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Morte, não fica orgulhosa, embora alguns te achem 

poderosa e temível. Não és assim. 

Esses que presumes ter derrotado, 

pobre morte, não morrem — e nem podes tu me matar. 

Descanso e sono, imagens que só tuas podem ser, 

muito prazer e muito mais devem induzir, 

pois bem cedo nossos melhores homens contigo vão ter: 

descanso de seus ossos e entrega de suas almas. 

És escrava do Destino, da Sorte, de reis, de desesperados 

e dos que convivem com veneno, guerra e doenças. 

Soníferos ou feitiços podem nos adormecer também, 

e melhor do que tu nos golpeiam. Por que te envaideces? 

Passado um curto sono, acordaremos eternamente, 

e a morte não mais existirá. Morte, tu morrerás. 

 

John Donne (1572-1631) 
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RESUMO  
 
 

PESSOA, Renata de Lima. O estudo da morte na formação do enfermeiro: percepção 
de estudantes. 2012. 85 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 
2012. 
 
 
O presente estudo tem como objetivo compreender a percepção de estudantes de 
enfermagem acerca do estudo da morte no processo de formação acadêmica, desvelando 
sentimentos e significados gerados ao estudar essa temática. Para sua realização, o projeto 
foi aprovado pelo comitê de ética da UFRN, conforme Parecer nº 234/2012. Utiliza uma 
abordagem qualitativa, com enfoque fenomenológico, apoiando-se nas ideias do filósofo 
alemão Martin Heidegger. Foram entrevistados dez estudantes que responderam às 
seguintes questões norteadoras: em que momento de sua formação a temática morte e 
morrer é estudada? A que sentimentos esse tema remete? Qual o significado de estudar 
esse tema na formação do enfermeiro? A análise das falas mostra que a temática morte e 
morrer é abordada de maneira muito pontual em disciplinas diferentes, inexistindo um 
diálogo entre elas. Revelam o medo e angústia como sentimentos presentes ao estudar o 
tema; reconhecem o estudo desta temática como um momento importante de reflexão para 
compreender que a morte não é um fracasso da ação de cuidar, sendo uma oportunidade 
para entendê-la como fenômeno natural. Nessa perspectiva, podemos concluir que o 
discente precisa ser conduzido em seu processo de formação não o separando do seu 
existir no mundo-com-os-outros, mas interligando seus conceitos, entendendo seus 
sentimentos enquanto ser, e, dessa forma, respeitar e cuidar do homem como um ser-para-
a-morte. Portanto, o grande desafio para a educação em enfermagem é criar espaços de 
discussão acerca da morte, entre professores e estudantes, particularmente, nas disciplinas 
que abordam o tema.  
 
 
Descritores: Educação em enfermagem; estudantes; morte; estudo qualitativo. 
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ABSTRACT 
 
 

PESSOA, Renata de Lima. Death approach in nursing education: student’s perception. 
2012. 85 pgs. Master Dissertation - Graduate Program in Nursing, Federal University of Rio 
Grande do Norte, Natal-RN, 2012. 
 
   
This study is aimed to understand the nurse student’s perception on death approach during 
the undergraduate course, to reveal feelings and meanings generated from studying this 
topic. The research was undertaken when the project has been approved by the ethics 
committee of UFRN in accordance to the Opinion Number nº 234/2012. Through a 
qualitative approach using a phenomenological design, grounding on the ideas of the 
German philosopher Martin Heidegger. It was interviewed ten students who answered the 
following questions: When during your undergraduate course the topic death and dying is 
approached? What kind of feelings that theme awakens? What is the significance of studying 
this subject in nursing education? The speeches analysis shows that the issue of death and 
dying is addressed in a very timely manner in different disciplines, there is no dialogue 
between them. Students reveal the fear and anxiety as feelings present when studying the 
topic; recognize as an important moment of reflection to understand that death is not a health 
care failure, but an opportunity to understand it as a natural phenomenon. In this perspective, 
we can conclude that the student need to be conducted in the undergraduate process, not 
being separated from itself to your world-with-others, but linking their concepts, 
understanding their feelings as human being then, respect and care for individuals as a 
being-toward-death. Therefore, the big challenge facing nursing education is to create an 
environment where death can be discussed about, between teachers and students, mainly in 
the disciplines that address the issue. 
 
 

Descriptors: Nurse education; students; death; qualitative research. 
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As experiências que vivi ao longo de minha formação provavelmente 

influenciaram profundamente na escolha do tema desta pesquisa. Assim, tecerei 

considerações sobre experiências que me fizeram escolher a temática da morte e do 

morrer como objeto de estudo.  

Minha vivência com o morrer se iniciou ainda antes de ingressar na 

universidade quando desenvolvia trabalho voluntário com crianças vítimas de 

câncer. Percebia como era difícil estar com os pacientes considerados sem 

possibilidades de cura e, ao mesmo tempo, diante dessa dificuldade, surgia em mim 

uma necessidade de me aproximar deles. Nesse ínterim, que durou 

aproximadamente três anos, assisti à morte de muitas crianças e também à angústia 

que essa perda gera para a família. Assim, comecei a ler a respeito do tema, na 

tentativa de conhecer melhor esse processo. As primeiras leituras tinham uma 

conotação religiosa, e tentava compreender a morte nessa perspectiva. 

Ao ingressar na Universidade busquei estudar sobre a temática do morrer 

no contexto da ciência, não, apenas, a visão técnica, mas também a sua visão 

humana através da antropologia, psicologia, filosofia entre outras áreas das 

humanidades. Dediquei-me ao cuidar de doentes com câncer, doença que carrega o 

estigma da morte. Em meu primeiro trabalho científico, busquei entender os 

sentimentos das mães de crianças com câncer, trabalho este realizado dentro da 

casa de apoio a criança com câncer Durval Paiva. Ao chegar no quinto período do 

curso de graduação em enfermagem, após haver cursado a disciplina de semiologia, 

consegui um estágio voluntário na Liga Contra o Câncer e, lá, me adentrei com 

profundidade nesse cuidar de pacientes em iminência de morte. 

 Meu interesse cada vez mais se aguçava e, então, resolvi fazer 

residência em enfermagem na área de cancerologia, sob a coordenação da 

Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, onde, por dois anos, me dediquei 

ao estudo do tema Câncer/Morte, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em 

Recife-PE. 

Durante esse período vivi intensamente o processo de morrer de vários 

pacientes cuja possibilidade de cura, já não era mais possível. Conviver, 

acompanhar e assistir à morte desses pacientes, observando a assistência que eles 
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recebiam, fez-me despertar para aprofundar a compreensão acerca da finitude. 

Percebi o despreparo dos profissionais em lidar com esse processo.  

Lembro-me bem de uma cena em que a mãe de uma jovem de 22 anos 

com câncer de ovário, em fase avançada e sem mais possibilidades de cura, 

perguntou à médica o que mais ela poderia fazer. A médica, demonstrando certo 

despreparo para aquela ocasião, respondeu-lhe: “Como médica, eu já fiz o que 

podia”. A mãe, em sua angústia, lhe pergunta se a filha ia morrer. A médica, sem 

saber o que responder, silencia por uns instantes e diz: “essa disciplina eu não 

paguei na faculdade.” 

Nesse caminho, tomei consciência de que essa compreensão ajudaria a 

superar as dificuldades em estar-com o outro ser morrendo. Dediquei-me ao tema e 

sobre ele elaborei minha monografia intitulada: “A equipe de enfermagem e o 

paciente fora de possibilidade terapêutica em oncologia”, na qual tentei compreender 

os sentimentos desses profissionais diante do processo do morrer e da morte. 

Na análise dos dados, compreendi que a maioria dos profissionais tinha 

um temor em falar a respeito do tema, e diziam não se sentir preparados para lidar 

com a situação da morte e do morrer. É sabido que a formação em saúde tem-se 

voltado para a busca de tecnologias em função da manutenção da vida humana a 

qualquer custo. A morte, assim concebida, torna-se então uma derrota inaceitável. 

Talvez, por isso mesmo, exista uma preocupação ainda muito tímida, para a 

formação acadêmica em relação ao preparo para o sofrimento humano, bem como 

para a aceitação da finitude do ser. 

 Como entender a morte do outro se não me vejo como ser finito? Essa 

indagação permeou meus pensamentos no início de minha carreira profissional, diria 

mesmo, desde o tempo de estudante de enfermagem e, ainda permanece, 

impulsionando-me a prosseguir estudando o tema. 

Após retornar da residência, assumi a disciplina de semiologia e 

semiotécnica, da qual participei na condição de professora substituta da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2006. Nessa disciplina, 

ministrei uma aula sobre a morte e o morrer focalizando o preparo do corpo pós-

morte. Percebi a inquietação dos alunos durante a aula e, então, trouxe, na aula 

seguinte, outra reflexão sobre o tema; nesse momento direcionado ao cuidar 

focalizando os aspectos emocionais do morrer; porém, como não era o foco da 
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disciplina, não pude mais compartilhar outros momentos, constatando uma lacuna 

bem visível, em virtude das indagações dos estudantes. 

Em 2008, recebi uma proposta de uma faculdade privada para ministrar a 

disciplina de tanatologia, com carga horária de 40 horas, para os alunos da 

graduação em enfermagem. Fiquei deslumbrada com a possibilidade de, mais uma 

vez, discutir e refletir acerca de um tema que me encanta e, ao mesmo tempo, me 

inquieta em aprofundar a reflexão sobre a complexidade que o envolve. Dessa 

maneira, com grande entusiasmo, assumi esse compromisso. Hoje, lecionando a 

disciplina pela oitava vez, continuo questionando qual o significado do ensino da 

tanatologia na formação do enfermeiro e, mais do que isso, percebo como é 

importante e oportuna essa reflexão. 

Nesse sentido, ao ingressar no mestrado em enfermagem, não tive 

dúvidas: a morte e o morrer seriam o tema de minha dissertação, naturalmente, 

buscando delimitá-lo dentro da dimensão de minha vivência, o ensino. 

Assim, o presente estudo tem a intenção de contribuir para a formação do 

enfermeiro, fazendo-o despertar para a importância de uma reflexão sobre um tema 

que provoca tanto medo e tabu, envolvendo profissionais e a população como um 

todo. 

O primeiro capítulo trata dos pressupostos e inquietações na construção 

do objeto de estudo apresentando os motivos pelos quais o tema morte e morrer na 

formação do enfermeiro foi escolhido para este estudo. 

O segundo faz considerações sobre o processo de morte e o morrer, o 

cuidar e a formação acadêmica para vivenciar esse momento e algumas reflexões 

sobre o pensar fenomenológico. 

O percurso metodológico é apresentado no terceiro capítulo, descrevendo 

o tipo e a natureza do estudo, os participantes, a coleta de dados, os aspectos éticos 

da pesquisa e a análise. 

No quarto, os participantes do estudo são apresentados e o fenômeno 

estudado é desvelado, com base em suas falas. 

Por fim, o objeto de estudo é retomado e as considerações finais são 

apresentadas. 
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A menina doente - Edvard Munch 

 

 

Capítulo I 

Pressupostos e inquietações na construção do 

objeto de estudo 
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1 PRESSUPOSTOS E INQUIETAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE 

ESTUDO 

 
 

A morte é um fenômeno natural bem como o nascer e, diante dela, todos 

os homens se igualam independentemente do seu status social, da cor da pele, da 

sua nacionalidade ou crença religiosa. Porém, estar diante da morte gera no homem 

uma sensação de angústia vinculada à própria existência humana. 

A vida e a morte se fazem parceiras inseparáveis e, embora o homem 

compartilhe com os animais, o nascer, o crescer, o envelhecer e o morrer, apenas 

ele, dentre todos os seres vivos, é o único consciente da sua finitude. Essa 

consciência não é separada do mundo que o cerca, mas uma consciência que tende 

para o mundo. Dessa maneira, o olhar que o homem tem do mundo é gerado pelas 

suas experiências através de percepções de tudo que já foi vivido (ARAÚJO, 

1998/99). 

A morte pode ter um conceito biológico, como a cessação dos batimentos 

cardíacos, da respiração ou da atividade elétrica do cérebro e esses conceitos são 

bem apreendidos nas universidades. Contudo, estudiosos do tema como Morin 

(1997) e Ariès (2003), por exemplo, além do estritamente biológico procuram 

vinculá-lo também, a outros conceitos maiores como o desenvolvimento social, 

cultural e histórico, bastante complexos e em constante metamorfose. Esse conceito 

mutável repercute no comportamento individual e de grupos em sociedade.  

Nas últimas décadas, falar de morte é algo não recomendável, pois se 

tornou um tabu, sinônimo de fracasso profissional na saúde. Negamos a morte na 

sociedade ocidental como se ela não fizesse parte do ciclo vital. Ocultamos a morte, 

principalmente, dentro do hospital, onde não pronunciamos sequer o nome “morte” 

substituindo-o por eufemismos como “não resistiu”, “fizemos o possível, mas não 

deu”, “foi a óbito”, “faleceu”; não preenchemos um “atestado de morte” e sim 

“atestado de óbito”; e não identificamos o “morto” e sim o “corpo”. 

A evolução na área dos conhecimentos médicos e biológicos, no cuidar 

humano, acenam para a humanidade uma possibilidade de obterem a cura de 

doenças crônicas e degenerativas, levando, assim, ao aumento da expectativa de 

vida. Isso concorre para aumentar a esperança de vencer a batalha contra a morte 

ou, pelo menos, colocá-la cada vez mais distante de nosso olhar (CORRÊA, 2008). 
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O grande problema enfrentado pelo homem em pensar sobre a morte, 

não é o fato da morte existir, mas o fato dele ser o sujeito da morte. Pode-se dizer 

que a morte parece ser a eterna consciência da humanidade e o homem, com o 

passar dos tempos, buscou as mais diversas formas de representá-la (AZEREDO, 

2007). Ela faz parte integral da existência humana e, para Rodrigues (2004) não 

representa, apenas, a destruição do biológico e do físico, o morrer traz consigo o 

desaparecer de um ser que interage com o social e, sendo assim, pensar neste 

momento remete à ruptura da interação desse ser como sujeito social. 

Embora seja uma entidade com presença diária em nossa vida, com 

maior ou menor impacto, dependendo da proximidade, a morte continua sendo um 

“tabu de cultura”, que, em geral, se omite (REZENDE, 2000). O tema morte, para 

Kovács (2003), vem sendo banido da conversa entre as pessoas desde meados do 

século XX. Porém, de maneira paradoxal, nesse mesmo século, com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, a morte tornou-se mais próxima 

através de notícias de jornal e, em especial, de imagens transmitidas pela televisão 

com cenas de morte, acidentes, doenças que, cotidianamente, adentram a casa de 

milhões de pessoas. 

