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RESUMO 

Este estudo insere-se em um dos principais desafios da educação na atualidade que 

é a produção de conhecimentos envolvendo a morte como objeto de investigação 

teórica e empírica no âmbito educacional. Pesquisas recentes sinalizam a 

necessidade de uma educação que contemple estudos sobre a morte e apontam a 

escola como o lugar para debates e reflexões sobre esse tema. Esta reflexão é 

relevante e fundamental, uma vez que a morte faz parte do ciclo da vida e se 

encontra presente nos conteúdos escolares das diversas áreas do conhecimento. O 

objetivo desse trabalho é analisar os significados atribuídos ao conceito morte e sua 

relação com a prática de professoras do ensino fundamental. Toma como referencial 

teórico-metodológicos, os princípios da pesquisa qualitativa do tipo etnográfica 

(André, Chizzotti e Meksenas), numa abordagem sócio-histórica e no que se refere à 

formação e desenvolvimento de conceitos (Vygotsky, Kopnin, Guetamanova e 

Ferreira). A participação das docentes foi mediada pela observação participante, 

registros em diário de campo e aplicação de um instrumento de construção de dados 

para a apreensão dos significados atribuídos ao conceito de morte que embasam a 

prática de cinco educadoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de uma 

escola pública da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, situada na Zona 

Sul de Natal. Desse modo, as análises e interpretações das observações da prática 

em sala de aula e das respostas às quinze perguntas ligadas ao tema em estudo, 

sugerem que os significados elaborados pelas professoras sobre o conceito de 

morte, evidenciando práticas docentes fragmentadas e desarticuladas sobre o 

aprendizado do referido conceito apresentando contradições entre as expressões 

descritas nos questionários e as práticas desenvolvidas em sala de aula. Estas 

reflexões apontam para a necessidade de repensar a articulação entre o enunciado 

e a prática das professoras acerca dessa temática numa formação inicial e 

continuada.

Palavras-chave: Morte. Conceito. Educação. Professora. Prática Pedagógica.   



RÉSUMÉ

Cette étude appartient à  l’un des principaux défis de l’éducation dans l’actualité qui 

est la production de connaissances concernant la mort comme objet d’investigation 

théorique et empirique dans le domaine éducationnel. Des recherches récentes 

signalent le besoin d’une éducation contemplant des études sur la mort et montrent 

l’école tel qu’un lieu de débats et reflexions à propos de ce thème. Cette reflexion est 

relevante et fondamentale, étant donné que la mort fait partie du cycle de la vie et se 

trouve présente dans les contenus scolaires des différents domaines de la 

connaissance. Ce travail a, donc, l’objectif d’analyser les signification attribués à ce 

concept mort et la relation qui s’établit entre eux et la pratique des professeurs de 

l’enseignement fondamental. Il adopte en tant que référentiel les principes de la 

recherche qualitative du type étnographique (André, Chizzotti et Meksenas),  dans 

une approche socio-historique et en ce qui concerne la formation et le 

développement des concepts (Vygotsky, Kopnin, Guetamanova et Ferreira). La 

participation des professeurs a été faite par l’observation participante, registres en 

cahier de bord et application d’un instrument de construction de données pour 

l’appréhension des significations attribués aux concepts qui sont à la base de la 

pratique de cinq enseignantes des premières séries de l’Enseignement Fondamental 

d’une école publique du réseau d’enseignement de l’État du Rio Grande do Norte 

située dans la Zone Sud de Natal. De ce fait, les analyses et les interprétations des 

observations de la pratique dans la salle de classe et des réponses aux quinze 

questions liées au thème ont permis de construire les significations des concepts qui 

appuient les pratiques enseignantes de ces professeurs, tout en mettant en relief la 

fragmentation et la désarticulation entre les expressions décrites dans les 

questionnaires et les pratiques développées en salle de clase. Ces reflexions mettent 

en évidence la nécessité de re-penser l’articulation entre l’énnoncé et la pratique des 

professeurs à propos de cette thématique au cours d’une formation initiale et 

continue.

Mots-clés: Mort. Concept. Éducation. Professeur. Pratique Pédagogique.
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CAPÍTULO I: SITUANDO O OBJETO DE ESTUDO 
Os escritos das memórias aqui relatados estão em consonância com os 

pensamentos de Bosi (1979) e Pineau (1999) que pesquisam o uso do método 

autobiográfico na formação do professor. É a partir das lembranças reconstruídas que 

destacaremos o nosso despertar para a morte como objeto de estudo, destacando a 

memória como uma reserva crescente que a cada instante dispõe da nossa experiência 

adquirida e que a narração da própria vida é o testemunho mais eloqüente dos modos 

que a pessoa tem de lembrar. 

1.1 Vivências pessoais e experiências escolares 
Nasci em 18 de outubro de 1955, na Maternidade Escola Januário Cicco, no 

bairro de Petrópolis, em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Fui batizada 

e registrada com o nome de Maria do Socorro em homenagem a Santa de devoção da 

minha mãe. Cresci residindo em bairros da periferia de Natal, pelo fato de meus pais 

Adauto e Terezinha serem pequenos comerciantes e criadores de animais para abate e 

comercialização. 

Em 1960, a minha família passou a residir no Bairro de Bom Pastor, na zona 

oeste de Natal, o qual, naquela época era composto por grandes sítios e não muito 

populoso. No local eram perceptíveis inúmeros problemas de falta de estrutura como: 

grande número de casebres feitos de palhas de coqueiros ou mistos de taipa e palha, 

onde residiam pessoas que sobreviviam pedindo esmolas, pescando no mangue do Rio 

Potengi, vendendo frutas da estação ou areia alva das dunas para lustrar utensílios de 

alumínio, ou ainda, fazendo biscates. 

Essa situação era vivenciada pelos moradores da “Coréia”, conglomerados de 

posseiros que habitavam grande extensão da Rua Miguel Castro, ao lado da via férrea, 

onde era comum ocorrer brigas e desentendimentos, devido ao elevado consumo de 

bebidas alcoólicas pela maioria dos moradores. Nos finais de semana, as ocorrências 

de brigas, agressões e mortes aumentavam constantemente. Os homens embriagados 

espancavam as esposas e os filhos em vias públicas. Aos domingos, acontecia com 

freqüência troca de “tapas”, “pontapés” e insultos durante os jogos do time do local, o 

América Futebol Clube do Bom Pastor. Outro fato constante era a prática de crimes 
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com armas brancas como a faca peixeira e punhal. As vítimas, feridas gravemente, 

morriam diante de adultos e crianças como cheguei a presenciar por diversas vezes. Os 

atropelamentos por carros e até pelo trem também vitimavam as pessoas ali residentes. 

Como se tratava de uma comunidade carente, era comum a família dos mortos 

não dispor de recursos econômicos para custear sepultamento. Então, os familiares 

recorriam a uma difusora local que desempenhava uma função social de relevância 

significativa. Era ela que divulgava todos os fatos importantes ocorridos na comunidade 

e ainda servia de instrumento de animação e lazer para os moradores do local e 

adjacências. Os aniversariantes podiam receber os parabéns ou serem homenageados 

por seus parentes e amigos através de músicas, oferecidas por aqueles, via difusora. 

Os casamentos, batizados e enterros eram anunciados por seu Arlindo, naquele 

sistema de som, como também, os fatos sociais que estavam acontecendo em outros 

bairros da cidade. 

No entanto, além desse serviço informativo, a difusora exercia um papel 

humanitário significativo para os habitantes do bairro e de suas imediações. Quando 

alguém se encontrava doente e não podia comprar os medicamentos, ela solicitava aos 

“corações bondosos”, a serem solidários àqueles mais necessitados e contribuir doando 

o remédio ou o dinheiro para comprá-lo. O mesmo ocorria diante de um óbito, quando a 

família não podia pagar o funeral do seu ente querido. A difusora tratava de fazer o 

comunicado e recolher donativos para a aquisição do caixão, mortalha e os demais 

paramentos fúnebres. A população do bairro e adjacências não tardava a contribuir. 

Esta contribuição era anunciada pelo locutor da difusora, que além do nome do 

contribuinte, também, citava a quantia doada. No final da arrecadação era divulgado o 

total conseguido e após entregar para a família a quantia arrecadada, o microfone era 

colocado à disposição da mesma para os agradecimentos e convites aos contribuintes 

para o cortejo fúnebre a ser realizado em seguida. 

Neste contexto, passei os primeiros anos da minha infância. Aos sete anos 

comecei a aprender as primeiras letras com Dona Constância, uma professora leiga 

que lecionava em sua própria casa, utilizando a Cartilha de ABC como referência 

didática. Como não possuía lousa, a professora escrevia todo o alfabeto no caderno 

dos aprendizes e estes, cobriam as letras com lápis grafite. No início ela pegava na 
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mão dos alunos e ensinava-os a cobrir o alfabeto maiúsculo e posteriormente, o 

minúsculo. A aritmética também era ensinada cobrindo os números de 1 a 10. Logo 

eles decoravam a seqüência das letras, recitando-as isoladamente sem conhecê-las. 

Após a decodificação de todo o alfabeto começava a fase de juntar as letras e em 

seguida, a de soletrar. Dessa forma fui alfabetizada. 

 No ano seguinte, em 1964, e já com oito anos de idade, iniciei o ano letivo no 

Preliminar, matriculada na Escola Santa Eufrásia, pertencente ao Instituto Bom Pastor. 

Era um pequeno prédio com três salas de aula, onde funcionava, no turno matutino, o 

preliminar, 1ª e 2ª Séries do curso Primário, e no turno Vespertino, 3ª, 4ª e 5ª séries do 

mesmo nível de ensino. A referida escola era voltada para os ensinamentos restritos de 

ler, escrever, contar, rezar e noções rudimentares de História e Geografia além, de 

trabalhos manuais como bordado e corte e costura para as alunas dos últimos anos do 

Curso Primário. 

 As instalações da Escola santa Eufrásia, construída nas dependências do 

Instituto Bom Pastor compreendia os seguintes espaços físicos: 03 (três) salas de aula 

e 01 (um) banheiro. As salas destinadas ao Preliminar e a 2ª Série, pela manhã e 3ª e 

5ª Séries à tarde, eram amplas, com enormes janelas de madeira pintadas de marrom. 

As portas eram largas e acompanhavam a mesma estética das janelas, mas o ambiente 

que acomodava a 1ª Série, pela manhã e a 3ª a tarde era um vão que ficava entre as 

duas salas já citadas. Era um espaço improvisado como sala de aula que ficava entre 

as outras duas. O mobiliário também era modesto. Enquanto as salas “reais” possuíam 

carteiras individuais com assentos e mesas móveis, espaçoso bureau para a 

professora, os equipamentos da sala improvisada seguiam também o mesmo padrão de 

improviso. As alunas sentavam em bancos com dois lugares e a mesa para escrever 

também era compartilhada. As professoras que lecionavam nesse espaço usavam uma 

mesa pequena como gabinete. 

Ao ingressar na escola primária, a criança, então aluna, já internalizava os 

primeiros elementos de uma cultura escolar: nome do dirigente, diretor ou diretora, 

nome da professora e da série em que estava matriculada. No período de 1964 até 

1966, o corpo docente da Escola Santa Eufrásia esteve constituído pela Madre Divino 

Coração (diretora) e por 06 (seis) professoras que não pertenciam a nenhuma ordem 
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religiosa, entre elas: Dona Fátima, professora do Preliminar; Dona Maria da Paz, 

professora da 1ª Série; Dona Nilza, professora da 2ª Série, em 1965 e da 3ª Série em 

1966; Dona Idália, lecionava na 4ª Série, e Dona Ivone que era irmã de Dona Idália, era 

a professora da 5ª Série. Nesse ambiente escolar determinado por inovações e 

permanências, o método tradicional de memorização imperava como agente de 

transmissão de uma cultura letrada e era regra exercitada pelas Irmãs Religiosas e 

pelas professoras daquela instituição educativa. O eixo norteador da avaliação escolar 

era o desempenho nos estudos e o comportamento das alunas. 

 As turmas eram compostas por um pequeno número de crianças, todas do sexo 

feminino e cada série era constituída apenas por uma professora polivalente, que havia 

concluído ou estava em fase de conclusão do Curso Normal. Esta era responsável por 

ministrar todos os conteúdos. Eram três disciplinas por série: linguagem, aritmética e 

estudos sociais. Todos os apontamentos eram escritos no quadro negro pela 

professora e as alunas os copiavam em seus cadernos tipo brochuras. Era um caderno 

para cada disciplina. E mais, havia um caderno de caligrafia, um quadriculado para 

aritmética e um para desenho. Também utilizávamos um livreto chamado de tabuada 

que continha as operações matemáticas e o livro para leitura. No Preliminar estudei na 

“Cartilha de Sarita” tendo Fátima, como professora. No Primeiro Ano, livro “Vamos 

Estudar” e professora Maria da Paz; no Segundo ano, livro “Vamos Estudar”, professora 

Nilza e no Terceiro, o livro “Vamos Estudar” com professora Ivone. A leitura era feita 

individual e oralmente na mesa da Mestra que acompanhava e corrigia a pronúncia das 

alunas.

Todos os cadernos e os livros eram encapados por papel madeira e traziam na 

capa o nome de sua dona em letras caprichadas por uma bela caligrafia feita por 

familiares ou pela própria professora. Esta, além das tarefas de lecionar todos os 

conteúdos, organizava todo o material das alunas e ainda se encarregava de verificar e 

corrigir um a um, todos os apontamentos e exercícios realizados pelas alunas, em sala 

de aula, cotidianamente. Essas atividades contribuíam para que as professoras 

primárias, todos os dias, levassem para suas residências uma pilha de material dos 

seus educandos. 
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A avaliação era realizada mensalmente com provas escrita e oral. As questões 

da prova escrita eram anotadas na lousa pela professora e copiadas pelas alunas em 

folha de papel pautado. Havia a necessidade de uma capa do mesmo papel com 

cabeçalho em letras maiúsculas. As notas correspondentes à Média e as acima dela 

era colocadas no Boletim com cor azul, enquanto que as abaixo da Média eram 

grafadas na cor vermelha. O comportamento também era mensurado e obedecia à 

mesma regra avaliativa das provas. O boletim escolar se caracterizava como um 

dispositivo de tortura psicológica para as alunas. Era ele que apontava o desempenho 

acadêmico das estudantes como também sua conduta e obediência disciplinar, moral e 

religiosa.

As atividades educacionais da Escola Santa Eufrásia, nas séries iniciais eram 

todas realizadas durante o horário escolar. O turno matutino tinha início às 7h00min e 

terminava às 10h30min com 30 minutos de recreio. O turno vespertino iniciava às 

13h00min e se estendia até às 17h, também com intervalo de 30 minutos. A merenda 

era servida pela própria escola e geralmente era bolo de fubá com suco de frutas, 

sendo o seu custo já incluído na mensalidade. Depois de merendar, ainda sobrava 

tempo do recreio para uma sessão de jogos que poderia ser de “matada”, “academia” 

ou “dedola” (jogo manual desenvolvido com cinco pedras). As alunas não levavam 

tarefas para serem realizadas em casa. Só a partir da 3ª série é que tinha início o 

ensinamento de trabalhos manuais, aí era necessário um pouco mais de tempo para 

concluí-los. Esses trabalhos geralmente se iniciavam pelo bordado à mão, ensinado por 

Madre Eulália (Congregação O Bom Pastor) e aprofundado, posteriormente, durante 

aulas em um outro turno por uma professora especializada. 

As aulas de catecismo também faziam parte da formação das alunas daquela 

escola. No domingo, pela manhã, era exigida a nossa presença na capela para assistir 

a missa. Ao término, era distribuído um retrato de um santo. A tarde, tínhamos que 

apresentá-lo à catequista como comprovante da nossa presença matinal. E assim 

prosseguiu até a preparação total para a realização da Primeira Comunhão no final do 

ano de 1965. 

Havia, na escola a obrigatoriedade de uniformes. O da diária era composto por 

blusa branca de mangas curtas, saia azul-marinho pregueada, gravata destacando a 
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série em curso, sapatos pretos e meias brancas. O uniforme de gala para ocasiões 

especiais como: dia das mães, aniversário da escola e comemorações religiosas, era 

igual ao da diária, apenas a blusa era de mangas compridas. 

Como era uma instituição ligada a uma ordem religiosa católica, as orações 

faziam parte da prática cotidiana da escola. Sendo assim, antes do início das aulas, as 

alunas, junto à sua professora, rezavam um Pai Nosso e uma Ave Maria, além de 

cantar o Hino de louvor a Santa Maria Eufrásia, a padroeira daquela casa. Em maio, 

mês dedicado à Maria, mãe de Jesus, essa rotina era alterada porque no lugar das 

orações costumeiras passava-se a rezar um Terço diariamente. 

Durante o ano letivo, o calendário escolar contava com eventos extracurriculares 

como: festas juninas, quando as alunas, mais magras, vestidas com roupas masculinas, 

representavam o papel masculino no par da quadrilha; passeios e piqueniques em 

praias e lagoas nos municípios vizinhos; e, no fim do ano, se comemorava o início das 

férias com um pastoril. As meninas usavam vestidos coloridos, confeccionados com 

papel crepon, geralmente costurados pela alunas das séries mais adiantadas em 

conjunto com as moças órfãs internas. 

Essa escola foi edificada ao lado do Cemitério Bom Pastor I, em um terreno 

inclinado e arborizado por cajueiros, mangueiras, pitombeiras, goiabeiras, mangabeiras 

e diversas árvores frondosas onde pássaros faziam seus ninhos e cantavam 

alegremente todas as manhãs. A paisagem se completava com plantas de pequeno 

porte como urtigas, guabirobas e as rasteiras como gramas e capins. Toda a extensão 

das dependências da escola era circundada por cerca de arame farpado acompanhado 

de plantas cactáceas, como o Cardeiro e o Aveloz.

A Escola fazia parte do Instituto Bom Pastor, instituição que pertencia à ordem 

religiosa de ação evangelizadora de Jesus Cristo, o Bom Pastor e se materializou em 

uma casa de acolhimento de jovens excluídas socialmente há mais de 50 anos em 

Natal. O Instituto Bom Pastor, no bairro do mesmo nome, foi erguido com a missão de 

amparar moças vítimas da incompreensão familiar pelo fato de terem perdido a 

virgindade sem ter se casado. O trabalho do Instituto era cercado por dificuldades 

devido à intolerância da sociedade vigente que chegou a apelidar o lugar de "Casa das 
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Arrependidas" forma preconceituosa de recriminar a mulher que ousava uma 

experiência sexual antes do matrimônio. 

 Construído fora da cidade, na década de 50, a história do lugar ainda se 

mantém, em parte, envolta em segredos para preservar a identidade de quem passou 

pelo local e foi vítima de preconceito. A idéia do Instituto partiu do então padre Dom 

Eugênio de Araújo Sales. Ele queria um lugar para atender as jovens, na faixa etária de 

12 a 18 anos, abandonadas pela família. A primeira parte do prédio que se destacava 

das pouquíssimas edificações do bairro era externamente em formato de L, tendo em 

suas dependências, além da cozinha, refeitório, grandes dormitórios, e uma capela 

onde as internas assistiam à missa. Elas eram orientadas dentro do catolicismo, 

freqüentando a capela da Instituição aos domingos quando podiam ser vistas pelos 

freqüentadores daquela Igreja. O encaminhamento dessas moças ao Instituto era feito 

pelas próprias famílias ou pelo Juizado de Menores. Eram oriundas dos bairros de Natal 

e até do interior. Poderiam permanecer na Instituição por dois anos ou mais, período 

necessário para a volta ao seio familiar ou com condições de assumir a própria vida. 

Além de aprender a fabricar macarrão, licor e biscoitos, essas jovens participavam de 

cursos profissionalizantes de bordado, corte e costura. Havia garotas humildes, de 

classe média e raramente algumas de classe alta. A Congregação do Bom Pastor, 

sediada em Recife, fundada na França por Santa Maria Eufrásia Pelletier enviou seis 

freiras fundadoras para o Instituto em Natal, mas quando comecei a estudar na referida 

instituição, só lembro da Madre Superiora, a Madre Divino Coração (diretora da escola), 

Madre Perpétuo Socorro (que me deu as primeiras lições de bordado à mão), Madre 

Ângela e Madre Eulália, que aos domingos, no horário da tarde levou, por diversas 

vezes, as crianças que freqüentavam as aulas de catecismo às vielas da Coréia onde 

distribuíamos roupas e mantimentos advindos de doações da Aliança para o Progresso. 

O Instituto também cuidava de jovens do sexo feminino que haviam ficado órfãs 

e pela falta de familiares em condições de recebê-las, eram encaminhadas àquela 

instituição e ficavam aos cuidados das freiras. Essas moças desempenhavam todas as 

tarefas domésticas, tanto do internato quanto da escola. Como as irmãs Maria do Céu e 

Inês que varriam as dependências, lavavam os banheiros, preparavam e serviam à 
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merenda na escola. E, também, Inalda Rodrigues que ministrava o curso de bordado à 

mão.

Uma amiga da minha mãe, Dona Maria dos Anjos, era ex-interna e foi professora 

de bordado e ponto de cruz do Instituto Bom Pastor na década de 50. Ela era natural de 

Fortaleza, de onde foi trazida pela irmã Maria do Coração Compassivo. Veio ainda 

adolescente, junto com a freira para Natal. Casou com um rapaz de uma boa família do 

bairro, indo morar nas dependências do Hospital São Francisco de Assis, mais 

conhecido como Leprosário, onde o marido trabalhava como administrador. Mesmo 

casada, continuou ensinando por mais três anos. O preconceito era tão grande, que 

segundo minha mãe, Dona dos Anjos não conversava com as “arrependidas” enquanto 

lhes ministrava as aulas. 

 Estudei na Escola Santa Eufrásia até 1966, quando concluí a terceira série 

primária, mas já próximo ao final do ano letivo, a direção da escola sofreu alteração 

quando a Madre Divino Coração foi substituída por outra freira. Essa, não 

demonstrando nenhuma afetividade com as alunas, impôs regras e castigos muito 

severos: ficavam na escola até tarde as estudantes que não conseguissem responder a 

tabuada. Ou, no caso das maiores, aquelas que errassem as conjugações verbais ou 

coisas parecidas. Qualquer deslize era motivo de convocação dos pais ou responsáveis 

à escola como também a ocorrência de nota vermelha no comportamento. Toda essa 

pressão fez com que eu mudasse de escola no ano seguinte, indo estudar na Escola 

Beneficente São Sebastião no bairro das Quintas. Mas essa mudança não me afastou 

definitivamente dali. Continuei vinculada ao Instituto Bom Pastor, pois freqüentava a 

missa na capela daquela instituição aos domingos pela manhã e à tarde as reuniões da 

Cruzada, da qual ainda participei por dois anos. Também duas vezes por semana 

assistia às aulas do Curso de bordado à mão ministrado pela professora Inalda 

Rodrigues, o qual conclui e fui diplomada no dia 30 de Novembro de 1967.  

De 1964 a 1966, período que freqüentei a Escola Santa Eufrásia, e até o ano de 

1969, em que residi naquele bairro, o cenário envolvendo a morte foi uma constante no 

meu dia-a-dia. Desde criança já participava de velórios na residência da pessoa 

falecida, chamado na época de “fazer quarto ao defunto”. Enquanto os adultos rezavam 
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o terço, “encomendando” o morto, as crianças e jovens passavam grande parte da noite 

brincando de pular corda, passar o anel, estou no poço e outras diversões. 

 Para espantar o sono, os familiares do morto serviam bebidas alcoólicas e uma 

merenda que compreendia: café, chá de erva doce ou capim santo acompanhado de 

tapioca, pão, bolachas, entre outras. Porém, ao chegar a madrugada o cansaço 

imperava, o silêncio reinava e era comum as pessoas se retirarem para um breve 

descanso. Como sabiam que podiam contar comigo, acordada e vigilante, até tiravam 

um cochilo. Porém, havia uma regra em velório que assegurava a vigília por parte de 

todos os presentes. Quando essa regra era descumprida, cabia a quem ficasse 

acordado, pintar o rosto de quem dormia. Outra regra, geralmente utilizada, era a coleta 

de flores na vizinhança e a ajuda dos presentes para confeccionar as grinaldas, coroas 

de cipós ornadas com folhas e flores. Todo o esforço nessa tarefa significava a garantia 

do status de percorrer todo o cortejo na frente do féretro, segurando a tal grinalda. Essa 

condição me deixava bastante orgulhosa, sem falar no prazer de aparecer 

posteriormente, nas fotografias tiradas durante as cerimônias fúnebres. 

   Outro fator que me inseria no cenário envolvendo a morte era o cemitério Bom 

Pastor I que ficava entre a minha casa e a escola, o que me fazia percorrer a pé, todos 

os dias, toda a extensão dos muros que circundavam o “campo santo” e, tanto o portão 

que dava acesso à escola quanto às janelas das salas de aula, ficavam em frente à 

casa da administração do cemitério, que além de servir como escritório, também era 

utilizada como moradia para o administrador, o senhor Wilde e sua família, se tornando 

a residência mais próxima da escola. 

Devido a essa proximidade, as meninas Francisca Wilma e Rita Zilma, filhas do 

administrador, eram matriculadas na mesma escola que eu e isto me permitiu fazer 

amizade com as mesmas. Sendo assim, passei a ter acesso àquela casa e ao seu 

quintal que era uma extensão do cemitério Bom Pastor I, onde nos divertíamos 

brincando de tica, estátua, esconde-esconde, usando os túmulos, após o fechamento 

dos portões do “Campo Santo”, como paredão. Também fazia parte das nossas 

brincadeiras, a imitação dos cantores da Jovem Guarda, fazendo dos túmulos mais 

próximos os nossos palcos. Lá, cantávamos sucessos de Vanusa, Martinha, Vanderléia, 

Roberto e Erasmo Carlos. Além de todas essas traquinagens, constantemente, eu 
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costumava pegar muda de plantas das catacumbas e levá-las para casa, onde cultivava 

um pequeno jardim, o qual foi interrompido quando minha mãe descobriu a origem das 

plantas e queria me fazer devolvê-las aos seus legítimos donos. 

A aquisição de um aparelho de televisão pelo Sr. Wilde concorreu para a 

mudança nas nossas brincadeiras cotidianas e contribuiu para aumentar a assiduidade 

de crianças e alguns adultos na sua casa, pois era uma das poucas residências do 

bairro a desfrutar da novidade. Sendo assim, as pessoas da redondeza passaram a 

freqüentar aquela casa com o intuito de se apropriar das novas tecnologias como a 

telenovela “Irmãos Coragem” e o filme: “O Fugitivo”, ambos exibidos pela extinta TV 

Tupi. Esse novo tipo de entretenimento foi cada vez mais ganhando espaço na vida das 

pessoas e as nossas brincadeiras infantis foram perdendo o sentido e sendo 

substituídas pela programação televisiva. 

 Porém, no dia 02 de novembro, Dia de Finados a rotina do bairro se modificava. 

Era a data mais esperada pelas pessoas que trabalhavam e freqüentavam o cemitério. 

Dia que acontecia a maior movimentação naquele local e adjacências. Muito cedo, os 

familiares dos sepultados lá, vinham homenageá-los trazendo-lhes flores e acendendo 

velas. Os muros e tumbas já haviam sido pintados às vésperas. Os zeladores de 

túmulos faziam biscates lavando e encerando os mausoléus. As pessoas se 

acotovelavam pelas ruas de barro batido tanto dentro como fora dos limites cemiteriais. 

Os vendedores ambulantes enchiam as ruas de barracas improvisadas, com 

mercadorias diversas como: roletes e caldo-de-cana, pães doces, pipocas, sorvetes até 

velas e coroas de flores naturais e artificiais confeccionadas com lata, plástico ou papel 

crepom.

 Era um dia muito movimentado também na casa da administração, porque 

alguns parentes dos mortos buscavam informações sobre a Quadra e o Lote onde 

jaziam seus entes queridos e as filhas do administrador eram incumbidas pelo pai a 

prestar essas informações. Com o intuito de agilizar aquela tarefa, eu auxiliava as 

minhas amigas consultando os livros de registros de compra e venda de jazigos, 

visando obter um pouco de tempo disponível para juntas podermos participar daquela 

movimentação, e, quem sabe, até conseguir flertar ou paquerar, prática tão comum 
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entre os jovens ali residentes. Dessa forma, fui me tornando mais íntima com o que diz 

respeito a sepultamentos e mortes. 

Apesar de não mais estudar na mesma escola, os laços de amizade com 

aquelas colegas, não foram cortados e permaneceram até a juventude. Eu freqüentava 

a casa delas todos os dias e, sempre que possível, realizava alguns serviços 

burocráticos da administração do cemitério, como o de relacionar a venda de terrenos e 

o registro nos grandes livros pretos de capas duras da movimentação dos enterros, 

especificando todos os dados existentes em cada atestado de óbito, como por exemplo: 

o nome do falecido, a cor da pele, a causa e o local da morte, o médico legista, entre 

outros.

Em 1967, passei a cursar a quarta série primária na Escola Beneficente São 

Sebastião. Era conveniada à Secretaria Municipal de Educação e funcionava em uma 

casa de dois pavimentos em péssimas condições de funcionamento. As turmas eram 

mistas, mas os meninos e meninas não se misturavam na sala de aula. O lado direito 

ficava o masculino e o feminino à esquerda. A professora polivalente era Dona Marcina, 

uma moça morena clara, cabelos negros e de estatura mediana. Lecionava todos os 

conteúdos, tendo como recursos didáticos, o quadro negro, giz e o livro de leitura “Meu 

Coração”. Os apontamentos eram colocados na lousa e os alunos passavam a maior 

parte do tempo, em silêncio, anotando em seus cadernos.  

A mobília da sala era composta por mesas e bancos de madeira que 

acomodavam os alunos em dupla e um bureau para a professora. Era um ambiente 

pequeno e úmido, já se deteriorando. Portas e janelas sem conservação e apenas um 

sanitário para toda a escola, motivo pelo qual os alunos careciam de uma licença para 

utilizá-lo. Essa autorização para usar o sanitário era representada por uma pedra que 

ficava na mesa da professora. Para ter acesso à licença não era necessário se dirigir à 

mestra. Era só pegar a pedra e sair silenciosamente, pois ir ao sanitário em horário de 

aula, era motivo de constrangimento para qualquer aluno. 

A diretora, Dona Júlia Andrade Correia, era uma senhora de “pulso forte” que 

administrava aquela instituição com muito rigor e disciplina, controlando o 

comportamento dos alunos e até o tamanho dos cabelos dos meninos. Não permitia 

que eles os deixassem ficar um pouquinho crescidos. Presenciei por diversas vezes, 
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Dona Júlia ameaçando amarrar, em forma de “rabo-de-cavalo”, os cabelos dos meninos 

com “marias-chiquinhas” e ordenando que eles viessem no dia seguinte com os cabelos 

curtos ou seriam suspensos das aulas. 

O fardamento era obrigatório: meninos vestiam calças curtas azul-marinho, 

camisa branca, meias da mesma cor e sapatos pretos. Meninas usavam saias plissadas 

ou pregueadas da cor da calça dos meninos, blusas brancas de algodão de mangas 

curtas, gravata da cor da saia, meias brancas e sapatos pretos. 

A merenda era fornecida pela escola, mas durante o recreio os alunos podiam 

sair das dependências escolares e comprar frutas ou outro tipo de lanche nas 

vizinhanças. O lanche preferido dos alunos era o “polí”, picolé em formato de cubo, feito 

com suco de fruta e espetado com um palito de dente, o qual era vendido em diversas 

residências próximas da escola por um preço bem acessível. 

No ano seguinte, 1968, cursei o 5º e último ano primário na mesma escola no 

turno matutino. A professora era normalista e se chamava Dona Marlene, noiva do Sr. 

Teodoro que posteriormente veio a se tornar um dos proprietários da Empresa 

Guanabara. Empresa de ônibus que circulavam do bairro das Quintas até o Centro de 

Natal (RN). Casaram durante o ano letivo e esse acontecimento foi assunto das rodas 

de conversas femininas da escola. Os comentários giravam em torno da casa, da 

mobília e principalmente, da “lua-de-mel” do novo casal que passou a residir na Rua 

Pedro Novoa, no mesmo bairro da escola. 

 Eram duas turmas de 5º ano. A turma da professora Marlene, da qual eu fazia 

parte, ficavam os alunos mais jovens. Os que estavam fora de faixa tinham como 

mestre, o professor Severino, que dava suas aulas em voz alta enfatizando o nome de 

Américo Vespúcio. Essa turma assistia aula em uma espécie de galpão recém 

construído que também servia como auditório. 

Os professores de ambas as turmas não possuíam muitos recursos para a 

realização de suas aulas. Apenas, quadro de giz e o livro “Admissão ao Ginásio”, o qual 

continha todos os conteúdos de Português, Matemática e Estudos Sociais. Era um livro 

volumoso, de capa dura, e muito pesado para ser transportado por uma criança. Mesmo 

assim, era indispensável na sala de aula todos os dias. Também era exigido um 

caderno para os apontamentos de cada disciplina. 
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A conclusão do Curso primário, no final de 1968, se realizou com uma cerimônia 

para a entrega dos diplomas, tendo os pais e demais familiares presentes. As meninas 

portavam vestido azul turquesa e sapatos pretos; os meninos com camisas de mangas 

compridas brancas, calças compridas de cor preta e sapatos da mesma cor das calças. 

Foi uma solenidade simples carregada de misto de alegria e tristeza. Alegria por mais 

uma etapa vencida e tristeza pelo tom de despedida, pois aquela escola não podia nos 

oferecer uma continuidade nos estudos. 

Ainda no final de 1968, optei pelo Colégio Municipal Desembargador Silvino 

Bezerra, mais conhecido como Ginásio Municipal, para prestar Exame de Admissão ao 

Ginásio. O principal motivo dessa escolha se deu pelo diferencial no modelo da saia do 

uniforme escolar. Enquanto todas as escolas de Natal adotavam saias pregueadas ou 

plissadas, geralmente azul marinho, como uniforme feminino, no Colégio Municipal, as 

moças vestiam saias justas na cor grafite que deixavam mais delineadas as silhuetas 

das alunas. A cor da calça masculina seguia o mesmo padrão de cor das saias 

femininas e os uniformes se completavam com blusas e meias na cor branca e sapatos 

pretos para ambos. 

 O colégio localizava-se no Baldo, às margens de um riacho que deságua no Rio 

Potengi. Uma ponte muito estreita servia de acesso aos dois blocos de salas de aulas. 

No bloco da frente, ficavam as cinco classes de primeiro ano, o laboratório de Ciências, 

a diretoria e a secretaria, todas com vista para o córrego. E mais, três salas do segundo 

ano. Por trás dessas últimas, ficavam mais duas classes dessa mesma série, os 

sanitários e a cantina, que era administrada pelo Senhor “Ratinho”. No bloco que ficava 

por trás, funcionavam as classes de terceiras e quartas séries e ainda o gabinete 

médico. Uma pequena quadra descoberta também fazia parte desse cenário que se 

completava com a grama e os coqueiros nas margens do riacho, onde os alunos, em 

momento de descontração, soltavam barquinhos feitos com as folhas de cadernos. 