Mesmo diante de notícias sobre a morte e detendo um discurso moral, a 

sociedade não se sente à vontade para tratar desse tema, pois ele desnuda o 

homem de uma aura eterna e o coloca diante do fim, consagrando como fracasso o 

momento de morte. Assim, é melhor que se fale sempre da morte do outro, ou que 

não se fale tornando a morte um fenômeno interdito. Essa interdição é um processo 

quase imperceptível, de evolução lenta e que é visualizado nas atitudes em relação 

à morte. 

Boemer (1986) afirma que a morte é uma realidade no mundo, é um 

fenômeno da vida, uma experiência inalienável de cada um de nós. Morrer não é um 

acontecimento, mas um fenômeno que precisa ser compreendido dentro da 

existencialidade do ser-com-o-outro.   

O homem encara o fenômeno morte de diferentes maneiras e, de modo 

geral, características e associações relacionadas à morte como um mistério, uma 

força, o poder, o desconhecimento, a tristeza e outros, acompanham toda a história 

da humanidade, tendo apenas, algumas diferenças, de ordem cultural. Todos esses 

atributos da morte vêm desafiando as diversas culturas ao longo dos séculos, que, 

desde então, buscam respostas para explicá-la através de mitos, na filosofia, na arte 
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e nas religiões como tentativa de compreender o desconhecido e no intuito de 

diminuir a angústia que o tema gera (SILVA, 2007; CAPUTO, 2008). 

A discussão sobre o tema morte permeia vários campos do saber. 

Biólogos, psicólogos, filósofos, teólogos, religiosos, médicos, enfermeiros vêm 

discutindo esse assunto no decorrer da história com visões distintas como uma 

preocupação fundamentalmente humana. Pode-se pensar na morte em uma 

perspectiva organicista sendo vista como natural e ligada a uma programação 

genética, porém esse entendimento ligado ao biológico não parece ser suficiente 

para que o entendimento humano seja efetivo.  O ser humano busca essa 

compreensão além da sua dimensão física (RABELO, 2006). 

Um dos maiores obstáculos que se enfrenta quando se busca 

compreender a morte é o fato de que é impossível para o inconsciente imaginar um 

fim para sua própria vida. O inconsciente só é capaz de compreender a morte sob a 

perspectiva de morte súbita (KÜBLER-ROSS, 1998).  A consciência da condição do 

homem como ser mortal não o deveria deixar angustiado, muito pelo contrário, como 

afirma Maranhão (2008), a medida que a conscientização acontece, o homem 

percebe que não tem o direito de desperdiçar o pouco tempo de que dispõe, tempo 

esse que não se sabe quando, como e onde terá fim. Ademais, revela a 

insignificância do materialismo do qual nos tornamos escravos. 

Visando compreender o morrer, várias vertentes surgiram ao longo dos 

séculos e a tanatologia surgiu em uma dessas perspectivas. O termo tanatologia 

vem do grego, “thánatos” representa o deus da morte da mitologia grega e “logia”, 

significa estudo. Assim, para D’Assumpção (2005), tanatologia seria o “estudo da 

morte”, ou “ciência da morte” referindo que o aprendizado da tanatologia não deve 

se restringir aos que pretendem exercê-la formalmente como atividade principal. Ela 

torna-se um conhecimento essencial para qualquer profissional que deseja melhorar 

seu desempenho, pois proporciona crescimento pessoal. 

O mesmo autor segue afirmando que, possivelmente, a reflexão sobre a 

temática da morte sirva para que sejamos mais humildes e que tenhamos um maior 

cuidado uns com os outros e também com o nosso planeta. 

O homem é um ser pleno e consciente da inevitabilidade da morte e, ao 

longo da história, o seu comportamento diante desse fato tem se modificado. É 

importante e necessário considerar as transformações históricas pelas quais a 

sociedade passou no que diz respeito às atitudes diante da morte. Da morte vivida 
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com preparo e tranquilidade, até o momento em que se transformou em temor e 

aflição como nos dias atuais (SOUZA; BOEMER, 2005). A morte já foi pública e o 

momento de morrer era partilhado por todos em suas residências; porém, com o 

passar dos séculos, a industrialização, a capitalização e o avanço da medicina, a 

morte assume outra conotação e passou a ser vista como proibida, vergonhosa e 

como fracasso. O lugar de morrer deixa de ser nos lares e passa a ser no hospital 

cercada por desconhecidos, os profissionais de saúde. 

Aproximadamente sete de cada dez pessoas morrem no hospital e essa 

instituição não está preparada para acolher, acompanhar e cuidar daqueles que 

estão vivenciando esse processo de morte, seja ele o ser morrendo, seja a família 

que o acompanha (HENNEZEL; LELOUP, 2009). 

Segundo Moritz (2002), os profissionais de saúde sentem dificuldade de 

lidar com a morte e protelam a abordagem desse assunto, pois pouco ou quase 

nada se ensina para os acadêmicos dos cursos de medicina e de enfermagem sobre 

a morte e o morrer. Afirma, ainda, que, nos cursos de medicina, o tema é abordado 

superficialmente, e no início da formação, voltado, sobretudo para os aspectos 

técnicos. 

No ensino de enfermagem, há uma atenção às técnicas de 

prolongamento da vida e a esperança de recuperação, sem equivalência na atenção 

em proporcionar conforto aos que vão morrer. Para Salomé, Cavali e Espósito 

(2009) a discussão sobre a temática da morte é, de certa forma, relegada ou 

excluída do processo de formação, não havendo disciplinas específicas sobre o 

tema, que venham a valorizar e ressaltar a esfera filosófica e humana, deixando a 

crença de que apenas, o restabelecimento da saúde é que traz uma boa assistência. 

Visando a uma melhor compreensão acerca da vida e da morte, 

precisamos refletir continuamente sobre esse fato. A morte faz parte da existência 

humana, sua imprevisibilidade nos obriga a conviver com ela. Todos somos 

preparados para nascer, crescer, multiplicar, envelhecer, mas somos afastados do 

processo de morrer, daí o negarmos e não o enfrentarmos. Assim nos perguntamos, 

de que forma podemos preparar os profissionais de saúde para aprofundar os 

conhecimentos a respeito da temática morte? 

As escolas de enfermagem devem preparar e dar suporte aos futuros 

profissionais, para que eles possam ser capazes de lidar com seus próprios 
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sentimentos e usá-los de modo deliberado e humanamente refinado, oferecendo 

uma assistência de enfermagem de qualidade. 

Tendo em vista a presença constante da morte no futuro dia-a-dia 

profissional e, em particular, na prática assistencial de enfermagem, compreender o 

estudo da morte, na formação do enfermeiro, constitui o objeto da presente 

investigação. 

Isso significa um suporte emocional para aquele que está necessitando, 

evitando abordagens que envolvam tão somente crenças religiosas e ideias 

preconceituosas sobre a morte. O profissional deve passar a ver o indivíduo como 

pessoa e sujeito de sua própria vontade, com direito a uma morte digna (BERNIERI; 

HIRDES, 2007). 

Recentemente, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma 

nova Resolução nº 1995/12, que torna possível o paciente decidir sobre o seu direito 

de viver e de morrer diante de uma doença que impossibilite a cura, exercendo, 

assim, o princípio bioético da autonomia (BRASIL, 2012). 

Acreditamos que, se os profissionais da saúde tivessem a habilidade de 

discutir com os pacientes o cuidado que esses esperam receber, nos últimos dias de 

vida, o desconforto gerado durante esse processo de cuidar diante do morrer, seria 

amenizado. 

Reflexões sobre esta temática poderiam permitir e sensibilizar 

enfermeiros e outros profissionais para que não considerem a experiência de morte 

como algo que remete apenas a sentimentos de frustração, culpa, vergonha, mas 

como uma oportunidade de cuidar de maneira mais plena, fornecendo apoio eficaz e 

ouvindo as necessidades de quem vive esse momento (OLIVEIRA; QUINTANA; 

BERTOLINO, 2010). Então, a pergunta é oportuna: em quais espaços da formação 

se trabalharia o tema? 

Por mais contraditório que possa parecer, estudar a morte educa para a 

vida, e o espaço acadêmico pode ser excelente para uma formação sobre o morrer. 

Ainda são escassos os trabalhos a respeito do ensino da temática morte e 

percebemos uma necessidade de publicação, produção e ensino sobre o tema 

permitindo ao acadêmico a construção de um pensamento crítico/reflexivo. 

Assim, este estudo tem como objetivo compreender a percepção de 

estudantes de enfermagem acerca do estudo da morte no processo de formação do 

enfermeiro e os sentimentos e significados que envolvem o tema. 
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A justificativa deste estudo reside na possibilidade de contribuir para uma 

formação profissional voltada para as ações do cuidar humano diante da dor e do 

sofrimento. A nosso ver, é necessário que o estudante aprenda a lidar com as 

intempéries da vida, o que exige um novo pensamento sobre o viver e o morrer, 

estabelecendo novas ações e reações que contemplem o ser humano como um ser 

pleno. Parece-nos ser essa a essência que deveria nortear o cotidiano do 

enfermeiro, a partir de sua formação. 

Como sabemos, a educação é um processo e, como tal, deve estar 

aberto às novas discussões, em cada campo específico do conhecimento. Na área 

da saúde e, na enfermagem, em particular, nos últimos anos, mesmo de forma 

tímida, alguns estudos têm sido produzidos acerca da morte e do morrer, o que vem 

possibilitar um novo pensar/fazer no campo das diretrizes curriculares nacionais que 

orientam a formação do enfermeiro. 
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A morte vem para a mesa do banquete – Giovanni Mertinelli 
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Considerações sobre a morte e o pensar 

fenomenológico 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A MORTE E O PENSAR FENOMENOLÓGICO 

 

 

2.1 REFLEXÕES SOBRE A MORTE E O MORRER 

 

 

Desde os primórdios da humanidade, quando o homem tornou-se 

sapiens, a morte constitui o evento que mais assusta a vida, do qual não temos 

compreensão, controle e previsibilidade.  O processo de percepção acerca da morte 

e do morrer tem-se modificado, ao longo dos tempos, progredindo de uma aceitação 

serena e natural para uma situação de tabu de sociedade. 

Uma das características do ser humano é a atribuição de sentidos e 

valores que ele imprime às coisas e, à morte, no decorrer da história e, nas 

diferentes culturas, adquiriu vários significados. 

A dificuldade e a necessidade intrínsecas de seres humanos em lidar com 

a morte, enquanto ocorrência universal e certa, é gerada por meio da herança 

cultural e de sua história. Dessa forma, as imagens geradas no nosso inconsciente, 

o conhecimento em relação à morte, os sentimentos, representações simbólicas 

herdadas, que são por nós produzidas e reproduzidas estão integradas em nossa 

cultura e produzem concepções humanas a respeito da vida e da morte (ALENCAR; 

LACERDA; CENTA, 2005). 

Há variações no âmbito social-cultural e histórico das diferentes 

civilizações sobre o pensar na morte, e essas percepções influenciam a vida das 

pessoas (AGRA; ALBUQUERQUE, 2008). Em praticamente todas as sociedades, 

em especial no mundo ocidental, pensar sobre a morte aterroriza e se torna mais 

fácil negar a sua existência.   

O falar sobre morte é considerado mórbido, e muitos acreditam que fazer 

uma simples menção a ela pode atraí-la (RINPOCHÉ, 1999). Apesar disso, temos a 

consciência de que somos os únicos seres vivos que sabemos de nossa 

impermanência, e morrer, consequentemente, é um fato inevitável da vida. 

A sociedade ocidental contemporânea reduziu a morte e tudo que lhe diz 

respeito a nada, e dessa maneira mantemo-na envolta num silêncio quase absoluto 

(MARANHÃO, 2008). 
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Mesmo considerando todo esse silêncio, houve uma época quando as 

pessoas acompanhavam a morte de seus entes queridos muito de perto, permitindo 

que o morrer fosse vivido em família e isso os fortificava enquanto pessoas 

(BERTOLETTI, 2009). 

Permitia-se à pessoa que estava morrendo ficar no aconchego do lar, 

com momentos de conversa franca, despedida de amigos e familiares. As crianças 

participavam dos preparativos para a morte de um parente e os adultos não 

precisavam inventar histórias na tentativa de justificar a ausência daquele que 

partira. Assim, a criança era preparada gradualmente para enfrentar esse momento 

final. Esses pequenos atos podiam aliviar as dores da partida e proporcionar uma 

maior aceitação dessa certeza (ARIÈS, 2003).  

Quem não tinha oportunidade de viver o seu morrer junto ao seus 

familiares a passar pelas etapas de despedidas, eram considerados desprivilegiados 

(OLIVEIRA; AMORIM, 2008). 

Com o surgimento da crença de que existia vida após a morte, com a 

valorização dos bens materiais, a individualização e o egoísmo, o homem passou a 

desejar o adiamento da morte para que pudesse desfrutar um pouco mais da vida. O 

que era coletivo passou a ser individual, o que era vivido em sociedade passou a ser 

restrito ao ambiente familiar (SPINDOLA; MACEDO, 1994). Não se mediam esforços 

para esconder e minimizar o doente de “aborrecimentos e desgastes”, privando-o da 

liberdade de vivenciar e conduzir os momentos finais de sua existência (ARIÉS, 

2003). 

A partir do século XX, o ocidente passa a ver a morte como um fenômeno 

completamente interdito, discutir ao seu respeito torna-se um grande incômodo, 

assunto que deve ser ocultado de crianças. 

Para Moritz (2005) ao ocultarmos das crianças a existência do morrer, 

perdemos a oportunidade de ajudá-las a crescer e amadurecer, privando-as de uma 

rica experiência: a de encará-la como parte da vida. 

Com o advento da ciência e das tecnologias, proporcionando cada vez 

mais melhorias no âmbito da saúde, o morrer foi-se distanciando e a morte sendo 

ainda mais ocultada para longe dos olhares da sociedade, sendo transferida para os 

hospitais. 

Destarte, morrer se torna cada dia mais um acontecimento solitário. 

Perde-se o poder de decisão sobre sua própria vida e o paciente passa a ser 
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submetido a uma corrida irracional para que a morte seja adiada em alguns minutos, 

horas ou dias. Assim, ele é hospitalizado para morrer, levado a uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), onde profissionais de diversas áreas correm contra o relógio 

do tempo do viver, lutando arduamente para vencer a morte. 

Entretanto, na maioria das vezes, essa hospitalização, não permite que o 

homem seja lembrado e olhado como um ser único e pleno, repleto de emoções, 

anseios por encontrar-se solitário, com medo do desconhecido que se aproxima 

(ARIÈS, 2003). 

Diante dessas mudanças, o hospital passa então a ser o novo local para a 

morte imprimindo um novo sentido ao ato de morrer, transferindo para os 

profissionais de saúde a responsabilidade de estar e cuidar diante dos momentos 

finais da vida do ser- morrendo. 

A vida que pode ser salva mediante a hospitalização não é a que 

apresentamos aqui, mas sim a vida que chega ao seu momento final não podendo 

ser prolongada com qualidade: essa é a experiência vivida pelos pacientes fora de 

possibilidades terapêuticas curativas atuais.  