O Exame de Admissão era um momento de muita ansiedade, tanto para o 

educando quanto para os familiares. A disputa por uma vaga na escola pública era 

objeto de muito desejo e exigia do aluno uma boa preparação. A seleção para o Colégio 

Municipal, da qual participei, começou no final de novembro de 1968, com a prova de 

português e só quem obteve média suficiente, passou para a segunda avaliação, uma 
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semana depois, com a prova de matemática. O resultado positivo dessa última, após 

uma semana, garantiu a realização da terceira e última fase, com a prova de estudos 

sociais.

Após toda esta “maratona” para admissão, consegui a tão sonhada vaga. Em 

março de 1969, iniciei meu Curso Ginasial, no turno vespertino, na Turma “B”. Eram 

cinco classes de primeiro ano organizadas por faixa etária. Cada turma tinha em média 

quarenta alunos e um professor por disciplina. Português lecionava o professor 

Geraldo; Matemática: Djacir Dantas; Ciências: Marcílio Machado; Educação Artística: 

Severiana Barbosa a dona Siva; Educação Física: Gino; História: professor Humberto; 

Geografia: professor Armando e uma professora de Francês, que no momento, não 

recordo o nome.

A rotina começava às 13h com o toque da sineta, mas ao meio dia, o portão era 

aberto por seu Paulino, um senhor de cabelos brancos que retinha na entrada qualquer 

aluno ou aluna que não estivesse com a farda completa. Ele também vigiava para que 

as meninas não portassem revistas de fotonovelas como: “Grande Hotel”, “Sétimo Céu” 

ou outra do gênero. Dois inspetores de alunos - Toinho e dona Zilda - assessoravam o 

porteiro na vigilância aos alunos. Estes já deveriam se encontrar acomodados quando o 

professor entrasse na sala de aula. As carteiras eram individuais e estavam 

enfileiradas. Os alunos ocupavam os assentos obedecendo à ordem numérica da 

caderneta do professor que estava organizada por uma ordem alfabética pelo seu 

primeiro nome. Cada aluno tinha um número e era por ele que o professor se dirigia aos 

seus educandos.

A semana era composta por seis dias letivos, incluindo o sábado. A duração de 

cada aula era de aproximadamente, 50 minutos. Diariamente, tínhamos uma média de 

quatro aulas de diferentes disciplinas. Uma vez por semana, havia uma quinta aula. O 

intervalo era de mais ou menos, 20 minutos. O término do turno girava em torno das 

17h. Essa rotina só era quebrada na presença de algum evento como o ensaio para o 

desfile de sete de setembro, em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, 

quando os colégios públicos e privados se juntavam às forças armadas e desfilavam na 

Avenida Prudente de Morais, próximo ao Palácio dos Esportes “Djalma Maranhão” e a 
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“Praça Cívica”, onde as autoridades locais apreciavam lotadas num palanque armado 

para tal comemoração. 

No cotidiano, as aulas transcorriam de forma expositiva, com os alunos em 

silêncio e copiando tudo o que o professor colocasse no quadro. As avaliações eram 

por meio de trabalhos e provas escritas que ocorriam mensalmente. A média para 

aprovação era 7,0 e o aluno que não obtivesse esse rendimento ficava em prova final. 

Ainda tinha uma outra oportunidade de aprovação que se chamava 2ª época. 

Em 1970, já cursando o segundo ano ginasial, também na turma “B”, passei a 

treinar voleibol no Centro Desportivo Feminino na Avenida Afonso Pena em Tirol, 

fazendo parte da equipe feminina do Colégio quando disputei os primeiros Jogos 

Estudantis do Rio Grande do Norte – JERN’s. O ano letivo começou já com algumas 

mudanças começando pela inclusão da Disciplina de Moral e Cívica e pela permuta de 

Educação Artística por Artes. Enquanto as aulas de Educação Artística transcorriam 

com ensaios de um coral, onde meninas e meninos cantavam desde o Hino Nacional 

até músicas folclóricas como “Praieira” e “Prendas minhas” a aula de Artes dividia a 

turma por gênero e as meninas recebiam lições de prendas domésticas como: bordar e 

pintar panos de prato, de copa e confeccionar enfeites e rosas com a professora 

Helena. Quanto ao destino dos meninos não lembro o que faziam. 

No ano seguinte, em 1971, cursando o terceiro ano na turma “B” tivemos a 

substituição da Disciplina: Francês, que já vínhamos estudando desde o 1º ano, por 

Inglês com a professora Hélia: Moral e Cívica mudou para O.S.P. B (Organização 

Social e Política Brasileira); a disciplina Desenho, ministrada pelo professor Gil de 

Deus, foi incluída e retiraram Ciências que nos era oferecida com aulas teóricas e 

práticas no laboratório. Também houve mudança de diretor no colégio tomando posse o 

professor Jonas Pinheiro Borges. Este alterou a estrutura de organização das classes, 

fazendo a permuta de alguns alunos. Na minha sala, três das minhas colegas muito 

queridas pela turma, mudaram de sala. Outra mudança já esperada ocorreu com o 

deslocamento da turma para o bloco de trás. Agora era necessário atravessar a ponte, 

percorrendo uma distância maior até a sala de aula. 

O quarto e último ano ginasial cursei em 1972 ainda na turma “B”, e sem 

alteração nas disciplinas, bloco ou sala, mas uma expectativa rondava no ar. Este era o 
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ano final do curso e haveríamos de mudar de escola. O que fazer? Como fazer? Para 

onde ir? Estas dúvidas só foram sanadas com o resultado da aprovação no final do ano 

letivo, quando fomos encaminhados ao 1º Núcleo Regional de Educação (NURE) para 

fazer um cadastramento solicitando uma vaga para ingressar no curso Científico. O 

resultado foi o meu encaminhamento ao Colégio Estadual do Atheneu Norte-rio-

grandense. 

Iniciei meus estudos naquela instituição em 1973, matriculada no 1º Ano 

Científico, no turno matutino, desfrutando o privilégio de toda a infra-estrutura oferecida 

aos educandos. O colégio dispunha de professores reconhecidos pelos seus méritos 

profissionais, laboratórios de Física, Química e Biologia além de auditório, ginásio de 

esporte (Silvio Pedrosa) e uma biblioteca. As classes eram amplas, claras e arejadas. A 

minha turma composta por mais ou menos 30 alunos e alunas, na maioria, filhos de 

famílias abastadas, ocupavam uma sala do andar superior do bloco que fica por trás. 

Aquele estabelecimento de ensino oferecia, além do Curso Científico, também o 

Clássico. Naquele ano, uma última turma de quarto ano concluía seus estudos e a partir 

de então o Atheneu encerrava seu ensino ginasial.

Apesar das boas condições educacionais oferecidas por aquele Colégio, havia, 

para mim, um inconveniente. Ficava muito distante da minha residência e não havia 

uma linha de ônibus que encurtasse essa distância, pois o que me deixava mais perto 

ficava a uns dois quilômetros, tendo que completar o restante do percurso a pé. Eu 

estudava no turno matutino e as aulas tinham início às 7h20min. Porém, nas segundas 

e quartas-feiras tinha aula de Educação física e começava às 6h00min com duração de 

60 minutos. Nesses dias, era necessário pegar o primeiro ônibus que passava no meu 

bairro às 4h30min e demorava quase uma hora até a Cidade Alta, onde eu 

desembarcava. Sendo assim, dificultava fazer uma refeição matinal e ao retornar para 

casa a distância aumentava, pois o ponto de ônibus para voltar era ainda mais distante. 

Esses inconvenientes me fizeram pedir transferência no final do ano letivo. 

Matriculada no segundo ano científico do turno noturno no Colégio Estadual 

Winston Churchill, iniciei o ano letivo de 1974 em uma turma de alunos de idades e 

profissões variadas. Era uma nova realidade! Tanto pelo rigor administrativo do colégio 

que não permitia nem mesmo que um casal circulasse de mãos dadas dentro da 
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instituição ou conversas nos corredores quanto pela falta de interação entre os alunos 

que na maioria vinha direto do trabalho para assistir aula e ao término saiam 

apressados sem tempo para se despedir. 

As aulas, que pareciam monótonas, iniciavam às 19h00min e se estendiam até 

às 22h00min com apenas um pequeno intervalo. Professores e alunos demonstrando 

cansaço físico devido à longa jornada, olhavam para seus “preguiçosos” relógios que 

pareciam ter parado o tempo. O quadro negro repleto de apontamentos e a maior parte 

dos alunos copiando em seus cadernos com tanta lentidão que muitas vezes não 

sobrava tempo para a explicação. Alguns alunos chegavam a cochilar, mas eram 

surpreendidos pelos mestres os quais exigiam que ficassem atentos às suas “sábias” 

palavras.

Nesse ritmo, as aulas transcorriam da segunda até a sexta-feira, mas aos 

sábados, os alunos pareciam mais dispostos. Caprichavam mais no visual. Se durante 

a semana muitos vinham com o uniforme do trabalho, no sábado mudavam usas 

roupas e a sala parecia mais alegre. Também o horário nesse dia era reduzido 

facilitando para organizar uma diversão no tempo livre. Geralmente, era combinado, 

entre os poucos amigos, uma sessão no cinema ou uma esticada até uma lanchonete 

badalada.

O ano de 1975 não foi muito diferente do anterior. A não ser pela mudança na 

direção geral que antes era ocupada pelo Sr. Orneles, um militar da reserva que 

administrava o colégio nos modos de um quartel e era respeitado, compulsoriamente, 

tanto pelo corpo docente quanto pelo discente. Foi substituído pelo professor Magnus, 

que se mostrou menos rigoroso. A prática pedagógica não foi alterada com essa 

mudança. Continuavam as aulas expositivas, apontamentos na lousa, aulas práticas 

nos laboratórios de biologia, física e química uma vez por semana. Uma vez ou outra, 

uma reunião no auditório e Educação física para aqueles alunos que não trabalhavam 

ou que não podiam comprovar vínculo empregatício. 

Ao final do ano letivo, nenhuma comemoração foi realizada para as nossas 

despedidas do colégio. Muitos alunos da minha turma fizeram o vestibular disputando 

as poucas vagas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e poucos 

lograram êxito. Concorri a uma colocação no Curso de Ciências Contábeis, no turno 
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noturno, porque poderia me trazer ascensão profissional, já que estava atuando na 

carteira do crédito pessoal de uma financeira bastante conceituada. Infelizmente, não 

fui aprovada. Em 1976, resolvi fazer um curso particular de nível médio na área de 

técnico em contabilidade, no Colégio Comercial Sete de Setembro. 

As pessoas que já haviam cursado o científico ingressavam no novo curso já no 

segundo ano. Procedi dessa forma, e durante o ano letivo me identifiquei com algumas 

disciplinas como: contabilidade bancária e contabilidade comercial, mas no ano 

seguinte, 1977, não renovei a matrícula para concluir o curso, preferindo me inscrever 

em um cursinho preparatório para o vestibular. Freqüentei as aulas somente um 

semestre, pois no dia 30 de Julho desse mesmo ano contraí matrimônio, indo residir por 

dois anos na cidade de Altamira, no Estado do Pará. 

Essa cidade fica às margens do Rio Xingu, na Rodovia Transamazônica e a 

mesma não possuía uma boa infra-estrutura em educação. As poucas escolas públicas 

funcionavam com dificuldade de recursos materiais e humanos. Os filhos das famílias 

de maior poder aquisitivo estudavam na única escola privada da cidade, vinculada à 

Igreja Católica e dirigida por irmãs Salesianas. Os professores, na maioria leiga, eram 

funcionários do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica que ainda estavam cursando 

uma graduação e que haviam adiado o curso para assumir carreira em 

estabelecimentos de crédito. 

Como na cidade não havia instituição que oferecesse curso superior, os alunos 

que dispunham de recursos se deslocavam para Belém (PA). Os trabalhadores dos 

diversos ramos da economia local não tinham como prosseguir estudando, pois a 

faculdade mais próxima ficava na capital a 90 minutos de avião. Devido a essas 

condições, não me foi possível prosseguir estudando. Porém, logo que retornei a Natal 

em 1979, comecei a freqüentar o pré-vestibular do “Curso Ferro Cardoso” na área 

“Biomédica”, me preparando para o primeiro vestibular para o Curso de Nutrição da 

UFRN. Neste mesmo ano engravidei pela primeira vez e fui mãe no período das provas, 

tendo que adiar mais uma vez o meu ingresso em um curso superior. 

No período que vai de 1980 até os meados de 1985, não freqüentei nenhuma 

instituição escolar, pois em 1981 fui mãe pela segunda vez e passei a me dedicar 

exclusivamente aos afazeres domésticos e ao acompanhamento dos primeiros passos 
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dos filhos no Jardim de Infância numa escolinha do bairro, até a alfabetização em uma 

escola maior. Durante esse tempo, concentrei meus interesses por leituras voltadas 

para a arte da culinária e de como educar os filhos, mas sem deixar de acompanhar as 

inovações através de periódicos como revistas e jornais, enquanto esperava a 

oportunidade de retornar aos estudos. No entanto, só voltei aos bancos escolares em 

1985 no segundo semestre, freqüentando um curso de língua francesa aos sábados, 

quando deixava as crianças sob os cuidados do pai.

No ano de 1986, continuei a fazer o curso de francês indo às aulas duas vezes 

por semana. Porém em 1987, com os dois filhos estudando na mesma escola no centro 

da cidade e com a missão de levá-los e trazê-los a semana inteira, resolvi no segundo 

semestre ingressar em um curso pré-vestibular no mesmo horário e próximo à escola 

deles. Passei a freqüentar o cursinho do “Dinâmico Colégio e Curso”, sem muito pique 

nos estudos. Buscava adaptação a uma nova realidade e obtive pouco progresso. Por 

isso, não arrisquei fazer o vestibular deixando para o ano vindouro. 

 Em 1988, freqüentei as aulas com mais estímulo e dedicação. Decidi tentar o 

vestibular para o curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Porém, uma greve dos funcionários daquela instituição fez com que as provas 

fossem adiadas por tempo indeterminado e por isso, ao regressar de uma viagem à 

Região Sul do Brasil em fevereiro de 1989, fiquei sabendo que a greve havia terminado 

e os exames já haviam sido realizados. 

Por não me achar bem preparada, não senti muito e logo no início do ano letivo 

de 1989, me matriculei novamente no mesmo cursinho do ano anterior. Assisti às aulas 

e alguns aulões de final de semana buscando solucionar as dúvidas surgidas com os 

estudos. Novamente fiz a inscrição para o curso de Ciências Biológicas da UFRN. O 

referido curso oferecia 30 vagas, mas a minha colocação final no vestibular de 1990 foi 

a 32ª. Mesmo assim, fiquei sabendo através dos meios de comunicação locais que 

haveria vagas remanescentes em diversas áreas e que a UFRN estava convocando os 

candidatos a solicitar uma nova oportunidade. Ofereceram-me uma vaga no Curso de 

Aqüicultura, a qual recusei por não me identificar com o curso.  

Sem desanimar de fazer um curso superior, observei meu argumento final do 

vestibular anterior e vi que a minha média em Química, Física e Matemática precisava 
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melhorar. Então me matriculei no “Pré-vestibular São Judas Tadeu”, um cursinho 

preparatório apenas nas disciplinas que eu precisava melhorar, deixando as demais 

para estudo individual. Com receio de não dispor de tempo suficiente para me dedicar a 

um curso em dois turnos, decidi mudar da área Biomédica para Ciências Humanas. 

Assim, em Janeiro de 1991, obtive êxito sendo aprovada para o Curso de Licenciatura 

em Ciências Sociais da UFRN. 

1.2 Elaboração e sistematização de saberes: vida acadêmica 
Nos primeiros meses de vida acadêmica passei por vários momentos de 

indecisão quanto à escolha do Curso e sua conclusão. Mas, à medida que me 

aprofundava nas leituras, foi crescendo o gosto por algumas teorias, principalmente a 

Antropologia que me identifiquei demais. Diante dessa paixão passei a cursar 

disciplinas tanto no turno matutino quanto no noturno. Após sete semestres, conclui no 

primeiro semestre de 1994, sendo a aluna laureada da turma. 

No segundo semestre de 1994, para não ficar desligada da sala de aula na 

UFRN, concorri a uma vaga como aluna especial no mestrado em Ciências Sociais e 

passei a freqüentar as aulas um dia por semana. Em 1995.1 reingressei matriculada no 

Bacharelado do Curso de Ciências Sociais. Essa volta se deu por ter percebido, 

durante a condição de aluno especial da pós-graduação, que ainda me faltavam 

conhecimentos básicos necessários para compreender leituras e discussões naquele 

nível de estudo. 

Logo que iniciei meus estudos no bacharelado, fiquei ciente da exigência de 

elaborar uma monografia como parte dos requisitos da conclusão do curso. Daí minha 

preocupação foi tomar a decisão de selecionar as duas habilitações que iria optar 

dentro das possibilidades de escolha. Não optei por Política e decidi escolher 

Antropologia e Sociologia. Então passei a buscar, dentro dessas duas áreas, um tema 

para desenvolver meu trabalho. No início, pensei em fazer uma ligação com a atividade 

profissional que eu desenvolvia junto à Cooperativa de Pesca do Estado do Rio Grande 

do Norte. Lá, aplicava atividades educativas de alfabetização e profissionalização para 

pescadores e seus familiares, em conjunto com o Sine/RN, Secretaria de Agricultura do 

Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente-IBAMA, com 
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recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. Procurei orientação de bibliografia 

e disponibilidade de algum professor que pudesse me orientar sobre a temática. Passei 

a ler a obra: “Lagoa do Piató: fragmentos de uma história”, sugerida por uma das 

autoras a Professora Maria da Conceição Almeida que no momento pertencia ao 

quadro do Departamento de Ciências Sociais. Mas, apesar dos subsídios encontrados 

para realizar um bom trabalho, não me senti seduzida. 

Em busca de um novo objeto de estudo, a realização de algumas leituras e  a 

participação em um seminário na cidade de Mossoró que abordava a temática do 

“Cangaço”, pensei desenvolver meu estudo envolvendo esse tema. Havia adquirido no 

citado seminário uma farta bibliografia no assunto e já tinha elaborado um trabalho no 

final de uma disciplina enquanto aluna especial da pós-graduação que tinha como título 

“Os Milagres de Jararaca” o qual apresentei na IV Semana de Humanidades, em 

setembro de 1995, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes-CCHLA. Mas, à 

medida que me aprofundava nas leituras que relatavam as atrocidades cometidas por 

Virgulino Ferreira, mais conhecido como “Lampião” e todo seu bando, fui voltando no 

tempo e chegando às lembranças da minha infância no Bairro do Bom Pastor, nas 

brigas e assassinatos dos finais de semana na “comunidade da Coréia” e adjacências, 

nos anúncios de falecimentos na difusora, nos velórios e enterros. Então, me 

surpreendi! Estava aqui o objeto tão procurado! Eu o havia encontrado!

A presença do “elo perdido” me fez buscar um referencial teórico necessário à 

construção de um trabalho acadêmico. Primeiro consultei os arquivos da Biblioteca 

Central “Zila Mamede”, na UFRN. Em seguida, procurei os professores de Antropologia, 

tanto para pedir bibliografia quanto para solicitar orientação, requisito obrigatório na 

academia. Recebi sugestões de leitura imediatamente, mas conseguir um orientador foi 

um longo processo. Todos alegavam não trabalhar com a temática envolvendo a morte 

e me sugeriam outros temas com os quais já vinham estudando e orientando outros 

alunos. A minha resistência em relação ao tema me fez adiar, por um semestre, a 

conclusão do Curso. 

No primeiro semestre do ano 2000, consegui que o professor Dr. Luiz Carvalho 

de Assunção, que estava voltando ao Departamento, advindo do doutorado, aceitasse 

ser meu orientador e assim prossegui meus estudos e a elaboração da monografia na 
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citada temática, investigando ritos e rituais fúnebres na cidade de Natal (RN), numa 

perspectiva antropológica. Prossegui minhas investigações indo a um centro de velório. 

Lá realizei observação participante e entrevistei quarenta e seis pessoas responsáveis 

pelo velório do falecido, durante a realização daquele ritual fúnebre.

Essa pesquisa etnográfica com o título “Ritos e Rituais Fúnebres: memória e 

tradição na cidade de Natal” teve o propósito de registrar ritos e rituais de morte na 

contemporaneidade. Por fim, inferi que, “apesar dos rituais fúnebres apresentarem 

mudanças em suas práticas, costume cultural da tradição popular, ainda se faz 

presente na crença e na prática da população, demonstrando que, quando se trata de 

práticas culturais, o velho e o novo, a tradição e a modernidade não se excluem, mas 

compartilham se entrelaçam no universo e nas concepções do viver cultural” (MELO, 

2000, p.15). Isso reflete os estudos de Ariès (2003), sinalizando que a morte interdita 

não se sobrepôs à domada, não a excluiu. Essa pesquisa, então, serviu como 

referência para outros estudos, sobre a morte, realizados no âmbito da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, contribuindo não apenas com o estudo etnográfico, 

mas também com o levantamento bibliográfico em torno da temática. 

 Essa proximidade com eventos fúnebres e a realização de leituras referentes a 

esse assunto contribuíram para o prosseguimento de estudos sobre o tema. Em 2001.1 

matriculei-me como aluna especial do mestrado em Ciências Sociais. No segundo 

semestre do mesmo ano, ingressei no Curso de Especialização em Antropologia na 

Cidade: Teoria, Trabalho de Campo e Método, ministrado sob a responsabilidade do 

Departamento de Antropologia e do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

UFRN, no período de 01/07/2001 a 28/10/2002 tendo como título da monografia final, 

“Labuta Após a Morte: Realidade, Milagre ou Imaginação”. 

 O referido trabalho bibliográfico teve a intenção de fazer o registro de inúmeros 

relatos de atividades profissionais executadas por pessoas já falecidas, utilizando os 

vivos para se materializar. O foco central aponta para as narrativas que circulam em 

instituições onde o trabalho noturno é uma constante, como: quartéis, repartições civis 

e, principalmente na área de saúde onde a morte ocultamente, costuma observar os 

serviços de atendimento emergenciais que são sempre bem movimentados. Um desses 

locais é a Maternidade Escola “Januário Cicco”, pertencente à Universidade Federal do 
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Rio Grande do Norte, a qual serve de palco a várias narrativas do gênero, cuja ação 

mais notável é a que seu fundador, o médico Januário Cicco, alguns anos após a sua 

morte, teria ajudado a uma parturiente em complicado trabalho de parto, a “dar à luz” a 

uma saudável criança, em uma noite de plantão bastante movimentada. 

Ainda cursando a citada especialização, decidi fazer uma nova graduação e 

concorri a uma vaga no Curso de Pedagogia do Departamento de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Obtendo êxito, reingressei no primeiro 

semestre de 2002, cursando graduação e pós-graduação simultaneamente. Com o final 

da especialização, em outubro, foi possível total dedicação à nova graduação, a qual 

me atraía, cotidianamente, me fazendo buscar mais e mais informações em livros e 

periódicos quanto aos conteúdos abordados em sala de aula. Foi numa dessas buscas 

que me deparei com uma matéria na revista Nova Escola, exemplar de Junho/Julho de 

2003, na coluna S.O.S. sala de aula, que tinha como título: “como lidar com a morte”. 

Tratava da indecisão de uma professora perante a sua turma e especialmente, a um 

aluno que acabara de perder o pai e a mesma não sabia se devia, ou não, comentar 

sobre o ocorrido na sala de aula. As inquietações dessa educadora me despertaram 

para as dificuldades que a escola encontra em abordar um tema tão complexo e ainda 

tabu na sociedade cristã ocidental, como é a morte. 

Partindo dessa premissa, e tomando como base, a bibliografia encontrada no 

final da citada matéria, decidi consultar os Parâmetros Curriculares Nacionais e fazer 

uma busca na Internet conseguindo referências e outras sugestões de leitura 

relacionadas com a educação, a criança e a morte. A aquisição desse material, 

acrescido dos dados obtidos durante os estudos, os quais eu já estava escrevendo 

sobre o assunto, contribuíram para a tomada de decisão em abordar essa temática na 

elaboração da monografia de final do Curso de Pedagogia. 

 Sendo assim, elaborei o Projeto de Monografia que tinha como título: “Aspectos 

e Concepções de Morte no Cotidiano Escolar”, ao longo da Disciplina: Monografia I. 

Após ter sido aprovado, saí à procura de um professor orientador.  Mais uma vez, 

esbarrei na questão do tema. Não havia professor no Departamento de Educação da 

UFRN que orientasse sobre essa temática, segundo a professora da Disciplina na qual 

apresentei o projeto. A mesma me encaminhou para o Departamento de Psicologia da 
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mesma instituição e lá fiquei sabendo que também não seria possível pelo mesmo 

motivo.

Diante de todas essas dificuldades, procurei a Coordenação do Curso de 

Pedagogia que me colocou em contato com uma aluna que acabava de ingressar no 

Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da citada instituição, e que 

pretendia desenvolver um trabalho também, dentro da temática da morte. Encontramos-

nos algumas vezes, trocamos bibliografias, lhe apresentei alguns textos que escrevi 

sobre o assunto, mas devido a algumas incompatibilidades, a parceria foi desfeita e 

segui desenvolvendo meu trabalho de forma “solitária”, contando com o apoio de alguns 

professores e de amigos que me incentivaram a prosseguir neste intuito. Porém, 

também encontrei quem me tentasse convencer de que não seria de bom tom levar 

essa temática para o espaço escolar sob o julgo de que causaria danos irreparáveis 

aos alunos. 

Dessa forma, foi possível evidenciar que falar a palavra morte causa pavor até 

mesmo em indivíduos com formação em nível de pós-graduação, inclusive professores 

atuantes em cursos de graduação, mestrado e doutorado, que afirmam não se 

encontrarem preparados para discutirem tal temática. Então, se o professor de uma 

instituição educacional não se acha preparado para tal discussão, poderíamos 

questionar como seria a formação de pessoas para lidar com a morte ao longo da sua 

vida pessoal, acadêmica e profissional? Essa lacuna parece revelar o pouco interesse 

em se estudar o tema no âmbito de várias áreas do conhecimento, ou em abordá-lo no 

meio escolar, em comparação ao interesse demonstrado por outros fenômenos sociais.  

Essa constatação ficou estabelecida durante o curso de Pedagogia, perante 

várias situações de morte de entes queridos dos alunos da turma como o falecimento 

do pai de Danielle Medeiros, no dia 7 de junho de 2003, a mãe de Suely no dia 19 do 

mesmo mês e do mesmo ano, e, mais, a morte brusca da colega de turma, Niara 

Cristina, em 8 de setembro de 2004. De todos esses acontecimentos apenas a morte 

da colega foi comentada em sala de aula, no primeiro dia após o enterro, quando os 

colegas de turma resolveram, de mãos dadas com a professora presente em seu 

horário de aula, fazer uma oração em homenagem póstuma àquela que diariamente 

compartilhava daquele ambiente escolar. 
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 Mas, tão logo foi a nossa surpresa, quando, poucos dias após, essa mesma 

professora que participou da referida homenagem, do velório e da missa de sétimo dia, 

citou o nome da colega falecida no rol dos alunos que ainda não haviam entregado os 

trabalhos de sua disciplina. Atitude como esta é explicada por Kovács (1998, p. 38), ao 

destacar que “a vida nas sociedades modernas trouxe a desumanização da morte.” Isto 

demonstra o quanto a morte vem sendo escamoteada do imaginário social a ponto de 

certas regras sociais exigirem que ela seja assunto ausente nas conversas educadas. E 

isto é o que parece estar ocorrendo no cotidiano escolar. Não só nas escolas de 

Educação Básica, mas também naquelas de Educação Superior. 

Pesquisas recentes sinalizam a necessidade de uma educação para a morte 

nesse novo milênio e apontam a escola como lugar de reflexão dessa temática. Nesse 

ambiente, professores e alunos poderão interagir na discussão sobre a morte, 

manifestando suas dificuldades e questionamentos. Pais e professores, recebendo 

explicação e orientação de como explorar essa temática, poderão tratá-la com as 

crianças com naturalidade, facilitando o seu entendimento.  

Baseada nesse juízo de compreensão, continuei investindo nos estudos dessa 

temática, culminando na monografia apresentada no final do Curso de Pedagogia, em 

2005.1, com o título de: “A Temática da Morte no Ensino Fundamental: um estudo de 

concepções de professoras e dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª séries”. 

A relevância desse estudo concerne as minhas inquietações e ao posicionamento de 

professores de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental em torno da temática debatida, 

bem como às inquietações em torno do tratamento dado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, documento que auxilia as práticas educacionais em nosso país. Para tanto, 

foram consultadas quatro professoras do referido nível de ensino, do turno matutino, de 

uma escola pública da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, situada na 

Zona Sul de Natal. Além disso, busquei analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais 

referentes às séries de ensino acima citadas, na tentativa de identificar trechos que 

poderiam contemplar o assunto e orientar o seu tratamento em sala de aula. 

 A pesquisa, anteriormente citada, se configura na continuidade de uma trajetória 

pessoal de estudos sobre a morte e na tentativa de fazer o profissional da educação 

refletir sobre este tema, contribuindo para transformá-la de um tema interdito a objeto 
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de conhecimento escolar. Os resultados das análises desse trabalho monográfico 

apontam uma lacuna que se torna um desafio mais urgente na formação pessoal e 

profissional do ser humano no lidar com a morte, sinalizando necessidades, 

desinteresses, dificuldades e desconhecimentos principalmente, por parte de 

educadoras das séries iniciais do Ensino Fundamental, em relação à morte enquanto 

objeto de escolarização. 

Buscando responder uma pergunta que consiste no desafio de saber se existe 

uma educação para a morte, conclamo com aqueles que a têm como objeto de 

investigação teórica e empírica e que investem numa sensibilização sobre esse tema. 

Sabe-se da existência da necessidade de buscar desenvolver conhecimentos, 

questionamentos e reflexões de preparação do homem para enfrentar a sua finitude e a 

do outro, enquanto ser vivo e mortal. Foi com esse pensamento e com o tema: A 

Temática da Morte Enquanto Objeto de Escolarização: proposta sobre a abordagem 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª séries, que participei, em 2005, da 

seleção do curso de mestrado, na linha de pesquisa “Práticas Pedagógicas e 

Currículo”, no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Obtive êxito, e, em 2006, iniciei um novo desafio que busco através da pesquisa 

intitulada “O conceito de morte: significações de professoras dos anos iniciais do ensino 

fundamental”, contribuir com a produção de conhecimento em torno da discussão que 

envolve a morte como objeto de investigação teórica e empírica, no âmbito educacional. 

Sabe-se da ausência de debates acerca desse tema tão complexo na família e na 

escola. É necessário instituir um diálogo reconhecendo seus significados históricos, 

culturais e ideológicos que contribua para amenizar ou superar contradições sobre a 

morte e a forma pré-conceituosa ou equivocada como esse conceito é abordado nos 

espaços escolares.  

Com base nessas proposições procurei trabalhar com essa temática durante o 

período de docência assistida. Essa modalidade acadêmica de estudos da pós-

graduação, nas categorias de mestrado e doutorado, tem como finalidade básica a 

formação de pesquisadores e docentes para o ensino universitário, nas suas mais 

diversas áreas do conhecimento. É um momento de aprofundamento de estudos, de 
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imersão em pesquisas individuais e coletivas, de divulgação dos resultados obtidos (em 

eventos locais, nacionais e internacionais), de intercâmbio, de troca de informações 

com outros pesquisadores iniciantes e experientes.

Dentre as obrigações necessárias para a obtenção do grau de mestre ou doutor, 

configura-se como uma das mais essenciais e enriquecedoras o estágio de docência 

assistida, sendo compulsório para os alunos bolsistas. Nesta oportunidade, me deparei 

com o universo do magistério superior, desenvolvendo atividades junto à disciplina 

Ensino da Geografia no 1º Grau II, sob a supervisão do Prof. Dr. Francisco Cláudio 

Soares Júnior. Coube a mim planejar e executar as temáticas necessárias ao 

andamento da disciplina, recorrendo ao auxílio do professor titular, sempre que 

necessário, recebendo um acompanhamento deste, tanto para avaliar o meu 

desempenho, quanto para auxiliar-me no que fosse preciso.  

Vivenciei situações reais tipicamente cotidianas de qualquer área profissional 

que promove o envolvimento sadio entre o saber e o fazer, integrando o aluno num 

contexto que fará parte futuramente do seu universo de trabalho. Sendo assim, o 

estágio de docência assistida promoveu uma relação direta entre teoria-prática, 

representando o elo com a realidade existente. 

O estágio, diante dessa perspectiva, me oportunizou desenvolver um trabalho 

junto à comunidade acadêmica, proporcionando a minha inserção numa realidade 

concreta, a fim de perceber os desafios e entraves impostos pela carreira escolhida, 

permitindo refletir sobre o meu trabalho, além de ser um momento essencial para 

confrontar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, servindo como preparo para 

o pleno exercício do magistério. Na relação prática-teoria-prática refletida busquei 

entender a dimensão essencial da problemática da formação do professor. Nessa 

perspectiva, a prática da reflexão tem me ajudado no estabelecimento e 

aprofundamento da seleção dialética prática-teoria-prática. É repensando a prática que 

me faz aprender a pensar e a praticar melhor. 

A nossa experiência como estagiária da disciplina “O Ensino da Geografia no 1º 

Grau II” instituiu-se, a partir da participação no planejamento da terceira unidade da 

referida disciplina e no processo das observações, quando participamos de atividades 

que resultaram em discussões dirigidas e seminários de estudos realizados pelos 
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alunos, mediados pelo professor titular da Disciplina. A nossa efetivação culminou com 

uma avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos quanto ao conceito de: 

Geografia, Currículo e Morte, havendo, para tanto, a necessidade de um 

redimensionamento na ordem dos conteúdos programáticos, visando atender a nossa 

inserção.

 Prosseguindo com os procedimentos de estudos, realizamos leitura e discussão 

de parte do volume V dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que compreende: 

História e Geografia, buscando compreender como os referidos conceitos são 

abordados nesse documento e quais as suas implicações na ação educativa, no 

momento de acolher com carinho e conversar sobre a morte, com o intuito de ajudar os 

educandos quando estiverem passando por situações de perdas.  Os resultados 

apontaram maior participação, questionamentos e interesse significativo dos alunos 

pela temática em evidência. Essa prática configurou-se, como um momento ímpar na 

aquisição de novos conhecimentos que culminaram na adição de outros elementos 

teóricos para a pesquisa em andamento e para o amadurecimento intelectual 

necessário ao ingresso de uma carreira acadêmica. 

Conforme estabelecido desde o início das atividades junto aos discentes, aquele 

espaço seria de descobertas, de discussão e de aquisição de novos conhecimentos 

tanto para eles quanto para a estagiária. Mesmo tendo nos colocado na condição de 

aprendiz, sentimos a acolhida dos alunos do curso de Pedagogia, que em todas as 

situações didáticas procuraram participar e levar com seriedade este momento tão 

importante para os envolvidos.