Esses pacientes são aqueles cuja ciência não possui mais tratamento 

medicamentoso indicado para que a doença possa ser controlada. Nessa fase, o 

objetivo não é atingir a cura do corpo físico, o foco é oferecer a melhor qualidade de 

vida possível para que o desfecho inexorável do morrer, possa ser vivenciado de 

maneira serena pelo paciente, familiares e para equipe que o assiste (SILVA et al., 

2008). 

Apesar da expressão “fora de possibilidades terapêuticas”, por vezes, a 

interação entre esses pacientes e seus cuidadores revelam verdadeiras terapias 

para a alma, trazendo, em algumas situações, melhorias para ambos.  

 

 

2.2 INTERFACES DO CUIDAR DIANTE DA MORTE E A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

 

A morte dentro dos hospitais sempre foi um fenômeno inevitável. Embora 

faça parte do cotidiano dos profissionais que lá trabalham, ela segue sendo 
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assustadora para eles, pois exige que haja a compreensão e aceitação da finitude e, 

a maioria de nós, humanos, ainda somos pouco preparados para vivenciá-la. 

Antes do grande avanço tecnológico na área da saúde, os profissionais 

eram os principais mediadores do processo da morte no hospital, em especial, os de 

enfermagem, pois estes permaneciam ao lado dos pacientes por mais tempo, sem 

interferência de máquinas. Nos últimos tempos, houve um grande distanciamento 

dos profissionais, o cuidado técnico e as várias tecnologias inseridas nos hospitais 

os afastam a cada dia do paciente (QUINTANA et al., 2006). 

A tecnologia trouxe e alimenta a crença de que a morte pode ser 

derrotada, criando nos profissionais a ideia de poder ilimitado e onipotência diante 

dela. Assim, a relação entre o cuidador e o ser cuidado passa a ser fragmentada e 

intermediada por máquinas. 

A concentração dos cuidados em equipamentos é questionada por 

Kübler-Ross (1998), como uma possível tentativa de rejeitar a proximidade da morte, 

fato tão apavorante e incômodo apresentado na face amargurada do ser humano 

que está sofrendo e refletindo no sofrimento, a imagem da nossa onipotência, 

limitações e a nossa própria mortalidade. 

Para Pessini (2007), o ser humano quer assumir o controle de tudo – vida 

e morte; isso vem influenciado pela presença crescente da ciência e da tecnologia 

na área da saúde. Essa ação reflete a expressão concreta do desejo inerente ao ser 

humano de tudo mudar e, começa a intervir decisivamente nas suas vidas, gerando 

situações dificílimas e complexas que trouxeram profundos questionamentos éticos 

sobre a morte e o morrer no hospital. Para ele, é curioso constatar que não é o 

fracasso da medicina, mas, precisamente, seu sucesso que trouxe essa 

problemática ética em decidir o tempo de morrer. 

Dentre os objetivos clássicos da medicina, estão salvar vidas, curar as 

pessoas promovendo saúde e diminuindo suas dores. Quando os recursos para 

atingir esses objetivos se esgotam e o fim da vida é a única alternativa, o cuidar se 

torna complexo de ser efetuado gerando grande desconforto para os profissionais de 

saúde. 

Esse desconforto advém da oscilação entre uma mentalidade de 

onipotência, acreditando que tudo é possível com o grande desenvolvimento da 

tecnologia e o sentimento de frustração, tanto por não poder salvar uma vida como 
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por não conseguir eliminar ou aliviar o sofrimento dos pacientes sob seus cuidados 

(KOVÁCS, 2003). 

A medicina tem a morte como a grande inimiga, e os profissionais da área 

médica, aqui nos referimos aos médicos e enfermeiros, apesar de começarem seus 

estudos sobre corpos mortos, não são preparados para o confronto inevitável com a 

morte (CALLIA, 2005).  

No modelo de formação vigente, uma situação de morte, em geral, é 

interpretada como um teste à competência do profissional, fato esse que pode gerar 

um grande desgaste ao profissional. A questão central é que o modelo biomédico 

ensina a tratar da doença e não do doente.  Assim, o espaço aberto para que o 

aluno compreenda que o ser humano está, geneticamente programado para morrer, 

é muito pouco abordado (BORGES; MENDES, 2012). 

Devemos lembrar que esses profissionais são, antes de tudo, pessoas 

que vivem no mundo-com-os-outros e, como eles, sofrem com o menosprezo que a 

temática morte tem em ser discutida, pois cresceram em uma sociedade na qual não 

se fala desse assunto (HENNEZEL; LELOUP, 2009). 

As escolas de enfermagem, historicamente, desenvolveram-se utilizando 

como modelo as escolas de medicina e o referencial biomédico. Mesmo com a 

inclusão da formação humanística iniciada por meio das disciplinas ligadas às 

ciências humanas,  persistiu a ênfase na vida, pois a morte do paciente rompe esse 

vinculo e é considerada pela equipe de enfermagem um fracasso (BOEMER, 1986). 

De forma geral, a literatura científica evidencia falhas na formação dos 

profissionais da saúde em relação à morte. Para Germano (1993, p. 75), a formação 

em relação ao paciente em iminência de morte parece ser falha e gera uma relação 

desafiadora: 

 

[...] não parece existir um preparo por parte dos enfermeiros e demais 
profissionais da saúde no que diz respeito ao paciente terminal. Portanto, 
essa difícil tarefa que extrapola a relação direta enfermeiro/paciente, 
estendendo-se também a família, exige, nos dias atuais, uma reformulação 
dos sentimentos de cada profissional sobre a morte e o morrer e mesmo a 
respeito da vida. 

 

 

Para Costella e Quintana (2004), o estudante de enfermagem tem desejo 

de cuidar para a vida. Quando esse cuidar é para morte, não ocorre o mesmo 
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desejo, já que o coloca diante de sua própria finitude, sendo naturalmente evitado 

esse momento. 

A justificativa do despreparo em enfrentar o momento da morte de um 

paciente é atribuída, muitas vezes, à formação acadêmica, associada à historicidade 

do tema. Benieri e Hirdes (2007) salientam que a graduação em enfermagem não 

prepara devidamente o estudante para o processo de morte e morrer. 

Uma forma de amenizar o impacto da morte nos profissionais de saúde 

seria incluir discussões sobre a tanatologia no contexto da formação acadêmica, 

pois permite discutir a morte de forma mais ampla. 

Ensinar para morte necessita de uma ampla discussão que deve permear 

todo o curso de graduação, desde os primeiros anos, de forma a preparar o 

acadêmico, gradualmente, para o enfrentamento da morte de uma pessoa sob os 

seus cuidados, durante a formação, mas principalmente para o enfrentamento de 

sua vida profissional (PINHO; BARBOSA, 2008). 

Para isso consideramos fundamental que o corpo docente esteja 

devidamente preparado para esse fim. Em um estudo efetivado com docentes do 

curso de graduação em enfermagem, Pinho e Barbosa (2008) revelam que eles 

sentem dificuldade para trabalhar com os acadêmicos as questões da morte e do 

morrer. Afirmam, ainda, que os docentes assumem-se despreparados, ao mesmo 

tempo que reconhecem a necessidade e a inevitabilidade de ensinar a cuidar da 

pessoa em iminência de morte. O tema é abordado superficialmente e isso talvez 

aconteça, na tentativa de minimizar o impacto entre os acadêmicos. 

Ao realizarem uma revisão documental, Santos e Bueno (2011) 

constataram que também os docentes vivenciam sentimentos de desamparo, temor 

e insegurança sobre como expressarão o sentimento de Morte aos alunos bem 

como aos familiares do paciente. Esse profissional teve uma formação deficiente em 

relação a esse tema, sendo assim, como ensinar então aquilo que nunca foi 

aprendido?  

Para Bellato et al. (2007), o conteúdo direcionado ao tema morte pelos 

docentes tem sido insuficiente para oferecer aos futuros profissionais, elementos 

que lhes possibilitem ir além do cuidado ao corpo que está morrendo, procurando 

alcançar a compreensão do ser humano que se despede de sua existência nesta 

vida terrena. 
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 A insuficiência curricular no que diz respeito à morte e ao morrer, 

considerando que essa área carece de investimentos dos envolvidos no processo de 

ensino e aprendizado, pode ser visualizada em estudos como os de Silva (2007), 

Bellato et al. (2007), Bernieri e Hirdes (2007), Oliveira, Brêtas e Yamaguti (2007), 

Takahashi et al. (2008), Pinho e Barbosa (2008), Oliveira e Amorim (2008), Lana e 

Passos (2008) e Borges e Mendes (2012).  

Sabemos que existem muitas questões que estão envoltas em relação ao 

processo da morte e do morrer. A maioria delas está intrinsecamente relacionada ao 

contexto histórico e à maneira como a vida que vivemos é vivida.  

Assim, consideramos que a efetivação deste estudo sobre a formação do 

enfermeiro em relação à morte, buscando entender os sentimentos e significados 

atribuídos pelos estudantes de enfermagem sobre a temática, será importante para 

suscitar novos conhecimentos e contribuir para que outros conceitos sejam 

formados sobre o viver e o morrer. 

 

 

2.3 O PENSAR FENOMENOLÓGICO 

 

 

Inserida na modalidade dos estudos qualitativos, a fenomenologia visa à 

compreensão de um fenômeno interrogado; nessa busca não existe preocupação 

com explicações nem generalizações, não existe um problema específico mas, uma 

interrogação a respeito de um fenômeno que está sendo vivenciado por um sujeito. 

Em princípio, não existem teorias que o fundamentem, o que há é um mundo vivido 

(CORREA, 1997). 

O significado da palavra “fenomenologia” associa-se ao conceito de 

método. Essa expressão não caracteriza a qualidade real dos objetos de 

investigação filosófica, o quê dos objetos, mas o seu modo, o como dos objetos. 

Exprime uma máxima que se pode formular na expressão “para as coisas elas 

mesmas” (HEIDEGGER, 2012, p. 66). Essa expressão opõe-se às construções 

soltas no ar, as coisas descobertas de maneira imprevistas e incertas, as 

pseudoquestões que se apresentam, algumas vezes, como problemas apresentados 

ao longo de muitas gerações. 
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As ideias sobre a fenomenologia surgiram no século XX com a quebra de 

um paradigma da ciência quando em um momento de crise do conhecimento, 

percebeu-se a necessidade de questionar o método da ciência positivista.  

O termo fenomenologia é composto de dois componentes: fenômeno e 

logos; ambos remontam a étimos gregos, sendo, portanto, a ciência dos fenômenos, 

descrevendo no fenômeno aquilo que se revela, o que se mostra em si mesmo, 

significando um modo privilegiado de encontro. A fenomenologia é a via de acesso e 

o modo de comprovação utilizado para determinar o que deve constituir tema da 

ontologia. É no pensar fenomenológico que há de se encontrar o horizonte para 

compreensão e possível interpretação do ser (HEIDEGGER, 2012). 

Essa corrente de pensamento foi fundamentada por Edmund Husserl, que 

propôs descrever os fenômenos vividos, vislumbrando as coisas como elas se 

manifestam no mundo. Assim, a compreensão do ser humano volta-se ao que ele 

vive cotidianamente, buscando significado para todas as suas experiências. 

A primeira escola fenomenológica foi considerada como fenomenologia 

descritiva expostas nas ideias de Husserl, cuja preocupação estava voltada para a 

questão: O que sabemos como pessoas? A segunda corrente de pensamento foi 

interpretada pelo discípulo de Husserl, o filósofo alemão Martin Heidegger (1889-

1976), que seguiu na direção da fenomenologia interpretativa, nela a pergunta 

principal é: o que é ser? (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

A fenomenologia proposta por Husserl direciona ao estudo dos 

fenômenos puros ou absolutos. É derivado de uma atitude livre de pressupostos que 

objetiva proporcionar ao conhecimento filosófico o rigor da ciência (GONÇALVES et 

al., 2008). Heidegger trata do significado do fenômeno da existência na sua 

facticidade, isto é, no modo como os seres e entes estão no mundo.  

O referido pensador estudou filosofia e teologia na Universidade de 

Freinburg na Alemanha e, nessa mesma universidade, exerceu o cargo de professor 

e reitor. Em sua clássica obra “Ser e Tempo” (1927), ele apresenta o homem como a 

expressão ontológica e nela realiza a análise da existência do mesmo como sendo 

um ser finito.  

Ser e Tempo é uma obra profundamente reflexiva que retrata com 

originalidade a questão do sentido do ser. Nessa obra, valorizam-se as palavras 

gregas e alemãs, utilizando hífens entre elas, dando a possibilidade para que o 

sentido da palavra se revele. Os inúmeros hífens encontrados na obra querem 
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deixar transparecer o “entre” si-mesmo e o outro, esse entre sem lugar marcado, 

onde o Dasein existe infinitamente como um “lugar sem lugar” (HEIDEGGER, 2012). 

Um dos grandes elementos da obra de Heidegger é o conceito de Dasein, 

que é uma resultante de dois elementos, uma palavra composta (Da-sein), “da” que 

significa “ai” e “sein” que significa “ser”. Portanto Da-sein significa a existência e o 

ser-que-está-aí, ou ser-aí, ou ainda como outros interpretam: presença. Dessa 

forma, quando se analisa o Dasein está se interpretando a existência do ser. O 

Dasein é chamado a conviver em um mundo e neste mundo irá se relacionar com os 

outros Daseins e com os seres simplesmente dados. A relação entre Daseins dá-se 

por meio da preocupação. Com os entes “simplesmente dados”, o dasein se ocupa, 

ao passo que com os homens se pré-ocupa (DUARTE; NAVES, 2010). 

Antes de sermos profissionais, somos um “Ser-aí” que está no mundo, 

vivendo com outros seres, que possuem características próprias. Heidegger (2012) 

define que “Ser-no-Mundo” são as múltiplas maneiras que o homem vive e pode 

viver, os modos como ele se relaciona e atua com os entes que encontra e a eles se 

apresenta, se aproximando das pessoas ou coisas e/ou se afastando delas.  

Esse ser-no-mundo é também um ser-para-a-morte. E esse pensar tem o 

poder de anular e potencializar todo o projeto humano. Na concepção 

heideggerriana, o ser-para-a-morte não se resume ao limite humano, mas nutre a 

busca do sentido do ser (PAULA, 2009). Em “Ser e tempo”, Heidegger (2012) define 

a morte como um fenômeno da vida, ou seja, viver também é estar-no-mundo e a 

morte é a possibilidade da impossibilidade de existir. 

No pensamento de Duarte e Naves (2010), em sua estrutura existencial, o 

homem é ser-no-mundo, inautêntico que carrega em si a capacidade de angustiar-

se, de contemplar toda sua estrutura existencial, além de pensar em sua 

temporalidade e de ser-para-a-morte. Certo do processo do morrer e tomando 

consciência desse fenômeno, o homem tem a oportunidade de escolher entre 

encará-la, aceitando tudo o que engloba essa condição, ou ainda, por ser 

essencialmente livre, se fazer indiferente na presença do inevitável, isto é, da 

possibilidade de existir, fim definitivo. Interromper uma gama de outras 

possibilidades que estavam por vir. 

No pensamento de Heidegger (2012), todos os fenômenos da existência 

não se apresentam diretamente, eles se mantêm ocultos diante do que se mostra; 
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em um determinado momento, esse fenômeno surge de maneira direta buscando a 

construção de um sentido para o mesmo diante do mundo que vive o homem. 

Desse modo, a fenomenologia existencial de Heidegger preocupa-se com 

o aspecto do existir, passando a pensar em como ele vive o seu Ser-com-os-outros, 

como ele se relaciona, atua, sente, vive com seus semelhantes. Os seus 

pensamentos vislumbram diversas perspectivas para compreensão do processo do 

cuidar diante da morte, buscando sentido para o “ser-aí” estudante de enfermagem 

diante deste universo e será utilizado como fio condutor para nortear este estudo. 
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Sono e seu meio irmão morte – John William Waterhouse 

 

 

Capítulo III 

Percurso Metodológico 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

 

Buscando compreender o significado do estudo da morte e morrer no 

processo de formação do enfermeiro, optamos por realizar um estudo do tipo 

descritivo-exploratório com abordagem qualitativa e enfoque fenomenológico. 

A pesquisa exploratória objetiva esclarecer e proporcionar uma visão 

ampla sobre um fato, questionando como esse fato se manifesta, quais os fatores 

que podem causar interferência e como as diversas variáveis se relacionam. 

Dyniewicz (2009, p. 269) complementa que “pesquisa descritiva tem como 

propósito observar, descrever, explorar, classificar e interpretar aspectos de fatos ou 

fenômenos. Buscam-se frequência, característica, relação e associação entre 

variáveis”  

Buscando conhecer e analisar as características e sentimentos 

particulares dos seres humanos, optamos pela a abordagem qualitativa, nessa 

mesma perspectiva, Lakatos e Marconi (2009, p.269) afirmam que: 

 

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
Fornece uma abordagem mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 
atitudes, tendências e comportamento etc.  

 

O fato de ser qualitativa permite descrever e interpretar, de forma mais 

ampla, o que lhe é transmitido, não se preocupando com generalizações, princípios 

e leis, focando sua atenção no específico, peculiar e individual, almejando a 

compreensão e não a explicação dos fenômenos estudados (GARNICA, 1997). 

Segundo Minayo (2004), a pesquisa qualitativa, trabalha com um universo 

de significados, aspirações, valores, motivos e atitudes, ao lado de fenômenos que, 

não sendo mensurados, não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

A descrição dos fenômenos observados está permeada de significados que podem 

ter interpretações diversas. 

A metodologia qualitativa é pertinente pela esfera subjetiva do fenômeno, 

buscando depoimentos que se transformam em dados relevantes e captando 
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fenômenos que exigem muito mais que mensuração de dados, haja vista a 

complexidade da realidade (DEMO, 2009). 

O estudo em questão busca compreender a percepção de estudantes de 

enfermagem acerca do estudo da morte no seu processo de formação, atribuindo 

significados e privilegiando seus sentimentos ao estudar este tema. Esses sujeitos 

encontram-se inseridos em um contexto acadêmico-social que os influencia e que, 

também, por ele é influenciado. 

Dentro desse contexto, escolhemos a fenomenologia para embasar a 

nossa pesquisa, por acreditarmos que ela aborda o existir humano, oferecendo 

oportunidade de interpretar a experiência vivida por ele, preocupando-se com a 

compreensão do fenômeno, como ele se mostra. Diversas vertentes abordam a 

fenomenologia, no entanto optamos por fazer algumas aproximações às ideias de 

Martin Heidegger em sua obra Ser e Tempo. 

 

 

3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO E COLETA DE DADOS 

 

 

Os participantes deste estudo foram estudantes do curso de graduação 

em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que 

estavam cursando o último ano da graduação. O fato de se encontrarem no final do 

curso garante que já tenham cursado as disciplinas que abordam a temática do 

processo da morte e do morrer, como a disciplina de ética, semiologia e psicologia 

em enfermagem, bem como a possibilidade de terem vivenciado, na prática, o 

processo de morte e morrer. 

Em princípio, todos os alunos do oitavo período foram convidados a 

participar da pesquisa, durante uma aula da disciplina de exercício profissional da 

enfermagem. Os que se dispuseram a participar preencheram uma ficha com seus 

contatos. O contato foi feito individualmente e agendadas data e hora para realizar a 

entrevista. Os entrevistados teriam que estar cursando o oitavo ou o nono período 

do curso, ou seja, o último ano. 

Assim, foram entrevistados dez acadêmicas de enfermagem, número 

estabelecido durante as entrevistas após observar a convergência e repetições dos 

discursos. 
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Para viabilizar este estudo, utilizamos a técnica da entrevista que, de 

acordo com Minayo (2004), é utilizada quando o pesquisador busca as informações 

contidas nas falas dos sujeitos envolvidos na pesquisa. A entrevista foi orientada por 

meio das seguintes questões norteadoras: Em que momento de sua formação 

acadêmica você estudou a temática morte e morrer? Que sentimentos emergiram 

em você ao estudar o tema? Qual seu significado na formação do enfermeiro? 

As entrevistas ocorreram no mês de junho de 2012, conforme a 

disponibilidade das acadêmicas e da pesquisadora. Foram realizadas em uma sala 

do departamento de Enfermagem da UFRN, proporcionando um ambiente agradável 

a fim de estabelecer uma relação e interação com as estudantes. 

As respostas foram gravadas com autorização dos participantes 

(APÊNDICE 04). No momento de ouvir a vivência das acadêmicas, foi necessário 

realizar uma escuta empática para que uma aproximação com o fenômeno fosse 

possível. As suas falas permitiram imprimir sentido á vivência e delas extrair 

significados. 

 

  

3.3 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 

Por ser uma pesquisa envolvendo seres humanos, o presente estudo, 

seguiu os preceitos definidos pela Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS/MS), em vigor no país, a qual dispõe sobre normas e diretrizes que 

regulamentam a pesquisa com seres humanos (BRASIL, 1996). 

Solicitou-se por meio de ofício (APÊNDICE 01) ao diretor do curso de 

enfermagem da UFRN, assinatura da carta de anuência (APÊNDICE 02), 

autorizando o desenvolvimento da pesquisa na referida instituição. Em posse da 

anuência, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP – UFRN) para apreciação e 

emissão do respectivo parecer que foi aprovado com nº 234/2012 (ANEXO 1). 

Com o parecer favorável, os estudantes, sujeitos desta pesquisa, 

receberam o convite para participar do estudo. Esse convite foi realizado durante 

uma aula de exercício profissional da enfermagem, disciplina do oitavo período. 
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Nesse momento, apresentamos os objetivos da pesquisa, seus benefícios para a 

formação do enfermeiro e relevância do estudo.  

Foram esclarecidos que os riscos oferecidos pela realização da 

investigação eram mínimos, embora entendendo que pode haver envolvimento 

emocional dos participantes pela especificidade do tema. Caso o participante 

apresentasse algum desconforto psicológico decorrente da entrevista, asseguramos 

que o mesmo poderia suspendê-la. 

 Com intuito de minimizar esses riscos psicológicos, a entrevista ocorreu 

em ambiente calmo, acolhedor, reservado e devidamente preparado para receber o 

aluno. O entrevistado foi informado de que todas as informações obtidas na 

efetivação deste estudo seriam exclusivamente utilizadas para fins científicos. 

Após todos os esclarecimentos, solicitou-se a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE 03) e autorização de 

gravação (APENDICE 04) aos participantes, garantindo o anonimato e a liberdade 

de retirar-se em qualquer fase da pesquisa. O anonimato foi mantido utilizando 

pseudônimos.  

 

 

3.4 ANÁLISE DO FENÔMENO EM ESTUDO 

 

 

Na pesquisa fenomenológica, os significados dos discursos emergem 

através de unidades de significados, atribuídos às percepções dos participantes 

acerca de sua experiência, ao descrever o modo de vivenciar o mundo. Para nortear 

o processo de análise, procedemos com a descrição das falas buscando atribuir 

significados.  

Conforme Martins (1992), após a obtenção das falas dos sujeitos de 

pesquisa, inicia-se a análise. Para esse procedimento, procedeu-se à transcrição 

das falas e leitura exaustiva buscando identificar unidades de significados 

convergentes entre as falas. Não existe um procedimento único, completamente 

pronto ou previamente estabelecido a ser rigorosamente seguido pelo pesquisador, 

mas algumas trajetórias podem ajudar a revelar o caminho na busca de 

compreender o fenômeno. Esse caminho é gradativo, relacionado ao próprio 
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desenvolvimento da fenomenologia, enquanto alternativa metodológica de pesquisa 

nas ciências humanas e sociais. 

Refere ainda o mesmo autor que três momentos da trajetória 

fenomenológica são utilizados para chegar à compreensão do fenômeno estudado: 

a descrição, a redução e a compreensão. 

A descrição fenomenológica corresponde ao primeiro momento da 

trajetória, sendo resultado da relação dos pesquisados com o pesquisador. Esse 

momento é fundamental, porque o olhar habitual não nos permite evidenciar o 

fenômeno em si mesmo. Nessa abordagem, o pesquisador considera sua vivência 

em seu mundo vida, uma experiência que lhe é própria, permitindo-lhe questionar o 

fenômeno que deseja compreender (SILVA; LOPES; DINIZ, 2008).  

Para Capalbo (1984, p. 139), “é pela descrição e pela variação imaginária 

dos aspectos acidentais que se chega à essência ou ao invariante, ou ao ser 

enquanto esse se manifesta tal como ele é em sua essência.” A descrição dá 

indicativos de como o sujeito percebe o fenômeno. 

Na redução, o pesquisador seleciona as partes da descrição, colocando-

se no lugar dos pesquisados, refletindo sobre suas vivências, buscando o essencial 

para atribuir significados.  

Para Martins (1992), na redução fenomenológica selecionam-se as partes 

consideradas essenciais das falas dos sujeitos, por intermédio da variação 

imaginativa. O pesquisador imagina cada parte da descrição como estando presente 

ou ausente na experiência, buscando assim reduzi-la ao que se considera essencial 

para que exista a consciência da experiência vivida. Essa etapa tem por objetivo 

encontrar exatamente que partes da experiência são verdadeiramente partes da 

nossa consciência, diferenciando-se daquelas simplesmente supostas. 

Realizar a “redução fenomenológica” significa superar o próprio horizonte 

do “conhecimento natural”, implicando o aparecimento de questões complexas e de 

problemas não completamente elucidados pelo conhecimento (GALEFFI, 2000). 

Significa ter a capacidade de restringir os pressupostos, crenças e atitudes, acerca 

do objeto de pesquisa para reduzi-lo a fenômeno. 

Nesse momento, é necessário um afastamento prévio de tudo que possa 

interferir na realidade do sujeito, distorcer seu sentido, sua autenticidade. Assim, 

precisa-se deixar entre parênteses qualquer existência efetiva do mundo exterior, 

não negando a realidade deste mundo, mas deixando somente que à experiência do 



41 

 

homem seja dada a sua autenticidade. Esse momento é também chamado epoché 

filosófica no qual o fenômeno é posto em suspensão, quando o pesquisador se 

despe de referenciais teóricos prévios (TERRA et al., 2006). 

A compreensão busca a explicitação da redução, na qual o pesquisador 

desenvolve a análise interpretativa da descrição do pesquisado envolvido na 

pesquisa. É o momento que se busca obter o significado essencial da descrição e da 

redução, refletindo sobre as partes da experiência que parecem possuir significados 

cognitivos (MARTINS, 1992).  

Em um primeiro momento da compreensão do fenômeno, as unidades de 

significados assumem a linguagem do sujeito que o está descrevendo; em seguida, 

são transformadas em expressões que são próprias do discurso que sustentará o 

que está sendo focado. Nesta pesquisa, o foco foi o significado do estudo da morte 

na formação do enfermeiro.  

Por fim, organiza-se uma síntese das unidades de significados 

encontradas nas falas dos sujeitos a partir de sua descrição, buscando suas 

convergências, divergências e idiossincrasias (CORREA, 1997).  

No entanto, neste estudo, antes de entrarmos nas questões que dizem 

respeito à morte em seus vários aspectos subjetivos, dentro de uma perspectiva 

fenomenológica, procuramos conhecer onde e como ocorre o ensino do tema no 

transcorrer do curso de enfermagem. 

Após essa identificação que possibilitou escrever um item sobre “o estudo 

da morte durante a formação acadêmica”, tratamos de nos adentrar na leitura das 

falas dos estudantes participantes da pesquisa. Daí, buscamos a convergência de 

significados de suas falas emergindo duas categorias significativas, assim 

nominadas: sentimentos que afloram ao estudar a morte e, significado do estudo da 

morte na formação do enfermeiro. 
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Torna-se importante, desde logo, assinalar que, antes da abordagem das 

categorias que constituem a essência da pesquisa em pauta, os entrevistados 

identificaram, no transcorrer do curso, os espaços de discussão e estudo acerca da 

morte. 
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A lamentação primeira – William Adolphe Bouguereau 

 

 

Capítulo IV 

Desvelando o fenômeno em estudo 
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4 DESVELANDO O FENÔMENO EM ESTUDO 

 

 

4.1 ARTE E CIÊNCIA 

 

 

Para garantir o anonimato dos sujeitos do estudo, utilizamos como 

pseudônimos o nome de pintores que, em suas obras, de alguma maneira, retratem 

a temática morte. 

A enfermagem é denominada “a arte e a ciência do cuidar” e, ao longo 

dos seus 160 anos de história, desde a sua fundação no século XIX, a profissão é 

voltada à arte de cuidar; porém, de maneira paulatina e ordenada, a construção de 

sua prática foi sendo fundamentada em princípios científicos (FERREIRA, 2011). 

Essa relação entre ciência e arte, tão presente na história da enfermagem, motivou a 

escolha dos pintores para nominar as colaboradoras da pesquisa. 

Assim, as participantes deste estudo, aqui identificadas por pintores, com 

suas obras de arte, são do sexo feminino, com idade entre 21 e 26 anos, sendo uma 

do nono período, e nove do oitavo período da graduação em enfermagem. 

Os pintores e suas obras serão aqui apresentados de maneira sucinta: 

EDVARD MUNCH (1863 – 1944) – Pintor norueguês, sendo um dos 

prercussores do movimento cultural de vanguarda, o expressionismo, que surgiu na 

Alemanha. Em seu quadro “a menina doente”, de 1885, o pintor expressa seu 

sofrimento pelo falecimento de sua irmã. Atualmente, a tela encontra-se em 

exposição em Nasjonalgalleriet, Oslo, Noruega.  