 Reiteramos a relevância desse tema na atividade curricular para os alunos em 

formação no exercício da pesquisa e docência da Educação Fundamental. É preciso 

tratá-lo como fato presente na vida humana e transmiti-lo às crianças, através da 

elaboração de conceitos significativos de vida e de morte, mais coerentes e pertinentes 

com o real, como sugerem (MATURANO apud SILVA, 2003; KOVÁCS, 2003a; 2003b). 

Com esse pensamento, proponho como questões para minha investigação: Em 

que situações cotidianas na sala de aula, o conceito morte se faz presente e como 

professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental o abordam em sua prática 

docente? Como essas professoras se comportam didático-pedagogicamente quando a 
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morte, direta ou indiretamente, se apresenta nos conteúdos escolares, nos documentos 

oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais ou no entorno da escola? Por 

conseguinte, registro o meu interesse em investigar o conceito de morte na concepção 

de educadoras que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental e analisar a prática 

pedagógica dessas profissionais, para apreender como o conceito de morte está 

inserido no cotidiano da sala de aula. 

Esses questionamentos me conduzem a buscar respostas na análise dos dados 

construídos através da observação participante da prática pedagógica e com a 

aplicação de questionário com cinco professoras que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, numa escola pública da rede estadual de ensino, situada num bairro da 

Zona Sul do município de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. Esses 

instrumentos de coletas de dados tentam perceber, principalmente, como as 

educadoras - cada uma delas leciona em um dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

– significam o conceito de morte e como o ensina junto aos seus alunos. Além da 

observação participante registrada no Diário de Campo e do questionário como 

instrumental aplicado, uma análise foi realizada nas rotinas de algumas docentes 

descritas em seus cadernos, na tentativa de encontrar trechos que abordassem o 

conceito morte, bem como encontrar possíveis orientações didático-pedagógicas, a 

respeito do assunto em âmbito escolar, em especial na sala de aula. 

Portanto, a presente dissertação, que tem como objetivo, analisar os significados 

atribuídos ao conceito morte e sua relação com a prática de professoras dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Está organizada em 04 (quatro) capítulos. O primeiro – 

Situando o Objeto de Estudo – apresenta o nosso despertar para a morte como objeto 

de conhecimento escolar. No segundo capítulo – Contextualizando a Pesquisa – 

apresentamos as opções teórico-metodológicas do nosso trabalho e a natureza dos 

seus procedimentos técnicos, assim como, as características do campo empírico, o 

perfil das professoras que contribuíram com o nosso estudo e o processo de análise 

utilizado. O terceiro capítulo - Significando a Historicidade da Morte e do Morrer na 

Sociedade Ocidental – busca traçar brevemente a arqueologia conceptual e as 

significações da sociedade ocidental desde o homem primitivo ao contemporâneo, 

quanto ao conceito de morte. No quarto capítulo – Descrevendo e Refletindo sobre os 
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significados do conceito morte na prática Pedagógica – apresentamos o cotidiano da 

sala de aula, de cinco professoras, contemplando suas alusões ou não crença ao 

conceito de morte, apontando as nossas reflexões e análises dos dados construídos a 

partir da nossa observação em sala de aula e da aplicação dos questionários com as 

professoras participantes da pesquisa em questão. Nas Considerações Finais, expomos 

algumas evidências e reflexões sobre a relação entre o conceito de morte e a 

educação, tentando encontrar caminhos para responder as nossas questões de estudo 

e objetivos determinados no exórdio desse trabalho. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

Explicitaremos, neste capítulo, as orientações teórico-medológicas da nossa 

pesquisa e a natureza dos seus procedimentos técnicos, como também, as 

características do campo empírico, o perfil das educadoras participantes e o parâmetro 

de análise para o referido estudo. 

2.1 Opções Teórico-medológicas 

Sendo a pesquisa um procedimento prático e sistemático, de produção de 

conhecimentos, tem como objetivo essencial, proporcionar o seu inter-relacionamento 

com outras práticas sociais. A pesquisa, como uma atividade não neutra, carrega 

sempre traços teórico-metodológicos de quem a realiza, motivo pelo qual inferimos que 

a arte de construir seus dados também não lhe concebe neutralidade.  Para a 

construção de um objeto de estudo e do percurso metodológico a ser percorrido por 

ele, o pesquisador deve ter clareza e evidência dos instrumentos utilizados na 

edificação dos dados, cuja direção se tornará efetiva a partir do referencial teórico - 

metodológico que sustenta o estudo. Embasados nesses preceitos, demarcamos esses 

procedimentos como possíveis norteadores para observar, descrever, sistematizar, 

interpretar e analisar o trabalho de professoras em sua prática pedagógica.  

Com o intuito de delinear um caminho metodológico que pudesse dar 

sustentação às nossas questões de investigação e nossos objetivos, fizemos opção em 

trabalhar com a pesquisa qualitativa do tipo etnográfica, tendo a observação 

participante como procedimento da construção dos dados, numa abordagem sócio-

histórica. Dessa forma, buscamos compreender a pesquisa qualitativa como sugere 

Chizzotti (2006, p. 28), quando ele afirma que, 

   

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 
locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio 
os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 
atenção sensível. 
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Assim, entendemos que a pesquisa qualitativa estabelece uma relação dinâmica, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade dos informantes o 

qual não pode ser quantificado ou traduzido em números. Nesse processo de pesquisa, 

a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas. O 

pesquisador, como instrumento-chave da construção dos dados, tende a analisá-los de 

forma indutiva sem fazer julgamentos pessoais tendo como focos principais o processo 

e o seu significado. 

O procedimento para a construção dos dados é conhecido como observação 

participante porque tem como causa primária, a interação constante do pesquisador 

com a situação estudada numa relação dialética causada pela afetação entre ambos. 

Esta modalidade de investigação tem o pesquisador como a principal fonte de obtenção 

e análises dos dados que serão intermediados pela ação humana. Dessa forma, este 

modo peculiar de investigar assume a condição de pesquisa qualitativa a partir do 

momento em que privilegia a compreensão do objeto pesquisado, de acordo com a 

perspectiva de cada informante envolvido no estudo. 

Amado (2007), partilhando desse pensamento afirma que,

   

Na investigação qualitativa a ênfase central ocorre com a compreensão 
das interações e significações - crenças, percepções, representações, 
perspectivas, opniões, sentimentos, emoções e valores - que os seres 
humanos colocam nas suas próprias acções, em relação com os outros 
e com os contextos em que e com que interagem. 

Optamos pelo termo “pesquisa do tipo etnográfica” para fazer referência ao 

modelo de investigação baseado nas concepções de André (1995) e Meksenas (2002). 

Ambos concordam que esta modalidade investigativa tem como fundamento a 

etnografia, um esquema de investigação elaborado por antropólogos com a finalidade 

de estudar tanto a cultura quanto a sociedade. Segundo André (1995), o sentido 

etimológico da palavra etnografia denota ‘descrição cultural’ e é usada pelos 

antropólogos com duas acepções: uma como agrupamento de técnicas utilizadas por 

eles para obter dados acerca de valores, crenças, hábitos, comportamentos e práticas 

de um determinado grupo social; e outra, como forma de descrever os resultados 
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obtidos com o emprego dessas técnicas. Comungando com esse pensamento Chizzotti 

(2006, p. 65), assegura que vem crescendo a adoção da etnografia pelas disciplinas 

científicas das diversas áreas do conhecimento, entre elas a educação, que utiliza o 

seu pressuposto fundamental afirmando que, 

A interação direta com as pessoas na sua vida cotidiana pode auxiliar a 
compreender melhor suas concepções, práticas, motivações, 
comportamentos e procedimentos, e os significados que atribuem a 
essas práticas. 

 Diante dessa postura interdisciplinar do estudo etnográfico e da proposta de 

realização de uma pesquisa qualitativa de abordagem sócio-histórica, estamos 

conscientes de que a realização do estudo aqui proposto depende do percurso 

investigativo escolhido, o que implica ponderar acerca da construção de dados e, 

primeiramente, de que técnica ou técnicas utilizar para a sua construção.

De acordo com a trajetória da pesquisa, poderíamos fazer uso de diversificadas 

técnicas que a enriquecessem quanto aos dados construídos. Essas técnicas poderiam 

ser-nos exigidas a partir das necessidades impostas no processo de investigação, no 

“desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia-a-dia da prática escolar” 

(ANDRÉ, 1995, p.41). 

Vejamos aqui como Queiroz (1988, p. 29), conceitua técnica: 

[…] procedimento ou conjunto de procedimentos, de modos de fazer 
bem definidos e transmissíveis, destinados a alcançar determinados 
objetivos; como todo procedimento, é ação específica, sistemática e 
consciente, obedecendo a determinadas normas e visando determinado 
fim; é conservada e repetida se sua eficiência for comprovada pelos 
resultados obtidos. 

Utilizamos técnicas que, tradicionalmente, são atribuídas à etnografia como a 

observação participante, acima descrita, entrevista em forma de questionário com 

proposições fechadas e abertas com o intuito de adentrar minuciosamente em 

problemas que possam tornar claras as questões observadas durante nossas 

observações em sala de aula. Embora, para alguns, possa parecer um tanto limitado o 
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uso apenas dessa técnica de coleta de dados, adotamo-la apoiados em Freitas (2002). 

Para essa autora, a entrevista possui uma dimensão social na pesquisa qualitativa de 

abordagem sócio-histórica, não estando circunscrita apenas em uma troca de 

perguntas e respostas pré-elaboradas, mas suscitando um momento de interlocução, 

de enunciação, de produção de linguagem, de significados sociais. É um momento em 

que o pesquisador e o pesquisado interagem enquanto indivíduos que ocupam 

determinados lugares sócio-históricos. 

 Embasados nessas acepções elaboramos um roteiro de entrevista, para ser 

aplicado com as cinco professoras informantes, conforme o apêndice B. O intuito desse 

instrumental era construir o perfil dessas profissionais e complementar nossas 

observações em sala de aula durante a prática pedagógica delas. As questões contidas 

no referido documento envolviam seis perguntas fechadas sobre dados pessoais, 

formação docente e também nove questões dissertativas sobre os aspectos principais 

da prática das profissionais e a relação com o estudo, a saber: conceito de morte; 

abordagem desse conceito com os alunos; objetivos com os quais ele era contemplado 

no fazer docente; se os conteúdos desenvolvidos na sala de aula possibilitavam a 

discussão do conceito; quais os conteúdos que permitiam essa abordagem; quais os 

recursos didático-pedagógicos utilizados para trabalhar com o referido conceito na sala 

de aula; as discussões sistematizadas sobre o conceito de morte eram avaliadas e de 

que forma; como ocorre a preparação do professor ou da professora para discutir o 

referido tema na sala de aula. As respostas a todo esse questionamento encontram-se 

explicitadas no item que apresenta o perfil das professoras. 

A aplicação do instrumento ocorreu entre novembro e dezembro de 2006, com 

cinco professoras que lecionavam em anos distintos do Ensino Fundamental. Durante a 

realização do trabalho, não houve por parte delas nenhuma resistência e todas 

colaboraram, respondendo aos questionamentos. Foram nomeadas por códigos para 

terem preservadas suas identidades, a garantia e o sigilo das suas respostas. 
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2.2 Campo empírico 
Optamos por escolher uma escola pertencente à rede pública de ensino e 

buscamos fazer um levantamento, na Secretaria de Educação do Estado do Rio 

Grande do Norte, de todas as escolas circunscritas na Zona Sul de Natal (RN), mais 

especificamente, no bairro de Ponta Negra, considerando que a pesquisadora reside na 

região o que lhe facilitaria o deslocamento e a vivência. De posse do número de 

escolas, fizemos um sorteio aleatório das mesmas, sendo a Escola Estadual Jerônimo 

de Albuquerque escolhida para a realização da pesquisa. 

 Uma vez selecionada, passamos a caracterizar a referida instituição apontando 

algumas singularidades que naquele momento, se apresentaram como aspectos 

positivos que pudessem favorecer a implementação do nosso estudo, como por 

exemplo: atender aos princípios da educação fundamental do 1º ao 5º Anos, nível de 

ensino específico nessa investigação; possibilitar estágio de observação e trabalhos 

investigativos por parte de graduandos do curso de Pedagogia e Pós-graduandos do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e a não familiaridade da pesquisadora com as professoras que aceitaram 

contribuir com nossa pesquisa. Esse último critério foi estabelecido pela necessidade 

de observarmos as ações docentes, sem interferir como o tema da morte se fazia 

presente no cotidiano da sala de aula da referida escola. 

A nossa inserção na instituição mencionada ocorreu com a prévia permissão 

concedida pela direção administrativa, em exercício em 2006, (autorização no apêndice 

A), que nos recebeu muito bem e agendou um encontro, para o dia seguinte, com a 

coordenadora pedagógica. Esta última, muito solícita em colaborar conosco, nos pediu 

um prazo de alguns dias enquanto fazia contato com as professoras que 

posteriormente se tornariam sujeitos da nossa observação de suas práticas cotidianas. 

No entanto, foi categórica em afirmar que a nossa intenção de permanecer no mínimo 

por uma semana em cada sala de aula seria impossível porque seria muito cansativo 

tanto para a pesquisadora quanto para as professoras. Segundo ela, uma permanência 

de três dias seria o ideal para ambas as partes. Outra sugestão foi que iniciássemos 

nossa observação em uma turma do primeiro ano do turno vespertino e que 

continuássemos em ordem crescente até chegar ao quinto ano. Acatamos as 
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sugestões daquela profissional quanto à seleção das professoras as quais ela havia 

convencido a colaborar conosco para a realização das nossas observações, iniciando 

no dia 11 de setembro de 2006 e concluindo em 3 de outubro do mesmo ano. 

Mantida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, 

da Cultura e dos Desportos - SEECD/RN, a instituição educacional acima citada foi 

criada no dia 30 de Abril de 1942 sob O Ato de nº. 1.043/42 tendo como Portaria de 

Autorização: 382/82, datada de 15/07/1982, publicada no Diário Oficial com o Nº 5.363, 

segundo documentação que nos foi fornecida para consulta pela diretora da escola. No 

entanto, essa mesma instituição encontra-se registrada em Cascudo (1999), como uma 

das escolas isoladas do município de Natal criada em 10 de março de 1932. Localizada 

na Rua de Cima, S/N Vila de Ponta Negra. Permanece no mesmo local e com a mesma 

fachada arquitetônica original.

A equipe administrativo-pedagógica se constituía no ano de 2006, por dois 

funcionários técnico-administrativos (diretora que exercia sua função nos três turnos; 

uma coordenadora pedagógica que desenvolvia seu trabalho em dia e turnos 

alternados), dez professoras do quadro efetivo, das quais, três se encontravam em 

readaptação de função por motivo de saúde e três professoras estagiárias que as 

substituíam. As três professoras que se encontravam fora de sala de aula cumpriam 

sua carga horária dando suporte no atendimento na secretaria, na sala de leitura e 

vídeo e na biblioteca. Na época, cinco funcionários de apoio trabalhavam na escola, 

dois porteiros, sendo um para cada turno diurno; um vigia para o turno noturno; duas 

merendeiras que por carência de pessoal para os serviços gerais, também faziam toda 

a limpeza e higienização da escola.  

Funcionando em regime de três turnos, que compreendia os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano, incluindo a Educação de Jovens e Adultos, a 

instituição mantinha mais de 200 alunos matriculados e distribuídos da seguinte forma: 

no turno matutino, funcionavam quatro turmas, sendo duas turmas de 1º Ano, uma 

turma do 2º Ano e uma turma de 3º Ano. No vespertino, as turmas eram compostas por 

uma de 1º Ano, uma de 4º Ano e uma de 5º Ano. No turno noturno funcionam duas 

turmas de Educação de Jovens e Adultos. 
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Pouco tempo antes de iniciarmos este trabalho a Escola tinha passado por uma 

pequena reforma em sua estrutura física composta por dois pavimentos. No andar 

térreo estão: uma pequena sala que funciona como portaria e sala dos professores; 

duas salas de aulas onde funcionam, no Turno Matutino, duas turmas de 1º Ano. No 

Turno Vespertino essas mesmas salas abrigam uma turma de 4º Ano e uma de 5º Ano. 

No Turno Noturno as duas salas abrigavam as duas turmas da EJA; a cozinha, dois 

Sanitários; um pequeno pátio coberto que serve como única área de recreação para 

todos os alunos desenvolver suas brincadeiras durante o recreio e um curto espaço 

onde é servida a merenda desses alunos. 

No andar superior se encontra uma sala que serve como direção, coordenação e 

secretaria; uma sala de aula que no Turno Matutino é ocupada por uma turma do 2º 

Ano e no Vespertino, pelo 1º Ano; outra sala de aula que no turno Matutino é ocupada 

pelo 3º Ano e no Vespertino funciona uma turma de 4º Ano; e, mais uma sala que tem a 

tripla função de sala de leitura, biblioteca e sala de vídeo e dois banheiros. 

No que diz respeito às salas de aula, percebemos que as mesmas eram 

pequenas com pouco espaço para acomodação dos alunos. Porém, a maioria possuía 

ventilação e iluminação suficientes para o ambiente. Apenas a sala, que se destinava 

ao 1º Ano matutino e 4º Ano vespertino, não se enquadrava ao padrão das demais. 

Possuía apenas uma porta, não tinha janelas, condições precárias de iluminação e 

ventilação. Outro fator agravante nessa sala era o número insuficiente de carteiras para 

acomodar todos os alunos, havendo a necessidades de buscá-las nas outras salas 

sem, no entanto, ter a certeza da possível disponibilidade. As paredes das salas eram 

usadas como murais onde ficavam expostos os trabalhos realizados pelos alunos 

durante o bimestre. Percebemos, durante a nossa permanência nas salas de aulas, que 

as carteiras eram dispostas em filas sem nenhum espaço entre elas o que dificultava a 

movimentação de entrada e saída dos alunos em sala de aula. 

2.3 Perfil das professoras participantes 

Nesse estudo, a adesão das professoras foi um fator preponderante para o 

desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, foi preciso criar um espaço de interação com 

elas para que as mesmas pudessem falar de suas vivências e relatar a efetivação da 
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construção do conhecimento dentro e fora da sala de aula, assinalar as reformulações 

das suas práticas pedagógicas e destacar a sua participação e apreensão na edificação 

dos significados realizados durante as interações. 

A partir de informações obtidas em conversas informais firmadas com elas nas 

dependências da escola sobre a formação acadêmica e experiência profissional 

decidimos elaborar um questionário com indagações já citadas no item 2.1. Essas 

contemplavam questões de esclarecimentos mais consistentes nos permitindo traçar o 

perfil das docentes que responderam o instrumental com determinação volitiva 

adequada nos informando dados pessoais e práticos do seu fazer docente que 

colaboravam na mediação do processo de ensino/ aprendizagem do conceito de morte 

com seus alunos.

Quanto à caracterização para identificá-las, de início, pensamos em utilizar o 

vocábulo professora atrelada a um número - a saber: professora-1, professora-2, 

professora-3, professora-4, professora-5-, porque professora é uma categoria empírica 

no âmbito dos estudos de educação. Depois, no receio de que imperasse certa 

impessoalidade, optamos por nomeá-las com o primeiro nome.  Porém, notamos que, 

desse modo, poderiam ser identificadas por alguém que trabalhasse na mesma 

instituição. Assim, com o compromisso de resguardar a identidade das docentes e 

respeitar o seu direito de privacidade, resolvemos denominá-las com a letra P referindo-

se à categoria empírica professora, atrelando a essa letra o número correspondente à 

série a qual cada uma lecionava.  

A professora P1, com idade na faixa de 31 a 40 anos é praticante da religião 

católica, tem formação em magistério, é graduada no Curso Normal Superior pelo 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, onde concluiu o curso em 2000. 

Atuando há mais de doze anos como professora estava lecionando, na ocasião, em 

duas escolas da cidade de Natal/RN. Nessa escola pública estadual ministrava aulas 

no Ensino Fundamental, no 1º ano, há cinco anos, no turno Vespertino e, numa escola 

municipal, no mesmo bairro, também no 1º ano do Ensino Fundamental. Significou o 

conceito de morte afirmando: “é uma passagem de vida” afirmando que o contempla 
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em seu fazer docente, ressaltando “a importância da vida, bem como a aceitação 

necessária na passagem da mesma”. 

Questionada quanto à existência de conteúdos que possibilitavam dialogar 

sobre o referido conceito, em sua prática diária com seus alunos, P1 respondeu 

afirmativamente, assim: “Naturalmente, quando surgem vivências diárias ou em 

conteúdos como seres vivos, dia de finados, entre outros”. Ela assegurou que esses 

conteúdos eram abordados tendo como recursos didático-pedagógicos o uso da 

“expressão oral, DVD, reportagens de jornais, revistas, TV, poesias e músicas”. 

Quanto à avaliação em trabalhar esse conceito em sala de aula, P1 afirmou fazê-la de 

forma sistematizada utilizando “rodas de conversas, opniões, discussões e pesquisas 

para o confronto de idéias”. Se avaliando encontrar-se preparada para discutir o 

conceito “morte” com seus alunos, P1 respondeu: “Acredito que a morte, mesmo 

sendo dolorosa, é uma passagem de vida necessária”. 

A professora P2, com idade na mesma faixa de P1, é praticante da religião 

protestante, não tem formação em magistério, encontra-se em formação acadêmica, 

cursando o 4º período do curso de Pedagogia em uma universidade privada, em 

Natal/RN, onde freqüenta as aulas, somente, nos finais de semana. Não tem vínculo 

com a rede pública de ensino, exerce sua função na condição de professora Estagiária. 

Esta é sua primeira experiência como atuante no campo educacional, no qual se 

encontrava, na época, apenas com 45 dias em exercício, desde o dia 27 de Julho de 

2006, período em que a professora titular foi deslocada de função por motivo de saúde.

Esta docente significou o conceito de morte respondendo: “É um recomeço de 

alguma coisa, de uma nova vida”. Afirmou abordar esse conceito em sua prática 

pedagógica “no sentido de deixar os velhos hábitos”, fazendo “relato de alguma coisa, 

como perda de animal de estimação ou de algum parente”, com o objetivo de 

contemplar “assuntos relacionados à ciência, conversa informal sobre a temática”. 

Assegurou que os conteúdos por ela abordados, em sala de aula, contemplavam 

o referido conceito, principalmente, quando se referia às plantações e o ciclo da vida. 

Os conteúdos seriam: “Ciências, estudos sociais e língua portuguesa”. Quanto aos 

recursos pedagógicos utilizados por ela, a mesma citou: revistas, livros e DVD 



                 50         

relacionado ao tema. Confirmando fazer avaliação desse conceito em sala de aula, ela 

disse que a mesma era realizada “Através de uma avaliação e observação do 

pensamento”. 

Concordando com P1, também se avaliou preparada para discutir o conceito 

morte com seus alunos “Porque a morte não é o fim, e a vida continua, temos que estar 

preparados para isso”.    

A professora P3, com idade na mesma faixa de P1 e P2, pratica a religião 

católica, é Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

tendo concluído o curso em 1993. Estava lecionando, na ocasião, somente nessa 

escola da rede pública estadual em Natal/RN, há treze anos, ministrando aulas no 3º 

ano do Ensino Fundamental, mas já exercia a profissão de docente na rede pública de 

ensino há quase vinte anos.

P3 significou a morte como “O fim da vida” e afirmou não abordar esse conceito 

com seus alunos, deixando de contemplá-lo em sala de aula. Alegou que os 

conteúdos desenvolvidos em sua prática docente “dificilmente” contemplavam tal 

conceito e por esse motivo deixou de responder quais os conteúdos que possibilitam 

discutir essa temática. Por não discuti-la, também deixou de citar os recursos didático-

pedagógicos utilizados na discussão do tema e não respondeu o quesito que 

indagava quanto à forma de avaliação dos debates abordando o citado conceito. No 

entanto P3 se considerou preparada para discutir esse conceito em sua prática 

docente “Porque é uma realidade que convivemos todos os dias. Por mais que eu não 

aceite essa condição de morrer”.

A professora P4, com idade na faixa de 41 a 50 anos, afirmou ser praticante da 

religião católica e possuir formação em magistério. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade do Vale do Acaraú (UVA), se graduou em 2003, no município de João 

Câmara/RN, assistindo as aulas nos finais de semana. Lecionando, na ocasião, nessa 

escola em Nata/RN, no 4º ano, no turno vespertino, há menos de um ano, mas já 

pertencia à rede pública há vinte anos, atuando no Ensino Fundamental.  

P4 significou o conceito de morte afirmando: “É inexplicável e não gosto de 

pensar muito”. Disse abordá-lo em sua prática pedagógica, mostrando que “A vida é 
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muito importante e devemos lutar [por ela]”. Também concorda que os conteúdos 

trabalhados na sala de aula possibilitavam discutir tal temática e que esses 

ensinamentos eram os que davam “a importância à vida humana”. Sobre os recursos 

didático-pedagógicos, utilizados por ela para lecionar os citados conteúdos, a mesma 

afirmou que eram: “Conversa informal, livros e jornais”. 

A professora P5, estava na faixa etária de P1, P2 e P3, era praticante da religião 

protestante, atuava na instituição há menos de um ano, na condição de professora 

Estagiária, sem vínculo com a rede pública ou privada. Esta professora que se 

encontrava em sua primeira experiência na docência, não tinha formação em 

magistério, mas estava em processo de formação numa universidade privada da capital 

cursando o 2º período do Curso de Pedagogia. Freqüentava as aulas nos finais de 

semana. A mesma se encontrava na função desde o início do ano letivo, mas nos 

assegurou que não estava satisfeita com as condições de trabalho, devido ao atraso no 

pagamento do salário e o valor da remuneração, fatores que contribuíam para que a 

mesma pensasse em desistir daquele trabalho. 

P5 significou o conceito de morte como “uma passagem desta vida para outra 

melhor” e afirmou não abordá-lo em sua prática pedagógica. Por isso, não respondeu o 

quesito destinado ao objetivo de contemplá-lo em seu fazer docente. Também alegou 

“nunca” ter encontrado, nos conteúdos escolares, nenhuma possibilidade de discutir tal 

assunto. Essa afirmação serviu como justificativa para que P5 deixasse de responder 

as questões referentes aos conteúdos curriculares que abordam essa temática e os 

recursos utilizados para trabalhar com eles em sala de aula e o processo de avaliação 

sistematizada acerca do já citado conceito. Todavia, P5 afirmou se encontrar preparada 

para discuti-lo com seus alunos “Porque a morte não é coisa do outro mundo é algo que 

todo mundo tem que pensar”. 

Os dados construídos, a partir do delineamento do perfil das docentes, são 

relevantes para a compreensão do sentido dado ao conceito de morte em suas práticas 

pedagógicas, constituindo um importante instrumento na análise de suas significações. 
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2.4 Parâmetros de Análise 

O corpus desta análise se constitui pelos dados obtidos a partir de uma 

observação participante, ocorrida durante a prática docente de cinco professoras 

sujeitos desta pesquisa. Na ocasião, procuramos perceber pistas implícitas e 

explícitas sobre o tema aqui em estudo para posteriormente fazer uma analogia com 

um referencial teórico. O acompanhamento aconteceu com o registro em diário de 

campo, seguindo os passos da investigação qualitativa, do tipo etnográfica, com a 

aplicação de questionário já descrito no tópico 2.1. Para realizar esta análise, 

tomamos como base a abordagem sócio-histórica, a qual seleciona determinados 

aspectos que integram a significação dos conceitos e exposições relevantes sobre um 

determinado tema. 

Nessa perspectiva, podemos asseverar que a compreensão do processo de 

formação de conceitos abrange tanto o conteúdo quanto os outros elementos que 

exercem as funções mediadoras na elaboração conceptual, e sendo assim, cabe a 

linguagem esse papel mediador por ser a mesma a encetar os caminhos rumo à zona 

de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 2003). É ela que favorece ao ser humano 

se beneficiar de forma progressiva da mudança de um nível de crescimento real para 

o nível potencial de desenvolvimento mediado pelas interações com outros indivíduos 

do seu meio social. 

Para Vygotsky (2005, p. 72), “A formação de conceitos é o resultado de uma 

atividade complexa, em que todas as funções intelectuais básicas tomam parte”. 

Mas, precata o autor, o indispensável uso do signo ou da palavra para proporcionar 

as operações necessárias à sua elaboração. A importância dos conceitos, segundo 

esse autor, reside no seu papel de mediador no processo de ensino/aprendizagem 

propiciando uma elevação no nível do aprendizado em sala de aula.

Segundo Vygotsky (idem), o processo de formação e desenvolvimento de 

conceitos obedece a uma sistematizada classificação que se destaca em duas 

modalidades diferenciando-se em: conceitos espontâneos e conceitos científicos. Os 

conceitos espontâneos são formulações que se caracterizam pela não percepção 

consciente e a sistemática do sujeito exprimindo uma postura não mediada entre o 
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objeto e o ato de pensar. Enquanto isso, os conceitos científicos são formados por um 

sistema de inter-relações hierarquizadas que se fundamentam em princípios, leis e 

teorias, diferenciando-os de conceitos espontâneos pelo grau de generalidade.  

Conforme relata Vygotsky (ibidem), os conceitos interagem entre si durante o 

desenvolvimento intelectual do ser humano. Primeiro em direções contrárias e 

posteriormente, quando evoluem, eles se interconectam e influenciam um ao outro, 

fundindo-se em um único processo de desenvolvimento e formação de conceitos que 

afetados pelas condições internas e externas, tem no aprendizado a força que 

determina e direciona seu desenvolvimento. Esses dois processos intimamente 

relacionados estabelecerão uma ligação entre o aprendizado escolar e o 

desenvolvimento mental do indivíduo. A complexidade que envolve essa operação 

exige que para evoluir dos conceitos aprendidos na experiência cotidiana – conceitos 

espontâneos – para os conceitos científicos originados por um conhecimento 

sistematizado, se faz necessário um incitamento intelectual gerador desse processo. 

Sendo assim, os conceitos científicos obterão graus mais evoluídos de abstrações e 

generalizações. 

De acordo com os estudos desenvolvidos por Guedes (2006), para que haja 

uma compreensão do pensamento de Vygotsky quanto à formação e desenvolvimento 

de conceitos, é necessário entender que seu significado vai se modificando na medida 

em que o indivíduo se desenvolve. Com essa evolução gradativamente, passa a 

integrar novos significados. Para essa estudiosa, 

significado é o principal componente da palavra, é um ato do 
pensamento. No significado, encontram-se as duas funções primordiais 
da linguagem: o intercâmbio social e o pensamento generalizante. O 
significado de uma palavra é o seu próprio conceito. (GUEDES, idem, 
p.57)

Com base nas colocações da autora é possível perceber que a linguagem se 

torna parte essencial no processo de elaboração da consciência, devido ao seu 
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caráter de conservar na memória os dados necessários capazes de nomear e 

descrever objetos, sem que eles estejam concretamente presentes. Sendo assim, a 

linguagem permitirá a duplicação do campo perceptivo e, por conseguinte, a 

formulação de uma maior quantidade de representações internas. 

Nesse sentido, buscamos apoio nos estudos de Vygotsky (2005), Kopnin 

(1978), Guetemanova (1989) e Ferreira (1995) sobre as pesquisas acerca do 

processo de formação e desenvolvimento de conceito. De acordo com Ferreira (1995, 

p. 163), Vygotsky tinha como principal preocupação “descobrir a gênese das funções 

mentais superiores, a essência dos fenômenos que as constituem, as leis que 

regulam as suas mudanças, suas características quantitativas e qualitativas e suas 

causas”.

Partindo desse contexto, Ferreira (1995) enfatiza a dedicação de Vygotsky em 

investigar o processo pelo qual o ser humano se apropria do conhecimento 

acumulado, pelas gerações, durante a história da humanidade. Esse processo de 

internalização é mediado simbolicamente pela linguagem que atua como instrumento 

do pensamento o qual pode ser verbalizado e se transformar em aprendizagem que 

será utilizado pelo sujeito para criar e recriar cultura. É nesse sentido que 

destacaremos a função da linguagem oral e escrita na prática de professoras e nos 

significados de suas respostas ao instrumental escrito, pressupondo a comunicação 

como à função primordial entre seres humanos, conforme assegura Vygotsky (2005), 

quando se refere à transformação radical no processo intelectual do adolescente 

enfocando o novo modo de utilizar a palavra como forma significativa de formação de 

conceitos.

Na perspectiva de Kopnin (1978), o processo de formação de conceitos é 

proveniente da atividade prática dos homens e da busca de satisfação de suas 

necessidades. As ações práticas realizadas através da manipulação dos instrumentos 

de trabalho e, os objetos e fenômenos da realidade, em algum momento, servem 

como suporte real para a elaboração de conceitos. Em sua forma desenvolvida, o 

conceito pressupõe tanto a combinação e enumeração de determinados elementos ou 

atributos concretos, quanto à discriminação, a abstração e o isolamento de 
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determinados elementos ou atributos. Subentende, ainda, o exame desses atributos 

discriminados e abstraídos fora do vínculo da experiência imediata.  Esse autor auxilia 

a compreensão do valor da elaboração conceptual e do desenvolvimento dos 

conceitos que se insere na proposição de que por meio dos conceitos, em sua forma 

desenvolvida, é que os indivíduos desenvolvem a contínua transferência e aplicação 

do conhecimento elaborado para situações novas, tornando-se apto a pensar, se 

colocando num plano mais abstrato. 

Para Guetmanova (1989), a formação de conceitos tem como procedimentos 

lógicos relativos: a análise, a síntese, a comparação, a abstração e a generalização. 

Para citar os indícios significativos, é necessário retirá-los dos não significativos que se 

pode realizar partindo da comparação ou da confrontação dos objetos. Esses indícios 

são apartados por meio do processo de análise que realiza essa distinção. Portanto, 

podemos afirmar que um conceito é formado com base na generalização de seus 

atributos significativos.  

 De acordo com Ferreira (2007, p. 63) “A linguagem podendo ser usada e 

aplicada de diversas formas é o elemento de mediação dos diferentes procedimentos 

e operações lógicas (abstrações, generalizações, análises e sínteses)”. Na ausência 

dessas seria impossível a efetivação do processo de elaboração conceitual. Tendo 

como base os aportes teóricos sustentados pela perspectiva sócio-histórica e os 

estudos de Guetmanova (1989), Kopnin (1978), Vygotsky (2005) e Ferreira (1995; 

2008), apresentamos as categorias que serviram como suporte para analisar os 

conhecimentos construídos e internalizados, pelas professoras sujeitos desse 

trabalho, sobre o conceito de morte em sua prática docente, sem quantificar ou 

valorizar o nível em que eles se encontram.

Ao se ater à análise da elaboração conceitual, com a contribuição dos teóricos 

acima citados e na perspectiva de produto e processo, Ferreira (2007, p. 64), 

apresenta duas modalidades de categorias. Na primeira se insere: a descrição que 

enumera as propriedades externas dos fenômenos com a finalidade de distingui-los 

de seus congêneres, manifestando seus atributos sensório-perceptivos; a 

caracterização que relaciona as propriedades internas partindo de abstração para 
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agrupar os elementos essenciais comuns; a definição que se apresenta como 

procedimento lógico que revela ou estabelece o significado do termo; a conceituação 

que enumera os atributos externos e internos do fenômeno constituindo a sua 

essência formada pela singularidade, particularidade e universalidade, ou seja, 

conteúdo e volume. As propriedades essenciais mais elaboradas diferenciam um 

fenômeno dos demais ultrapassando os limites do imediato para atingir a 

generalização.  