 

 

A menina doente 
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SAMUEL LUKE FILDES (1843 – 1927) – Pintor inglês, nascido em 

Liverpool, preocupava-se com as questões sociais e acreditava que as imagens 

possuíam o poder de modificar as opiniões públicas acerca de temas como pobreza 

e injustiça. Foi responsável por idealizar um dos mais belos quadros sobre temas 

médicos, “o doutor”, pintado em 1891. Nessa obra, ele expõe todo o sofrimento 

vivenciado pelo óbito de seu filho, sendo pintado para homenagear o médico que 

prestou assistência ao seu filho até o momento de sua morte. Atualmente encontra-

se exposto na galeria Tate em Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           O médico 

 

 

JOHN WILLIAM WATERHOUSE (1849 – 1917) – Nascido no Reino 

Unido, considerado um pintor neoclássico, famoso por seus quadros com 

personagens da literatura e mitologia. Sua obra “sono e seu meio irmão morte”, 

criado em 1874, retrata os personagens mitológicos filhos da deusa da noite Nix, os 

gêmeos deus do sono Hipnos e o deus da morte Tánatos. A tela está exposta na 

galeria Private Collection, EUA. 
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Sono e seu meio irmão morte 

 

 

ELIHU VEDDER (1836 – 1923) - Ilustrador e poeta norte-americano, 

iniciou suas obras pintando temas religiosos e históricos, posteriormente recebeu 

forte influência  pré-rafaelitas de modo que seu estilo foi marcado pelo simbolismo. 

Em sua obra “a copa da morte” de 1885, o autor buscou expressar uma estrofe de 

um poema no qual retrata a concepção do anjo da morte sendo influenciado pela 

personificação da morte. Atualmente, o quadro encontra-se no museu de belas artes 

em Richmond, Virginia (EUA). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     A copa da morte 

 

 

WILLIAM-ADOLPHE BOUGUEREAU (1825 – 1905) - natural de La 

Rochelle na França, iniciou sua vida nas artes pintando quadros paroquianos, e, 

para completar seus estudos em desenho, participou de dissecações anatômicas, 

estudos a trajes históricos e arqueológicos. Foi um dos primeiros pintores a 
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aprofundar conhecimentos em relação a artistas renascentistas e suas obras-primas. 

Em seu trabalho conhecido como “A lamentação primeira” de 1888, Bouguereau , 

que havia perdido seu filho pouco antes de iniciar esse trabalho, retrata um trecho 

bíblico que conta o momento em que Adão e Eva se deparam com o corpo de seu 

filho Abel assassinado por Caim. Essa obra encontra-se exposta no Museu Nacional 

de Belas Artes em Buenos Aires, Argentina. 

 

   

 

 

A lamentação primeira 

 

 

MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO (1571 – 1610) – 

Nascido na Itália em uma cidade chamada Monte Argentário, teve uma vida bastante 

conturbada, envolvendo brigas, assassinato, prisão e fuga. No entanto, destacou-se 

no cenário artístico apresentando um estilo realista acerca de temas religiosos com 

ênfase na espiritualidade; posteriormente, tais temas começaram a caracterizar lutas 

violentas, decapitações, torturas e mortes. O pintor também fazia uso do estilo 

naturalista. A sua obra “A morte da Virgem” (1606) foi elaborada para capela das 

Carmellitas de Santa Maria della Scalla (Trastevere-Roma), porém causou grande 

polêmica e foi rejeitada pela igreja, pois a virgem possuía  um rosto pálido, barriga 

inchada e braço caído, sendo ainda inspirada em uma prostituta.  Atualmente, a obra 

encontra-se no museu do Louvre em Paris. 
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A morte da virgem 

 

 

MARIANNE STOKES (1885 – 1927) - Nasceu na Áustria e estudou 

em Monique e França; nesse período, recebeu influências do naturalista rústico 

Bastien-Lepage, fato que marcou seu estilo por um tempo. Posteriormente, mudou 

do Naturalismo para o Romantismo medieval e temas religiosos. A obra “morte e a 

donzela” (1900) retrata uma história mitológica muito antiga, que conta o rapto de 

Perséfone por Hades (deus do inferno), obra idealizada por vários artistas. Essa 

obra encontra-se no Museu d’ Orsay- Paris.  

 

 

 

Morte e a donzela 

 

 

CANDIDO PORTINARI (1903 – 1962) - pintor brasileiro nascido em 

São Paulo, iniciou sua carreira na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. 

Foi caracterizado como um artista de cunho modernista e, em suas obras, retratou 
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questões sociais, tentando não desagradar o governo. Suas pinturas se aproximam 

do cubismo, surrealismo. Em sua obra “Menino Morto” (1944), mostra o sofrimento 

do sertanejo diante de uma realidade muito triste: a mortalidade infantil por falta de 

condições mínimas de sobrevivência. Essa obra encontra-se disponível no Museu 

de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, São Paulo, Brasil. 

 

 

O menino Morto 

 

 

 

GIOVANNI MARTINELLI (1610 – 1659) - pintor italiano, com estilo 

no movimento barroco. Suas obras eram marcadas pela exposição de temas 

tradicionais, religiosos e espirituais.  Em sua obra “A morte vem para a mesa do 

banquete” (1635), buscou representar a vaidade dos prazeres através da morte. O 

quadro retrata o susto por parte dos convidados que se encontravam ao redor da 

mesa, o que resultou em surpresa e medo dos mesmos. A obra encontra-se exposta 

no Museu de Arte de Nova Orleans.  
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A morte vem para a mesa do banquete 

 

DAVID JACQUES LOUIS (1748 – 1825) - pintor francês, nascido em 

Paris, considerado o mais característico representante do Neoclassicismo. Durante 

muitos anos, foi o pintor oficial da corte Francesa e de Napoleão Bonaparte. Em sua 

obra “A morte de Sêneca” (1773), David retrata a morte de Sêneca, um advogado 

que se tornou responsável pela educação de Nero. Durante o seu império, Sêneca 

se mostrava contrário às ideias de Nero; assim, sob suspeita de vingança ao 

imperador, foi condenado à morte. A obra encontra-se em exposição no Museu de 

lanVille em Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             A morte de Sêneca 
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4.2 O ENSINO DA TANATOLOGIA NO ESPAÇO ACADÊMICO  

 

 

O espaço acadêmico é o lugar onde são iniciadas as relações entre o Ser 

– Saber – Fazer e o desejo de vir-a-ser enfermeiro. O ser enfermeiro implica algum 

momento deparar-se com a morte e o morrer. Esse profissional é responsável por 

cuidar em todas as suas etapas desde o nascer, até o preparo do corpo pós-morte.  

É evidente que a formação acadêmica é voltada para a preservação da 

vida e da saúde, mas é válida a seguinte questão: em que momentos da formação, o 

acadêmico é preparado para a possibilidade de vir a cuidar diante do morrer e da 

morte?  

Esse questionamento foi feito aos sujeitos de pesquisa e aqui 

identificamos em que momentos da formação acadêmica o tema Morte e Morrer 

foram discutidos, sejam em forma de aula, seminário, encontros ou disciplina. 

A pergunta formulada às discentes entrevistadas teve tão somente o 

intuito de identificar em quais espaços do curso o tema vem sendo discutido. 

 

 

4.3 O ESTUDO DA MORTE DURANTE A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

As diretrizes curriculares do Curso de Enfermagem apontam a 

necessidade de cuidar do ser humano de maneira holística e decreve que a 

formação do profissional de enfermagem seja voltada para formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, sendo esse profissional qualificado para: 

    

o exercício da Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e 
pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os 
problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 
epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 
identificando as dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes. 
Capacitado para atuar, com senso de responsabilidade e compromisso com 
a cidadania como promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 
2001, p. 1). 

 

Ao analisarmos as diretrizes curriculares do curso de graduação em 

enfermagem (BRASIL, 2001), buscando identificar a existência de recomendações 

específicas para o ensino da temática morte e morrer, observamos que não existia 
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qualquer recomendação. Porém, percebemos que é dada ênfase ao processo de 

cuidar humanizado e holístico, entendendo o homem como um ser complexo. 

A atuação do enfermeiro deve ser pautada na busca da compreensão da 

natureza humana desde o processo do nascer até o morrer. Esse olhar deve ser 

voltado à observação do homem em seus aspectos biológico, psicológico, social e 

espiritual, cuidando desde o seu nascimento até o momento do preparo do corpo, 

após a sua morte. 

O processo de formação dos cursos da área da saúde tende a imprimir 

uma visão impessoal e puramente biológica à questão da morte, o que justifica a 

ausência da temática da tanatologia nas discussões da maioria dos cursos. O 

despreparo sentido por professores e alunos, no que se refere ao enfrentamento da 

morte, antecede à própria formação profissional, iniciando-se já na infância, a 

construção do silêncio, onde a morte é ocultada (CARVALHO, 2000). 

A publicação pioneira sobre os estudos da morte data de 1904 com o 

lançamento do livro “A Study of Death” escrito pelo médico canadense Willian Osler, 

porém só, em 1959, com a obra de Herman Feifel “The meaning of Death” se 

efetivou o desenvolvimento da tanatologia (KOVÁCS, 2003). 

Como ciência, a tanatologia ganhou maior visibilidade quando Elizabeth 

Kübler-Ross, médica psiquiatra, de origem suíça, naturalizada americana, iniciou 

seus estudos ao lado dos que se encontravam no fim de sua existência. Julgamos 

importante salientar que suas pesquisas repercutiram em todo o mundo ocidental e 

despertaram a curiosidade e o empenho de outros pesquisadores em estudar o 

tema da morte e do morrer. Seus livros são traduzidos em vários idiomas, 

reafirmando sua contribuição nos diversos espaços acadêmicos e para além destes. 

Existe uma necessidade, por parte dos que vivenciam o processo de 

morte, em externalizar seus sentimentos, e a compreensão desse momento por 

aqueles que acompanham é fundamental para a sua aceitação (KÜBLER-ROSS, 

1998). Concordando com a autora, defendemos o estudo da tanatologia na 

formação dos profissionais de saúde que lidam com a morte e o morrer e, em 

particular, na formação do enfermeiro por ser este que se encontra mais próximo do 

paciente e de seus familiares. 

De conformidade com Alencar, Lacerda e Centa (2005), há uma 

reconhecida preocupação na formação voltada para promover a saúde, qualificando 

os profissionais para a prevenção, promoção, tratamento das doenças e 
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prolongamento da vida, estando pouco apta para cuidar psicológica e humanamente 

de pacientes que se encontram fora de possibilidades terapêuticas de cura, em 

processo de morte.  

No entanto, a morte faz parte do dia-a-dia do profissional de enfermagem, 

sendo ela presença quase que diária nas instituições hospitalares. Para Lana e 

Passos (2008) é de se surpreender que, na maioria dos casos, essa problemática 

seja excluída dos currículos. Existe uma evidência, segundo Susaki, Silva e Possari 

(2006), de que os currículos, nas faculdades de enfermagem, não fornecem 

subsídios qualitativamente para um saber voltado ao preparo frente às situações de 

cuidar diante da finitude humana. 

Percebemos, nas falas de nossos entrevistados, que a temática da morte 

e do morrer foi abordada na formação acadêmica, porém, de maneira muito pontual 

e em disciplinas diferentes, como ética, psicologia e semiologia, não havendo um 

diálogo entre elas, embora se encontrem no mesmo período do curso. 

    

O primeiro momento que a gente teve essa aproximação foi na disciplina de 
psicologia, em seguida a gente teve com a disciplina de ética e na 
semiologia também tem algumas pinceladas. Não teve disciplina específica 
mas em algumas disciplinas ela teve sua ênfase.  Foram esses três 
momentos, ética, psicologia e semiologia. Dada um pouco, mas com ênfase 
em psicologia e ética. Mais foram momentos pontuais (WATERHOUSE). 
 
O primeiro contato que tivemos, se não me engano, foi na disciplina de 
ética, o segundo momento foi no sexto período. Teve também uma aula no 
quarto período que a gente aprende sobre a preparação do corpo, mas essa 
aula foi muito técnica, não voltada a reflexão sobre morte. Que eu me 
lembre, foram todos momentos muito pontuais, coisas muito rápidas, em um 
curto espaço de tempo. Não teve uma progressão sobre esse assunto. É 
como se fosse pontuou aqui e pronto esqueceu. Inclusive até nos estágios, 
eu não sei se foi, no meu grupo pelo menos não teve oportunidade de 
vivenciar o momento do óbito de uma pessoa, também não houve nenhuma 
discussão. Então foram apenas as aulas teóricas, três momentos 
(VEDDER). 

 

Não existem momentos formalmente estipulados para que seja realmente 

discutido o tema na proposta curricular, não oferecendo aos acadêmicos subsídios 

para o enfrentamento de situação de morte.  

De maneira geral, o acadêmico ainda está sendo formado com grande 

ênfase para cuidar em seus aspectos mais técnicos e práticos da função 

profissional. As questões emocionais e a instrumentalização para o desafio 

constante entre a vida e a morte é vista de maneira superficial (OLIVEIRA; BRÊTAS; 

YAMAGUTI, 2007). 
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Que eu me lembre, faz um tempinho já, mas acho que foi no quarto período, 
eu acho que foi assim uma passagem rápida [...] por semiologia e 
semiotécnica [...] Foi praticamente uma aula [...] e tem uma discussão em 
ética junto com semiologia (LUKE FILDES). 
 
Assim de aula mesmo, foi no sexto período e a que tivemos em ética. Fora 
isso é muito difícil comentar sobre a morte. Eu acho que fora isso não teve 
nenhuma vez que foi falado sobre a morte (PORTINARI). 

  

Conforme podemos depreender das falas dos estudantes e dos autores 

que tratam acerca do tema, há uma insuficiência de discussão sobre a finitude 

humana, na formação do enfermeiro. 

Torna-se importante assinalar que a própria sociedade silencia em 

relação a esse debate, como se fôssemos seres infinitos, motivo pelo qual o espaço 

acadêmico precisa recuperá-lo, induzindo as novas gerações a pensar melhor a 

vida, ao refletir sobre a morte e o morrer.  

Kluber-Ross (1998) afirma que deveríamos criar o hábito de pensar, 

discutir, conversar sobre a finitude humana antes que ela se coloque frente a nós. 

Apesar de terem assistido a algumas aulas, alguns estudantes demonstraram que 

consideraram insuficiente a abordagem da temática morte, como descrevem em 

suas falas abaixo: 

 

[...] Uma explanação por cima, mas nunca foi uma aula mesmo (MUNCH). 
 
A gente fala sobre morte, mas não entra no tema assim profundamente. 
Você vê no curso todo a palavra, mas especificamente de como o 
enfermeiro atua, não (LOUIS). 

  

Costella e Quintana (2004) afirmam que o preparo para lidar com a morte 

não tem o mesmo sentido que o preparo técnico em geral, visto que ele começa 

onde a técnica atinge seus limites e o que resta é estar ao lado. Dessa forma, se o 

estudante não tem acesso a essa forma de saber, como ele poderá cuidar? 

O despreparo “tanatológico” dos profissionais de saúde é um fato que 

gera uma série de complicações e reações, e que a expansão deste estudo em 

âmbito acadêmico e profissional é fundamental para oferecer meios capazes de  

preparar e subsidiar a assistência ao paciente em seu momento de morte e que 

permita o autoconhecimento visando facilitar a aceitação que todos somos seres 

finitos (SILVA; RUIZ, 2003). 
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A desmistificação de preconceitos para o melhor preparo com situações 

de morte e morrer se faz necessária, pois assim acreditamos que o profissional de 

saúde possa valorizar humanamente os que estão próximos de partir, bem como 

oferecer apoio aos seus familiares.  

A diferença básica entre as pessoas em geral e os profissionais de saúde 

é que, na vida desses, a morte faz parte do cotidiano e pode se tornar sua 

companheira de trabalho diária (KOVÁCS, 1992). 

Esses profissionais, em especial, o médico e os profissionais de 

enfermagem estão envolvidos no seu dia-a-dia com a situação vida e morte. O 

médico, alvo de todas as expectativas, se relaciona com a morte, na maioria das 

vezes, de maneira impessoal, fria e objetiva, em função de sua característica 

profissional e, para ele, a morte não deixa de ser aquela invariante que surpreende e 

derrota (SPINDOLA; MACEDO, 1994).  

Os profissionais de enfermagem, em virtude de conviverem um período 

maior com os pacientes, iniciam os cuidados com fortes sentimentos, mantêm essas 

sensações durante o percurso da doença e com a aproximação da morte veem-se 

impelidos a conter seus sentimentos, demonstrando a fortaleza de ânimos 

(SPINDOLA; MACEDO, 1994). 

Para Pitta (1999), o trabalho dos profissionais de saúde pode ser vivido 

com angústia e prazer. A angústia por trazer o inevitável contato com sua impotência 

frente à morte e o prazer no que se refere à valorização que esse cuidar tem em 

nossa cultura. 

Na saúde, como um todo, os profissionais ainda são despreparados para 

lidar com a morte. O próprio ensino na área reforça, sobretudo, a formação técnica e 

científica proporcionando pouco, ou nenhum espaço para abordar os aspectos 

espirituais, emocionais e sociais do ser humano e a morte é relacionada com 

derrota, perda, frustração (RODRIGUES, 2004). 

Observamos que o despreparo sentido por esses profissionais no que se 

refere à questão da morte não está relacionado, apenas, à formação acadêmica, 

mas a todo um contexto social que permeia o viver e carrega ainda o temor da 

morte. Na ausência de uma reflexão mais profunda no campo acadêmico, acerca do 

tema da  morte, comprometida com o ser em sua plenitude, terminamos por imprimir 

uma visão impessoal e eminentemente biológica. 
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Nessa perspectiva, termina por existir uma excessiva ênfase nos recursos 

de cura e de adiamento da morte, sem preparação científica, humanística e 

psicológica para enfrentar o fim da vida como inerente e natural ao ser humano. 

 

 

4.4 REVELAÇÕES SOBRE O ESTUDO DA MORTE: ASPECTOS 

FENOMENOLÓGICOS 

 

 

Neste espaço, abordaremos as duas categorias que traduzem os 

sentimentos dos estudantes entrevistados em relação ao estudo da morte. 

Para que o fenômeno em estudo fosse desvelado, foi fundamental o 

entendimento da fenomenologia existencial proposta por Martin Heidegger, que 

possibilita a interpretação do fenômeno na forma como ele se apresenta, não 

separando razão da emoção e, sim, questionando a maneira de ser na existência, 

no modo essencial do viver (HEIDEGGER, 2012). 

A compreensão do fenômeno surge quando atribuímos significado a algo 

através da compreensão do que vemos. A fenomenologia denomina isso de 

“consciência de”. Nesse momento, são centralizados os aspectos do conhecimento 

humano em sua subjetividade (BERTOLETTI, 2009).  

No estudo ora desenvolvido, foi possível uma aproximação com o 

fenômeno em pauta com base nas falas dos entrevistados de cujo material empírico 

emergiram algumas unidades de significação, transformadas, posteriormente, em 

categorias de análise. Pela convergência de significados, foram assim nominadas: 

sentimentos que afloraram ao estudar a morte, e significado do estudo da morte na 

formação acadêmica. 

Ressaltamos que um fenômeno nunca é desvelado totalmente, visto que 

novas inquietações sempre surgirão. Boemer (1994) afirma que os significados 

expressos nas falas estão inseridos em um todo que vai além do revelado pelo 

entrevistado, havendo sempre algo que não foi expresso e que permanece oculto. 

Sendo assim, sempre haverá algo a ser desvelado. 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

Para o ser humano, o ato de morrer, vai além de um fenômeno 

simplesmente biológico e natural;  nele, está contida intrinsecamente uma dimensão 

permeada de simbolismo que se relaciona tanto à psicologia como às ciências 

sociais.  

A interpretação existencial da morte precede toda a biologia ou ontologia 

da vida. A “morte não é algo simplesmente ainda-não dado e nem o último pendente 

reduzido ao mínimo, mas, muito ao contrário, algo impendente, iminente” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 325). 

A morte apresenta-se como um fenômeno impregnado de valores e 

significados que dependem do contexto social, cultural, histórico e religioso em que 

se manifesta (COMBINATO; QUEIROZ, 2006). 

Pensar na morte como uma realidade, para o ser humano, é algo que 

assusta gerando angústia, ansiedade e medo. Esses sentimentos de temor à morte 

são universais e apresentam várias dimensões e reações, estando presentes 

independente de raça, cor, crenças, valores e nível socioeconômico.  

Para Werle (2003), a angústia não se define, apenas, como um fenômeno 

psicológico e ôntico, isto é, referente somente a um ente ou a algo dado, e sim sua 

dimensão é ontológica buscando entender a natureza do ser, pois nos remete à 

totalidade da existência como ser-no-mundo. 

O sentimento de angústia pode conduzir o ser humano a encontrar o 

modo de ser mais autêntico, possibilitando que esse ser abra-se para o mundo, 

manifestando seu poder de transcender sobre si mesmo e sobre o mundo que o 

cerca. A angústia com a morte é a angústia ‘com’ o poder-ser mais próprio, 

irremissível e insuperável (HEIDEGGER, 2012, p. 326). 

A diferença entre a ansiedade e o medo não está muito explícita em seu 

conceito, mas segundo Graeff (2007, p. 540): 

 

a ansiedade é a emoção relacionada ao comportamento de avaliação de 
risco que é evocado em situações em que o perigo é incerto (ameaça 
potencial), seja porque o contexto é novo ou porque o estímulo do perigo 

SENTIMENTOS QUE AFLORAM AO ESTUDAR A MORTE 
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esteve presente no passado, mas não está mais no meio ambiente. Ao 
contrário, o medo está relacionado a estratégias defensivas que ocorrem 
em resposta ao perigo real que está a certa distância da vítima (ameaça 
presente). 

 

 

Esses conceitos de angústia, ansiedade e medo são retratados por 

Heidegger (2012) como interdependentes e geram no ser humano uma possibilidade 

de entender sua existência no mundo-com-os-outros como um ser autêntico. 

O medo da morte não é inato como relata Kóvacs (1992), ele é inerente 

ao desenvolvimento do ser humano, porém é um medo básico a que ninguém fica 

imune. Esse medo tem um lado vital e precisa estar presente na medida certa, visto 

que ele expressa o instinto de autoconservação, uma forma de proteger a vida e 

uma possibilidade de superar os instintos que poderiam gerar à destruição. 

A morte desperta entre os que falam sobre o tema um mal-estar, um 

arrepio misturado ao medo de nossa própria finitude e a dos que amamos e, na 

maioria das vezes, ela é evocada através de palavras veladas (SCHUMACHER, 

2009).  

Os participantes do estudo, ao serem questionados acerca dos 

sentimentos que afloram, ao discutirem o tema morte em sala de aula, em suas falas 

podemos perceber, o mal-estar, angústia e o medo que o tema provoca. 

 

[...] A temática morte provoca uma perturbação, uns preferem não discutir, 
outros preferem [...]. Eu acho que todo aluno deve ter medo. O aluno fica 
pensando quando vai para a pratica, se morrer alguém e agora? E agora se 
morrer, acho que com certeza todo mundo se sente perdido (MUNCH). 
 
A princípio foi impactante, porque a gente ouve muito a questão da morte 
dentro da área da saúde você lida com vida e com morte e quando você 
escuta a respeito e ver aquela coisa mais pautada, através dos professores 
falando, então a princípio foi um baque é diferente, eu não esperava, mais 
assim, mediante essa situação de você saber que existe a morte dentro de 
nossa profissão, eu fui me adaptando a essa realidade (MARTINELLI). 

 

Em sua obra “Ser e tempo”,   escrita em 1927, Martin Heidegger analisa a 

morte como uma possibilidade para descobrir o “Ser – Dasein - Presença”; para ele, 

o homem é “um ser que caminha para morte” desde o momento de sua concepção e 

na morte ele descreve a possibilidade do homem conquistar a totalidade da vida. E, 

estando vivo e consciente da morte, o homem tende a se angustiar: 
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O próprio ser-no-mundo é aquilo com que ela se angustia. O porquê dessa 
angústia é o puro e simples poder-ser presença. Não se deve confundir a 
angústia com a morte e o medo de deixar de viver (HEIDEGGER, 2012, p. 
326). 

 

A essência do Dasein é poder-ser, e, nesse sentido, a morte torna-se a 

possibilidade extrema que antecede todo o seu poder-ser de fato, pois, desde o 

momento do nascimento, o ser se antecipa para a morte e passa a sentir a angústia 

diante dessa possibilidade (ARAÚJO, 2005). 

Porém, atualmente, vivemos em uma sociedade capitalista que estimula o 

consumismo desenfreado, as relações se tornam fugazes, os sentimentos voláteis e 

há supervalorização das coisas materiais, o que faz com que as pessoas vivam 

como se fossem eternas. Diante disso, toda e qualquer ideia contrária a essa 

realidade é afastada do pensamento como algo nocivo à reflexão do homem; a 

morte, por exemplo, é uma dessas ideias que convida à realidade e atesta a 

impotência do homem diante de sua finitude. 

A angústia da morte pesa em surdina no inconsciente e rivaliza com a 

angústia da vida, esmagada pelas premissas contemporâneas. O dilema existencial 

paralisa o ser humano e abafa o seu potencial. Atirado na roda viva do “ter”, vê-se 

afastado da possibilidade consciente do “ser” (ROTTENSTEIN, 2005). 

O medo é algo inerente ao desconhecido, e a morte é, hoje, em nossa 

sociedade algo que, por mais que esteja presente no nosso dia a dia, praticamente 

nada sabemos a seu respeito. Somos educados para ocultá-la de nossa realidade, 

assim cada vez mais a desconhecemos e a tememos. E esse medo em falar da 

temática morte é apresentado em quase todas as falas de nossos entrevistados. 

 

[...] O sentimento que veio foi um sentimento, não sei se pode ser chamado 
de sentimento, mas trouxe um sentimento de angústia, com medo de perder 
outras pessoas no meu caso, um sentimento de entender que a morte é 
algo mais. Como eu já falei, um sentimento triste porque um dia a gente vai 
passar pela morte, um dia estaremos na nossa profissão e veremos a morte 
de perto [...] (LUKE FILDER). 
 
Tem momentos que dá medo tem momentos que não. A morte às vezes 
você tem bastante medo, não acha? [...] Aquilo que a gente desconhece 
temos medo. È muito incerto. Ai as pessoas geralmente dizem:  não eu não 
tenho medo de morrer não, tenho medo da forma como vou morrer. Mas 
não, eu acho que 90% das pessoas tem realmente medo do incerto, do que 
vai acontecer (WATERHOUSE). 
 
[...] Eu abomino essa história, morte pra mim lá do outro lado da serra. 
Entendeu, é longe, principalmente quando se trata da minha família [...] 
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associado ao medo, não o medo assim da dor, das pessoas desconhecidas, 
mas medo que isso afete a minha família (CARAVAGGIO). 
 
Estudar esse tema mexeu comigo, porque quando eu entrei no curso de 
enfermagem o meu maior medo era chegar a tratar um paciente no leito da 
morte. [...] eu não sei falar muito sobre a morte porque eu tenho medo 
(silêncio) eu tenho muito medo (STOKES). 
 
Eu posso dizer que eu fiquei um pouco com medo de ter a certeza que eu ia 
me deparar com a morte nos estágios. Eu fiquei com receio pensando: 
como é que eu vou reagir? Porque às vezes a gente reage diferente, não 
sei se eu tenho medo de ser fria ou de ser emotiva demais (PORTINARI). 

 

Segundo Heidegger (2012, p. 330), há uma dificuldade existencial em se 

sentir a experiência ontológica do morrer e da morte. Dessa forma, esse processo 

permanece em constante inoclusão, pois irá representar o fim da estrutura do ser-

no-mundo-com-os-outros. No âmbito público, “pensar na morte” já é considerado 

medo covarde, uma insegurança da presença e uma fuga sinistra do mundo. O 

impessoal não permite a coragem de se assumir a angústia da morte. 

Não devemos pensar na morte sob a óptica da morte do outro já que, ao 

morrer, parte-se, deixando o mundo e esse será o referencial para os que ficam, e 

passam a conviver com a ausência do que partiu. Não se deve experenciar a morte 

do outro, e sim apenas ficar junto (ARAÚJO, 2005).   

 

A indicação da morte dos outros como tema sucedâneo para a análise 
ontológica da conclusão e totalidade da presença repousa ainda sobre uma 
pressuposição, que mostra um inteiro desconhecimento do modo de ser da 
presença. A pressuposição reside em se acreditar poder colocar 
arbitrariamente no lugar da presença qualquer outra, de maneira que se 
teria acesso nos outros àquilo que na própria presença, não se deixa 
experimentar. Mas será, na realidade, essa pressuposição tão desprovida 
de fundamento? (HEIDEGGER, 2012, p. 313) 

 

Na perspectiva de Heidegger (2012, p. 314) “a morte é essencialmente e 

cada vez” mais do dasein e, nesse sentido, ela só poderá ser apreendida no âmbito 

da sua existencialidade.  Destarte, é necessário que comecemos a pensar na morte 

na perspectiva da compreensão do EU para que possamos dirimir o medo do 

morrer. 

Em seus ensinamentos, Elisabeth Kübler-Ross (1996) afirma que não se 

deve e nem precisa esperar a vivência de uma morte para que aprendamos a vivê-

la. Se a encararmos como companheira invisível, mas amigável, presente em todos 

os dias de nossa vida, nos fazendo lembrar que não se deve esperar pelo amanhã 
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para se realizar o que deseja, poderemos aprender a viver a vida em vez de, 

apenas, deixá-la passar. 