Na segunda modalidade de categorias Ferreira (idem), apresenta a formação 

e desenvolvimento de conceitos em situação de ensino-aprendizagem distribuída 

assim: a sensório-perceptiva é a fase em que o sujeito diferencia um fenômeno do 

outro especificando suas propriedades, mas não consegue diferenciá-las. Estas são 

assimiladas através da sensação e da percepção. O estudo de suas coerências se 

caracteriza na experiência imediata; a confrontação inclui e especifica as 

propriedades gerais do conceito, sem, no entanto, diferenciá-las dos demais atributos 

indispensáveis para a construção dos seus significados; a diferenciação compreende 

a efetivação dos atributos dos fenômenos isolados. Percebe as diferenças, mas não 

diferencia as semelhanças que agregam os significados e as experiências que lhe dá 

sustentação; a precisão contém em si abstrações dos componentes que embasam a 

construção do conceito, a separação das suas propriedades distintas e 

indispensáveis, além do vínculo com os conceitos e as ligações entre eles para 

solucionar problemas; a epistêmica é formada por conceitos com maior grau de 

generalidade cujos significados ultrapassam as várias áreas do conhecimento com a 

possibilidade de se tornar convergente para os demais. Sua dimensão de 

generalidade torna-se ampla e aumenta as relações entre a “universalidade e a 

singularidade, potencializando seu valor heurístico” (FERREIRA, 2008, p.17). 

Segundo essa autora as categorias apresentadas se estabelecem como ponto 

de partida para a realização da análise e elaboração do conceito como produto e 

processo do pensamento tão necessário para a transformação do conhecimento. 

Nesse sentido, Ferreira (1995, p.164), afirma que: 
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O mecanismo que resulta na formação de conceitos se situa nas 
relações intrínsecas entre as situações sociais vivenciadas pelo sujeito e 
a dinâmica do seu desenvolvimento mediado pela palavra utilizada 
especificamente para esse fim, o que lhe configura um novo significado. 

Essas categorias foram tomadas como referências na análise dos 

conhecimentos internalizados pelas professoras e suas significações acerca do 

conceito de morte na prática docente. Posteriormente, serão retomadas quando forem 

apreciadas com as análises das observações em sala de aula. 

O elemento norteador para as análises da prática das docentes foi construído 

tendo como parâmetros os marcos interpretativos de planejar, aplicar e avaliar, 

definidos por Zabala (1998). A partir dessas atuações foi possível elaborar questões 

que serviram para descrever, teorizar e refletir sobre o cotidiano dessas educadoras em 

sala de aula. 

Quanto ao verbete morte e os fatores a ele associados como o luto, as perdas 

reais e simbólicas, os rituais fúnebres e demais fenômenos correlatos, presentes nos 

conteúdos curriculares, foram teorizados com base nas reflexões, nos trabalhos de 

alguns estudiosos da temática e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, documento 

oficial que serve como norte para as séries iniciais da Educação Básica nacional.  

Os estudos de Ariès (2003; 1982a; 1982b), referência obrigatória para quem se 

debruça sobre os conhecimentos da Tanatologia e os aspectos que a rodeiam, 

enfatizam a compreensão da morte e dos rituais fúnebres realizados em sociedades 

cristãs ocidentais desde a Idade Média até o século XX, e, assim, historiciza o ato de 

morrer, suscitando as diferentes percepções desse fato no decorrer de diferentes 

épocas.

Os pesquisadores que buscaram fundamentação no autor acima citado, mas que 

direcionam o seu trabalho para outras áreas também se apresentam como suporte 

nessa análise. Kübler-Ross (1991; 1998; 2002; 2003) propõe uma rehumanização da 

morte. Torres (1999) investiga o conceito de morte junto a crianças, efetivando um 

levantamento bibliográfico a esse respeito. Kovács (2003a; 2003b) investe numa 

teorização que aspira a uma educação para a morte, através da formação profissional, 

em especial, de trabalhadores da saúde e da educação. Bromberg (1996) estuda o luto 
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por pequenas e grandes perdas, incluindo as fúnebres. Numa perspectiva 

antropológica, Melo (2000), expressa seus interesses pelo tema em questão no Rio 

Grande do Norte, inicialmente investigando ritos e rituais fúnebres na cidade de Natal 

(RN) e, em 2005, numa visão didático-pedagógica, realiza estudos que envolvem esse 

tema com a educação, entendendo o conceito morte como um fenômeno individual e 

único que encerra a vida biológica sem dissociá-la de sua dimensão cultural. 

Prosseguindo, iremos abordar, no próximo capítulo, os aspectos que 

envolvem a historicidade da morte e do morrer numa retrospectiva explicitada pela 

linha da história nova, também conhecida como história das mentalidades. Nessa 

ótica não se faz presente apenas a história oficial, mas também a participação e 

interpretação daqueles que vivenciaram e se preocupam em estudá-la. 
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CAPÍTULO III: SIGNIFICANDO A HISTORICIDADE DA MORTE E DO MORRER NA 
SOCIEDADE OCIDENTAL 

A morte é considerada, desde os primórdios da Civilização, um aspecto que 

desperta a curiosidade e, ao mesmo tempo, aterroriza a Humanidade. Esta, e os 

supostos eventos que a envolvem e sucedem são, historicamente, fontes de inspiração 

para doutrinas filosóficas e religiosas, bem como uma inesgotável fonte de temores, 

angústias e ansiedades para os seres humanos.

Desde a existência do homem na terra, há uma interrogação sobre o que é a 

morte. Segundo Chiavenato (1998, p.7), existem inumeráveis conceitos sobre ela, mas 

ele afirma que uma suposição ou dedução do conceito de morte só seria possível nos 

limites do campo biológico. Esse estudioso traça um panorâmico histórico da morte indo 

– do homem primitivo ao moderno - apontando que o morrer, foi e ainda é a maior 

preocupação da humanidade. Ele assume que, em relação à morte, o que se pode ter, 

são “Idéias definidas, mas não definitivas”. Isso porque, na sua concepção, há milênios 

o homem está condicionado aos conceitos absolutos determinados “pelas religiões e 

pelo Estado”. Ainda adverte que a própria linguagem pode ser uma armadilha para o 

estudioso mais isento e que pesquisar “sobre a morte implica trabalhar com palavras 

como espírito, alma, imortalidade, mediunidade, reencarnação, transmigração, cujos 

significados nos chegam carregados de ideologias”. 

De acordo com esse mesmo autor, a morte deve ser estudada a partir de três 

idéias básicas: a primeira é a que a compreende como “o começo de uma nova vida”. 

Essa idéia da imortalidade é difundida na cultura ocidental pelas religiões 

reencarnacionistas e as redencionistas. As primeiras não acatam Jesus Cristo como 

filho de Deus, nem aceitam sua crucificação e morte como forma de redimir os 

pecados da humanidade. Para os adeptos dessas religiões, o processo reencarnatório 

nos permitirá o resgate de nossas falhas humanas nos oportunizando meios de 

crescimento. Enquanto isso, o grupo que acredita na redenção, exemplificado por 

Chiavenato (idem), como os católicos se apegam à crença de que “a morte é o 

começo da verdadeira vida”.
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Compartilhando dessa idéia de imortalidade Kübler-Ross (1991, p. 39), entende 

que ”a morte nada mais é do que o abandono do corpo físico, assim como a borboleta 

abandona o casulo. É uma transição para um estado de consciência mais amplo, no 

qual se continua a perceber, a entender, a sorrir e pode continuar se desenvolvendo”. 

A segunda idéia básica alegada por Chiavenato (1998, p.8) é a da “morte com o 

fim de um ciclo da vida, o destino do homem”. Essa elaboração intelectual da morte é 

produto do pensamento de filósofos e teólogos de várias tendências. Seria esse 

vocábulo, o descanso e a paz para o homem ou a forma que Deus encontrou para 

punir os homens pelo pecado cometido por Adão e Eva, segundo Tomás de Aquino.  

A terceira e última idéia, segundo Chiavenato (idem), é a da “morte como 

possibilidade existencial, como algo presente na vida inteira do homem”. Este, tendo a 

certeza de sua morte, se apropria dessa intimativa e passa a regular e interpretar seu 

modo de viver. Sendo assim, o filósofo Martin Heidegger acreditava que essa 

possibilidade existencial fosse à gênese da angústia humana. 

 Dessa forma, Chiavenato (ibdem) afirma que os estudos sobre a morte 

permitem a reconstrução da biografia da vida humana e que as idéias básicas de 

morte discutidas por ele, se interpenetram e refletem a angústia do homem ao longo 

de sua existência diante da vida e, principalmente, perante a morte. 

Segundo Aquino (1980), o homem concebe o mundo de acordo com o modo 

de vida da sociedade e da posição que ele ocupa dentro dela. Ou seja, o grau de 

consciência que o homem possui de seu contexto histórico-cultural e a posição que 

ele ocupa na sociedade são fatores determinantes na construção de sua visão de 

mundo. Sendo assim, ele afirma que, “o homem é um ser do tempo e, portanto, 

nunca poderemos, para compreendê-lo, seja qual o nível de nossa preocupação, 

deixar de contextualizá-lo” (AQUINO, Idem, p.20).  

Ainda segundo esse autor, para enfrentar a natureza e os seus semelhantes, 

o homem necessita compreender os fenômenos que ocorrem em seu entorno: sua 

ação individual e coletiva carece de um conhecimento do mundo que o cerca. Os 

contextos mais primitivos apontam a vinculação do homem à vida por uma 

percepção sensorial lhe ocupando todo o tempo na criação de um conjunto de 
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símbolos necessário para a representação da realidade. Esse esforço para 

compreensão do mundo vai lhe permitir criar objetos para atender as suas 

necessidades físicas, materiais e idéias para satisfação intelectual. Essa cultura, 

elaborada pelo homem, servirá como forma de explicação da realidade. Para 

compreender o conceito de morte e de morrer nas diversas culturas, é preciso 

conhecer os mecanismos sócio-históricos que lhes serviram como base de 

elaboração em cada sociedade. Como efeito de contextualização, passaremos a 

utilizar a historicidade conforme explicitada na história das mentalidades, 

compreendendo as formas de pensar e agir do homem, em relação a esses 

conceitos, ao longo do tempo, indo além da história oficial, procurando enxergar o 

passado construído coletivamente, sob a ótica do presente. 

3.1. Sociedade primitiva 

 Diversos estudos realizados por arqueólogos, antropólogos e historiadores 

sinalizam a preocupação dos povos primitivos com a morte e os mortos. Mas, segundo 

Labaky (2003, p.58), “em um primeiro momento da evolução, o homem primitivo 

experimentava sentimentos contraditórios em relação à morte: por um lado, não 

hesitava em desejá-la ao inimigo, por outro, opunha-se à idéia da própria morte”.  Os 

achados arqueológicos encontrados em meados do século XIX, no vale do Rio 

Neander, perto de Düsseldolrf, na Alemanha se confirmam em Silva (1990): o homem 

de Neandertal que habitava aquela região entre 120 mil e 50 mil anos atrás, já vivia em 

cavernas, fabricava utensílios e enterrava seus mortos. Esse não abandono dos mortos 

é entendido por Torres (1979), como uma demonstração de crença do não 

aniquilamento completo do homem e de uma vida além da morte. Segundo Labaky 

(idem),
para explicar [...] esse desejo humano de imortalidade, Freud recorre à 
hipótese filogenética a partir do homem primevo que sobrevive em 
nosso inconsciente. Infere que este retirou da morte seu sentido de 
aniquilamento para proteger-se da idéia do próprio fim, depois que notou 
ter primeiramente sobrevivido e, posteriormente, ter se resignado em 
relação à morte daqueles que, apesar de amados, também 
correspondiam a não mais que hóspedes efêmeros incorporados ao 
próprio ego. 
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Nas sociedades tribais, o problema da morte não existia porque o indivíduo tinha 

um peso diminuído em relação à coletividade. Deixando de viver, a pessoa 

imediatamente fazia parte da "sociedade dos mortos", inclusive, com a possibilidade de 

se comunicar com os vivos. Para Elias (2001, p. 7) “o fim da vida humana, que 

chamamos de morte, pode ser mitologizado pela idéia de uma outra vida no Hades ou 

no Valhalla, no Inferno ou no Paraíso. Essa é a forma mais antiga e comum que os 

humanos enfrentam a finitude da vida”. 

Segundo Morin (1997, p.25), “não existe relato de praticamente nenhum grupo 

arcaico que tenha abandonado seus mortos ou que os tivesse deixado sem ritos”. Esse 

autor também afirma que desde a pré-história, o homem já se preocupava com a morte 

e o morrer por ser ele o único ente consciente de sua finitude. O homem de Neandertal 

pertencente à Idade da Pedra, no Período Paleolítico Inferior, já sepultava seus 

semelhantes falecidos e resguardava seus corpos evitando que fossem devorados por 

outros animais. Cobria as sepulturas com pedras, protegendo principalmente, o rosto e 

a cabeça. Prosseguindo a ritualização fúnebre, depositava alimentos e as armas do 

morto sobre a sua cova de pedra e posteriormente, como veneração, o esqueleto era 

pintado com uma substância vermelha.  Essas atitudes, na concepção de vários 

estudiosos da morte, inclusive Áries (2003), visavam impedir que o morto voltasse ao 

mundo dos vivos. Segundo Assumpção (2001), a crença em uma realidade 

transcendental estreitava a ligação do fenômeno da morte com uma vida depois da

morte.

No período Neolítico, também chamado de Idade da pedra polida, que 

compreende aproximadamente 12000 a.C e 4000 a.C foram construídos monumentos 

com grandes blocos de pedras que, de acordo com Araújo (2006), se chamavam 

‘dolmens’ e possuíam câmeras funerárias. Essas evidências reforçam a ligação com a 

morte, à prática de sepultamento e o cuidado com os mortos, exercidos pelos povos 

primitivos.
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3.2. Sociedade antiga 
Na Antigüidade prevalecia o sentimento natural e duradouro de familiaridade com 

a morte. Sócrates, por exemplo, dava a conhecer que a filosofia nada mais era do que 

uma preparação para a morte. Para caracterizá-la nesse período, Ariès (2003), a 

denomina de “morte domesticada”, familiar, próxima e atenuada. Mesmo assim, era 

temida e a coexistência ou convivência com os mortos nem sempre foi pacífica. Os 

antigos receavam a vizinhança dos mortos e mantinham-se afastados; Kübler-Ross 

(1991), também fala dos antigos índios americanos que atiravam flechas para o ar para 

afugentar os espíritos do mal. Porém, o sentimento de receio não era devido à morte, 

mas sim aos mortos. Esta razão, bem como o respeito ancestral pelos que haviam 

partido, estaria na origem do ancestral culto dos antepassados. 

Segundo Aquino (1980, p. 25) “a historiografia nessa fase foi antes um esforço 

de sistematização das tradições da Idade Heróica, com explicações ingênuas sobre os 

fatos; reduziam-se a uma mistura de fatos reais, fantasias e atos heróicos”. Mas, Araújo 

(2006) argumenta que os povos antigos já dominavam as técnicas de embalsamar seus 

mortos e a explicação para essa prática se pauta na crença de uma vida após a morte. 

Esta convicção íntima de imortalidade da alma consistia em sepultar os cadáveres 

acompanhados de roupas e gêneros alimentícios para que pudessem se manter na 

outra vida.  No entanto, Morin (1997, p. 26) compreende que conceber a imortalidade 

significa reconhecer a morte como fato e não como forma de ignorá-la. Segundo esse 

autor, “existe, portanto, uma consciência realística da morte incluída na noção pré-

histórica e etnológica de imortalidade”. Para reafirmar esse pensamento Morin enfatiza 

a obra de Frazer que trata da universalidade nessa crença e entende que esse ato seja 

uma manifestação primordial do fenômeno humano. 

O Cristianismo, com a apologia do culto dos mártires, provocou grandes 

alterações. Progressivamente, os mortos deixaram os campos e vieram para a cidade, 

instalando-se ao lado dos vivos, nas igrejas, que incluíam os cemitérios. Nem mesmo 

os cheiros menos agradáveis ou as caveiras à vista perturbavam os vivos familiarizados 

com os mortos. “Antigamente, segundo Ariès (2003), a morte era uma tragédia - muitas 

vezes cômica – na qual se representava o papel daquele que iria morrer. Hoje, a morte 
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é uma comédia – muitas vezes dramática – onde se representa o papel daquele que 

não sabe que vai morrer”. 

3.3. Sociedade medieval 
Durante a Idade Média, período que compreende 476 d.C a 1453, houve uma 

forte influência da religiosidade. A população era educada para aceitar a morte como 

um destino inexorável dos deuses. Dentro desse contexto, o moribundo acreditando na 

imortalidade da alma, esperava passivamente a sua passagem desta para outra vida. 

Além disso, esse período caracterizava-se também pelo sentimento de respeito ao 

morto, inclusive com as cerimônias religiosas, a observância do tempo de luto, as 

visitas ao cemitério entre outros. Como as pessoas morriam em seu domicílio, as 

crianças podiam presenciar a morte de um ente querido, participar do velório, que 

geralmente ocupava o lugar mais destacado da casa e acompanhar o féretro até o 

sepultamento.

Havia no início da Idade Média, segundo Ariès (1981), uma familiaridade com a 

morte, que era um acontecimento público. Ao pressenti-la o agonizante se recolhia aos 

seus aposentos, acompanhado por familiares, amigos, vizinhos e na presença de todos, 

inclusive de crianças, cumpria, em seu leito de morte, um ritual de adeus: redimia-se das 

suas culpas, legava suas posses e aguardava a morte chegar. A partir do século XII, 

deram-se sutis modificações nas atitudes diante da morte, conferindo um sentido mais 

dramático e pessoal à sua percepção familiar tradicional. Em lugar de uma concepção 

coletiva do destino, o homem da segunda metade da Idade Média passa a preocupar-se, 

sobretudo, consigo mesmo. E surge aquilo a que se poderá chamar de preocupação 

com a “morte de si próprio” (ARIÈS, idem, p. 103). Ainda no século XII, a doutrina e 

moral cristãs fazem referências à separação dos justos e dos pecadores, por intermédio 

do julgamento das almas e da aferição das boas e das más ações que são pesadas e 

anotadas.  No seu leito, o moribundo revê de relance toda a sua vida, tal como está no 

livro, e deseja anular todos os pecados que cometeu em vida. O corpo era enterrado nos 

pátios das igrejas que também eram palco de festas populares e feiras. Mortos e vivos 

coexistiam no mesmo espaço. A partir de 1231 foram proibidos jogos, danças e feiras 

nos cemitérios: começava a soar incomoda a proximidade entre vivos e mortos.
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A Idade Média foi um momento de crise social intensa, que acabou por marcar, no 

ocidente, uma mudança radical na maneira do homem lidar com a morte. Kastenbaum e 

Aisenberg (1983) relatam que a sociedade do século XIV foi assolada pela peste, pela 

fome, pelas cruzadas, pela inquisição. Uma série de eventos provocadores da morte em 

massa. A total falta de controle sobre os eventos sociais, teve seu reflexo também na 

morte, que não podia mais ser controlada magicamente como em tempos anteriores. Ao 

contrário, a morte passou a viver lado a lado com o homem como uma constante 

ameaça a perseguir e pegar a todos de surpresa.

Esse descontrole faz surgir na consciência do homem desta época, o temor da 

morte. A partir daí, uma série de conteúdos negativos começam a ser associados a ela: 

conteúdos perversos, macabros, bem como torturas e flagelos passam a se relacionar 

com o fim da vida, provocando um total estranhamento do homem diante deste evento 

tão perturbador. A morte se personifica como forma do homem tentar entender com 

quem está lidando, e uma série de imagens artísticas se consagram como verdadeiros 

símbolos a ela relacionados, atravessando o tempo até os dias de hoje.

3.4. Sociedade moderna 

As sepulturas, anônimas até o século XII, passaram a ser identificadas por 

inscrições, efígies e retratos: era importante preservar a identidade, mesmo após a 

morte. A arte funerária evoluiu muito do século XIV ao XVIII. A iconografia dos séculos 

XV e XVI espelha essa arte de bem morrer, que “pressupunha que se resistisse à

tentação do desespero ou do orgulho, bem como o arrependimento sincero dos

pecados cometidos” (FEIJÓ, 1985, p.8). No Barroco, desde a segunda metade do 

século XVI até o século XVIII, o homem contraria a crença popular de que uma boa 

morte resgatava todas as faltas cometidas, pelo que cada um se deveria esforçar por 

agir bem, em vida. A morte é então teatralizada, exaltada e dramatizada de forma 

exuberante e pomposa. O homem passa a preocupar-se cada vez menos com a sua 

própria morte e mais com “a morte do outro” (ARIÉS, 1982, p. 445), da pessoa próxima 

ou amada, dando-lhe um sentido romântico e retórico. 

Na Idade Moderna, depois da Revolução Industrial, e com o desenvolvimento do 

consumismo, vemos que a morte começa a ser interdita, ou seja, proibida. Como não 
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temos mais tempo de cuidar dos velhos e dos doentes, deixamos essa incumbência 

para os hospitais, que estão preparados para salvar vidas e não cultuar a morte. Em 

certo sentido, ela é um fracasso da medicina. Depois de morto, o defunto é 

encaminhado ao necrotério, onde se faz o velório. Tudo isso longe das crianças. Para 

elas diz-se que a pessoa teve um sono duradouro e está descansando nos jardins do 

Éden. A sofisticação chega ao ponto de se criar o "Funeral Home", casa de 

embelezamento de cadáveres. (ARIÈS, 1982, p. 654).

Possuímos uma herança cultural sobre este tema que define nossa visão de 

morte nos dias atuais. A ênfase especial assumida no período moderno pela idéia de 

que se morre em isolamento equivale à ênfase, nesse período, do sentimento de que 

se vive só. Sob esse ponto de vista também a imagem de nossa própria morte está 

intimamente ligada á imagem de nós mesmos, de nossa própria vida, e da natureza 

dessa vida.

3.5. Sociedade contemporânea 

Durante muito tempo, as atitudes do homem diante da morte nas culturas 

cristãs ocidentais eram vistas com muita naturalidade. A pessoa que pressentia a 

proximidade do seu fim tomava todas as providências necessárias para a ritualização 

de uma cerimônia fúnebre pública e organizada. Este comunicava aos parentes, 

vizinhos e amigos, pois era importante a presença de todas as pessoas da 

comunidade aos seus últimos atos cerimoniais. Ninguém morria sem antes difundir 

este acontecimento. O aviso era obtido por signos naturais, por uma convicção 

íntima. “Era algo de muito simples e que atravessa as idades, algo que ainda 

reencontramos em nossos dias” (ARIÈS, 1981, p. 18). Pressentindo a proximidade 

de sua hora, o moribundo tomava algumas medidas prévias. Era importante que os 

ritos da morte se realizassem com simplicidade, sem dramaticidade ou gestos de 

emoção excessivos. 

 No período Romântico, a morte torna-se mórbida e o luto é quase 

permanente.  A partir do século XVIII, segundo Ariès (Idem), ela tomou um sentido 

dramático, exaltado. Passou a ser encarada como uma transgressão que roubava o 
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homem de seu quotidiano e sua família. Inaugurava-se o culto aos cemitérios. O luto 

era exagerado: o personagem principal era então a família, e não mais o morto. Não 

se temia mais a própria morte, mas a morte do outro.

A partir da segunda metade do século XIX, este tema se transformou em tabu: 

os parentes do moribundo passaram a tentar poupá-lo, esconder a gravidade do seu 

estado. Houve uma inversão, devendo-se morrer escondido, sem que ninguém 

soubesse, nem mesmo o próprio moribundo, que não era avisado que iria morrer. Os 

donos do domínio da morte são quem decide como se vai morrer. São eles: a equipe 

do hospital, médicos e enfermeiros, porém, certos da cumplicidade da família e da 

sociedade. Dessa forma, nas sociedades industriais, verificou-se que o moribundo 

não sente a morte chegar, não é mais o primeiro a decifrar seus signos, que são 

escondidos, ocultados dele. O moribundo é apenas um objeto privado de vontade e, 

muitas vezes, de consciência, mas um objeto perturbador, e tanto mais perturbador 

quanto mais recalcada é a emoção. A morte foi transferida da casa para o hospital, 

tornando-se ausente do mundo familiar a cada dia. O homem de hoje, a esqueceu; 

ela se tornou selvagem e, apesar do aparato científico que a reveste, o hospital 

tornou-se o lugar de razão e técnica,

É notório que o primeiro dever da família e do médico é o de dissimular a um 

moribundo a gravidade de seu estado. Ele não deve saber nunca (salvo em casos 

excepcionais) que seu fim se aproxima. O novo costume exige que ele morra na 

ignorância de sua morte. Já não é apenas um hábito ingenuamente introduzido nos 

costumes, mas uma prática a qual Varella (2004, p. 116) exemplifica: “não conte 

nada, pelo amor de Deus, doutor. Se ele souber da verdade, vai morrer de tristeza”. 

A partir do momento em que um risco grave ameaça um dos membros da família, 

esta logo conspira para privá-lo de sua informação e de sua liberdade. Se até esse 

período, a atitude perante a morte mudou muito lentamente, a partir dos anos 30 do 

século XX, a medicina mudou a representação social da morte: já não se morre em 

casa, entre parentes, mas no hospital, sozinho. Os avanços da ciência permitem 

prolongar a vida ou abreviá-la. Pacientes podem ser condenados há meses ou anos 

de vida vegetativa, ligados a tubos e aparelhos. A partir de 1950, a revolução de 
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idéias e sentimentos foi de tal modo brutal que a morte se tornou vergonhosa e não 

familiar. (ARIÈS, 1982, p. 611) designa-a de “morte invertida”.

 A evolução dos sentimentos dos familiares, que começaram a partilhar com o 

doente o drama da morte, torna-os gestores da doença e do próprio doente que, por 

sua vez, passa a ser tratado como incapaz. A família, tolerando mal a morte, começa 

a deixar morrer o doente na ignorância, quase em segredo. Segundo Varella (Idem) 

“os médicos, por sua vez, em geral despreparados para enfrentar as conseqüências 

do impacto psicológico que o conhecimento da realidade poderia ocasionar, aceitam 

de bom grado as imposições familiares”, contribuindo decisivamente para o 

escamoteamento da morte. A cultura ocidental, nos últimos anos, tenta mascará-la  

das mais diversas formas. Vive-se num processo de tentativas de ocultamento desse 

fenômeno e dos sentimentos que lhe são inerentes: perda, fragilidade, revolta, entre 

outros.

Para Elias (2001, p.11) “[...] não é a morte, mas o conhecimento dela que cria 

problemas para os seres humanos”. Ao tomar conhecimento do óbito de um familiar, 

é normal que se sinta chocado, paralisado e confuso; pode ser que comece a chorar, 

não consiga entender de imediato o que esta acontecendo. Outro reflexo comum é 

agir como se a perda não tivesse acontecido. Essa reação é entendida por 

Assumpção (2007a, p. 25), que afirma: “a não aceitação do fato funciona como uma 

espécie de ‘pára-choques’, que atenua o impacto da notícia”.  Assim que o choque 

se desfaz, a percepção da realidade vai lentamente tomando conta do indivíduo. 

Então, a pessoa vai começar a aceitar que a perda realmente aconteceu e que é 

normal sentir-se triste e abatido. 

Por medo da morte a sociedade atual tenta fugir dela, como se fosse possível. 

Agindo assim só estará adiando algo que mais cedo ou mais tarde terá que 

enfrentar. Negar uma realidade, fazer de conta que ela não existe, não anula a sua 

ocorrência nem atenua os seus efeitos.  De acordo com Assumpção (2007b, p. 86), 

“o medo da morte é o medo da vida não vivida. É o medo dos muitos débitos que 

temos para com a nossa própria vida, e que a morte nos impedirá de saldar”. É 

possível enfrentá-la quando se manifesta, progressivamente, não permitindo que as 

conseqüências emocionais tomem grandes proporções.  Quando algum evento 
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traumático acontece na vida do ser humano, consciente ou inconscientemente, ele 

busca um desmentido de modo a negá-lo, principalmente quando o acontecimento 

mexe com a estrutura emocional. Quando as evidências mostram a realidade, como 

a morte. Segundo Assumpção (2007a, p. 3) “o infortúnio pode assumir diversas 

formas. A doença grave e a morte são as formas mais devastadoras”. Nessa 

condição, a pessoa sempre estará negando ou tentando mascarar a verdade. A 

sociedade contemporânea exige a omissão dos sentimentos diante da realidade por 

mais dolorosa que ela possa parecer. Mesmo quando se acompanha todo o 

processo do falecimento de um ente querido tendo consciência do fato. 

Cada vez mais, as pessoas têm dificuldade em vivenciar e falar de finitude.  

Assumpção (idem, p. 18) afirma, 

por mais que evitemos falar sobre a morte, de outras pessoas ou de nós 
mesmos, por mais que sejam criados artifícios para prolongar a vida, a 
realidade de que somos mortais está sempre presente junto de nós. E 
nos incomoda muito, até que possamos [...] aprender a conviver bem 
com a morte. 

A sociedade contemporânea tenta dar a morte um sentido menos agressivo e 

mais aceitável procurando contornar o seu impacto, amenizar seu significado, reduzir 

os transtornos por ela provocados. Os progressos da cirurgia, bem como os 

tratamentos médicos prolongados e exigentes conduziram, com mais freqüência, o 

doente em estado grave a permanecer no hospital. Este passa a fornecer às famílias 

o asilo apropriado para esconder o doente inoportuno, para que elas possam 

continuar a ter uma vida normal. O hospital passa, então, a ser o local da morte 

solitária. Para Elias (2001, p. 36), na atualidade, essas instituições estruturadas, 

socialmente, para a condição de morrer acabam “contribuindo para o isolamento dos 

moribundos”.

Sendo assim, é provável que, a morte passe a não ter sentido, da mesma forma 

que a vida perca sua importância. Com a ocultação, já não se sabe mais o que é a 

morte, pois já não se sabe mais o que é a vida. De acordo com Martins (1983), a 

degradação da morte, implica na degradação da vida, no momento em que se discute 
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muito sobre a eutanásia, mas não sobre a moralidade do prolongamento artificial da 

vida. Tal atitude é criticada por Figueiredo apud Vomero (2002, p.43) afirmando que “tal 

prática é conhecida como distanásia, conceito que significa o prolongamento da agonia 

na tentativa de adiar a morte e de conseguir uma sobrevida sem qualquer qualidade – 

em oposição à ortotanásia”. 

A rehumanização da morte pleiteada por Kübler-Ross inicia no Brasil, nos anos 

70, do século passado, com um movimento de humanização médica voltada para os 

pacientes com patologias graves. Essas pessoas chamadas de “terminais” passaram a 

receber cuidados semelhantes àqueles oferecidos pelos hospices em outros países. A 

pioneira nessa modalidade de atendimento, conceituado pela ortotanásia, foi a 

enfermeira britânica Cicely Saunders e no Brasil quem primeiro se dedicou em pôr em 

prática, os cuidados paliativos, segundo Vomero (2002, p.43), 

 foi o médico Marco Tullio de Assis Figueiredo, professor da 
Universidade Federal de São Paulo, antiga Escola Paulista de Medicina. 
Além de ter criado dois cursos voltados aos estudantes da área de 
saúde - um sobre Tanatologia (o estudo da morte) e outro sobre 
cuidados paliativos -, [...] implantou uma Unidade de Cuidados Paliativos 
no hospital São Paulo. 

O movimento dos cuidados paliativos versando a possibilidade de uma 

rehumanização no processo de morrer trouxe consigo uma série de implicações de 

ordem moral, ética, jurídica e, principalmente religiosa. Os princípios da bioética: 

beneficência, dignidade, competência e autonomia são termos que precisam de 

estudos e debates para ser assimilados pela sociedade para que a morte passe a ser 

vista como parte do processo da vida. As doenças devem ser tratadas com o objetivo 

de melhor qualidade de vida e bem-estar do doente mesmo diante da impossibilidade 

de cura. No entanto, para os defensores da bioética, o prolongamento da vida nem 

sempre é o mais adequado para a pessoa enferma. Esse pensamento, segundo 

Kovács (2003c, p.3) não quer dizer que “se está falando de eutanásia, como muitos 

crêem. [...] As situações de vida e morte envolvem vários personagens: pacientes, 

familiares e equipe de saúde, além da instituição hospitalar”. 
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Mas, segundo Elias (idem, p. 10), “a morte é um problema dos vivos. Os mortos 

não têm problemas. Entre as muitas criaturas que morreram na Terra, a morte constitui 

um problema só para os seres humanos”.  Tanto ela quanto o ritual que a segue fazem 

parte do dia-a-dia do homem, por mais que ele tente fugir, morte e vida estão tão 

ligadas que não se pode pensar numa sem relacioná-la a outra. Discutindo essa 

temática, Fernandes (2005) menciona os estudos organizados por Martins (1983), os 

quais levantam questionamentos ligados a esse fenômeno na sociedade brasileira 

focalizando a mercantilização e o monopólio econômico das funerárias. Torres (1983, p. 

11) afirma que “a sociedade ocidental não sabe o que fazer dos seus mortos [...], 

corpos que bruscamente deixaram de produzir, deixaram de consumir”.  

Segundo Ariès (2003), este sentido torna-se mais aparente à medida que o 

interdito da morte está fundado sobre uma cultura urbanizada na qual dominam a busca 

da felicidade ligada ao lucro, e um crescimento econômico rápido. Misturam-se 

comércio e idealismo, fazendo-se dos enterros eventos de publicidade flagrante, como 

qualquer outro objeto de consumo. Atenta-se para o surgimento, durante o século XX, 

de uma forma absolutamente nova de morrer, em algumas zonas mais industrializadas 

e urbanizadas do mundo ocidental. A sociedade expulsou a morte, nas afirmações de 

Ariès (1982) configurando o que ele chama de “morte invertida”.

O luto, como a morte, passa a ser indecente. A dor da saudade coloca o 

enlutado numa situação de ambivalência fazendo-o experimentar sentimentos opostos. 

Conforme Koury (2002, p. 62), a pessoa que perdeu um ente querido, 

cria ao redor de si um isolamento para sua dor através de um 
movimento solitário e nostálgico de individualização, onde se mesclam a 
perda do sentido do mundo, o sofrimento de exclusão social pelo 
refreamento das ações de partilha do sofrimento e o mascaramento do 
morrer.

  Segundo a regra adotada recentemente, em quase todo o ocidente o enlutado 

não deve manifestar sua dor em público. A sociedade atual proíbe aos vivos de 

parecerem comovidos com a morte dos outros, não lhes permitindo chorar os que se 

vão, nem fingir chorá-los. A partir de meados do século XX, houve a interdição do luto, 

necessidade milenar, cuja manifestação era legítima. Durante o espaço de uma 
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geração, a situação foi invertida o que era prescrito pela consciência individual ou pela 

vontade geral é, a partir de então, proibido; o que era interdito é hoje recomendado. 