Kovács, em 1985, realizou uma pesquisa no Brasil utilizando a escala 

criada por Hoelter (1979): “A Multidimensional Fear of Death Scale”. Tal escala trata 

das oito dimensões do medo da morte e permite que estabeleçam escores parciais e 

totais para cada dimensão considerada, trazendo dados relevantes para pesquisas 

na área. Conforme a autora, as dimensões são as seguintes: 

 

1. Medo de morrer: Lida mais com o processo específico de morrer do que com 

quaisquer consequências que acompanhe este processo. 

2. Medo dos mortos: Mensura a reação dos indivíduos ao entrar em contato com 

pessoas ou animais mortos. 

3. Medo de ser destruído: Lida com o temor referente à destruição do corpo 

imediatamente após a morte, como por exemplo: temer que seu corpo seja 

estudado após a morte por estudantes da área da saúde. 

4. Medo da perda de pessoas significativas: Tem relação com o medo de perder 

alguma pessoa com quem se tenha vínculo familiar, ou afetivo. 

5. Medo do desconhecido: Se relaciona a questão da existência e do 

questionamento a respeito do que virá depois da morte, incluindo a questão 

da crença em Deus. 

6. Medo da morte consciente: Esta dimensão lida com o medo dos processos 

subjacentes à morte e com o temor de se estar consciente nesta hora. 

7. Medo do corpo após a morte: Se relaciona com a preocupação da qualidade 

do corpo depois da morte, com o medo do mesmo desfigurar-se. 

8. Medo da morte prematura: Esta dimensão do medo se relaciona à frustração 

e angústia por não ser possível ter vivido algumas experiências ou objetivos 

antes de morrer. 

 

A morte nos coloca frente a frente com a nossa vulnerabilidade como ser 

humano, e isso nos remete ao medo que, de certa forma, preserva nossa vida. O 

medo da morte é uma reação natural de todos, afirmam Machado e Leite (2004), e 

esse medo é parte da existência humana.  

Sendo o profissional de enfermagem um ser que convive com a morte em 

seu cotidiano, esse medo também se exacerba e todos os dias ele procura buscar 
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alternativas visando superar as limitações para prestar assistência nos momentos de 

morte, ficando diante da impotência ao invés da onipotência que os profissionais de 

saúde costumam sentir (CARVALHO, 2009). 

O ser humano teme demasiadamente o desconhecido, e, por isso, teme 

também a morte, fato incógnito para as pessoas. Kovács (2003, p.13) mostra a 

dificuldade do homem diante dessa etapa do viver “a morte é algo que não pode ser 

descrito, pensado, nomeado, algo frente ao qual não se encontram palavras”.  

O fato de não se poder descrever o acontecimento da morte cria uma 

expectativa e um terror maior diante dela. A mudança da vida para um desconhecido 

total pós-morte gera sentimentos de insegurança, solidão e medo. A questão de não 

saber e de não ter como saber o que ocorre após a morte, essa sensação de 

fragilidade e impotência é o que mais aterroriza o desconhecido solitário. 

É essencial para a equipe de saúde, em especial para a equipe de 

enfermagem cujos profissionais permanecem mais tempo ao lado do paciente, 

efetivar o cuidar com um profundo sentido de alteridade. Compreender seu 

sofrimento e sentimentos prepara o profissional para desenvolver um cuidado com 

empatia e desvelo.  

A dor impulsiona o profissional a cuidar e salvar vidas, já o amor 

humaniza os atos praticados. Cuidar requer bondade, paciência e carinho, é dever 

do enfermeiro prestar cuidados ao paciente durante todo o tratamento (KÓVACS, 

2003).  

A identificação dos sentimentos envolvidos na prática assistencial de 

enfermagem é importante; sabemos que o autoconhecimento é um processo 

louvável a ser explorado já que sua finalidade consiste em buscar meios de melhor 

adaptação a situações que impliquem manifestação de emoções profundas, e o 

momento de cuidar para a morte é uma dessas situações (TAKAHASHI et al., 2008). 

Assim, acreditamos que, ao desvelar os sentimentos que envolvem o 

estudo da temática morte e morrer, enriquecemos e consolidamos o conhecimento 

acadêmico acerca de tal processo, permitindo que seja feita uma reorganização de 

conceitos e criando espaços para o diálogo entre o viver e o morrer. Nesse processo 

de formação acadêmica, faz-se necessário instrumentalizar esses futuros 

profissionais a vencerem o medo que sentem, e aprenderem a cuidar do ser em 

iminência de morte. E, sobretudo, colher as lições que esse momento propicia para 

enfrentarmos melhor a vida. 
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Mesmo sendo o homem um ser-para-a-morte consciente de sua finitude, 

a morte ainda é um fenômeno que choca, sendo considerada obscura e um fato a 

ser negado. Essa negação não é uma atitude saudável, pois acaba, de certa forma, 

marginalizando o ser que está morrendo. 

Os profissionais de enfermagem são preparados para a assistência de 

tratar e curar os pacientes através do cuidado, perdendo de vista que a morte faz 

parte da condição humana. O cuidado e assistência são essenciais tanto no decorrer 

da vida como também no momento da morte (SILVA et al., 2011). 

A condição de terminalidade é um desafio para a equipe de saúde, que, 

no exercício da profissão, convive com várias situações de vida e morte dentro das 

instituições hospitalares (LORENÇON, 1998).  

As regras e normas existentes na instituição hospitalar, bem como a 

hierarquização de atividades permitem pouca possibilidade de diálogo entre os 

diferentes atores sociais envolvidos no processo da morte e do morrer. Ao aliar os 

interesses institucionais dos hospitais, que, normalmente, estão direcionados ao 

curar, ao modelo de formação profissional biologicista e tecnicista, cria-se um 

modelo de negação da realidade que impede o sujeito/profissional de se defrontar 

com a inexorabilidade da finitude do paciente (BORGES; MENDES, 2012). 

Silva et al. (2011, p. 739) explica a dificuldade do enfermeiro em conviver 

com a assistência não curativa e com a morte: 

 

Essa maneira de pensar decorre da formação profissional, na qual o 
enfermeiro sente-se compromissado com a vida, e é para a preservação 
desta que deverá sentir-se capacitado, esquecendo-se, porém, que a morte 
faz parte da vida; formação acadêmica fundamentada na cura, e nela está 
sua maior gratificação. Sendo assim, quando em seu cotidiano de trabalho 
necessita lidar com a morte, em geral sente-se despreparado, e tende a 
afastar-se dela. 

 

SIGNIFICADO DO ESTUDO DA MORTE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 
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Durante a formação acadêmica na referida instituição onde a pesquisa foi 

realizada, os acadêmicos não têm uma disciplina específica sobre a morte; o tema é 

abordado em disciplinas como a Ética, Psicologia e Semiologia. De conformidade 

com suas informações, são poucas as aulas sobre o tema; daí julgarem 

insuficientes; no entanto, reconhecem como momentos importantes de reflexão e 

permeados de significados como podemos observar em suas falas. 

 

Eu acho que é muito importante você falar sobre a morte, eu acho que todo 
mundo, independente ou não de ser profissional de saúde tem uma 
dificuldade muito grande em lidar com a morte, em lidar com a finitude da 
vida. Sabemos aquele velho ditado, que a única certeza da vida que todo 
mundo vai morrer. Quem sabe se realmente entendêssemos isso e 
compreendêssemos a vida as pessoas pudessem ser até mais humanas, 
mudassem sua postura frente aos pacientes também (WATERHOUSE). 

 

O conhecimento sobre a morte não necessariamente ensina o indivíduo 

para entendê-la em toda a sua complexidade, porém possibilita uma melhor atitude 

diante desse fenômeno, proporcionando ao futuro profissional uma ação mais ética, 

um agir mais filosófico, mais atento, mais humano (SILVA; RUIZ, 2003). 

A consciência da morte é a possibilidade mais genuína de nos tornamos 

seres autênticos. A existência autêntica consiste em aceitar o fato do “ser-para-a-

morte” como explica Heidegger. 

 

A morte é uma possibilidade ontológica que a própria presença sempre tem 
de assumir. Com a morte, a própria presença é independente em seu poder 
ser mais próprio. Nessa possibilidade, o que está em jogo para a presença 
é pura e simplesmente seu ser-no-mundo. Sua morte é a possibilidade de 
poder não estar mais presente (HEIDEGGER, 2012, p. 326). 

 

No momento em que o ser humano desperta para sua finitude ele passa a 

compreender melhor a finitude do outro, este outro, aqui retratado como o paciente 

que recebe os cuidados de enfermagem. Nesse sentido, o estudo da tanatologia 

prepara o ser para compreender a morte não como um fracasso da nossa ação de 

cuidar e sim como um fenômeno natural e destinado a todos. 

 

Essas aulas foram muito importantes para mim, mas pela reflexão que eu 
terei que com certeza, se eu for atuar realmente na assistência, ou não até 
mesmo para o pessoal, eu vou ter que saber lidar com essa situação 
(BOUGUEREAU). 

 
Abriu um pouco mais a visão sobre a morte, não como algo só técnico. Mas 
foi bom para a gente saber lidar com a situação. Foi passado como uma 
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coisa normal, porque se existe receios, então dá para a gente abrir um 
pouquinho a mente. Assim, em nenhum momento a aula passou para a 
gente ser fria não, foi assim para lidar com a morte, para percebermos que 
é uma coisa que acontece. Precisamos ter a consciência que enquanto 
profissionais a gente vai ter que lidar com ela (PORTINARI). 

 

No pensamento de Heidegger, a existência do homem não é a ele 

oferecida como um caminho pronto, no fim do qual se encontra a morte. A morte é 

uma possibilidade apresentada ao homem desde o momento do seu nascimento 

podendo atravessar a sua existência a qualquer momento. 

A dificuldade de se discutir sobre a temática da morte deve ser analisada 

em todo seu contexto, pois, na nossa cultura ocidental, a morte é um grande tabu. 

Para Oliveira e Amorim (2008), a academia como instituição formadora precisa 

preocupar-se em formar profissionais com sensibilidade que possam vir a expressar 

seus sentimentos para aprofundar essa temática no processo de ensino 

aprendizagem. Segue afirmando ser difícil o estudante ter a oportunidade para 

vivenciar e discutir um fenômeno tão complexo.  

A compreensão da morte e não só a explicação como fenômeno biológico 

é de suma importância para o profissional de saúde. Para isso a formação 

acadêmica deve oferecer momentos que oportunizem a reflexão dos discentes sobre 

o tema apropriando-se de conteúdos em que o ser humano é seu principal foco de 

estudo: para isso, seria importante a valorização da antropologia, da sociologia, da 

psicologia, da ética, conhecimentos que permitem uma reflexão mais profunda na 

esfera emocional e fazem parte do elenco de disciplinas do currículo de 

enfermagem.  

Rinpoche (1999) afirma que o conhecimento sobre a morte, de como 

ajudar as pessoas que estão morrendo e sua natureza espiritual deveriam estar à 

disposição de todos os níveis da sociedade pois, assim, ajudariam a repensar a 

vida. 

Na fala dos estudantes entrevistados, percebemos que a discussão deste 

tema na formação acadêmica trouxe uma mudança de comportamento e de 

pensamento sobre o morrer permitindo uma reformulação de conceitos previamente 

estabelecidos. 

 

Logo depois do primeiro contato que eu tive estudando a morte, que não foi 
muito legal, depois do baque e que eu voltei a normalidade eu até me 
interessei pelo tema [...], mudei a percepção e tudo, hoje eu já consigo 
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observar de uma forma bem, não pontual morreu acabou ali, não. Eu 
consigo entender de uma forma geral, que tem uma família, aquela pessoa 
que não está só ali como internado fica ali só o paciente, só aquilo e pronto. 
Ela tem todo um contexto, eu consegui abrir a mente nesse sentido, pensar 
em todo contexto, não só aquela situação pontual, que é uma pessoa 
doente e pronto (MARTINELLI). 

 
Depois da aula eu vi a morte de uma outra forma, que não era o término de 
tudo, acabou e pronto [...] Passei a compreender mais, vê de uma outra 
forma. Porque mudou minha opinião, aquele conceito pequeno de morte foi 
ampliado (STOKES). 

 
O que a morte pode representar pra você, pode representar diferente para 
outra pessoa. Estudar me trouxe um significado de aprendizado (VEDDER). 

 

Carvalho (2000) ressalta ser importante a crença na possibilidade de 

transformações significativas nas atitudes diante da morte e do morrer e que essas 

transformações podem surgir mediante uma melhor formação ainda na graduação 

dos futuros profissionais, pois, invariavelmente, esses irão se defrontar com a morte 

em algum momento de sua profissão.  

À medida que se permite pensar na morte cotidianamente, de forma 

crítica, cuidadosa e adequada, evidencia-se um aprendizado da certeza assim 

fundada de que todo homem é um ser-para-a-morte (HEIDEGGER, 2012). 

Quando ocorre a falta de preparo profissional para lidar com situações de 

morte e terminalidade, podem surgir duas consequências que segundo Takahashi et 

al., (2008) são: a sensação de fracasso frente a sua missão que é o curar e o 

afastamento do cuidado direto ao paciente.  

Corroboram este pensamento, Oliveira, Brêtas e Yamaguti (2007) quando 

afirmam que, durante o exercício da profissão, os enfermeiros desenvolvem as suas 

ações na busca de salvar vidas e evitar a morte, que, quando se faz presente em 

sua ação de cuidar, pode causar um estado de tristeza, perda, frustração e estresse. 

Existe, naturalmente, necessidade de um maior aprimoramento na 

formação dos profissionais de saúde e, isso se revela nas falas dos estudantes, 

mesmo considerando a importância de algumas aulas: 

  

É de extrema importância você pensar na morte, principalmente, enquanto 
profissional. [...] Quando você se depara com uma, por exemplo à morte do 
paciente, você não sabe compreender suas emoções, você tem dificuldade 
porque você não estudou sobre aquilo, ninguém lhe preparou para esse 
momento, aí fica difícil para você. Eu acho que se estudássemos mais 
sobre a morte, era muito importante, se a gente tivesse uma discussão 
maior, muita gente iria se modificar e quem sabe até a enfermagem se 
modificasse, porque cada pessoa é um agente modificador daquele 
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conhecimento. E como a gente não tem e é todo mundo imaturo,  coloca 
muitas barreiras ali então fica muito difícil (WATERHOUSE). 
 