Não convém mais anunciar seu próprio sofrimento e nem mesmo demonstrar o estar 

sentindo. O novo consenso exige que se esconda aquilo que antes era preciso exibir e 

mesmo simular o seu sofrimento.

A recusa do luto representa um sentimento característico da modernidade, em 

que se evita impingir uma perturbação à sociedade, bem como uma emoção 

excessivamente forte, insuportável. Só se tem direito à comoção em particular, ou seja, 

às escondidas. As vivências de luto são manifestações condenadas socialmente a 

desaparecer. As roupas escuras, não são mais usadas. Não se adota mais uma 

aparência diferente daquela de todos os dias. O luto não é mais um tempo necessário, 

respeitado pela sociedade. Pelo contrário, tornou-se um estado mórbido que deve ser 

tratado, abreviado e apagado. O decoro social proíbe toda referência à morte. É 

mórbida, faz-se de conta que foi extinta; existem apenas pessoas que desaparecem, e 

das quais só se volta a falar mais tarde, quando já se tiver esquecido que morreram. 

Maranhão (1998) confirma as idéias destacadas por Philippe Ariès, a respeito da 

transformação da morte em objeto de interdição, que classifica como um fenômeno 

curioso da sociedade industrial capitalista: à medida que a interdição em torno do sexo 

foi ficando mais flexível, a morte foi se tornando um tema proibido, uma coisa 

inominável. O obsceno não reside mais nas alusões ao início da vida, mas sim aos 

fatos relacionados com o seu fim. Na atualidade, existe uma preocupação de iniciar as 

crianças, desde muito cedo, nos mecanismo da fisiologia humana explorando as 

questões que tratam de sexo, concepção, nascimento e, também nos métodos de 

contracepção.  Mas, se oculta sistematicamente das crianças a morte e os mortos, 

guardando silêncio diante de suas interrogações. Antigamente, se dizia às crianças que 

elas tinham sido trazidas pela cegonha, ou mesmo que elas haviam nascido num pé de 

couve, mas elas assistiam, ao pé da cama dos moribundos, às solenes cenas de 

despedida. [...] quando se surpreendem com o desaparecimento do avô, alguém lhes 

diz: “Vovô foi fazer uma longa viagem”, ou: “Está descansando num bonito jardim”. 

(MARANHÃO, idem p.10) 
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Na concepção desse autor, a sociedade já não faz uma pausa: o 

desaparecimento de um indivíduo não mais lhe afeta a continuidade. Tudo se passa na 

cidade como se ninguém morresse mais. As crianças não acompanham nem mesmo o 

enterro dos parentes. Assim, elas são mantidas afastadas; não são informadas sobre o 

falecimento de um ente querido, ou ainda lhes falam através de metáforas. Lidar com a 

morte de uma pessoa querida ou de um animal de estimação não é fácil para um adulto 

e pode ser muito mais difícil para uma criança. Porém, a psicóloga Luciana Mazorra 

(2007, p. 112) afirma que, “na periferia das grandes cidades, a violência torna esse fato 

corriqueiro e cedo se adquire a noção de que não são só os mais idosos que morrem. 

[...] Em cidades menores, alguns velórios são em casa e os pequenos participam do 

ritual, tornando-o menos impactante”.  Para essa autora, é preciso que, tanto a família, 

quanto a escola acolha e compreenda a criança nos momentos difíceis em que ela 

esteja passando por uma perda, ajudando a superá-la.

Segundo Morin (1997, p.30), o conhecimento da criança em relação à morte foi 

subestimado durante muito tempo na sociedade ocidental, mas ele afirma que 

pesquisas mostraram que muito cedo elas passam a conhecer “as angústias e 

obsessões da morte”. Um exemplo dessa afirmativa é o estudo desenvolvido por Araújo 

(2006, p. 123), em uma unidade de oncologia infantil, investigando a percepção de 24 

crianças em tratamento de suas patologias, sobre a morte e o morrer. De acordo com 

essa pesquisadora, “os resultados obtidos coincidem com as afirmações da literatura de 

apoio, ao verificar que [mais da metade] das crianças maiores de 9 anos, passam a ter 

uma concepção realística da morte”. Mas, o que causou maior impressão foi o número 

expressivo de participantes com até 5 anos ter apresentado significações que 

confirmam  a realidade da morte. Essa representação desafia os dados apresentados 

por alguns estudos que negam a percepção da morte em criança de tenra idade.  

Também estudiosa da temática, a psiquiatra Kübler-Ross (2005), ressalta: 

temos incentivado as crianças a conversar com os pacientes, sejam 
irmãos, pais, ou avós, sobre todos os assuntos que quiserem, incluindo 
a morte iminente ou as providências para o funeral. Elas discutem essas 
coisas com o pai ou a mãe agonizantes, com irmão ou irmã prestes a 
morrer e às vezes até mesmo com avó ou avô, que precisam ser mais 
relutantes a conversar com elas. 
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Segundo Kovács (2002, p. 49), a morte de um genitor ou de alguém muito 

querido é uma situação traumática para a criança, mas não adianta esconder pensando 

em protegê-la. Essa proteção não garante menos sofrimento. “A morte da mãe, do pai 

ou de um irmão provoca uma imensa dor; falar dessa morte não significa criar ou 

aumentar a dor. Pelo contrário, pode aliviar a criança e facilitar a elaboração do luto”. 

Essa posição mostra a força do sentimento que a leva a experimentar um estado de 

ansiedade sobre a morte. De fato, todas as idéias dos psicólogos e dos pedagogos 

sobre o momento da perda vivenciado por uma criança demonstram uma associação ao 

apego ou vínculo que ela estabelecia com o jacente.  Dessa forma, existe um consenso 

entre os estudiosos desse tema que a criança deve ser informada da morte da pessoa 

querida e que se for da vontade dela participe do ritual do velório e do enterro. Porém, 

adverte Mazorra (2007, p.112) “para receber alguém enlutado em classe e ajudar nessa 

fase, é preciso saber como os pequenos lidam com a situação”. 

Sendo assim, é necessário se fazer uma pausa para reflexão, para 

redimensionar os conceitos de vida e de morte, suas significações e implicações. 

Importante é verificar que fugir ou negar não é a melhor solução para o problema, mas 

sim encarar a realidade da finitude da vida humana e trabalhar de forma adequada 

todas as suas questões e implicações sociais, religiosas, emocionais, educacionais e 

psicológicas. É hora de descobrir o sentido de estar vivo, saber que a morte é real e 

pensar na própria morte, que um dia vai acontecer. Todas as ações e gestos praticados 

durante um velório têm reflexo num tempo futuro. Segundo Ariès (2003), até o começo 

do século XX, a função atribuída à morte e a atitude diante dela, eram praticamente as 

mesmas em toda a extensão da civilização ocidental. A sociedade produziu os meios 

eficazes para se proteger das tragédias quotidianas da morte, a fim de ficar livre para 

prosseguir em suas tarefas sem emoções nem obstáculos. 

Num esforço para aproximar esse tema do cotidiano de crianças, adolescentes, 

adultos e idosos, a equipe do Laboratório de Estudos sobre a Morte, da USP, preparou 

uma trilogia de vídeos chamada “Falando de Morte”. Cada episódio é dedicado a uma 

fase da vida. E a morte é vista como uma das etapas da existência. O objetivo é 
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estimular discussão sobre o assunto na escola, na família, nos hospitais. Lidar com ela 

de modo saudável significa ter mais realizações, finalizar mais tarefas e pedir mais 

perdões ao longo da vida. Só assim se vive de modo mais pleno e se pode morrer mais 

serenamente rompendo com o hábito de deixar certas decisões para amanhã.  

Portanto, em pleno século XXI, fenômenos acompanham o tratamento da morte 

na modernidade, segundo os sociólogos e historiadores da morte, quais sejam: a 

ocultação da morte, isto é, o seu banimento da sociedade. Tudo ocorre como se a 

morte não existisse, e tal idéia é veiculada pelos meios de comunicação de massa.       

A transferência para o hospital, onde a morte é escondida e a extinção do luto. As 

pessoas ainda continuam apavoradas com a inevitabilidade desse momento e a 

incerteza do pós-morte. Apesar de todo o avanço científico, ainda somos extremamente 

frágeis, vulneráveis e impotentes diante da morte e de suas conseqüências.
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CAPÍTULO IV: DESCREVENDO E REFLETINDO SOBRE OS SIGNIFICADOS DO 
CONCEITO DE MORTE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

As exigências sociais às quais a educação deve responder justificam as funções 

da escola como campo amplo e complexo de estudos da educação. Todas as vezes 

que um professor exerce sua função em um lugar específico, denominado sala de aula, 

junto com seus alunos de qualquer nível de ensino, com qualquer intenção e conteúdo, 

entende-se que está ocorrendo uma prática pedagógica. O sentido e as condições 

desta prática, mediada pelo professor, são tão importantes quanto a aprendizagem dos 

alunos e quanto a satisfação que se instala na sala de aula, na escola, durante os 

encontros e as seqüências educativas programadas.  É dessa prática pedagógica 

criativa que o saber escolar deve se servir, pois as situações educacionais são 

singulares. A ação educativa é desempenhada tendo como suporte três elementos 

básicos: o professor, os alunos e o conhecimento. A relação entre esses elementos e o 

embasamento em uma perspectiva pedagógica determinará o perfil desse profissional e 

o desempenho em sua prática pedagógica. Nesse sentido, buscaremos apreender a 

efetivação da prática das professoras que cooperam com essa pesquisa acerca do 

aprendizado do conceito de morte. 

4.1 Observando o cotidiano da sala de aula 
A observação como instrumento de construção de dados é uma tecnologia de 

obtenção de evidências empíricas relevante para a produção do conhecimento. No 

entanto, a utilização dessa técnica tem como principal preocupação as possíveis 

alterações de espontaneidade no comportamento dos observados, provocadas pela 

presença do pesquisador. Esse pode ir a campo munido de um roteiro previamente 

determinado ou sem ele para fazer uma observação não-estruturada. 

A nossa atuação no campo empírico da pesquisa aconteceu de forma 

estruturada, de acordo com descrição detalhada no capítulo 1 e com a utilização da 

observação participante, uma técnica de construção de dados, com origem na 

Antropologia, acontecendo em um ambiente natural, entre os atores sociais observados 
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a Escola Estadual Jerônimo de Albuquerque, e o papel do observador era do 

conhecimento dos demais. O uso dessa técnica decorreu de exigências do objetivo 

geral e das nossas escolhas teórico-metodológicas da pesquisa. Conforme já 

explicitamos no capítulo 2, a nossa inserção contou com o consentimento da direção e 

o apoio da coordenação pedagógica, mediadoras no processo do nosso contato com as 

cinco professoras, sujeitos sociais que cooperaram conosco nesse estudo, permitindo 

nossa observação participante em suas práticas cotidianas. Para preservar suas 

identidades passaremos, a partir de agora, a denominá-las pela primeira letra da 

palavra “professora”, acrescida de um número correspondente ao ano em que lecionam 

como descritos no item 2.3, no segundo capítulo. 

 Ao ingressar no universo do campo de ação, a nossa intenção inicial era 

permanecer por uma semana em cada sala de aula, mas nos foi vetada pela 

coordenação sob a alegação de que seria um período longo de observação o qual se 

tornaria muito cansativo tanto, para o pesquisador quanto para as professoras que se 

dispuseram a colaborar com nossa investigação científica. Foi-nos sugerida uma 

permanência de três dias letivos em cada uma das turmas dos anos iniciais da 

Educação Fundamental, começando pela turma do primeiro ano, do turno vespertino e 

a continuação em ordem crescente das referidas turmas até o final da nossa 

permanência na turma do quinto ano, naquele mesmo turno. 

4.1.1 Um olhar sobre a prática de P1 
Acatamos a sugestão e iniciamos a construção de nossos dados a partir do dia 

11 de setembro de 2006, pelo 1º Ano, no turno vespertino conforme o combinado com a 

coordenação da escola. A turma observada era composta por 27 alunos com idade 

entre 6 e 7 anos, residentes na Vila de Ponta Negra, localizada no bairro de Ponta 

Negra, onde está inserida a escola. A professora dessa turma chegou à escola ao meio 

dia e quarenta e cinco minutos, quinze minutos antes do seu horário de trabalho e às 

treze horas pontualmente, se encontrava aposta no portão de entrada no andar térreo, 

onde nos cumprimentou juntamente com os alunos e passou a instruí-los a darem as 

mãos aos colegas, formando uma grande corrente, conduzindo-os para a sala de aula 

no andar superior. Porém, antes de adentrar na sala, as crianças formaram uma fila no 
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corredor e, ordenados por P1, foram entrando de três em três e se acomodando nas 

carteiras, obedecendo à seqüência pela ordem de entrada, não existindo lugar 

marcado, convencionalmente, no decorrer do ano letivo. 

Com todos os alunos acomodados, P1 iniciou sua rotina com uma prática 

religiosa cristã, convocando-os a fazerem à oração do “Pai-Nosso”, conforme descrita 

abaixo:

ORAÇÃO DO PAI NOSSO

Pai nosso que estais no Céu, santificado seja o Vosso Nome, venha a nós o Vosso 

reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada 

dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem 

nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 

E em seguida, a oração do “Anjo da Guarda”. 

Anjo da Guarda

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou à piedade divina, 

sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém 

 Prosseguindo esse ritual inicial de aula, os alunos cumprimentaram P1 e os 

colegas de classe com a seguinte canção: 

Entramos na nossa escola 
Cantamos com a professora 
Bom dia, bom dia! 

Depois entramos na nossa sala 
Cantamos com alegria 
Saudamos os coleguinhas 
Bom dia, bom dia! 
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 Em seguida, os alunos mediados por P1, passaram a contar, por fileiras, o 

número de meninas e meninos que se encontravam presentes na sala de aula. Assim, 

P1 coordenou a contagem efetivada pelos alunos e anotou no quadro negro, os 

resultados ditados pela maioria deles, obedecendo ao seguinte esquema: 

D U 

MENINAS MENINOS MENINAS 1 0

6 OOOOOO 3 OOO MENINOS 1 0 

2 OO 4 OOOO TOTAL 2 0 

2 OO 3 OOO + 3

10 10 TOTAL 2 3

+ 1

TOTAL 2 4 

P1 concluiu a contagem dos alunos e pediu para que eles, oralmente 

recapitulassem os resultados obtidos e dissessem o que aconteceria com quem 

chegasse após a referida contagem. Todos em uníssono responderam que não iriam 

fazer parte da amostra quantificada anteriormente representada por bolinhas conforme 

descrito no quadro negro. Sendo assim, P1 foi anotando o número de retardatários 

abaixo do total e, finalmente, aproveitou o resultado para trabalhar conteúdos da 

Matemática como: unidade e dezena.

Todavia, já nos encontrávamos presentes na sala desde o início das atividades e 

P1 ainda não havia nos apresentado aos alunos até aquele momento. Quando ela nos 

anunciou e nos pediu para que fizéssemos a nossa apresentação, sugeriu que os 

alunos fizessem o mesmo. Em coro, eles disseram: “sejam bem vindos à nossa sala!” E 
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um a um foi dizendo seu nome, sem que, no entanto, criasse um tumulto. Em seguida, 

P1 contou como havia sido o seu final de semana e perguntou a cada aluno como tinha 

sido o final de semana deles. Falaram das atividades de lazer que haviam realizado e 

P1 indagou: “alguém viu ou ouviu falar algo sobre sete de setembro?” Alguns alunos 

citaram o desfile das Forças Armadas, o qual fora transmitido pelas emissoras de 

televisão, em rede local e nacional, em comemoração à semana da pátria. Outros 

afirmaram ter assistido o evento, acompanhados de familiares. Após alguns 

comentários dos alunos, a professora os convidou para descer as escadas e se 

dirigirem para beber água no bebedouro e nos entregou seu caderno onde havia 

anotado os procedimentos a serem desenvolvidos na sua prática cotidiana de sala de 

aula.

O caderno organizado por P1, é uma espécie de Diário que continham todas as 

atividades ministradas por ela desde o início do ano letivo até a aula que estávamos 

observando. Registramos em nosso diário de campo, o conteúdo programado para a 

aula observada no dia em curso, e ao tomar conhecimento de tudo que ainda seria 

desenvolvido naquela aula por P1, nos surpreendemos com a etapa planejada para ser 

aplicada após o recreio, que seria uma atividade conhecida como: “brincando de forca”, 

e a palavra morte estava entre as cinco palavras secretas. A surpresa se deu pelo fato 

de estarmos ali para observar como o conceito “morte” seria abordado por educadoras 

no decorrer das suas práticas docentes. Ao voltar à sala de aula, P1 pediu os cadernos 

dos seus alunos para corrigir a tarefa de casa. Cada um ia até à mesa dela e recebia 

atendimento quanto às dúvidas que por ventura tinha sobre os seus deveres escolares. 

Antes do toque da sineta, anunciando o intervalo, P1 levou os alunos ao 

banheiro. A sineta tocou e eles começaram a se preparar para a merenda. Alguns 

trouxeram seu lanche de casa e fizeram a refeição dentro da sala de aula mesmo. 

Outros se deslocaram, em fila indiana, acompanhados de P1 até a cozinha da escola 

para obtê-lo.  Rapidamente, P1 retornou para a sala, onde permaneceu durante todo o 

intervalo, corrigindo os cadernos dos alunos, colocando alguns brinquedos ali 

existentes à disposição deles e auxiliando aqueles que não conseguiam abrir as 

embalagens de sua merenda. 
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 Logo após o intervalo, P1 fez uma atividade de relaxamento com os alunos na 

sala de aula. Fechou as janelas, apagou as lâmpadas e começou a cantar em voz bem 

suave, uma cantiga que logo contagiou toda a turma que passou a cantarolar junto com 

ela, enquanto iam relaxando e deitando a cabeça na mesa de estudo, conforme a 

melodia cantada bem baixinho. Passados alguns minutos, P1 abriu as janelas e 

convidou os alunos para buscarem os seus cadernos na mesa dela. Em seguida, 

começou a copiar o seguinte cabeçalho da tarefa no quadro negro: 

ESCOLA ESTADUAL JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE 
NATAL, 11 DE SETEMBRO DE 2006. 
PROFESSORA: P11

ALUNO (a) ---------------------------------------------------------------------------------- 
Essa linha foi deixada para que fosse preenchida pelo próprio aluno ou aluna 

com o seu referido nome. O cabeçalho era todo escrito em letra de forma, haja vista 

que alguns alunos ainda não sabiam escrever com letra cursiva. 

A professora iniciou a tarefa “Brincando de forca” pelo título e o desenho apenas 

da forca sem a boneca e as palavras, apenas os tracinhos, os quais eram preenchidos 

com as respostas dos alunos. Antes de iniciar a tarefa, P1 perguntou se os alunos já 

haviam ouvido falar algo sobre a palavra “forca” e a aluna “Ali...” 2respondeu que a mãe 

dela falou que forca é uma coisa que se coloca no pescoço da pessoa. A professora se 

apressou em dizer que essa forca que ela estava propondo era uma brincadeira e que 

não machucava ninguém. 

Essa explicação nos pareceu que a professora demonstrou certo cuidado em 

evitar a associação da palavra forca com a morte, o que evidencia que os adultos 

geralmente tendem a poupar as crianças de situações que envolvam sofrimento e 

perda e, com isso, acabam deixando de falar sobre a morte com naturalidade. Também 

podem assinalar uma estratégia de escamoteamento, de amenização ou de 

desvalorização do tema, muito comum através do uso de metáforas. De acordo com 

Kübler-Ross (1998, p. 10), permitir que as crianças participem de conversas que 

envolvam essa temática “é uma preparação gradual, um incentivo para que encarem a 

1 Para resguardar a identidade da professora. 
2 Os alunos tiveram seus nomes resguardados sendo citados pelas três primeiras letras seguidas de reticências 



                 82         

morte como parte da vida, uma experiência que pode ajudá-las a crescer e 

amadurecer”. Para essa pesquisadora, na sociedade em que a morte é considerada 

tabu, “os debates sobre ela são considerados mórbidos e as crianças são afastadas 

com o pretexto de que seria ‘demais’ para elas”. 

Para uma melhor compreensão sobre a tarefa desenvolvida em sala de aula pela 

professora, passaremos a expor como foi executada a sua ação prática com a 

finalidade de refletirmos acerca do conceito de morte implícito na sua fala. 

BRINCANDO DE FORCA 

A referida atividade começou com P1 colocando os seis primeiros tracinhos e 

pedindo para que os alunos dissessem as letras que iriam preenchê-los para formar a 

primeira palavra secreta, BRASIL. Cada letra que ia completando a palavra era 

marcada no alfabeto ao lado da forca e cada letra citada que estava ausente para 

completá-la acarretaria um acréssimo na formação do desenho da boneca. A aluna 

“Edu...” alegou que a corda deveria ficar bem mais próxima da cabeça da boneca. A 

professora retrucou alegando que não gostava de enforcar ninguém. Mais uma vez, 

inferimos que houve receio da docente em permitir uma aproximação com o conceito 

de morte. 
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A segunda palavra demorou muito para que os alunos conseguissem completá-la 

e devido a isto o desenho foi ganhando forma de boneca. O aluno Joã... disse que o 

desenho estava parecido com um esqueleto. Essa apreciação quanto à forma que se 

configurava no formato da boneca não gerou nenhum comentário por P1. Segundo 

Carvalho (apud COELHO, 1991, p. 205), paralelamente ao ensino institucionalizado é 

possível que o aluno vivencie um quotidiano repleto de experiências associadas à 

morte e ao morrer. E isso é o que parece ocorrer com os alunos que compõem essa 

turma. A professora continua a sua rotina sem que os alunos conseguissem acertar as 

letras que formariam a segunda palavra, PÁTRIA. Uma aluna preocupada com o 

enforcamento da boneca indagou: “assim a boneca vai morrer”. P1 mais uma vez, não 

fez comentários sobre o temor da aluna e continuou acrescentando um monte de 

detalhes ao referido desenho afirmando não querer enforcar a bonequinha. 

Ao iniciar a terceira palavra, após colocar os três tracinhos, P1 foi dando pistas 

para os alunos preenchê-los e logo eles descobriram a palavra PAZ. Então, ela passou 

a colocar os tracinhos da quarta palavra alegando que a mesma seria dificílima porque 

era composta por treze letras. A tal palavra denominada INDEPENDÊNCIA estava na 

quinta colocação no planejamento em seu caderno e seria a última palavra do jogo. A 

quarta palavra planejada seria MORTE e foi suprimida. Esperávamos que P1 pudesse 

tê-la deixado por último porque pretendia enforcar a boneca e sendo assim, comentar 

sobre a frase dita por D. Pedro I “Independência ou Morte” já que havia iniciado a sua 

aula falando da semana da pátria quando os alunos comentaram sobre a parada militar! 

Mas, ela encerrou a tarefa na quarta palavra pedindo que os alunos desenhassem a 

boneca em seus cadernos e suspirando alegou: “ainda bem que não se enforcou a 

boneca”! As diversas atitudes de P1 diante dos fatos que envolveram a palavra morte 

ou algo relacionado a ela nos pareceram que a mesma procurou evitá-la e se dispor a 

discutir tal assunto, numa data em que todos os meios de comunicação comentavam o 

quinto aniversário de uma das maiores tragédias ocorridas nos últimos anos que foi o 

atentado de 11 de setembro de 2001, nos EUA onde a morte se fez presente abalando 

coletivamente, adultos e crianças. 

O segundo dia de observação na turma de P1 ocorreu em 12 de setembro de 

2006. Ela procedeu como no dia anterior, obedecendo à mesma rotina levando os 
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alunos até a sala, subindo a escada encabeçando uma fila onde os alunos seguravam 

nas mãos uns dos outros. Na sala de aula, P1 fez as orações descritas na rotina do 

primeiro dia, cantou a mesma música de acolhida e iniciou o processo de contagem de 

contagem dos alunos presentes conforme o quadro abaixo: 

Dezena Unidade

MENINAS MENINOS MENINAS 1 4

6 OOOOOO 3 OOO MENINOS 7

5 OOOOO 1 O TOTAL 2 1

3 OOO 3 OOO + 2

14 7 TOTAL 2 3

 Após conferir oralmente as noções de matemática, utilizando o referido quadro, 

P1 iniciou, através de uma roda de conversa, a recapitulação da aula do dia anterior, 

tecendo considerações que contemplaram uma integração curricular com os estudos de 

Geografia e de História do Brasil, tratando o país como a pátria de todos nós brasileiros. 

Ela começou dizendo que 7 de setembro é o dia em que se comemora a Independência 

do Brasil, época em que o rei de Portugal, país muito distante daqui, queria ser dono de 

todas as riquezas do nosso país, lucrando com a venda de plantas, alimentos, 

exploração de ouro e muitas outras coisas. Ela pegou um livro paradidático que se 

encontrava em cima da sua mesa e perguntou aos alunos se eles estavam lembrados 

daquela historinha.  

Era um livro de Regina Rennó, cujo título “500 Anos” conta o episódio do 

assassinato de um Índio em Brasília (DF), no momento em que ele dormia em um 

banco de praça e teve o seu corpo incendiado por adolescentes brancos através de 

uma brincadeira perigosa com o uso de álcool e fósforo. Os alunos responderam 

afirmativamente enfocando que o Índio havia morrido. Segundo Carvalho (apud 

COELHO, 1991, p.205), “a idéia da morte perpassa por todo o ensino-aprendizagem da 

disciplina de História no ensino secundário. A noção de finitude é, afinal, condição ‘sine 
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qua non’ para a existência da própria historicidade”. E, nesse caso particular, esse 

raciocínio se faz presente nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

Porém, sem se ater ao fato, P1 prosseguiu sua aula levantando questões 

envolvendo os conteúdos de Geografia e História do Brasil. Essas indagações se 

referiam ao modo de vida dos primeiros habitantes do Brasil. Ela perguntou a respeito 

de moradia, alimentação, vestuário, crenças, entre outros e escreveu as respostas dos 

alunos no quadro negro convidando-os a elaborar reflexões críticas sobre a temática 

em estudo, particularmente, que o Brasil não fora descoberto e sim invadido pelos 

portugueses no dia 22 de abril de 1500.

Continuando a sua prática docente, provida da experiência e, após fazer todos 

os registros da fala dos alunos, P1 mostrou para a turma uma revista da Editora Globo 

escrita por Maurício de Sousa intitulada: Você Sabia? Índios. O periódico em 

quadrinhos da “Turma da Mônica” despertou a curiosidade dos alunos e P1 lhes 

convidou a prestar atenção na leitura que ela iria fazer. Então, começou dizendo que 

antigamente os índios só usavam roupa quando sentia frio e que essas roupas eram 

feitas com peles de animais. Os índios comiam a carne do animal e aproveitavam sua 

pele para fazer roupas. Nesse momento, a aluna Ali... levantou a mão e disse: “os 

índios matavam aqueles que queriam matar eles.” Sem nenhum comentário, P1 

começou a desenhar uma figura humana vestida com pele de animais e sugeriu que as 

crianças fizessem o mesmo em seus cadernos. Mais uma vez constatou-se a 

parcimônia e a fuga da docente em se ater à palavra morte e seu conceito tantas vezes 

enfocado pelos alunos durante a aula.  

A sineta anunciou o horário do recreio, e, como no dia anterior, P1 nos entregou 

seu caderno com todo o roteiro planejado para aquela aula, enquanto os alunos de 

mãos dadas aguardavam-na para serem encaminhados ao banheiro e, posteriormente, 

ao espaço onde receberiam a merenda, rotina acompanhada por P1, que procedeu 

conforme já descrito no relato do primeiro dia. Continuamos na sala de aula com os 

alunos que não desceram para receber o lanche e aproveitamos para fazer a leitura do 

livro paradidático que havia sido mencionado durante a aula. Em seu teor foi possível 

constatar que a palavra morte estava grafada três vezes, mas não foi realçada, 

conforme os nossos comentários na página anterior.
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Ao retornarem do recreio bastante agitados como no dia anterior, os alunos 

foram aconselhados por P1, a se acomodar em seus devidos lugares, na sala de aula, 

para relaxar cantando a seguinte canção: 

Cuidado o olhinho no que vê 
Cuidado olhinho no que vê 

Porque papai do céu 
Está olhando pra você 

Cuidado olhinho no que vê 

Cuidado narizinho no que cheira 
Cuidado narizinho no que cheira 

Porque papai do céu 
Está olhando pra você 

Cuidado narizinho no que cheira 

Cuidado boquinha no que fala 
Cuidado boquinha no que fala 

Porque papai do céu 
Está olhando pra você 

Cuidado boquinha no que fala 

Cuidado ouvidinho no que ouve 
Cuidado ouvidinho no que ouve 

Porque papai do céu 
Está olhando pra você 

Cuidado ouvidinho no que ouve 

Cuidado a mãozinha no que pega 
Cuidado a mãozinha no que pega 

Porque papai do céu 
Está olhando pra você 

Cuidado a mãozinha no que pega 

Cuidado o pezinho aonde pisa 
Cuidado o pezinho aonde pisa 

Porque papai do céu 
Está olhando pra você 
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Ent

Apó

Cuidado o pezinho aonde pisa 

Os alunos foram se acalmando e junto com P1 concluíram toda a canção cuja 

letra nos pareceu tratar de um sistema de vigilância desempenhada por um ser 

supremo tratado como “papai do céu” que se prestava a observar todas as atitudes 

daqueles pequeninos estudantes que estavam sendo alertados para não infringirem as 

normas sociais vigentes. Esse controle ou repressão subjacente no texto acima, nos 

remetem ao pensamento de (SOUZA FILHO, 1995, p. 19) quando ele afirma que: 

Com a atenção voltada para o cotidiano, podemos constatar como as 
sociedades se valem dos mitos de castigos para incutir nos indivíduos o 
medo, de modo a evitar que desobedeçam às normas sociais ou 
desrespeitem a vontade dos deuses, das autoridades, dos antepassados 
etc. O que equivale a educar a todos para a aceitação da Ordem Social 
estabelecida. 

endemos que essa prática da cultura do medo atribuindo a Deus o 

papel de punir os desobedientes vem ao longo do tempo sendo repassada pelas 

famílias cristãs ocidentais como forma de reprimir as tensões que ameaçam a 

convivência em sociedade. Conforme Souza Filho (1995), a violação de um tabu social 

“é passível de ser punida com castigos que vão das sansões praticadas  pelos poderes 

sociais às sansões que são representadas como sagradas”. Sendo assim, a morte, 

muitas vezes, é vista como parte dessa sansão, castigo ou punição pela transgressão.  

s conseguir a harmonia na sala de aula, P1 retomou a leitura que havia 

iniciado antes do intervalo lembrando que os primeiros habitantes do Brasil já moravam 

aqui há muitos anos. O aluno Âng... alegou que esses índios já haviam morrido. A 

professora fez um gesto pedindo silêncio e continuou a leitura afirmando que durante 

muito tempo os índios não conheciam o fogo e devido a isso se alimentavam de peixes 

crus. Em coro os alunos gritaram: “eca!” Então Âng... falou:  “E iam morrer de fome?” 

Nesse momento, inferimos que teria sido oportuno que P1 tivesse utilizado a 

interdisciplinaridade como uma abordagem que envolve várias disciplinas de forma 

integrada para abordar os conteúdos sugeridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
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Sen

A t

(PCN), volume de Ciências Naturais, que trata da interdependência entre os 

organismos vivos enfatizando o estudo das teias e das cadeias alimentares, quando é 

necessária a morte de um ser para que outro sobreviva. 

entanto, a professora alegando que as crianças não queriam ouvir a 

historinha, fechou o livro e anunciou outra tarefa. Colocou no quadro negro ditado de 

números. Cada aluno foi convocado a escrever no quadro negro, do jeito que sabia o 

número dito pela professora que esclareceu essa tarefa, assim: se o aluno não grafasse 

corretamente, outro coleguinha poderia refazê-lo. Essa tarefa prosseguiu com a 

professora perguntando para a turma se o número que cada aluno havia escrito no 

quadro negro estava bom ou precisava melhorar? Quando estava correto, os alunos 

respondiam que estava bom, em caso contrário, que precisava melhorar. Dessa forma, 

todos os alunos tiveram a oportunidade de participar, e alguns foram várias vezes 

reconstituir o número que os outros não conseguiram grafar corretamente.

do assim, o dia letivo transcorreu com várias oportunidades e 

questionamentos que incitaram a formulação do conceito morte sem que em nenhum 

momento houvesse nenhuma intervenção por parte da professora quando seus alunos 

expressaram interesse por essa idéia ou por quaisquer outras que se referisse a ele. 

Assim, concluímos que esse assunto permanece velado no dia a dia da sala de aula, 

não por negligência, mas pelo despreparo para abordá-lo perante os educandos, 

mesmo sendo P1, uma professora muito dinâmica, criativa e dedicada, precisou 

escamotear esse conceito na sua prática pedagógica.

erceira e última observação na sala de P1, foi realizada no dia 13 do 

mesmo mês e ano, com ela iniciando sua jornada como nos dias anteriores, até concluir 

toda a rotina. Iniciou a “roda de conversa” fazendo os alunos rememorar a aula do dia 

anterior. Colocou no quadro negro algumas palavras que eles lembraram da leitura 

compartilhada da “Revista da Mônica”. Dentre essas, destacaram a palavra pipoca. A 

educadora dialogou com o grupo sobre o cultivo do milho pelos índios, a utilidade 

daquele grão no preparo de alguns alimentos da culinária indígena e como hoje ainda 

este costume permanece na alimentação dos brasileiros principalmente, nas receitas da 

culinária nordestina. 
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rofessora interrogou o que seria o termo receita culinária. Os alunos 

levantaram a mão indicando as suas inscrições para responder numa seqüência 

ordenada a referida questão. Aqueles que se inscreveram, responderam que era 

comida e a professora escreveu essa palavra no quadro negro. Em seguida, ela 

convocou todos para sentarem-se no chão e escutarem uma historinha da mesma 

revista da turma da Mônica. Iniciou a contação apontando a tristeza dos índios quando 

foram obrigados a trabalhar para os brancos, ou seja, os portugueses. Ali... perguntou: 

“Tia essa figura aí é o quê?” A criança se referia às ilustrações da capa da revista. A 

professora disse: “é um fantasminha.” Os alunos em coro, perguntaram: “o que é um 

fantasminha? Ele significa a morte?” P1 continuou a contar a historinha sem a 

realização de uma mediação pedagógica satisfatória, familiarizando-os com os atributos 

do conceito morte. Segundo Campelo (1995, p. 191), é através da mediação que o 

professor desempenha um papel fundamental na aprendizagem dos alunos “pelo fato 

de ser ele o sistematizador, o coordenador das atividades desenvolvidas” na sala de 

aula. Dessa forma, temos a convicção de que P1, que pratica a religião católica, 

poderia ter aproveitado a pergunta dos aprendizes sobre o conceito de fantasma, e 

interdisciplinarmente, abordado a visão religiosa de alma, gerando a oportunidade para 

que eles elaborassem seu aprendizado escolar.  

entanto, ela preferiu continuar a leitura da referida revista relatando que 

os índios disseram: “oba hoje tem beiju.” Os alunos perguntaram: “o que é beiju?” Ela 

explicou: “É uma comida inventada pelos índios.” Após a leitura, a professora destacou 

alguns pontos importantes do texto em discussão, colocando-os no quadro negro e 

grifou a palavra pipoca fazendo um desenho de um saco de pipocas. Comunicou sua 

decisão de levá-los até a cozinha da escola, em grupo, para prepararem uma receita de 

pipoca. Antes do horário do intervalo, a professora, que já havia conseguido 

autorização prévia da merendeira para utilizar a cozinha com seus alunos, fez sua 

rotina de levá-los ao banheiro e depois se encaminharam para pôr em prática a referida 

receita culinária. No lugar, a professora mostrou os ingredientes trazidos de casa e 

organizou os alunos em posição de observação para iniciar o preparo da receita. Após 

estourar todo o milho, ela levou-os para a sala de aula, nos encarregando de ensacar 

as pipocas e distribuí-las para eles. 
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[...] a educação não pode deixar de receber influências dos fenômenos 

Com base em Pereira (2000), podemos inferir que o educador carece de uma 

prepar

minado o lanche, P1 retomou à sala de aula, escrevendo o cabeçalho 

no quadro negro e em seguida elaborou duas tarefas. A primeira, para ser desenvolvida 

na sala de aula, a qual pedia a opinião dos alunos sobre a receita culinária sugerindo 

duas opções: gostei e não gostei. A segunda tarefa, para casa, tinha o título: Pesquisa 

de preços. A atividade sugeria que os alunos fossem a um supermercado ou 

mercadinho para se inteirar dos preços dos ingredientes utilizados na elaboração da 

citada receita culinária. 

cluindo a etapa de três dias letivos de observação no 1º ano do Ensino 

Fundamental ficou evidente que em todos os dias o conceito de morte esteve presente 

nos diversos conteúdos ali estudados. Como podemos perceber, em nenhum momento 

foi ressaltado pela professora, mesmo diante de diversas situações nas quais os alunos 

pareciam buscar mais informações sobre o referido conceito. Essa forma de agir da 

professora parece apontar para uma experiência onde o profissional de educação, evita 

falar de morte com seus alunos, atitude questionada por (MELO, 2005, p. 30).

naturais e sociais que ocorrem dentro e no entorno da escola, também 
na esfera mais ampla da sociedade. Nem o professor pode continuar 
evitando abordar a morte na sua prática cotidiana, como se ela não 
existisse ou estivesse fora da sua realidade. É interessante que ele 
busque conhecimentos voltados a uma educação para a morte, a fim de 
desconstruir esse tema enquanto tabu na sala de aula, em todos os 
níveis de educação, a fim de constituí-los enquanto objeto de 
escolarização.  

ação para realizar satisfatoriamente a sua prática. Segundo ela “ninguém pode 

transmitir aquilo que não tem”. Com essa argumentação estamos questionando a 

formação profissional dos educadores que deixam de receber, ao longo de sua vida 

acadêmica, conhecimentos curriculares de diversas abordagens e concepções que 

possam destituí-los de idéias preconcebidas, dogmas e tabus preparando-os para lidar 

com situações mais adversas incluindo aquelas que envolvam luto, perdas e morte, no 

decorrer do seu caminhar profissional. Pois, podemos perceber que, mesmo sendo P1 
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.1.2 Um olhar sobre a prática de P2
 sala de aula do 2º ano que funciona no 

turno m

tura dos PCN que tratam de Temas Transversais e Ética assegura que “o 

trânsit

Estadual Jerônimo de Albuquerque 

uma professora comprometida em seus saberes e fazeres docentes demonstrou 

dificuldades quanto a esses conceitos diante dos questionamentos dos seus alunos. 

4
O nosso primeiro dia de observação na

atutino, iniciou no dia 18 de setembro de 2006, com P2, professora estagiária, 

nos apresentando à turma composta por 25 alunos. Em seguida ela começou sua 

rotina, professando a sua fé religiosa, fazendo uma oração espontânea, em louvor a 

sua crença evangélica. Após essa atividade, passou a cantar a canção “Bom dia”, já 

descrita na prática da professora P1. Continuando a sua aula comunicou à turma que 

nesta semana iria trabalhar com o tema trânsito e solicitou aos alunos que procurassem 

observar os sinais de trânsito e as placas. Em seguida, pediu para citarem oralmente 

quais são os sinais que eles observavam de casa até a escola como também, sugeriu 

que eles prestassem atenção nas faixas de pedestres. P2 disse que nestas passagens, 

as pessoas têm que pedir para passar e esperar que os carros parem. Contou um caso 

que ocorreu com uma amiga dela que pediu passagem esticando o braço e não 

esperou que os carros parassem totalmente, o que resultou no seu atropelamento e 

fratura das suas pernas. Assim, deixou claro para os alunos que a imprudência de sua 

amiga lhe rendeu um trágico desfecho e os alertou para não atravessarem as ruas 

sozinhos.

A lei

o brasileiro é um dos que, no mundo, causa maior número de morte” (BRASIL, 

2000h, p. 35), confirmando a preocupação de P2 com a questão em foco, situada no 

interior das suas experiências pessoais que não foram articuladas aos conteúdos dessa 

proposta curricular como documento oficial elaborado ao longo de vários anos de 

estudos e debates para servir como instrumento de apoio ao professor, auxiliando-o na 

execução do seu trabalho pedagógico. Ela prosseguiu em sua prática docente, dizendo 

que iria trabalhar um poema e começou a escrever o cabeçalho, como apresentamos 

em seguida:

Escola
Natal, 18 de setembro de 2006 
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______________________

pós o cabeçalho ela começou a copiar o referido poema no quadro negro.

devemos 

os

eita

icente Guimarães) 

arefa 1. Responda: 

tor?

 da referida tarefa os alunos perguntaram o tempo todo se 

era pa

Aluno(a)___________________
Professora: P2 

A

Andar na calçada 
Do trânsito as leis 
Todos nós obedecer;
Nada mais assim farem
Que cumprir nosso dever 
De esbarrar não tem receio
Quem sempre as regras resp
Ou na rua ou no passeio 
Andar sempre à direita 

     (V

T

a) Qual o nome do au

b) Quantas estrofes? 

c) Quantos versos? 

Durante as anotações

ra deixar linha entre as questões. P2 insistiu: “Gente! Preste atenção. Tem que 

deixar linha para responder.” Os alunos avisaram que os coleguinhas estavam colando 

uns dos outros. P2 pediu silêncio e exigiu que copiassem os escritos do quadro, sem 

explicar ou ler o que acabou de escrever. Uma aluna perguntou a professora o que era 

estrofe e ela falou algo baixinho para esta aluna que foi até a sua mesa. Os alunos 

circulavam na sala de aula, pulavam das cadeiras e iam até a mesa da professora com 

o caderno na mão. Ela explicou para eles em voz baixa e insistiu que prestassem 

atenção. Os aprendizes pareciam não saber o que era estrofe e verso e se 

aglomeravam em torno de P2 que a cada olhar no caderno repetia: “Não, não. São 
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quantas estrofes? São quantos versos?” Os alunos começaram a lanchar antes do 

recreio, descascando laranjas, mas P2 dizia a eles que não era hora da merenda. Não 

se incomodavam e continuavam a merendar os alimentos trazidos de casa. P2 iniciou a 

chamada e eles não prestavam atenção ao anúncio do seu nome pela professora. Eles 

saíam e entravam as vezes que queriam da sala de aula, prejudicando a aprendizagem 

e a gestão da sala de aula. 

Tarefa 2. Retire do poema o número de sílabas das palavras: 

a) Monossílabos 

b) Dissílabos 

c) Trissílabos 

d) Polissílabos 

Os alunos reclamaram da grande quantidade de tarefas e a professora sem 

prestar atenção nas suas reclamações, pediu para eles responderem à segunda tarefa 

perguntando-lhes quantas sílabas tem o monossílabo. Poucos alunos responderam à 

questão e a professora fez a mesma indagação com os outros itens da tarefa. Ela 

explicou que as palavras seriam retiradas do poema e os estudantes não prestavam 

atenção no que ela falava e se levantavam indo à sua mesa. Nesse momento o porteiro 

da escola avisou que estava no horário do lanche. Os alunos correram para a porta e 

P2 mandou-os formar uma fila. Logo começou aquele empurra-empurra para recebem a 

merenda. Receberam e logo voltaram trazendo nas mãos algumas bolachas salgadas 

para comer dentro da sala de aula. 

Após o intervalo do recreio, P2 levou os alunos para a sala de leitura, onde 

ficaram por uma hora. Poucos leram, enquanto alguns brincavam e outros corriam 

saindo e entrando da referida sala. Na volta para a sala de aula, entraram jogando a 

mochila para o alto e gritando sem prestar atenção aos apelos de P2 que lhes pedia 

silêncio. Ela começou a escrever no quadro negro o nome dos alunos que os colegas 

disseram que estavam jogando o material deles. Os alunos nomeados ficariam até o 

final da semana saindo por último para o recreio. Um aluno que teve o nome citado 
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começou a chorar, alegando não ter feito nada. A professora pediu o seu caderno e o 

de outros quatro alunos para enviar comunicação aos pais. 

 Dessa forma o dia letivo foi encerrado sem que o tema central da aula - o 

trânsito - fosse retomado ou discutido como lição. A imposição de P2 quanto à sanção 

atribuída aos alunos “indisciplinados” nos remeteu aos antigos castigos relatados pela 

história da educação, quando a disciplina surgiu como necessidade de controle e da 

ordem pré-estabelecida culturalmente. Segundo (SOUSA FILHO, 1995, p. 111), 

“nascidos e crescidos em sociedades que se apresentam como homogêneas e 

harmoniosas, sem conflitos e contradições – como nos mitos -, somos todos 

cultuadores da Ordem, da harmonia e do bem”. E, quem não se adequar a essas 

normas estará sujeito aos rigores sociais. No entanto, Piletti (1993, p. 245), afirma que 

na sala de aula “qualquer idéia de simetria e ordem deve ser abolida, uma vez que a 

atividade, provavelmente, provocará certa balbúrdia”, isso porque ele critica o professor 

que exerce a sua prática se utilizando de aulas expositivas que ele chama de “saliva e 

giz” e defende o diálogo como forma de alcançar um bom relacionamento na sala de 

aula, sugerindo, no lugar de impor. 

O segundo dia de observação na turma do 2º ano realizou-se em 19 de setembro 

de 2006. Os 25 alunos chegaram à sala de aula e sentaram-se onde achavam melhor. 

A professora aguardou que todos se acomodassem para iniciar a sua acolhida escolar 

começando por um bom dia e a oração do Pai-nosso. Em seguida escreveu o 

cabeçalho no quadro negro, como no dia anterior. Os alunos estavam inquietos e ela 

tentava amenizar o barulho, pedindo, com muita calma, silêncio a turma ao mesmo 

tempo em que continuava escrevendo no quadro negro o seguinte texto: 

Trânsito

Trânsito é todo movimento de pessoas, veículos e mercadorias, nas vias 

urbanas (ruas e avenidas) e rurais (estradas e rodovias). 

O trânsito tem três elementos principais: 

 As pessoas 
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 Os veículos 

 As vias 

As pessoas no trânsito podem assumir três situações principais: 

A) Pedestre: é toda pessoa que anda a pé; 

B) Condutor: é toda pessoa que conduz um veículo, seja esse automotor, de 

propulsão humana ou de tração animal; 

C) Passageiro: é toda pessoa que viaja em um veículo e não o está 

conduzindo.

Na medida em que P2 copiava os apontamentos no quadro negro, os alunos se 

inquietavam perguntando se era para deixar linha em branco, como também, 

demonstravam dúvidas quanto as palavras grafadas no quadro e que precisavam ter as 

sílabas separadas em virtude do tamanho do quadro negro, por exemplo, a palavra 

“assumir”, cuja primeira sílaba ficou em uma linha e as sílabas seguintes em linha 

diferente. Os alunos que no dia anterior descascaram laranjas na sala durante a aula, 

repetiram a mesma atitude nessa aula. Levantavam-se todo momento para ir à mesa da 

professora mostrar seus cadernos e tirar dúvidas, tumultuando a sala de aula. Aqueles 

que iam terminando a tarefa recebiam uma folha de papel ofício para ficarem 

desenhando.

 Não houve uma regularidade nas determinações dessa tarefa por parte da 

professora. Quando a metade da turma já se encontrava desenhando, é que ela 

explicou que o desenho seria de um “sinal de trânsito para automóvel” De acordo com 

(PILETTI, idem, p. 9), ao se lançar na carreira do magistério, o professor precisa se 

questionar sobre a sua atuação se interrogando: “para que ensino? Para que serve o 

que estou fazendo?” As respostas a essas questões lhes servirão de direcionamento 

para a obtenção dos objetivos que o professor alcançará com seus alunos em sua 

prática letiva. 

A nosso ver, a incompletude na formação de P2, foi o fator predominante para o 

seu insucesso no domínio de sala de aula. Parecia faltar em sua prática conhecimentos 

que contribuíssem com os procedimentos de ensino, método e técnicas para o 
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desempenho da sua ação docente. Essas suposições ganharam destaque quando ela 

deixou de ler o que havia escrito no quadro e os alunos que já haviam copiado aquela 

tarefa passaram a fazer o desenho recomendado por ela, procurando obter informações 

sobre as cores que deveriam utilizar no semáforo. A mesma explicou apenas para 

alguns alunos que estavam mais próximos dela quais seriam as cores e o que 

significavam. Essa atitude de P2 parece contradizer o pensamento de Vygotsky (2005), 

quando ele ressalta a importância da troca que se dá no plano verbal entre o professor 

e aluno para a construção do pensamento. Porém, ele explicita que o educador, em 

sala de aula, percebendo o que um aluno é capaz de realizar com e sem ajuda, poderá 

com isso planejar as situações de ensino e avaliar o progresso de cada um. 

Mas, esses passos parecem não ter se concretizado na prática de P2. Ela 

interagiu com poucos alunos e permaneceu sentada diante de sua mesa colocando a 

presença deles no seu diário de classe, sem apontar explicações necessárias acerca 

do texto escrito no quadro negro. Quando os alunos lhe perguntavam algo referente à 

tarefa, ela explicava sem levantar a cabeça: “é verde, amarelo e vermelho.” Sem se 

levantar, P2 pedia silêncio e chamando pelo nome dos alunos solicitava que eles se 

sentassem em seus respectivos lugares. Também perguntava se já haviam terminado 

de copiar. Observamos que no horário da merenda, alguns alunos não haviam iniciado 

as anotações em seus cadernos e outros ainda estavam copiando a referida tarefa, 

enquanto um restante transitava de um lado para outro, até que a sineta anunciou o 

intervalo.

Na volta do recreio os alunos permaneceram entrando e saindo da sala de aula 

enquanto a professora copiava a seguinte tarefa no quadro negro: 

1. Quais são os elementos do trânsito? 

2. O que significa a palavra pedestre? 

3. O que significa a palavra condutor? 

4. O que significa a palavra passageiro? 

 Alguns começaram a copiar, enquanto outros conversavam em voz alta com os 

colegas próximos. A professora registrou no quadro negro o nome de quatro alunos 

anunciando que enviaria reclamações às mães dos referidos alunos que estavam 
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“bagunçando”. Ela pediu gritando que fizessem silêncio, mas, as crianças não 

prestavam atenção ao que ela dizia. E assim, iniciou a correção da tarefa no quadro 

negro sem que percebessem a sua ação pedagógica. Isso porque se levantavam indo 

até a professora para pedir-lhe que fizesse a ponta dos seus lápis. Outros alunos 

subiam nas cadeiras, enquanto P2 dizia: “vamos lá, vamos responder a tarefa.” Apenas 

um aluno que estava sentado próximo ao quadro negro respondeu o que escreveu em 

seu caderno. Ela então escreveu sua resposta no quadro e insistentemente, pedia para 

eles terminarem a tarefa em foco, avisando que não daria mais tempo passar outra 

tarefa porque a aula estava perto de terminar. Assim os alunos aos gritos começaram a 

sair da sala dizendo: “até amanhã.” E, em coro, cantavam “pegar o beco, pegar o 

beco...” saindo da sala com seus materiais.  

Ao término das tarefas diárias, ordenadas pela referida professora, 

experimentamos uma sensação de desapontamento porque a nossa expectativa era 

que as discussões na sala de aula pudessem apontar para a valorização da vida e para 

uma educação preventiva da violência no tráfego das rodovias, ruas e avenidas, 

enfocando o trânsito como um tema recorrente aos altos índices de acidentes e 

consequentemente causador de mutilações e de inúmeras mortes. 

No dia seguinte, 20 de setembro, chegamos ao terceiro e último dia de 

observação dessa turma com 25 alunos presentes. A professora iniciou a aula com um 

“bom dia”, prosseguindo com um convite aos alunos para ficarem em silêncio e, de pé 

fazerem o ritual inicial de costume. 

A seguir, P2 perguntou quem havia trazido recortes de revistas e jornais com 

figuras de sinalização de trânsito. Como a maioria a esqueceu, prorrogou o prazo para 

a sexta-feira, dia 22 do corrente mês, quando iriam confeccionar cartazes sobre o tema. 

Dito isso, ela escreveu o cabeçalho no quadro negro, como no início dos dias 

anteriores, seguido das seguintes tarefas: 

1. Perto da sua escola há: 
a) Guarda de trânsito?  SIM (  )       NÃO(   ) 
b) Semáforo?   SIM (  )        NÃO(   ) 

2. Marque com um X as frases corretas: 
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(   ) Devemos andar sempre na calçada. 
(   ) Para atravessar as ruas devemos olhar somente para um lado. 
( ) Só podemos descer de uma condução quando ela estiver                   

completamente parada. 
           (   ) O sinal amarelo indica que devemos esperar a ordem do guarda de trânsito 

para atravessar a rua. 
(   ) O sinal verde indica que devemos parar. 

3. O que pode acontecer com as crianças que estão agindo de forma errada em 

relação ao trânsito? 

Como era de costume, enquanto a professora escrevia a tarefa no quadro negro, 

os alunos agitados, gritavam e faziam à mesma pergunta do dia anterior. Eles queriam 

saber se era para deixar linha em branco entre uma questão e outra. P2 respondeu 

afirmativamente, concluiu sua escrita e sentou-se na cadeira junto a mesa. Ao mesmo 

tempo, os alunos circulavam ao seu redor, insistindo na pergunta anterior, pedindo que 

ela fizesse a ponta dos seus lápis ou acusando os colegas de ter-lhe riscado ou 

rasgado seus cadernos. Diante desse burburinho, a professora iniciou a chamada e os 

alunos respondiam, aos gritos, que estavam presentes, porque outros alunos gritavam 

outras palavras como, por exemplo: “morreu”, “faltou”, “tá dormindo” entre outros. Nesse 

momento, a sineta anunciou o horário do intervalo. As crianças saíram correndo em 

busca de suas merendas. 

Os alunos voltaram muito suados do recreio e falando alto. P2 tentava acalmá-

los, pedindo silêncio, mas parecia não ser ouvida. Então começou a corrigir oralmente a 

tarefa posta anteriormente por ela no quadro negro. Esforçava-se para chamar a 

atenção dos alunos, lendo o que estava escrito. Porém, alguns alunos respondiam, 

quase gritando, suas interrogações e a mesma anotava as respostas dadas pelos 

alunos sem fazer nenhum comentário. No entanto, quando chegou à questão de 

número 3 que se tratava do que acontecia com crianças que se comportavam de forma 

errada em relação ao trânsito, a resposta dada por um aluno da primeira fila pareceu 

não ter sido ouvida por P2 que continuou insistindo na pergunta, enquanto o mesmo 

respondia o que havia escrito em seu caderno: “morrer, morrer professora”. Ela só 
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deixou de repetir a pergunta quando outro aluno disse: “ser atropelado”. Então ela 

satisfeita exclamou! Muito bem! “Ser atropelado”. 

Perante essa atitude de P2, foi possível inferir que existiu um desconforto por 

parte dela em acatar, em sua prática cotidiana de sala de aula, uma resposta 

envolvendo o conceito morte. Esse pensamento se encontra presente em (PAIVA, 

2007, p.42), ao afirmar que, 

quando se trata de falar sobre a morte, sentimo-nos embaraçados e, 
muitas vezes, optamos pelo silêncio, com a culpa de querer proteger a 
criança de um sofrimento. No entanto, tiramos assim a oportunidade de 
fazê-la olhar para a vida com a realidade de sua perdas, privando-a, 
inclusive, de participar do processo de morte e de seus rituais. Estamos 
subestimando a criança.   

As atitudes como essas poderão ser interpretadas pela existência de uma lacuna 

na formação acadêmica de profissionais da área de saúde apresentada por Maranhão 

(1996), Assumpção (2001), e na área pedagógica apontada por Melo (2005). A 

justificativa para esse comportamento é apontada por (PEREIRA, 2000), como falta de 

competências dos profissionais de saúde, no ocidente, que encaram a morte como um 

“fracasso” deixando de ser vista, por eles, como parte da vida. Assim, concluímos a 

nossa etapa de observação da prática de P2, apontando algumas fragilidades que 

acreditamos serem decorrentes da inconclusão de sua formação docente e da omissão 

na matriz curricular dos cursos de preparação de profissionais para atuarem com 

situações voltadas para ocorrências envolvendo a vida e a morte. 

  4.1.3 Um olhar sobre a prática de P3 
A única turma de 3º ano da Escola Estadual Jerônimo de Albuquerque, funciona 

no turno Matutino. É uma turma inclusiva contendo 23 alunos matriculados sendo três 

especiais e apenas uma aluna recebe apoio do Centro de Reabilitação Infantil (CRI). P3 

que já leciona nessa escola há 13 anos é graduada em História, mas sempre esteve 

atuando nas séries iniciais da Educação Fundamental.  
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A nossa primeira observação nessa sala aconteceu no dia 22 de setembro de 

2006.  Ao chegar à escola encontramos os alunos e a professora dessa turma 

observando o eclipse solar que estava ocorrendo naquele exato momento. Antes de 

iniciar a aula, P3 teceu alguns comentários sobre a morte da mãe de um aluno e da 

disputa entre o pai e os avós maternos pela guarda dessa criança. Após fazer várias 

indagações ao referido aluno sobre as disputas familiares quanto a ele e aos bens 

materiais deixados pela mãe falecida, começou sua aula fazendo uma retrospectiva dos 

conteúdos estudados ao longo da semana e, continuando, fez a leitura do texto de 

Vicente Guimarães enfatizando regras para o pedestre, conforme já descrito no primeiro 

dia da prática de P2.

Em seguida, quis saber dos seus alunos se eles sabiam o que estava escrito na 

faixa exposta na passarela em frente ao Natal Shopping, localizado na margem da BR 

101, no bairro de Lagoa Nova. Ela mesma respondeu: “Respeite a vida, atravesse na 

faixa”. Criticou a negligência de algumas pessoas ao cruzar as avenidas, 

principalmente, a BR 101, como também, mencionou outro exemplo de desrespeito à 

vida, lembrando que algumas pessoas quebraram o alambrado dessa via para 

atravessá-la, mesmo tendo uma passarela naquele lugar. 

Continuando suas explicações, falou sobre os sinais de trânsito. A partir do 

conteúdo da Revista “Sezinho” nº 18, comentou que a desobediência a esses sinais, 

poderia causar acidentes. Posteriormente, fez a leitura do texto “Meu Automóvel” anexo 

na referida revista passando a copiá-lo, no quadro negro, com giz colorido destacando 

cada estrofe com uma cor diferente. Ao concluir, ordenou a seguinte tarefa: 

Tarefa 1. Copie o texto: “Meu automóvel” 

Eu tenho um automóvel diferente 
Que não assusta bicho nem atropela gente 

Um automóvel que espera na sua 
Até a tartaruga atravessar a rua 

Um automóvel que não ganha corrida 
Mas nunca fez ninguém 
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Perder a vida 

Um automóvel que durante a viagem 
Sem pressa nenhuma 
Admira a paisagem 

Um automóvel que não polui o ar 
Subam nele crianças 
Vamos passear 

      (José Paulo Paes) 

Enquanto os alunos copiavam o texto em seus cadernos, P3 folheou a revista 

que estava lhe servindo de apoio didático, parecendo fazer uma leitura silenciosa de 

seu conteúdo.  Quando concluíram a tarefa 1, a professora solicitou que fizessem, em 

voz alta, a leitura do que acabaram de escrever. E, tecendo comentários sobre a leitura, 

P3 explorou os conteúdos, fazendo a seguinte pergunta: “quantas estrofes e quantos 

versos tem o poema em estudo?” Em seguida, perguntou aos alunos: “qual a estrofe 

que mais chamou a sua atenção?” Uma aluna falou que gostou da terceira estrofe e a 

professora perguntou por quê. Ela respondeu: “é que o carro não ganha a corrida.” A 

professora falou: “foi por isto? Pensei que fosse porque ele não matou ninguém.” Com 

essa postura, a professora se posicionou de modo diferente das docentes enfocadas 

anteriormente que relutaram em referenciar o conceito morte, ou outro, ligado à 

temática. Posteriormente, comentou as estrofes uma a uma, e, ao chegar novamente à 

terceira estrofe, leu pausadamente: “um automóvel que não ganha corrida, mas nunca 

fez ninguém perder a vida” e, assim, passou para a quarta estrofe sem aprofundar 

comentário preliminar sobre “morrer” ressaltada diante da fala demonstrada 

anteriormente na sala de aula. Desse modo, prosseguiu na correção da tarefa 

destacada abaixo, até o toque para o recreio. 

Tarefa 2. Responda corretamente 

a) Qual o título da poesia?_________________________________
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b) Qual o autor da poesia?__________________________________

c) A poesia possui___________estrofes. 

d) Estrofe é um conjunto de ______________________________ 

e) A poesia possui___________________versos

f) Verso é cada __________________________ 

Assim como aconteceu com os alunos das turmas anteriores, os educandos do 

3º ano também vibraram quando a sineta tocava anunciando o horário do recreio. Era 

um momento de descontração e alegria, porque, além de merendar, também 

aproveitavam os quinze minutos que separam os dois tempos de aula, para improvisar 

diversas brincadeiras em um pequeno pátio destinado a todos os estudantes daquele 

turno, no mesmo horário. Essa falta de espaço acaba sendo responsável por alguns 

incidentes de choques, brigas e discussões entre os alunos que constantemente, 

precisam da intervenção de professoras e funcionários da escola para resolvê-los. 

Fato semelhante ocorreu naquele dia. Ao voltar do intervalo, P3 precisou 

conversar com dois alunos que brigaram durante o recreio. Após tudo resolvido, iniciou 

a leitura de um texto sobre o ciclismo, se reportando à poesia em estudo. Comentou 

sobre as vias destinadas ao ciclista e sobre as pessoas que guiam suas bicicletas 

apoiadas numa das partes dos automóveis, aproveitando a velocidade deles, sem 

movimentar os seus pedais. Ela citou os ônibus como exemplo e perguntou aos alunos 

se eles já viram algum ciclista “pegando morcego” nesse tipo de automóvel. Eles 

falaram: “sim, muitas vezes.” P3 alertou sobre o perigo que eles corriam com estas 

práticas. Ela alegou que eles poderiam cair, se machucar, ser atropelados e até morrer. 

Após esses breves comentários de valorização da vida, P3 utilizou o quadro negro para 

escrever a seguinte tarefa: 

Tarefa 3. Cópia dos cuidados para utilizar a bicicleta pelas ruas: 

 O ciclista deve conhecer e respeitar as leis de trânsito;  

 Pedalar nas ciclovias = pistas especiais para ciclistas; 

 Jamais segurar em outros veículos para pegar carona. 
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Enquanto a professora corrigia esta tarefa oralmente, um aluno colocou uma 

lapiseira na boca e ela fez uma pausa para alertá-lo que ele além de cometer um mau 

hábito de higiene, poderia se engasgar e até morrer. Essa reação em verbalizar o 

conceito morte num enfoque de prevenção e manutenção da vida, efetivada na prática 

de P3, distingue essa docente das demais educadoras até então mencionadas. A sua 

postura nos remete a uma nova perspectiva de prática pedagógica salientada por 

PEREIRA (2000), quando afirma que, na atualidade, a educação se encontra voltada 

para o intelecto se preocupando em ensinar apenas as disciplinas como: “Português, 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais”, instituídas no currículo da escola, sem 

considerar as necessidades que têm os alunos de acompanhar as inovações que 

emergem no mundo globalizado. A atitude de P3 pareceu demonstrar que ela vai além 

das disciplinas curriculares e está atenta ao que ocorre na sala de aula.

Tarefa 4.  Cópia do que o ciclista deve usar: 

 Capacete 

 Joelheira e cotoveleira 

 Luvas antiderrapantes 

 Tênis 

Tarefa 5. Resolva os problemas com atenção 

a) Inês tem vinte balas e quer distribuí-las igualmente entre cinco crianças,  

 Balas = _______________ 

 Crianças = _______________ 

Quantas balas cada criança receberá?________________ 

b) Se dezoito balas forem divididas igualmente entre três crianças cada uma 

receberá________________________balas. 

 Balas = _________________ 

 Crianças = ____________ 
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Os alunos reclamaram, insinuando estarem muito cansados, perguntaram se P3 

queria matá-los pela quantidade de tarefas. Ela avisou que aquela seria a última. E 

assim, se chegou ao final do primeiro dia de observação nessa sala de aula, sendo 

possível constatar que a morte e tudo que diz respeito a ela, se apresentaram como 

uma proposição transversal por diversas vezes no decorrer da prática pedagógica de 

P3. Transversalidade é entendida por Menezes (2002) como um termo que, na 

educação, é uma forma de organizar o trabalho didático na qual alguns temas são 

integrados nas áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. Na 

concepção de Gallo (2000, p. 26), a transdisciplinaridade é uma criação de 

epistemólogos que, insatisfeitos com a interdisciplinaridade, resolveram superá-la com 

a “integração global de várias ciências”. Mas, ele defende a interdisciplinaridade, 

porque entende que ela seja a superação de um processo histórico de abstração do 

conhecimento que culmina com a total desarticulação do saber vivenciado por alunos e 

professores. Com base nesses esclarecimentos, podemos inferir que, nesse primeiro 

dia de observação, P3 possibilitou, em sua prática educativa, uma compreensão 

satisfatória do conceito morte como objeto de conhecimento constituído na realidade. 

O segundo dia que observamos a sala de aula do 3º ano foi no dia 25 de 

setembro de 2006. A professora começou sua rotina, com a acolhida dos alunos e 

realizou a chamada pelos seus nomes. Em seguida, iniciou sua prática, dando 

continuidade ao tema da aula anterior, “semana do trânsito”, copiando a seguinte tarefa 

no quadro negro: 

Tarefa 1. cópia do texto: “Hino do pequeno pedestre” 

Sou um pequeno pedestre 
A caminho da escola 
Na rua eu não brinco 

Não corro, não jogo bola 

Verde: sinal importante 
Dizendo: - siga educado! 
Pode passar confiante 

Na faixa sempre caminhando 
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Se não existir semáforo 
Redobre sua atenção 

Olhe para todos os lados 
E atravesse sem confusão 

Tarefa 2. leia e responda: 

a) O movimento de veículos e pessoas nas ruas chama-se____________ 

b) As pessoas que andam a pé são _____________________ 

c) Os pedestres e motoristas devem obedecer às leis de _____________ 

d) O ________________ orienta os motoristas e pedestres nas ruas 

Tarefa 3. Estudando os meios de transporte. 

Os transportes são importantíssimos para o desenvolvimento. Levam pessoas, 

animais e mercadorias, de um local para outro. Os transportes trafegam por 

três caminhos ou vias: terra, água e ar. 

Os transportes terrestres são: carros, bicicleta, carroça, o trem, o metrô, o 

caminhão, ônibus e a motocicleta. 

O ônibus, o trem e o metrô são transportes ____________________, pois 

transportam muitas pessoas. 

Os transportes aquáticos trafegam pelas águas dos mares e rios 

_____________, ____________________.

Os transportes aéreos trafegam no ar. _____________, _____________ 

Tarefa 4. Responda: 

1. Qual a diferença entre os transportes aquáticos:  

a) marítimos 

b) Fluviais 

Tarefa 5. Responda: Que nome se dá a quem dirige: 
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a) Um ônibus ____________________________ 

b) Um avião _____________________________ 

c) Um trem ______________________________ 

d) Uma bicicleta __________________________

e) Um navio _____________________________. 

Os alunos copiaram as referidas tarefas até a sineta tocar para o intervalo, e, 

como no dia anterior, também reclamaram do excesso de exercícios. Mesmo sem 

concluir seus escritos, foram dispensados por P3 para merendar e saíram da sala de 

aula saltitando de alegria. Após o lanche, se divertiram nas condições já descritas e 

comentadas na observação do dia anterior.

Com o fim do recreio os alunos retornaram para a sala de aula e depois de 

alguns minutos de acomodação, retomaram a escrita das tarefas expostas no quadro 

negro. Assim, aqueles que iam concluindo as anotações passavam a responder as 

tarefas em seus cadernos. No final da aula, P3 avisou que iria chegar mais tarde no dia 

seguinte à escola, e pediu para que os alunos trouxessem algum filme, em DVD, para 

assistirem na sala de vídeo, enquanto ela não chegasse. Compreendemos que essa 

atitude de P3 foi tomada sem um planejamento sobre a referida atividade, como mais 

um elemento que pudesse contribuir como instrumento útil ao processo de ensino-

aprendizagem do tema: Trânsito.

Quando nos referimos à falta de planejamento prévio de P3, tomamos como 

base o papel importante que ele desempenha em qualquer atividade humana. Na área 

da educação, é necessário que o professor tenha o maior número possível de meios e 

estratégias adequados às diferentes situações de ensino/aprendizagem que por ventura 

apareçam em sua prática pedagógica. Esse pensamento se encontra presente em 

ZABALA (1998), quando ele diz que “a complexidade dos processos educativos faz 

com que dificilmente se possa prever com antecedência o que acontecerá na aula”. Por 

este motivo é que esse autor defende a diversificação e a flexibilidade do planejamento 

para que seja possível a participação e intervenção dos alunos. 
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Assim, com as diretrizes estabelecidas por P3, sem nenhuma organização 

pedagógica para a próxima aula, o nosso segundo dia de observação foi encerrado. 

Concluímos, no decorrer dessa aula, com estudos sobre o trânsito, que o termo morte 

não foi contemplado durante o trabalho pedagógico tanto oral quanto escrito, como 

ocorreu no dia anterior mesmo quando foram apresentadas tantas questões 

relacionadas ao conceito. 

O 3º dia da nossa observação foi iniciado com o registro da seleção dos DVDs que 

alguns alunos trouxeram para a escola diante da solicitação da professora. Eles 

escolheram o filme: DVD turma da Mônica “o plano sangrento e outras histórias” 

(gênero infantil, lançamento da Paramont, em 2003 com duração de 34 minutos). Esse 

filme é uma animação da revista de Maurício de Souza, cujo conteúdo se encontra no 

anexo 1 desse trabalho. 