É super importante que tivesse algo mais voltado para essa área com 
relação a morte, eu sinto falta, você vê que é importante depois que você 
passa pela experiência, seja em aula ou mesmo tendo um exemplo dentro 
do grupo de estágio ou coisa parecida [...]. Eu acho que o conteúdo dessa 
temática da morte deveria aumentar, se pudesse ter uma disicplina que 
fosse com uma carga horária mais elevada. Bem, não sei dizer se uma 
disciplina mas pelo menos uma semana com relação a tanatologia essas 
coisas, aí sim eu acredito que deveria ter, que ia melhorar essa visão ( 
MARTINELLI). 

 

Segundo Santos e Bueno (2011), os cursos de graduação em 

enfermagem têm preparado mal seus alunos para o processo de morte, e a 

formação acadêmica, nesta temática, pode ser considerada ínfima, apresentando 

parcos investimentos. Afirmam ainda que existe uma necessidade de se construir 

um programa de educação específico para a temática da morte e morrer voltando 

sua abordagem para uma reflexão crítica e social, possibilitando uma transformação 

da realidade vigente. 

Nos relatos dos discentes entrevistados, ficou explícito que a temática da 

morte necessita de mais aprofundamento na formação acadêmica, quem sabe, 

sendo abordada como uma disciplina específica à tanatologia. 

 

Eu estava até falando com a professora para colocar uma disciplina, 
também, mesmo que não seja obrigatória no currículo, mas que seja uma 
disciplina complementar (WATERHOUSE). 
 
Uma disciplina específica que acho que aí, teria um efeito maior ainda, uma 
disciplina específica falando sobre aquilo, o estudo seria muito mais 
aprofundado.Tem pessoas que não podem nem ouvir a palavra morte que 
já começam a tremer, chorar como temos em sala de aula. Será que 
durante um semestre inteiro falando sobre aquilo não acabaria..mudando? 
aquilo traria um consequência positiva para vida dela como profissional 
(VEDDER). 

 
Eu acho que a falta de conhecimento sobre esse tema morte, venha de 
muito tempo e eu nunca ouvi nem falar de alguém que tivesse a formação 
sobre morte. Inclusive eu acho muito interessante que essa formação seja 
feita, e que fosse estimulado mais na graduação (BOUGUEREAU). 

 

 

Compreender a finitude conduz o Ser-aí a procurar entender a vivência da 

morte de outros entes ao seu redor. A morte de um ente transporta naturalmente a 

pessoa para a condição de ser-no-mundo frente ao morrer, e, nesse momento, a 

ausência do ente terá que ser enfrentada, e, nessa ausência, encontra-se a 

possibilidade de um viver mais pleno (HEIDEGGER, 2012). 
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Concordamos ser necessária uma reflexão maior sobre a temática do 

morrer, pois acreditamos que, dessa forma, teremos profissionais mais sensíveis às 

necessidades daqueles de quem cuidam e possam vir a prestar uma assistência 

mais humanizada. Essa reflexão deve ser reforçada na academia uma vez que, 

nesse espaço, o aluno vivencia um processo de aprendizagem com vistas a 

desenvolver novos valores e conceitos sobre a vida humana em uma perspectiva 

bioética. 
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A morte de Sêneca – David Jacques Louis 

 

 

À guisa de conclusão 
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5 À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

 

Com base nas narrativas desveladas nos discursos dos participantes, 

retomamos as questões do estudo com a certeza de que não o concluímos,visto que 

cada fala analisada abria um novo horizonte de questionamentos para a inquietante 

discussão sobre a morte e o morrer. 

Falar sobre a morte sempre foi um grande desafio. Mesmo ciente de que 

o “homem é um ser-para-a-morte”, não estamos preparados para enfrentar essa 

certeza que convida o homem a refletir o quão é tênue e efêmera a passagem pela 

vida. 

Buscamos compreender o processo de formação do enfermeiro em 

relação à morte e, diante das argumentações a respeito da temática proposta, 

podemos afirmar que se faz necessária uma maior e melhor fundamentação acerca 

do tema, fato este evidenciado claramente nas falas dos participantes.  

Apesar de existirem momentos de reflexão sobre o tema durante a 

formação, percebemos que a inserção da temática acontece de maneira 

inconsistente, sem interligação dos saberes, carecendo de maiores investimentos no 

processo de ensino/aprendizado. Da mesma forma, não há uma discussão mais 

ampla a respeito do tema envolvendo professores e estudantes. 

Assim, evidenciamos uma lacuna na formação profissional sobre a 

temática da morte e do morrer. O conteúdo ensinado na graduação não preenche, 

de forma significativa, a necessidade do saber profissional para cuidar do ser 

morrendo. A morte é um fenômeno bastante complexo, com profundas implicações 

humanas e esse fenômeno deve ser compreendido de maneira interdisciplinar, o 

que comumente não ocorre na maioria dos cursos da área da saúde.  

No entanto, o profissional de enfermagem lida constantemente com a 

proximidade da morte. Assim, deve ser e estar preparado para o enfrentamento de 

situações relacionadas ao processo do morrer. Dessa forma, consideramos 

fundamental proporcionar uma reflexão contínua sobre esse processo, a fim de 

desnudar os conceitos preconcebidos desde a infância, bem como instrumentalizar 

esses profissionais para lidar com os aspectos subjetivos que envolvem a temática.  
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Em um contexto dirigido por um paradigma que norteia o cuidar para o 

curar, torna a morte uma grande inimiga a ser derrotada pelos profissionais. Assim, 

podemos perceber que os sentimentos e reações apresentados pelos acadêmicos 

remetem ao medo e à angústia em reconhecer a finitude humana. 

Para enfrentar a morte de uma maneira que tenhamos menos medo, é 

necessário que o profissional compreenda a morte e não só a explique em seu 

sentido biológico. Esse pensar exige a busca de conhecimentos que envolvem a 

esfera humana em seus componentes afetivos, espirituais e sociais. Entendemos 

que o ensino deve contribuir na formação de conceitos, visando fornecer subsídios 

importantes para um enfrentamento melhor entre o encontro do viver e do morrer, 

proporcionando um cuidado de qualidade aos envolvidos nesse processo. 

A discussão sobre o medo da morte e do morrer e o cuidar do ser 

morrendo deve ser analisada em seu processo que vai além de uma experiência 

objetiva, já que envolve, também, uma história humana permeada de subjetividades. 

Isso exige um esforço por parte da educação no sentido de considerar a 

integralidade do cuidar. 

Esclarecemos que não se trata de lutar contra os sentimentos e 

desconfortos gerados pelo tema morte, mas de possibilitar uma compreensão e 

buscar os significados que esses sentimentos representam para o futuro 

profissional, para que ele possa entender de que maneira esses sentimentos podem 

influenciar o cuidado do ser morrendo. 

Mesmo sendo realizada em momentos pontuais, a discussão sobre o 

morrer gerou nos nossos entrevistados momentos relevantes de reflexão e 

transformação. Acreditamos que o processo de morte e morrer necessita, 

urgentemente, ser debatido do mesmo modo que discutimos o processo de nascer e 

o desenvolvimento humano, tornando-se prática cotidiana no diálogo acadêmico, a 

fim de desmistificar o tema, possibilitando uma (trans) formação desse futuro 

profissional. 

Não podemos, por mais tecnologia e conhecimento teórico que tenhamos, 

dominar a nossa finitude, mas entendemos que seria importante aprender a conviver 

e alimentar a ideia para dela tirar grandes lições. 

A trajetória deste estudo nos levou a novos questionamentos. Será 

necessária a reformulação de um currículo para que o tema morte seja inserido nas 

discussões acadêmicas? É possível trabalhar essa temática nas disciplinas já 
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existentes? O docente está preparado como ser-no-mundo para ensinar sobre o 

viver e o morrer? 

Tentando responder a essas indagações, entendemos que o discente 

precisa ser conduzido em seu processo de formação não o separando do seu existir 

no mundo-com-os-outros, mas interligando seus conceitos, entendendo seus 

sentimentos enquanto ser para assim, então, respeitar e cuidar do homem como um 

ser-para-a-morte.  

O grande desafio para a educação em enfermagem no tocante ao estudo 

da morte é tentar promover o diálogo entre as disciplinas do curso que tratam sobre 

o tema. Acreditamos ser imensa a responsabilidade do docente nesse processo de 

formação, pois o aluno encontra-se em um momento de intenso amadurecimento e 

desenvolvimento. Nesse momento, podemos inferir uma mudança dos conceitos 

acerca do viver, da vida, do morrer e da morte, formando sujeitos com uma atitude 

digna diante desses fatos e proporcionando um agir plenamente humano. 

Acreditamos que a criação de um espaço mais abrangente para a 

discussão durante a formação acadêmica, sobre o tema morte e o morrer, seja 

capaz de possibilitar estratégias voltadas para minimizar o medo e as 

consequências de lidar, praticamente, todos os dias com a morte. Recomendamos a 

criação de um programa de educação específico para o ensino da tanatologia, 

buscando a efetiva transformação profissional, e que também oportuniza aos 

docentes a construção de estratégias de educação que estejam não só direcionadas 

ao processo de cura, como também ao cuidar diante do morrer.  

Diante dessas reflexões, esperamos que o presente estudo possa 

contribuir para pesquisas futuras em relação ao ensino da morte e do morrer, bem 

como proporcionar mudanças na formação acadêmica. Não necessariamente 

incluindo no currículo uma disciplina especifica, mas permitindo uma maior ênfase 

sobre o tema naquelas já existentes, durante todo o processo de formação 

acadêmica. 
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APÊNDICE 01 

 

 

Natal, 10 de outubro de 2011. 
Ilmo. Sr. Gilson Vasconcelos 
Chefe do Departamento de Enfermagem UFRN 

 
Solicitamos a colaboração de V.S.a no sentido de permitir que a discente 

Renata de Lima Pessoa, Mestranda em enfermagem pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), realize entrevistas com os discentes do curso de 

graduação em enfermagem desta universidade, após consentimento informado 

destes, sobre os objetivos da pesquisa intitulada “O estudo da morte na formação 

do enfermeiro:  visão de estudante”. 

Ressaltamos que o referido estudo, realizado sob orientação da Prof.a Drª 

Raimunda Medeiros Germano, tem como propósito compreender o significado do 

estudo da tanatologia no processo de formação do enfermeiro, com vistas a 

possibilitar uma melhor compreensão do fenômeno morte e morrer.  

Agradecemos, desde já, vossa colaboração para o desenvolvimento da 

referida pesquisa. 

 
____________________________________ 

Raimunda Medeiros Germano 
(Coordenadora da Pesquisa) 

 
 
 
 

____________________________________ 
Renata de Lima Pessoa 

(Pesquisadora) 
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APÊNDICE 02 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 
 

AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

TÍTULO 
“O ESTUDO DA MORTE NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO:  VISÃO DE 
ESTUDANTE” 
 
RESPONSÁVEIS 
RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (Coordenadora da Pesquisa) 
RENATA DE LIMA PESSOA (Pesquisadora) 
 
Após a análise dos objetivos e da solicitação: 
_____Autorizamos a coleta de dados na instituição  
_____Não autorizamos a coleta de dados na instituição 
 
Quanto à divulgação 
_____Autorizamos a menção do nome da Instituição no relatório técnico-científico 
_____Não autorizamos a menção do nome da Instituição no relatório técnico-
científico 
 
Quanto ao relatório escrito 
_____Requeremos a apresentação dos resultados na Instituição 
_____Não requeremos a apresentação dos resultados na Instituição 
 
Comentário 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 
 

Natal/RN, ____ de ____________ de 2011. 
 

___________________________________________ 
 

ASSINATURA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO 
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APÊNDICE 03 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos: 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa ““O estudo da morte na 

formação do enfermeiro: a visão de estudante”” que é coordenado por Renata de 
Lima Pessoa, sob orientação da Drª. Raimunda Medeiros Germano.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 
prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa objetiva compreender qual o significado do estudo da 
tanatologia no processo de formação do enfermeiro, justificando-se por oportunizar 
aos discentes, expressarem os sentimentos e a sua compreensão em relação ao 
aprendizado sobre o processo de morte e do morrer. Caso decida aceitar o convite, 
você será submetido(a) ao seguinte procedimento: responderá a uma entrevista 
constando de uma questão norteadora: para você qual o significado do estudo da 
tanatologia no processo de formação do enfermeiro. A entrevista será gravada, 
conforme sua autorização neste termo, para que seja possível sua futura transcrição 
e estará sujeita a ter alguns trechos apresentados no corpo do texto da Pesquisa. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, podendo ocorrer 
apenas algum constrangimento em responder aos questionamentos. Caso você 
apresente algum desconforto psicológico decorrente da entrevista, lhe será 
assegurado o direito de suspendê-la. Para minimização desses possíveis riscos 
psicológicos, a entrevista será realizada em ambiente calmo, acolhedor, reservado e 
devidamente preparado para recebê-lo. Além disso, na existência de danos, 
legalmente comprovados, provenientes de sua participação na pesquisa, será lhe 
assegurada devida indenização.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará ajudando 
para a melhor compreensão do processo de ensino aprendizado em relação à 
temática da morte e do morrer durante a formação acadêmica em enfermagem, 
poderá apontar sugestões para que essa temática possa ser inserida nos cursos de 
graduação e, dessa forma, contribuirá para a melhoria da formação do enfermeiro. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 
identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Renata de Lima 
Pessoa, no endereço: Rua Theodorico Guilherme, 2189 Apto 102 – Nova 
Descoberta - CEP: 59056-410 - Natal/RN, ou pelos telefones (84) 8723.5613 - 
9175.5613. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, 
Lagoa  Nova, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone/fax (84) 3215-3135. 
 
 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
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Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 
riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 
“O estudo da morte na formação do enfermeiro:  visão de estudante”. 
 
Participante da pesquisa: 
 
____________________________________________________________ 
 
Pesquisador responsável: 
 
____________________________________________________________ 
 
ENDEREÇOS DE INTERESSE: 
Raimunda Medeiros Germano (Coordenadora da Pesquisa) 
Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 
Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 
Fone: (84) 3215-3196 
e-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 
Renata de Lima Pessoa (Pesquisadora) 
Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 
Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 
Fone: (84) 88295311 ou (84)33152152 
e-mail: rrllpp8@hotmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN 
Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 
Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 
Fone: (84) 3215-3196 
e-mail: www.etica.ufrn.br 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
mailto:rrllpp8@hotmail.com
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APÊNDICE 04 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÕES 
 

 

 

Eu, ____________________________________________, portador do RG 

____________________ permito que seja realizada a gravação durante minha 

entrevista para a pesquisa intitulada “O ESTUDO DA MORTE NA FORMAÇÃO DO 

ENFERMEIRO:  visão de estudantes”, realizada pela pesquisadora Renata de Lima 

Pessoa. 

 

Eu concordo que o material e informações obtidas possam ser publicados em aulas, 

congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, o mesmo não deve ser 

identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

 

As gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao 

estudo e, sob a guarda dos mesmos. 

 

 

Natal, _____ de _____________ de 2012. 

 

 

Nome : ___________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________ 
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O menino morto – Candido Portinari 

 

 

 

Anexo 
 