O enredo do filme está pautado em falas e cenas que envolvem sangue, morte e o 

ato de morrer. Essas cenas podem colocar a criança como personagem da trama 

fazendo com que ela entre em contato com seus medos e assim possa buscar 

alternativas para superá-los. Segundo a médica psiquiátrica Kübler-Ross (2003), “Deus 

criou o homem com cinco emoções naturais. São elas: medo, culpa, raiva, ciúme e 

amor. E quando estamos com seis anos, todas as emoções naturais terão se 

transformados em não naturais”. Quanto ao medo inato ao ser humano, essa autora 

afirma que são dois: “o medo de cair de lugares altos e o medo de ruídos altos 

inesperados”.

 Em consonância com esse pensamento, Becker (1995, p. 31) afirma que o medo 

da morte não é algo natural ao ser humano, não nascemos com ele, é uma ação 

adquirida. Ainda segundo esse autor estudos cuidadosos sobre o medo da morte 

apresentado pela criança, apontam que esse conhecimento, por ser uma idéia abstrata, 

só vai começar a surgir por volta dos três aos cinco anos de idade. Isso porque “a 

criança vive em um mundo que está cheia de coisas vivas, que mexem, respondendo-a, 

distraindo-a, alimentando-a”. Somente por volta dos nove ou dez anos é que ela irá 

perceber que a morte é algo temível e inevitável. 

Esses argumentos são criticados por Torres (1999), que acusa a psicanálise e a 

epistemologia genética de terem freado as pesquisas de como as crianças 
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conceitualizam a morte.  A primeira teoria, por afirmar que somente após o período 

edipiano é que viria a preocupação e os pensamentos sobre a morte. A segunda, por 

entender que a compreensão dos conceitos só seria possível na adolescência quando 

as estruturas cognitivas da criança atingissem as operações formais. Sendo assim, 

Torres (idem), afirma que somente nas últimas décadas do século XX é que surgiu o 

interesse por estes estudos. Ela assegura que as generalizações dessas duas teorias 

podem fazer crer que a criança antes dessa fase de desenvolvimento por elas 

propostas, não se faz apta a compreender a morte. 

Durante a sessão do filme anteriormente citado, os alunos pareceram não se 

chocar com as cenas fortes que envolvem a morte, até porque afirmaram já o terem 

assistido várias vezes. Mesmo assim, optaram em vê-lo novamente. A escolha por tal 

filme nos sugere que as crianças procuram enfrentar suas dificuldades cotidianas 

encarando-as como situações desafiadoras. Segundo Paiva (2007), “a morte está 

presente e deve ser refletida em todos os contextos: familiar, social, da saúde e da 

educação”. Ela também alega ser importante e até necessário que a criança entre em 

contato com seus medos e sentimentos para aprender a lidar com possíveis perdas que 

lhes venham acontecer no decorrer da vida. Para essa estudiosa, a literatura infantil é 

uma ferramenta que o educador pode utilizar como recurso de ensino-aprendizagem 

sobre temas existenciais que se tornam difíceis de serem tratados com as crianças. 

No entanto, Paiva (idem), assegura que “antes de oferecer um livro à criança ou 

contar-lhe uma história, é necessário que o adulto leia e reflita sobre seu conteúdo” 

porque alguns temas podem conter algo que a faça identificar-se com experiências 

dolorosas vivenciadas pelas personagens, causando sensação de tristeza que a faz 

sofrer. Todavia, a criança também pode através da história encontrar alguma afinidade 

que lhe garante afeto, carinho e aconchego, possibilitando minimizar ou superar 

angústias que venham lhe causando medos e inseguranças. 

Sem experimentar um estudo sistematizado, os alunos de P3 retornaram à sala de 

aula após a sessão do filme. Foram recebidos pela professora ao qual já se encontrava 

no ambiente, copiando uma tarefa de matemática no quadro negro sem fazer nenhum 

comentário sobre a película que eles assistiram.  O filme selecionado pelos alunos era 

um argumento transdisciplinar que poderia ter sido explorado como recurso didático 
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pela professora, em discussão nos diversos conteúdos escolares, como por exemplo: o 

respeito às diferenças no momento em que Mônica é tratada por gorda e dentuça e na 

violência com que ela reage a essas críticas. Outro ponto polêmico seria o consumo de 

produtos industrializados como os conservantes existentes no Ketchup utilizado por 

Cascão e Cebolinha. Também poderia ter sido explorada a importância do cozimento 

dos alimentos, a irreversibilidade da morte, a questão ética na solidariedade das 

meninas e a cumplicidade dos meninos. Mas, nada disso foi trabalhado por P3 com os 

alunos. Logo que entraram na sala de aula, foram intimados a começar a anotar a 

tarefa em seus cadernos até a sineta tocar para o recreio. Este transcorreu como nos 

dias anteriores.

Ao retornarem à sala de aula, encontraram P3 distribuindo panfletos de um 

supermercado de Natal, pedindo que recortassem algumas figuras estampadas nele. 

Para realizar essa tarefa também distribuiu tubos de cola, quase vazios, e tesouras para 

os alunos. Explicou a tarefa que se encontrava no quadro negro, com o seguinte título: 

“vamos fazer compras”. O primeiro produto recortado pelos alunos foi à figura de um 

xampu com condicionador. Desse modo, a professora pediu que os alunos simulassem 

a compra de três unidades de cada produto de acordo com o preço ali apresentado. Em 

seguida, realizou os cálculos dessa compra fazendo as operações matemáticas no 

quadro de giz. Repetiu a ação com vários produtos, até o término da aula. 

Ao finalizar a nossa observação da turma do 3º ano, foi possível evidenciar     que 

o conceito morte esteve presente no enredo do filme assistido pelos alunos e por falta 

de um planejamento prévio, não foi possível a sua utilização como recurso didático com 

a finalidade de levantar discussão no âmbito real e preventivo sobre o referido assunto. 

O uso desse recurso carece de uma adequação aos objetivos propostos para que 

ocorra aprendizagem significativa por parte dos alunos. Isso não foi proporcionado por 

parte de P3. Através da projeção de “O plano Sangrento”, dos aspectos culturais e 

regras de trânsito abordados por P3, como também dos ofícios profissionais das 

professoras P1 e P2, ressaltados anteriormente, podemos constatar que no cotidiano 

escolar, a morte é um conceito que se encontra presente nos conteúdos escolares de 

forma explícita e implícita, carecendo de um espaço para sua discussão e reflexão na 

prática de sala de aula. 
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4.1.4 Um olhar sobre a prática de P4 

A primeira observação realizada na turma do 4º Ano que funcionava, no turno 

vespertino em uma sala com um número inferior de acomodações para os 35 alunos ali 

matriculados, ocorreu no dia 18 de setembro de 2006. A referida ambientação é uma 

das maiores salas do andar térreo da instituição, mas não possui janelas que 

favoreçam, de forma natural, iluminação e ventilação para seu funcionamento. Os 

recursos didáticos, além do quadro de giz, ficavam num pequeno mobiliário que é 

partilhado com a professora de uma outra turma, motivando interrupções na prática de 

P4 todas as vezes que a outra docente precisava adentrar na sala para pegar seu 

material de trabalho.

Era uma segunda feira, primeiro dia letivo em que se comemorava a “Semana do 

trânsito”. A professora, após cumprimentar seus alunos, informou-os sobre nossa 

permanência naquela sala de aula durante os próximos três dias letivos. Pediu que se 

apresentassem e nos dessem as boas vindas. Após as apresentações, P4 fez a 

chamada dos seus alunos pelo número. Nessa turma estão matriculadas 35 crianças 

com idade variando entre 9 e 11anos, todos residentes nas imediações da escola onde 

estudam.

Em seguida, P4 convocou a aluna que estava com o caderno de poesia e 

pensamento para que ela fizesse a leitura em voz alta o que havia escrito no referido 

caderno. O mesmo era uma espécie de diário organizado pela docente, e que era 

motivo de disputa entre os alunos, para levá-lo para casa, com a finalidade de escrever 

uma poesia ou um pensamento que seria lido, pelo seu autor, no dia seguinte. Após a 

leitura da aluna, P4 juntamente com os alunos rezaram de pé a oração do “Pai Nosso” 

professando a sua crença no cristianismo. Dando continuidade à sua prática 

pedagógica, citou as comemorações sobre o trânsito e lançou uma pergunta aos 

alunos: “o que é trânsito?” Eles responderam que são pedestres. Ela argumentou que 

nos últimos tempos vem aumentando o movimento do trânsito devido ao aumento da 

quantidade de carros circulando na cidade de Natal-RN.

Prosseguindo em seu fazer docente, P4 tentou iniciar o estudo de uma pseudo-

sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos acerca do trânsito, perguntando o 
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que eles sabiam sobre o tema. Mas logo desistiu quando eles se referiram ao assunto 

como sendo farol, sinal ou semáforo. Para contar com a contribuição dos alunos, 

segundo (ZABALA, 1998, p. 94) “é preciso realizar atividades que promovam o debate 

sobre as suas opiniões, que permitam formular questões e atualizar o conhecimento 

prévio” dos alunos. E Para que isso ocorresse seria necessária a mediação da 

professora oportunizando situações adequadas que articulassem o conteúdo referente 

ao trânsito com a experiência de mundo dos seus alunos. 

 No entanto, P4 se limitou a salientar a existência da necessidade de motoristas 

e pedestres serem responsáveis e citou os dez mandamentos do trânsito, conforme 

descritos abaixo na tarefa de número 1. Explicando-os, P4 falou de crianças que põem 

a mão ou a cabeça para fora da janela do ônibus e o motorista que pára o carro e pede 

que o responsável observe a criança. O aluno Éme... citou um caso em que a sua mãe 

presenciou, quando um menino colocou a cabeça fora da janela do ônibus e bateu num 

poste, quebrando o pescoço. P4 parou e perguntou se os alunos ouviram a história que 

o colega acabara de narrar. Eles em voz alta responderam: “não!”. Ela então pediu ao 

aluno que repetisse o relato. Ele contou a mesma história, mas P4 não se ateve ao seu 

desfecho e não fez comentários quanto ao acidente que vitimou uma criança. Dessa 

forma, começou a escrever no quadro o cabeçalho e a pauta do dia, assim: 

Escola Estadual Jerônimo de Albuquerque 
Natal, 18 de setembro de 2006. 
Professora: P4 
Disciplina: História 

Pauta do dia 
 Boas vindas 

 Oração 

 Apresentação do caderno 

 Conversa informal sobre o trânsito 

 Escrita das regras dos sinais 

 Atividade 

 Português: significados 
Tarefa 1. Cópia da leitura:  
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O trânsito, suas regras e sinais: os dez mandamentos do bom motorista. 
1. Respeitar as placas de trânsito; 

2. Usar as placas de segurança; 

3. Não andar na contra mão; 

4. Não ultrapassar o limite de velocidade; 

5. Não beber antes de dirigir; 

6. Não colocar cabeça e o braço para fora do carro; 

7. Usar o cinto de segurança; 

8. Fazer revisão no carro antes de viajar; 

9. usar o pisca-pisca para a direita e para a esquerda; 

10. Não ultrapassar o semáforo. 

Tarefa 2.  Escreva uma lei de trânsito que você conheça para: 

a. Pedestre 

b. Motorista 

Tarefa 3. Na sua opinião, por que é importante que os pedestres e motoristas 

cumpram as leis de trânsito?_____________________________________

Tarefa 4. Escreva cinco dos dez mandamentos do bom motorista. 

Tarefa 5. Faça o desenho de um semáforo, pinte de acordo com a indicação. 

Sem concluir a cópia das tarefas expostas no quadro negro, os alunos deixaram 

a sala de aula para merendar e, posteriormente, participar das brincadeiras no horário 

do recreio. Na volta do intervalo P4 deixou dez minutos para que os alunos 

terminassem de copiar as citadas tarefas, mas o tempo estabelecido por ela não foi 

suficiente e eles ficaram mais de vinte minutos. Mesmo assim, vários alunos não 

conseguiram concluir. Após toda essa prorrogação, P4 retornou ao quadro de giz e 
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substituindo no cabeçalho a palavra história por português iniciou outro texto com o 

seguinte título: “Pare-Siga”. 

Tarefa 6. Cópia do texto: “Pare-Siga” 

Os automóveis na rua freiam 

Quando o sinal vermelho 

Parece mandar parar. 

Buzinas...Fon-Fon

Já podem partir! 

Mudou o sinal, 

Afinal.

É a luz verde a luzir, 

Parece dizer: 

- Podem passar. 

Tarefa 7. Retire do texto “Pare-Siga” as palavras: 

a) Dissílabas

b) Trissílabas 

c) Polissílabas 

Tarefa 8. Forme frases com as palavras: 

a) Automóveis 

b) Sinal 
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c) Semáforo 

d) Trânsito 

Após concluir suas anotações no quadro negro, P4 fez a leitura do que acabava 

de grafar e em seguida, iniciou a correção das tarefas perguntando quantas estrofes e 

quantos versos tinha o poema com o título “Pare-Siga”. Poucos alunos responderam e 

ela passou a circular na sala de aula, indo a cada uma das carteiras corrigindo o 

caderno dos alunos individualmente. Prosseguindo, informou que as tarefas para casa 

seriam: trazer recortes de jornais e revistas que mostrassem acidentes envolvendo 

carros e motos e fazer uma entrevista com um profissional do volante, assim: 

Tarefa 9. Entrevistando um motorista: 

a) O que levou o senhor a escolher esta profissão? 

b) Quantas horas o senhor trabalha por dia? 

c) O senhor gosta do que faz? 

d) O que o senhor acha do comportamento dos motoristas? E dos pedestres? 

e) O senhor já presenciou algum acidente? Conte como foi.

Percebemos, no final do primeiro dia da nossa observação, que a determinação 

das tarefas a ser realizadas tanto na sala de aula quanto as estabelecidas para serem 

feitas em casa, pelos alunos, não contaram com qualquer participação ou sugestão 

deles. Cabia a esses copiar apontamentos inseridos no quadro negro pela professora e 

seguir suas determinações de métodos e técnicas didáticas com a finalidade de 

memorizar os conteúdos de uma forma dogmática o que Zabala (idem, p. 89), critica 

afirmando que: 

[...] A perspectiva denominada ‘tradicional’ atribui aos professores o 
papel de transmissores de conhecimentos e controladores dos 
resultados obtidos. O professor ou os professores detém o saber e sua 
função consiste em informar e apresentar a meninos e meninas 
situações múltiplas de obtenção de conhecimentos, através de 
explicações, visitas a monumentos ou museus, projeções, leituras, etc. 
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Sendo assim, os alunos, desde o início da vida escolar, são orientados pelos 

professores a assimilar os conteúdos ensinados em sala de aula, memorizando-os sem 

antes compreendê-los, como afirma Zabala (ibidem), quando diz que: 

O aluno, por sua vez, deve interiorizar o conhecimento tal como lhe é 
apresentado, de maneira que as ações habituais são a repetição do que 
se tem que aprender e o exercício, entendido como cópia do modelo, até 
que seja capaz de automatizá-lo. 

Portanto, podemos evidenciar uma lacuna na interação de P4 com seus alunos 

no momento de provocá-los para que eles fizessem conexões de suas vivências com os 

conteúdos estudados em sala de aula. A forma como conduziu a sua prática 

pedagógica, nesse primeiro dia de observação, também não possibilitou a discussão do 

conceito morte, mesmo estando ele presente de forma subjacente no relato do acidente 

citado pelo aluno Éme..., sendo um tema pertinente ao conteúdo em pauta na sala de 

aula. Essa realidade parece coincidir com o pensamento de Coelho (1991), afirmando 

que “a morte tem sido e continua a ser tabu” na cultura ocidental, o que parece 

contribuir para que permaneça um assunto velado em uma instituição escolar. 

 No segundo dia de nossa observação, a aula iniciou com a entrada dos alunos 

na sala de aula e com a acolhida de P4 lhes desejando boa tarde. Em seguida, pediu 

ao aluno Ale... que apresentasse a leitura do caderno. Ele recitou uma poesia sobre as 

borboletas, enquanto a professora colocava a pauta do dia no quadro negro: 

Escola Estadual Jerônimo de Albuquerque 
Natal, 19 de setembro de 2006. 
Professora: P4 

Pauta do Dia 
 Boas vindas 

 Chamada 

 Apresentação do caderno 

 Leitura compartilhada 

 Prece da confiança 
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 Continuação do tema “Trânsito” 

 Leitura informativa página 253 

 Poema: O Trânsito 

 Ciências: Primeiros socorros 

 Matemática: Problemas 

A professora perguntou se alguém ligou a televisão às doze horas daquele dia. 

Alguns alunos disseram que haviam assistido, em uma emissora de TV local, a uma 

reportagem sobre a morte de um homem próximo à igreja católica, na Vila de Ponta 

Negra, o qual havia sido assassinado com um tiro. P4 falou que esse incidente não foi 

acidente de trânsito. O que ela queria falar era da violência no trânsito. Outro aluno 

alegou que o pai dele havia falado em um homem que foi morto com uma paulada na 

cabeça, porque vendia drogas. A professora novamente alegou que estava se referindo 

a uma reportagem que falava dos acidentes de trânsito. Em seguida, pediu silêncio e 

leu a prece da confiança, conforme se encontra no anexo 2. Concluiu, dizendo a autoria 

da mesma. Desse modo, começou a fazer a correção da tarefa de casa, dirigindo-se 

aos alunos, em seus lugares. Alguns não realizaram a atividade e ela prorrogou o prazo 

para o recebimento até o dia seguinte.

A atitude da professora, perante a notícia do assassinato comentado em sala de 

aula pelos alunos, a qual se tornou manchete na mídia local, cuja matéria, escrita em 

um jornal, encontra-se no anexo 3, parece justificar o pensamento de Kovács (2003b, p. 

35), quando essa afirma: 

verifica-se que, na atualidade, muitas das mortes que ocorre na família e 
as ligadas ao espaço público ou coletivo, são testemunhadas pelas 
crianças; neste último caso as informações vêm pela televisão, elas 
fazem perguntas, querem respostas e necessitam de ajuda. 

Então, ainda segundo Kovács, a morte é um tema presente de modo implícito e 

explicito na escola e precisa ser abordado com os educandos que vivenciam essa 

realidade e buscam maiores informações. Compartilhando desse mesmo pensamento, 
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(PEREIRA, 2000, p.147), afirma que “é preciso, pois, haver uma educação para a morte 

em todas as faixas etárias, de acordo com o nível de compreensão: apresentar o 

sentido da morte, a importância da morte consciente [...]”. Essa autora também defende 

a mudança curricular da escola e a revisão na formação do professor, para que ele 

venha a ser um profissional crítico-pesquisador-reflexivo capaz de dialogar com as 

demais áreas do conhecimento. 

Seguindo a pauta do dia, P4 leu o texto do livro Dia-a-dia do professor: datas 

comemorativas, projetos e murais, de autoria de Gerusa Rodrigues Pinto e Francis 

Rodrigues Pinto. Editora FAPI, volume 3. junho/agosto e setembro. O texto era: 

correndo perigo. O mesmo abordava o número de mortes e acidentes no trânsito 

brasileiro, conforme anexo 4. Sem fazer referência aos dados registrados no 

documento oficial do Ministério da Educação e Cultura – MEC anteriormente citados, a 

professora prosseguiu em sua rotina, registrando no quadro negro que iria trabalhar a 

disciplina Língua Portuguesa e escreveu o texto seguinte: 

Tarefa 1. Cópia do texto: 

O trânsito 

O trânsito é coisa séria 
Ninguém pode duvidar 
E se o sinal está vermelho 
É melhor não atravessar 

Mas se o “siga” estiver 
Aberto e bem iluminado, 
É hora de passar 
Depressa para o outro lado. 

O que significa amarelo, 
Que sempre fica a piscar? 
É o sinal de advertência 
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Que devemos observar... 

Atenção, motoristas! 
Sejam muito previdentes 
Não avancem o sinal, 
Para evitar acidentes. 

Sempre o verde na vida, 
Eis o nosso lema. 
Se o seguirmos corretamente, 
Evitaremos muitos problemas. 

Após copiar o poema no quadro negro, P4 avisou que todos os alunos iriam lê-lo 

após a chamada. A leitura foi realizada conforme a aula do dia anterior. Porém, 

enquanto alguns alunos liam, outros conversavam e gritavam na sala de aula. A 

professora perguntou quantas estrofes e quantos versos tinham o poema e os alunos 

passaram a contá-lo.  Após a contagem, ela explicou que poderia ter sido contado de 

outra maneira, ou seja, multiplicando o número de estrofes pelo número de versos. 

Concluindo a explicação, P4 aplicou a seguinte tarefa: 

Tarefa 2. Responda: 

a) Qual o título do poema? ____________________ 

b) Quantos versos?_______ E quantas estrofes?__________ 

Tarefa 3. Retire do texto o que se pede: 

a) Uma frase afirmativa___________________________________ 

b) Uma frase exclamativa_________________________________

c) Uma frase interrogativa_____________________________________ 

 Os alunos ainda estavam terminando a tarefa, quando a sineta tocou para o 

recreio e eles saíram correndo em direção à cozinha. A pressa se dava porque queriam 

merendar o mais rápido possível com o intuito de aproveitar o tempo de intervalo para 

brincar com os demais colegas no pequeno pátio da escola. Ao regressar à sala de 

aula, depois dos momentos de divertimento, pareciam eufóricos e precisavam de um 

tempo para se acalmar. Passados alguns minutos, se acomodaram, e P4, seguindo a 
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pauta em voga, retomou sua prática com os ensinamentos da disciplina ciências, 

enfocando a temática do trânsito e primeiros socorros. 

             Ela, inicialmente, perguntou: “o que são primeiros socorros?” Os alunos 

narraram casos que eles presenciaram envolvendo acidentes. Dou... falou que a 

secretária da governadora do estado do Rio Grande do Norte havia morrido em um 

acidente de carro quando este derrapou na pista molhada. Sem se ater ao fato 

comentado pelo aluno, P4 falou sobre proceder quando ocorrer um acidente e 

perguntou o que é hemorragia. Alguns alunos disseram que era derramar sangue e um 

outro falou que seu pai foi acidentado há pouco tempo. A professora anotou no quadro 

negro que “primeiros socorros” são os primeiros cuidados que se devem tomar em caso 

de acidentes, procurando manter a vítima imóvel até a chegada de um médico. 

Também afirmou que a primeira atitude a ser tomada é procurar o telefone e chamar o 

serviço médico especializado. Inferimos que essa explicação de P4 foi evasiva e 

abstrata por não ter buscado uma interação com os conhecimentos apresentados pelos 

alunos quando foram interpelados por ela sobre variados assuntos que envolvia a 

temática estudada. Sem realizar uma mediação satisfatória, continuou escrevendo: 

Tarefa 4. Cópia do texto: Primeiros Socorros – Hemorragias 

“A hemorragia acontece quando o indivíduo estiver perdendo sangue por causa 

de um rompimento de veia ou artéria. A hemorragia é coisa séria e deve ser controlada 

o mais rápido possível. O caso mais sério das hemorragias é quando é interna.”  

Após escrever o texto, P4 explicou que a hemorragia é mais séria porque a 

pessoa pode morrer. Então o aluno Mar...  intervindo na fala de P4, falou que certo dia, 

pegou uma  carona e quase caiu do carro. Também afirmou que o mesmo carro quase 

passava por cima dele. A professa disse: “tá vendo, podia ter morrido!” O tom de voz de 

P4 parecia querer mostrar para seu aluno que a morte seria o castigo por ele estar 

fazendo algo indevido. Essa explicação pode ser encontrada nos estudos dos mitos em 

(SOUZA FILHO, 1995 p. 89), quando ele afirma que “os Deuses teriam concedido a 

imortalidade aos homens, mas esses erraram, pecaram e veio a morte” como castigo 

ou punição. 

Prosseguindo sua aula, a professora escreveu a tarefa seguinte: 
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Tarefa 5. Cópia do texto: Fratura 

Fratura – é o rompimento de um osso. A fratura apresenta-se sob duas formas: 

Fraturas Fechadas: o osso não aparece e a pele não foi perfurada. 

Fratura Aberta: há rompimento da carne e da pele, chama-se fratura exposta.  

A relevância da temática – Trânsito - para estudo nos anos iniciais da educação 

fundamental se dá pela sua inserção nos “Temas Locais”. Sendo considerado como 

interesse específico da realidade da escola ele passa a se caracterizar como um dos 

Temas Transversais recebendo dos PCN, a mesma importância dos outros. No entanto, 

constatamos durante a nossa observação que P4 desenvolveu sua prática pedagógica 

sem se ater a esses dados nem ao conteúdo do texto “Correndo perigo” que ela lera na 

sala de aula, cujo enfoque eram os acidentes que causaram vitimas fatais. Essa 

postura da professora diante do assunto envolvendo a morte nos remete às afirmações 

de Kovács (2003b, p. 58), “confrontados com o tema, os professores não sabem o que 

fazer e o que dizer, esperam um currículo específico e atividades planejadas [ou ainda 

que um outro] profissional especializado, o psicólogo” para lidar com o tema. Todavia, 

como foi possível constatar, a aula transcorreu com vários momentos, nos quais o 

vocábulo “morte” foi mencionado pelos alunos e mesmo assim, não recebeu nenhuma 

referência por parte de P4.  

O terceiro, e último, dia de nossa observação nessa turma, iniciou com as boas 

vindas de P4 aos alunos, seguidas da rotina de oração e leitura do Caderno/Diário. Em 

seqüência, ela lembrou às crianças que no dia seguinte seria comemorado o dia da 

árvore e que todos eles deveriam trazer uma fruta para o preparo de uma salada para o 

lanche. Depois, colocou o cabeçalho no quadro negro e em seguida escreveu a pauta 

do dia: 

 Boas vindas 

 Apresentação do caderno 

 Leitura compartilhada, bom dia amizade. 

 Texto – Isto é amizade – atividade 

 Matemática – Problemas 

 Dinâmica – Batata que passa, passa – Trânsito. 
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 Artes: confecção da cartilha “O trânsito” – para casa 
Disciplina – Português 

Tarefa 1. Cópia do texto:  “Dia do amigo” 

Isto é amizade 

Gosto de ti não somente pelo que és, 

Mas, pelo que sou quando estou contigo. 

Gosto de ti, não apenas pelo que consegues de ti, mesmo como também pelo que 

consegues de mim. 

Gosto de ti por esta parte de mim mesmo que revelas. 

Gosto de ti porque me ajudas a amar a estrutura de minha vida. 

Gosto de ti porque fizeste mais do que qualquer crença seria capaz de fazer por me 

tornar feliz. 

Tudo isto fizeste sem um contrato, sem uma palavra, sem um gesto. Isto tudo fizeste 

sendo somente o que és. Talvez seja isto, afinal, o que se entende por amizade. 

Tarefa 2. Escreva um bilhete ou um cartão para um amigo ou amiga. 

 A referida atividade foi realizada em sala de aula com os alunos demonstrando 

muita inquietação. Ao concluírem, P4 ordenou que fizessem a entrega da sua produção 

ao amigo escolhido.

Tarefa 3. Responda: 

1) Da cidade até o alto da montanha há 181 Km 

a) A parte da estrada tem 118 Km. Quantos km a estrada tem de 

subida?_______________________________________________________.

b) Um caminhão vai da cidade até o alto da montanha. ele já rodou 84 Km. 

Quantos Km faltam para ele completar a viagem?______________________.

Nesse último dia de observação, o assunto “Trânsito” também estava na pauta, 

como atividade a realizar em casa. Esperávamos que ele fosse abordado na sala de 
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aula, pelos mesmos motivos relevantes citados nas análises do nosso segundo dia de 

observação dessa turma. No entanto, não foi lembrado por P4, o que inferimos ser um 

tema versado a suscitar acontecimentos envolvendo o verbete “morte”.  Novamente, foi 

evitado quando poderia ter sido realçado como sugerem os PCN, no volume que 

aborda os Temas Transversais e Ética, afirmando que o trânsito é um problema nos 

grandes centros urbanos, fonte de inúmeras questões que envolvem a qualidade de 

vida e a morte de uma grande parcela da população. Sendo assim, pensamos que P4 

poderia ter proporcionado reflexões sobre o desrespeito às regras de trânsito, motivo de 

acidentes ocasionados por infrações, tanto por parte de condutores de veículos quanto 

por pedestres, com a finalidade de prevenir e educar os alunos como usuários de 

estradas e rodovias. 

4.1.5 Um olhar sobre a prática de P5 
O primeiro dia da nossa observação na sala de aula do 5º ano, ocorreu no dia 

25.09.2006, com 26 alunos presentes do total de 30 matriculados. Era uma sala ampla 

e arejada, com grandes janelas nas duas laterais, atributos que nos fez classificá-la 

como sendo o espaço daquela instituição que mais se adequou ao papel ao qual se 

destina. A professora estagiária iniciou a aula nos apresentando à referida turma e em 

seguida escreveu no quadro negro a seguinte pauta do dia: 

Pauta do dia 

 Dinâmica (A viagem) 

 Higiene alimentar (ciências) 

 Atividade 

 Trabalho livre 

 Recreio 

 Atividade de matemática 

 Reflexão 
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“Ouvi, filhos a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência.” 

Provérbios. 4.1. 

Posteriormente, a leitura da reflexão que denota a prática evangélica de P5, ela 

fez a chamada dos alunos pelos seus respectivos números, conforme o seu diário de 

classe. Na ausência de um deles, interrompia a ação para saber se os outros sabiam o 

motivo do não comparecimento do ausente. P5 procedeu dessa mesma forma até o 

último número da sua caderneta. Após concluir a chamada, dirigiu o grupo para a 

realização da dinâmica, “A viagem”. Essa foi realizada no pátio, onde a professora leu 

um texto que falava de um viajante que foi para alguns países fora do Brasil e ficou 

admirado com o modo como as pessoas se cumprimentavam, uns pelos cotovelos, 

outros pelos joelhos, outros pelos pés e o mais curioso foi o cumprimento utilizando o 

bumbum. Ao voltar ao Brasil, o viajante afirmou que o brasileiro, ao se cumprimentar 

através do abraço, tem o modo mais caloroso de fazê-lo. 

Os alunos se divertiram e fizeram a maior algazarra, principalmente com o 

cumprimento com o bumbum. De volta para a sala de aula, a professora perguntou qual 

foi o cumprimento mais estranho que eles acharam. Alguns afirmaram ser o do 

bumbum. A professora não fez nenhum comentário e passou a copiar no quadro negro 

o conteúdo escolar da disciplina de ciência:

Tarefa 1. Copiar o texto Higiene Alimentar 

Além de uma boa alimentação, devemos ter alguns cuidados alimentares para a 

conservação da nossa saúde, como:

 Lavar bem os alimentos, que são ingeridos crus, como as frutas e as 

verduras.

 Evitar os excessos de doces e refrigerantes. 

 Comer devagar, mastigando bem os alimentos. 

 Lavar as mãos antes das refeições; 

 Conservar os alimentos em lugares frescos, protegidos de poeira, insetos 

e outros animais. 
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 Verificar a data de validade de produtos alimentícios ao fazer compras. 

 Tarefa 2. Desenhe os cuidados alimentares que você costuma ter para 

conservar sua saúde. 

Tarefa 3. Agora, responda: Você tem uma higiene alimentar? Por quê? 

Após concluir a escrita das tarefas no quadro negro, P5 se recolheu à sua mesa 

de trabalho, sem elaborar orientações norteadoras ou pistas que facilitassem aos 

alunos a execução dos afazeres didáticos. Entendemos que as atividades eram de 

conteúdos vagos e não dispunham de objetivos a serem alcançados. Faltou uma ação 

pedagógica que direcionasse o processo ensino/aprendizagem, possibilitando aos 

alunos o acesso aos saberes. Chegamos a esta conclusão porque notamos uma 

grande inquietação apresentada pelos alunos, pedindo explicações a P5 como seria o 

desenho que deveriam fazer. A professora parecia irritada com as perguntas dos alunos 

e exigia que eles se mantivessem em silêncio para pensar e escrever sobre seus 

hábitos alimentares e higiênicos para manutenção da saúde. A situação de turbulência 

se estendeu até a sineta tocar para o recreio, quando os alunos deixaram seus deveres 

incompletos e foram merendar nas dependências da cozinha. Posteriormente, 

encaminharam-se ao “mini-pátio,” onde procuraram extravasar suas energias em 

brincadeiras que os deixaram agitados e bastante suados. 

Na volta do recreio, P5 dividiu folhas de papel ofício ao meio e distribuiu para os 

alunos, pedindo-lhes que escrevessem tudo que haviam aprendido em português. 

Disse que a atividade seria organizada em forma de livrinho, para ser concluído no final 

do ano letivo. Em seguida, copiou a seguintes tarefas de matemática no quadro negro: 

Tarefa 1. Escreva por extenso: 

a) 2.685 ____________________________________________________

b) 52.340 ___________________________________________________

c) 800.000 __________________________________________________

d) 675.000 __________________________________________________

e) 2.450.35 __________________________________________________ 



                 125       

Tarefa 2. Resolva as continhas 

a) 42 + (35 – 21) = 

b) 38 – (15 x 4) = 

c) 81 : 9 + 18 = 

d) 17 + 25 x 6 = 

e) 48 : 8 + 10 – 4 = 

A tentativa de solução das tarefas acima citadas, pelos alunos, se estendeu até o 

final da aula com cada um solucionando suas dúvidas dirigindo-se até a mesa da 

professora, que, individualmente, fazia o devido atendimento. A cada caderno 

examinado a paciência de P5 diminuía. Ela fazia o aluno retornar ao seu lugar alegando 

que havia algo errado e que carecia ser refeito. Mas, quando ele queria saber onde 

estava o erro P5 dizia: “vá ler e pensar na resposta certa”. Entendemos que P5 poderia 

ter realizado a correção das tarefas de modo coletivo e ter explorado os erros dos 

alunos de forma construtiva. A maneira pela qual P5 conduziu sua prática no nosso 

primeiro dia de observação com exercícios repetitivos, conteúdos desinteressantes e 

textos fora do contexto, denuncia um ensino tradicional, exemplificado com tarefas não 

significativas, exigindo dos alunos que montassem um verdadeiro “quebra-cabeça” para 

realizá-las sem a possibilidade de interação com os colegas e a professora que poderia 

contribuir com explicações necessárias como sugere Zabala (1998, p. 91): 

É todo um conjunto de interações baseadas na atividade conjunta dos 
alunos e dos professores, que encontram fundamento na zona de 
desenvolvimento proximal, que, portanto, vê o ensino como um processo 
de construção compartilhada de significados, orientados para a 
autonomia do aluno, e que não opõe a autonomia - como resultado de 
um processo - à ajuda necessária que este processo exige, sem a qual 
dificilmente se poderia alcançar com êxito a construção de significados 
que deveriam caracterizar a aprendizagem escolar. 

 Nessa perspectiva supomos que as dificuldades de P5 podem estar atreladas a 

sua condição de professora estagiária, ainda em formação acadêmica, cursando o 2º 
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período do Curso de Pedagogia e da pouca vivência profissional por se encontrar em 

sua primeira experiência na docência. Acreditamos que esses fatores contribuíram para 

que os conteúdos suscitados na pauta do dia dessa professora, em especial, os de 

Ciências Naturais não tenham recebido a merecida discussão que pudessem evidenciar 

o conceito morte já que é um tema interligado à qualidade de vida, higiene e saúde. 

Temas que estavam pré-selecionados para aquela aula. 

O segundo dia de nossa observação iniciou como no dia anterior, com a 

professora copiando a seguinte a agendado dia, no quadro negro: 

Pauta do dia 

 Poesia, A Pátria (Olavo Bilac) 

 Atividade 

 Recreio 

 Matemática 

 Reflexão 

Tarefa 1. Copia da poesia: 

 “A Pátria” 

Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 

Criança! Não verás nenhum país como este! 

Olha que céu! Que mar! Que rios! Que floresta! 

A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 

É um seio de mãe a transbordar carinhos. 

Vê que vida há no chão! Vê que vida há nos ninhos, 

Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 

Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 

Vê que grande extensão de matas, onde impera. 
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Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 

Boa terra! Jamais negou a quem trabalha. 

O pão que mata a fome, o teto que agasalha... 

Quem com o seu suor a fecunda e umedece, 

Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece! 

Criança! Não verás país nenhum como este: 

Imita na grandeza a terra em que nasceste! 

Tarefa 2. copiar a reflexão: 

Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do senhor, e ele aplana 

todas as suas carreiras. Provérbio. 5.21 

Enquanto as crianças copiavam a poesia e a reflexão, a professora realizou a 

chamada pelos números e ao concluí-la fez a leitura da reflexão. Como no dia anterior, 

leu apenas a reflexão, citando o número do provérbio. Depois disso, passou a atribuir 

tarefas desconexas pedindo que os educandos fizessem um desenho que 

contemplasse as seguintes palavras: céu e sol, como tarefa 3. 

Tarefa 4. Faça um desenho e elabore um texto referente à ilustração.

Tarefa 5. Responda: 

Por que a natureza aqui, perpetuamente em festa? Explique com suas palavras. 

Tarefa 6. Explique essas frases: 

a) Vê que vida há no chão! 

b) Vê que vida há nos ninhos! 

c)  Boa terra! Jamais negou a quem trabalha. 

Tarefa 7. Na poesia Olavo Bilac disse: 
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Crianças! Não verás pois nenhum país como este: imita, na grandeza, a 

terra em que nascestes! Justifique. 

O excesso de tarefas fez com que os alunos permanecessem copiando até o 

toque da sineta, anunciando o horário da merenda. Ao ouvir o sinal, eles saíram 

correndo da sala de aula e procederam como no dia anterior. Merendaram, brincaram e 

retornaram após o recreio. Foram recebidos por P5, que, tentando acalmá-los queria 

saber quem já havia terminado de copiar as tarefas ainda escritas no quadro negro. A 

maioria não havia concluído e P5 começou a apagar as referidas tarefas sob o protesto 

deles. Sem prestar-lhes atenção, iniciou a limpeza do quadro negro pelas primeiras 

tarefas as quais foram sendo apagadas. Em seus lugares, P5 escreveu as seguintes: 

Tarefa 1. De matemática: Escreva os divisores de: 

a) D4 = 

b) D10= 

c) D35= 

d) D40= 

e) D81= 

f) D12= 

Tarefa 2. Escreva F (falso) ou V (verdadeiro) 

a) 2 é um número primo (   ) 

b) 6 é um número primo (   ) 

c) 15 é um número par (   ) 

d) XXI é igual a 21 (   ) 

e) 18 dividido por 9 é 3 (   ) 

f) 81 vezes 9 é 729 (   ) 

g) 14 mais 48 o resultado é um número par (   ) 

Tarefa 3. Problemas: 
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a) Um avião leva 160 passageiros homens. No avião tem 460 passageiros só 

que o restante são mulheres. Quantas mulheres há no avião? 

b) Numa caixa há 9 maçãs e fora há 81 maçãs. Quantas caixas eu vou 

precisar para colocar as 81 maçãs? 

Ao término desse segundo dia de observação, não constatamos nenhuma 

explanação de conteúdos didáticos que justificassem sua aplicação prática, e conforme 

inferimos anteriormente, era intensa a quantidade de tarefas impostas aos alunos. P5 

pareceu não ter organizado o tempo disponível para o trabalho pedagógico, dividindo-o 

entre o número de tarefas e o tempo para as devidas correções. Essa falta de 

planejamento contribuiu para que os estudantes permanecessem copiando as tarefas 

até o encerramento do dia letivo. Dessa forma, reiteramos as análises feitas na nossa 

primeira observação: reforçamos que a prática pedagógica de P5 apresentou inúmeras 

lacunas devido à incompletude de sua formação acadêmica e profissional. 

O terceiro e último dia da nossa observação nessa turma ocorreu no dia 

03.10.2006. A professora chegou atrasada e dispensou os procedimentos da pauta do 

dia e da reflexão. Iniciou sua prática justificando a ausência do dia anterior por motivo 

de saúde. Ela afirmou ter ficado doente, razão pela qual não foi possível comparecer à 

escola. Em seguida foi até o armário, onde se encontrava seu material de trabalho, 

retirando o diário de classe e iniciou a chamada dos alunos pelo número, assim: 

atenção para a chamada! Número 1, número 3, número 4, número 4, número 4, o aluno 

correspondente a esse último número estava ausente e como era de costume, P5 

perguntou aos outros alunos, que se encontravam na sala de aula, se eles sabiam 

notícias do aluno que faltou. A maioria afirmou tê-lo visto na tarde do dia anterior, mas 

não sabiam o motivo da sua ausência. Essa intervenção, durante a chamada, 

ocasionou um enorme burburinho com todos falando ao mesmo tempo. Então P5 

ameaçou colocar falta em quem não respondesse a chamada porque alguns pareciam 

estar dormindo, e por isso não escutavam o anúncio do seu número.  

Ao término da execução da chamada, P5 perguntou se alguém ainda não havia 

concluído as tarefas da aula anterior, como a resposta quase unânime foi sim, ela 

determinou que as retomassem, afirmando que os alunos que já houvessem concluído 
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apresentassem os seus cadernos, individualmente, para que ela as corrigisse. Nesse 

atendimento, individual era uma prática de P5 reclamar dos erros dos alunos e pedir 

que eles apagassem as respostas erradas e fossem pensar em escrevê-las de maneira 

correta.

Ainda estava realizando a correção individual das tarefas nos cadernos dos 

alunos quando o toque da sineta anunciou o horário do recreio. Como de costume, 

saíram em disparada, esbarrando-se uns nos outros para receber os alimentos que lhes 

serviam como merenda. Após se alimentar dirigiram-se ao já citado espaço de 

recreação, onde costumavam se divertir durante o intervalo do recreio. Mas, ao 

regressarem para a sala, encontraram P5 que dando seqüência ao seu trabalho 

pedagógico grafava no quadro negro a seguinte tarefa: 

Tarefa 1. De português: Separe as sílabas corretamente: 

Córrego

Especial 

Araçatuba

Pêssego

Carrossel

Mangue

Caranguejo 

Exercício

Comida
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Durante a cópia da tarefa, escrita no quadro negro, um aluno questionou o que 

seria “córrego.” A professora disse que a pronúncia correta era córrego. Ainda sem 

compreender, o aluno indagou o que seria córrego. Então a professora fez um gesto 

com o braço formando uma curva. Então o aluno disse: “Ah! É um escorrego.” Nesse 

momento, já perdendo a paciência ela retrucou: “quem disse que eu falei escorrego? É 

um córrego, é um rio.” P5 parecia cansada e o tom da sua voz demonstrava certo ar de 

indignação com aquela situação. Suspirando, prosseguiu copiando no quadro negro a 

tarefa seguinte: 

Tarefa 2. Acentue as palavras na frase: 

a) Meu vovo tem um chapeu novo. 

b) Eu estava brincando na arvore da minha mãe. 

c) O pessego e a maça estragaram no cesto. 

Tarefa 3. Passe para o plural: 

a) O lápis de Maria estava quebrado. 

b) O cavalo de meu pai fugiu. 

c) A menina gosta de brincar no rio. 

d) O supermercado vende muito peixe. 

O terceiro, e último dia de observação, transcorreu como os dois anteriores. Mais 

uma vez, os alunos ficaram até o final do horário da aula copiando as tarefas sem 

tempo para ser feita a correção. Segundo (BRASIL, 2000a, p. 93), a organização do 

tempo é de suma importância para a realização do trabalho docente. O professor, ao 

utilizar o tempo como variável, poderá delegar o seu controle aos alunos durante os 

trabalhos em grupo para que eles exercitem sua autonomia. Entendemos como prática 

pedagógica, a ação educativa que tem como eixo, a formação do aluno como um 

cidadão autônomo e participativo. Por isso, não podemos considerar o trabalho 

desempenhado por P5 em sala de aula como prática educacional satisfatória para ser 

sustentada como uma ação de ensinar e aprender. Para tal afirmação, buscamos nos 

embasar nas orientações didáticas explicitadas nos PCN que se destinam aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, no volume 1 que trata da introdução e afirma que, 



                 132 

a prática educativa é bastante complexa, pois o contexto de sala de aula 
traz questões de ordem afetiva, emocional, cognitiva, física e de relação 
pessoal. A dinâmica dos acontecimentos em uma sala de aula é tal que 
mesmo uma aula planejada, detalhada e consistente dificilmente ocorre 
conforme o imaginado[...]. (BRASIL, 2000 a, p. 93). 

Ao analisar a prática de P5 destacamos a falta de conhecimentos didático-

pedagógicos para uma efetivação prática capaz de demonstrar a consciência de P5 

sobre a sua atividade enquanto professora. Sendo assim, questionamos: é uma prática 

onde parece não ter havido nenhum planejamento?  Onde não foi possível constatar a 

explanação de nenhum conteúdo ou a utilização de um livro didático, nem interação 

entre os alunos e a professora que desconhecia o erro como integrante do processo de 

aprendizagem? Portanto, durante os dias de observação nessa turma, não foi realizada 

nenhuma explicação de conteúdos, o que contribuiu para a ausência do conceito morte 

ou quaisquer outros, na prática pedagógica da referida professora.

Com a intenção de complementar as observações acima descritas, buscamos 

auxílio nas respostas abertas obtidas através da aplicação do instrumental com as 

professoras sujeitos desse estudo. Ao tomar conhecimento do questionário como mais 

uma fonte de coleta de dados, não houve, por parte delas, nenhuma resistência ao 

respondê-lo. O mesmo, além dos dados pessoais visava concretizar os aspectos 

principais desse estudo, a saber: conceito de morte; aborda-se esse conceito com os 

alunos; com quais objetivos esse conceito é contemplado no fazer docente; os 

conteúdos desenvolvidos na sala de aula possibilitam a discussão do conceito de 

morte; que conteúdos permitem essa abordagem; quais os recursos didático-

pedagógicos utilizados para trabalhar com o conceito de morte na sala de aula; as 

discussões sistematizadas sobre o conceito de morte são avaliadas e de que forma; 

quanto à preparação da professora para discutir o conceito de morte na sala de aula. As 

respostas dessas questões encontram-se explicitadas a seguir: 

4.2 Síntese do Estudo 
Com a intenção de complementar as observações acima descrita, buscamos 

auxílio nas respostas abertas, obtidas através da aplicação do instrumental com as 

professoras sujeitos desse estudo, conforme explícitas no item 2.3. Trazemos aqui, 

para efeito de triangulação dos dados, a questão de número 8 do questionário – “Como 

você conceitua a morte?” – como a principal questão desse estudo, o nosso olhar sobre 
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a prática das docentes, à luz da teoria sob o foco da elaboração das categorias 

apresentadas no item 2.4. Os resultados apontaram que do ponto de partida para a 

realização da análise e elaboração do conceito como “produto”, as cinco professoras se 

encontram no nível da definição, conforme os atributos relacionados no item acima. 

Como “processo” a nossa determinação foi que as cinco docentes se inserem no nível 

da confrontação tomando como parâmetros, as peculiaridades estabelecidas por tal 

categoria que tem como base as situações de ensino-aprendizagem.  

Chegamos a essas conclusões quanto aos conhecimentos internalizados pelas 

professoras e suas significações acerca do conceito de morte, analisando as seguintes 

respostas descritas nos questionários:

P1: “é uma passagem de vida”; 

P2: “é um recomeço de alguma coisa, de uma nova vida”; 

P3: “o fim da vida”; 

P4: “é inexplicável e não gosto de pensar muito”; 

P5: “uma passagem desta vida para outra melhor”. 

Diante de tais significações atribuídas pelas cinco educadoras, foi possível 

perceber uma forte influência da visão religiosa na maioria.  Buscamos compreender o 

significado que essas profissionais utilizam para formular sua conceituação de morte, 

nos apoiando nos estudos de Chiavenato (1998, p. 8), quando ele afirma que, 

estudaremos a morte ‘cruzando’ as informações filosóficas, sociológicas 
e antropológicas com as idéias religiosas impostas por diversos 
sistemas teológicos. O resultado é simples porque parte de idéias, 
conceitos e preconceitos vigentes entre nós. A morte estudada aqui é a 
‘nossa’ morte, com nossos medos e nossas ansiedades explicados a 
partir das suas fontes. 

 Com esse posicionamento, Chiavenato (Idem) elabora três idéias básicas para 

estudar a morte. A primeira consiste em vê-la “[...] como o começo de uma nova vida”. 

Essa visão, segundo ele é a mais aceita pelas religiões cristãs e hinduístas e consiste 

na crença da imortalidade da alma. Para a maioria dos adeptos do catolicismo, a 

verdadeira vida tem início após a morte. Esse entendimento pareceu latente nas 

respostas formuladas por P1, P2 e P5, mesmo sendo, as duas últimas praticantes do 

Protestantismo.
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A segunda idéia que ele defende é: “A morte como o fim de um ciclo de vida”. 

Este encontra argumentos defendidos por Tomás de Aquino que entendia a morte como 

um castigo de Deus aos homens devido à desobediência de Adão e Eva. Teólogos e 

filósofos que investiram nessa idéia aceitaram-na porque viam nela a explicação para o 

descanso final e a paz necessária ao ser humano. A resposta de P3 incidiu no rol 

desses atributos, por ela conceituar a morte como, “O fim da vida”. 

A terceira e última idéia elaborada por Chiavenato consiste em ver “A morte 

como possibilidade existencial, como algo presente na vida inteira do homem” encontra 

argumento de que o indivíduo direciona e interpreta sua vida a partir da certeza de sua 

mortalidade. Essa alegação é exemplificada com a posição de Heidegger (1996, p.12), 

e de acordo com este pesquisador: 

O ‘fim’ do [ser no mundo] é a morte. Esse fim, que pertence ao poder-
ser, isto é, à existência, limita e determina a totalidade cada vez possível 
da [presença]. Mas o [estar no fim] da [presença] na morte e, com isso, o 
ser desse ente com um todo, só poderá ser introduzido, de modo 
fenomenalmente adequado, na discussão da possibilidade de seu 
possível ser todo, caso se tenha conquistado um conceito ontológico 
suficiente, ou seja, existencial da morte. De acordo com o modo de ser 
da [presença], a morte só é num [ser para a morte] existenciário.

  Nenhuma professora significou o seu conceito de morte com base nessa idéia. 

No entanto, P4 não se identificou com nenhuma das três idéias apresentadas acima. 

Segundo o psiquiatra e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, Cassorla 

citado nos estudos de Kovács (2003a), a própria palavra morte não dá conta de uma 

única definição ou conceituação, apesar de ser algo passível de descrição, reflexão e 

nomeação. Vygotsky (2004) analisa o conceito de pulsão de morte, descrita por Freud, 

avaliando-o como uma resposta que atendia a necessidade da biologia em uma 

determinada época, mas evidencia que a biologia atingiu um conceito de vida bastante 

claro, o qual logo foi assimilado pela ciência. Porém, ainda não conseguiu dominar um 

conceito de morte que preenchesse um vazio ou uma lacuna existente. Para esse autor, 

 a morte é interpretada somente como uma contraposição contraditória 
da vida, como a ausência de vida, em suma, como o não ser. Mas a 
morte é um fato que tem também o seu significado positivo, é um 
aspecto particular do ser e não só do não ser; é um certo algo e não o 
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completo nada. E esse significado positivo da morte é desconhecido 
pela biologia. Na verdade, a morte é a lei universal do vivo; é impossível 
conceber que esse fenômeno nada represente no organismo, isto é, nos 
processos da vida. É difícil crer que a morte careça de significado ou só 
tenha um significado negativo (VYGOTSKY, 2004, p. 266). 

Com base nesse pensamento de Vygotsky (ibidem), o qual afirma que “A morte é 

a lei universal”, buscamos compreender como ela é conceituada em algumas áreas do 

conhecimento. Para a Medicina, este vocábulo tem várias etapas significativas como, 

morte clínica: parada cárdio-respiratória; morte encefálica: perda irreversível da função 

do córtex e do tronco cerebral; morte cerebral: perda da função voluntária da 

respiração.  Para a biologia, morte é a destruição celular irreversível. Na concepção do 

sociólogo Edgar Morin (1997), a morte é um fenômeno individual e único que encerra a 

vida biológica sem dissociá-la de sua dimensão cultural. A sociologia da morte, segundo 

esse autor, nos mostra que a sociedade funciona não apenas apesar da morte e contra 

ela, mas que só existe como organização, por, com e na morte. A existência da cultura 

como patrimônio coletivo de saberes, habilidades, normas e regras de organização, só 

têm sentido porque os antigos morrem, e é preciso transmiti-la incessantemente às 

novas gerações.  É embasada nessa condição, inerente ao ser vivo e tendo a morte 

como certeza absoluta do desdobramento da existência humana nas diversas 

concepções histórico-culturais, que entendemos o seu conceito. 

Portanto, com base na abordagem sócio-histórica, ao qual entende o psiquismo 

humano como uma construção social, produto das interações culturais dos indivíduos 

em sociedade, entendemos que as respostas das professoras resultam da 

internalização da cultura ocidental cristã que compreende a vida como uma fase 

transitória e crê em outra vida depois da morte. Essa crença, segundo Assumpção 

(2006, p. 81), “É um ponto comum a quase todas as religiões em todos os tempos”.

De acordo Jaspers (1976, p. 93), 

Estamos todos destinados à morte. Ignorando o movimento em que ela 
virá, procedemos como se nunca devesse chegar. Em verdade, vivendo, 
não acreditamos realmente na morte, embora ela constitua a maior de 
todas as certezas. 

 Esse pensamento reforça a resposta de P4, quando ela parece não querer 

trazer à memória tal certeza, mesmo sendo praticante da religião católica que tem como 
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pressuposto a vida eterna. Esse temor, como se encontra evidenciado em várias 

passagens desse trabalho, também vem sendo construído, culturalmente, ao longo da 

existência humana. Para Assumpção (idem), “O desconhecimento da maioria das 

pessoas sobre a arte de viver e de morrer faz com que a morte se torne, para muitos, 

num tabu aterrorizante sobre o qual não querem sequer falar”.  

Contudo, ao tomarmos a resposta tanto de P4 quanto das demais professoras 

como significado do conceito de morte procuramos nos embasar em Pino (1991, p.37) 

quando ele afirma que,

Do ponto de vista semântico, o significado é um componente 
indissociável da palavra, sem o qual esta seria um som vazio. Do ponto 
de vista psicológico, é uma generalização ou conceito, fenômeno do 
pensamento. Isso não quer dizer que o significado pertença a duas 
esferas distintas do psiquismo. É fenômeno da fala enquanto esta é 
ligada ao pensamento; é fenômeno do pensamento enquanto este 
ganha corpo na fala. Logo é a união da palavra e do pensamento, cujo 
ponto culminante é o pensamento verbal.  

Também sob o pensamento do referido autor, procuramos compreender as 

significações dessas docentes sobre o conceito em estudo, quanto ele assegura que 

“Significação é o elemento que circula nos registros diferentes do agir, do falar e do 

pensar, permitindo sua articulação”.

Ainda segundo as formulações de Pino buscamos entender o sentido que essas 

professoras atribuem ao conceito de morte. Esse autor, embasado pelos estudos de 

Bakhtin, afirma que: 

A significação real (sentido) de um enunciado está determinada pela 
interação de vozes ou perspectivas ideológicas múltiplas, 
representações de diferentes posições sociais na estrutura da 
sociedade. Por isso, todo discurso é ideológico e polêmico.  

Diante dessas formulações reiteramos que a forma dessas professoras se 

posicionarem sobre o conceito em pauta, tanto respondendo ao questionário quanto em 

sua prática docente é um reflexo das mudanças que vêm ocorrendo na sociedade cristã 

ocidental conforme procuramos descrever durante a construção do capítulo 3 desse 

trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No transcorrer deste estudo, procuramos abordar a ação cotidiana de algumas 

professoras, com base nos conceitos considerados fundamentais na profissão docente 

enfatizando, nesse contexto, a prática pedagógica dessas profissionais. 

Nossa atenção esteve voltada para a prática de cinco professoras do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Jerônimo de Albuquerque, em Natal/RN, tentando 

analisar os significados atribuídos ao conceito morte e sua relação com a prática de 

professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Iniciamos este trabalho lançando como questão: Em que situações cotidianas na 

sala de aula, o conceito morte se faz presente e como professoras dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental o abordam em sua prática docente?  

O trajeto seguido na pesquisa revelou elementos significativos na tentativa de 

melhor compreender a problemática investigada. Desta forma, para desencadear esse 

processo de pesquisa do tipo etnográfica, visando refletir sobre o conceito de morte, 

inicialmente observamos a prática das professoras e anotamos as atividades docentes 

em Diário de Campo enfatizando os conhecimentos apresentados sobre o referido 

conceito.

 Considerando que a análise desse conceito foi elaborada com base em 

Vygotsky (1995), Kopnin (1978), Guetmanova (1989) e Ferreira (2008) sobre formação 

e desenvolvimento de conceitos, nas modalidades produto e processo de categorias 

referenciadas, foi possível identificar estágios diferenciados na elaboração conceptual 

das docentes. 

Com relação ao conceito de morte, compreendido como um fenômeno individual 

e único que encerra a vida biológica sem dissociá-la de sua dimensão cultural, 

constatamos que as cinco professoras na modalidade “produto”, atingiram o nível da 

definição; que significa dizer que abstraem as propriedades essenciais e necessárias 

para distinguir um fenômeno dos demais sem esgotar todas as suas propriedades, 

aspectos e relações. Com relação à segunda modalidade, “processo”, elas atingiram o 

nível da diferenciação; que significa alcançar a apreensão de atributos ou propriedades 

de fenômenos isolados. Percebem as diferenças sem distinguir as semelhanças e 

dissociação dos significados dos elementos empíricos que lhes servem de base, sem 

conseguir, ainda generalizar o conceito. 

Ao considerar os conhecimentos construídos sobre o conceito morte, foi possível 

constatar que as professoras, apesar de poder contar, em sua maioria, com formação 
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sistematizada, ainda estão em processo de formação e desenvolvimento de 

internalização de conhecimentos mais organizados acerca do conceito estudado, tendo 

em vista que as situações de aprendizagem, por elas vivenciadas, não oportunizaram 

sua sistematização. 

A constatação da existência de uma lacuna na formação acadêmica dessas 

docentes, em relação aos estudos sobre o conceito de morte, se evidencia pelo fato de 

que a quase totalidade das professoras, independente do nível de formação, não ter 

abordado esse assunto quando o mesmo esteve presente nos conteúdos escolares 

durante a prática cotidiana delas com seus alunos. 

Essa contradição foi negada pela maioria dessas profissionais quando afirmaram 

que se encontravam preparadas para discutir tal conceito com seus alunos e garantiram 

que puseram essa temática em prática através das mais variadas técnicas didático-

pedagógicas, quando o tema surge nas vivências diárias e nos conteúdos curriculares. 

Estudos realizados por Melo (2005) mostram o despreparo de educadoras que 

lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental ao afirmarem que não estavam 

preparadas para abordar o referido conceito com seus alunos e apontam as falhas 

advindas de seus cursos de formação. Este relato por parte daquelas docentes sinaliza 

que, no âmbito da educação, esse conceito perpassa pelas diversas áreas do 

conhecimento e não encontra espaço para discussão, reflexão e aprofundamento no 

cotidiano escolar. A carência é apontada por Kovács (2003) assegurando ter 

investigado a vinculação da temática da morte com a educação e não ter encontrado 

nenhuma referência que faça ligação com a formação docente nem com a prática em 

sala de aula. 

No entanto, essa autora reafirma a necessidade de uma educação para a morte 

no contexto escolar e alega receber relatos de professoras de níveis de ensino distintos, 

que há a busca de informações que mostrem como trabalhar esse tema em sala de 

aula. Essa necessidade também foi apontada em pesquisa realizada por Melo (2005), 

com quatro professoras da rede pública estadual em Natal-RN, atuantes no Ensino 

Fundamental, cujos resultados apontaram para o desconhecimento da inserção dessa 

temática nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a insegurança dos sujeitos da 

pesquisa em se posicionarem perante um tema tão complexo. As educadoras 

reconheceram a lacuna existente em sua formação e confirmaram o seu despreparo 

para lidar com o conceito morte quando se tornava necessário em sua atuação 

profissional.
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Segundo Fonseca (2003), a principal preocupação da escola é formar pessoas 

com capacidade para produzir e se relacionar na sociedade de modo saudável e 

autônomo. No entanto, descuida-se de aspectos importantes que estão presentes no 

cotidiano dos alunos e que interferem no seu desenvolvimento enquanto ser humano.  

Situações que possam levar o educando a se defrontar com perdas como, separação 

dos pais, mudança de escola, casa, cidade. Também as perdas por morte na família ou 

mesmo na equipe escolar que muitas vezes não são abordados na sala de aula. Essas 

situações devem ser evidenciadas como novos desafios, tanto para a progressão 

intelectual do aluno, quanto para a equipe escolar. Todavia essa autora afirma que:

nem sempre os profissionais estão preparados para lidar com perdas e 
mortes. Isso acontece, pois há uma idéia de que só podem lidar com a 
vida, e também, porque nem sempre estão seguros a respeito dos tabus 
que rodeiam as perdas e mortes. A própria escola acaba exigindo que 
seus alunos vivenciem algumas perdas como, por exemplo, mudança de 
série e reprovação. Além disso, muito do desenvolvimento físico e 
emocional das pessoas estão acontecendo também na escola e não 
somente em suas casas. Portanto é essencial trabalhar com perdas na 
escola. (FONSECA, 2003, p. 1) 

Estudiosa dessa temática, a psicóloga Maria Júlia Kovács (2003a; 2003b) aponta 

a necessidade de instrumentalizar os profissionais da saúde e da educação para que os 

mesmos desenvolvam melhores formas para lidar com o conceito em estudo, perante 

pacientes e alunos, respectivamente. Porém, reconhece que essa não é uma tarefa 

fácil, mas que deve ser encarada como um desafio para quem concebe a morte como 

objeto de conhecimento multidisciplinar e formal.

 Destacamos a polêmica relevante acerca da formação acadêmica de 

profissionais de saúde apontada por Maranhão (1996) quando afirma haver uma 

distorção curricular em um número significativo de instituições de Ensino Superior que 

não oferecem qualificação profissional aos seus educandos e cita como exemplos, 

médicos e enfermeiros despreparados para o exercício de suas profissões quando se 

deparam com situações envolvendo a morte. Essa realidade se faz presente nas 

demais áreas do conhecimento e na educação ela se torna latente. Professores 

desconhecem os mecanismos e recursos didáticos que auxiliem a sua prática ao 
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abordar essa temática. E por isso, passam a agir como se a morte fosse algo distante 

de si e de seus alunos, como ficou confirmado na prática cotidiana das docentes que 

participam deste estudo. 

Logo, torna-se evidente que a maioria dessas professoras não compreende o 

significado maior do conceito de morte tanto no ensino, enquanto transmissão de 

conteúdo, quanto na aprendizagem, enquanto assimilação desse conteúdo. Esta 

evidência é reforçada pela idéia de que, para o ser humano apropriar-se de um 

conceito, torna-se essencial que, pela via do pensamento, seja capaz de abstrair os 

atributos essenciais que lhe possam garantir a significação. 

Na concepção de Vygotsky (1994), a internalização pressupõe a recuperação 

das atividades psicológicas, pelas ações realizadas com signos e supõe a apropriação 

do conhecimento pelo ser humano. Neste estudo, o uso da palavra foi o meio para a 

análise das observações participantes. Tal procedimento de investigação auxiliou, 

também, a reflexão que se efetivou na etapa posterior às observações, concretizando-

se com a análise dos questionários. Desse modo, as professoras puderam estimular e 

ativar processos externos para transformá-los em aquisições internas. 

A discussão teórica em torno da formação das gestoras do saber demonstra uma 

preocupação acentuada, no sentido de que, se não houver clareza quanto ao domínio 

desse conceito, como condição essencial para o exercício da prática pedagógica, 

certamente permanecerá existindo a lacuna no processo dos futuros professores. 

Por conseguinte, no contexto das análises, pudemos identificar outros elementos 

fundamentais no desenvolvimento da prática docente em relação ao conceito em 

estudo. Os conteúdos desenvolvidos em sala de aula, pela maioria das docentes, 

contemplaram o referido conceito, mas as sínteses a que chegamos revelam uma 

desarticulação entre o que as professoras teorizam e a maneira que essa teoria é 

significada na atividade prática. 

No entanto, é preciso pensar, ainda, no professor como alguém que, no 

desenvolvimento da sua prática, além dos referenciais teóricos, precisa do 

conhecimento advindo de uma sólida formação e daquele apresentado pelos alunos, 

tendo em vista que é a partir dessa inter-relação que ele estará apto a desenvolver uma 

prática mais consciente, para que possa contribuir eficazmente no processo de 

formação dos educandos. 

É preciso, portanto, que essas professoras, adquiram conhecimentos sobre o 

conceito estudado e que recebam recursos didático-pedagógicos que as 
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instrumentalizem para que possam se debruçar sobre suas práticas, para refletir, e, 

com base nessa reflexão, construírem novas possibilidades de ação no sentido de 

modificar o seu contexto de ação. Essa necessidade de refletir e ressignificar a sua 

prática ficou evidente na maioria dos sujeitos quando analisamos as respostas dos 

questionários, demonstrando uma forte contradição entre aquilo que foi observado na 

prática e os resultados obtidos. Esses resultados nos levam a concluir que não é fácil 

romper com conceitos culturalmente internalizados que se apresentam nas práticas 

escolares cristalizadas em sala de aula. É um processo que requer estudo, tempo, 

disponibilidade e, principalmente, a vontade dessas profissionais para modificar o seu 

fazer pedagógico. 

Diante dessas constatações, apresentamos algumas sugestões no sentido de 

que essas professoras possam, daqui por diante, apreender os atributos do conceito de 

morte para aplicá-los no exercício das suas profissões; e, principalmente, a importância 

dessa clareza na condução do seu fazer cotidiano. Sobre este aspecto, lançamos como 

desafio:

- que as professoras procurem conhecer e debater sobre os atributos do conceito 

explorado promovendo discussões que o contemplem nos conteúdos curriculares.

- que sejam criados espaços de estudo sobre o referido conceito no âmbito da 

escola onde as professoras possam aprofundar seus conhecimentos sobre esse 

conceito e, consequentemente, alcançar o seu estágio de ressignificação. 

- que outros estudos dessa natureza sejam implementados e que possam 

envolver o maior número de profissionais e a comunidade escolar. 

Enfim, esta pesquisa aponta para a possibilidade de se dar continuidade aos 

estudos voltados para essa temática juntamente com essas professoras, mas também, 

com todos aqueles que desejam construir um projeto de formação e aprofundamento 

acerca do conceito de morte, associando o ensino à pesquisa, e possam servir de 

insígnia à construção de um novo profissional, mais consciente e, principalmente, 

comprometido com o seu ofício de ensinar/aprender. 

Finalmente, reafirmamos a possibilidade de continuidade da reflexão iniciada 

neste estudo, enfatizando que tudo o que aqui abordamos, encontra-se inconcluso, pois 

a experiência da pesquisa é um processo, que nos permite dar continuidade ao 

processo de busca incessante, dos constantes desafios que nos fazem avançar, haja 

vista que, nesta procura descobrimos novos questionamentos, ampliamos horizontes e 

transpomos barreiras. Desta forma, vamos adquirindo a condição de criar e recriar, 
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embalados pelo movimento contínuo de que, a cada dia nos descobrimos um outro ser, 

diferente daquele que fomos ontem.
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APÊNDICE A 

Ofício de solicitação para autorização do estudo 

Natal, 12 de setembro de 2006 
Ilma. Sra. Diretora 

Eu, Maria do Socorro Nascimento de Melo, aluna regular do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

PPGED/UFRN, matrícula nº. 200680447, venho por meio deste solicitar sua autorização 

para o desenvolvimento de uma pesquisa voltada para a prática pedagógica das 

professoras para o atendimento educacional dos alunos dos anos iniciais nesta escola, 

no período de setembro a outubro de 2006, com vistas à obtenção do título de Mestre 

em Educação, sob a orientação do Prof. Drs. Francisco Cláudio Soares Júnior. 

Desde já, agradeço sua atenção e colaboração, colocando-me a sua disposição 

para eventuais esclarecimentos. 

_______________________________________________________

Suerda Jaqueline da Silva 

Diretora Administrativa da Escola 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Caro (a) professor (a) este instrumento foi elaborado para que você possa 

contribuir com o estudo e a elaboração do trabalho de dissertação que envolve “a 

concepção do professor do Ensino Fundamental, de 1º ao 5º ano, sobre a temática da 

morte”. Portanto, a suas respostas a este questionário serão de bastante importância 

para esta pesquisa. 

ESCOLA ESTADUAL JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE 

Código de identificação: _____________________________ 

Nível de ensino:___________________  Turno :__________ 

01 – Idade: 
        (  ) Menos de 30 trinta anos 
        (  ) 31 a 40 anos 
        (  ) 41 a 50 anos 
        (  ) Mais de 51 

02 – Qual a sua prática religiosa? __________________________________________ 

03 – Vínculo com o trabalho: 
        (  ) Professor (a) efetivo (a) 
        (  ) Professor (a) estagiário (a) 

04 – Tempo de docência: 
        (  ) Menos de 5 anos 
        (  ) 6 a 10 anos 
        (  ) 11 a 20 anos 
        (  ) Mais de 21 anos 

05 – Formação: 
        (  ) Nível médio 
        (  ) Superior incompleto 
        ( ) Superior completo 
        (  ) Pós-graduação. Em quê? ____________________________________
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06 – Turnos de trabalho: 
        (  ) Um  
        (  ) Dois 
        (  ) Três 

07 – Há quantos anos leciona na Escola pesquisada?___________________________

 08 – Como você conceitua a morte?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

09 – Você aborda o conceito de morte com seus alunos na sua prática pedagógica? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

10 – Com qual(is) objetivo(s) você contempla esse conceito no seu fazer docente? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11 – Os conteúdos que você desenvolve na sala de aula possibilitam a discussão do 
conceito de morte? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

12 – Quais são esses conteúdos? __________________________________________
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

13 – Quais os recursos didático-pedagógicos que você utiliza para trabalhar com esse 
conceito na sala de aula? _________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

14 – Você avalia as discussões sistematizadas em sala de aula acerca do conceito de 
morte? Como? _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

15 – Você se acha preparado (a) para discutir tal conceito em sua prática docente? 
         (  ) Sim. Por quê? 
         (  ) Não. Por quê?   
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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