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RESUMO  
Este relato de experiência apresenta o desenvolvimento de um projeto de intervenção, e de 
uma pesquisa em um grupo de terceira idade em uma universidade particular no município de 
Aracaju, SE. O objetivo desta pesquisa foi identificar os significados da morte a partir de 
práticas educativas desenvolvidas no contexto do grupo, utilizando-se da convivência do 
grupo como sistema de apoio e mediador para aproximação, discussão e enfrentamento da 
temática. Para isto utilizou-se a abordagem fenomenológica e a perspectiva da pesquisa 
participante como procedimento teórico para análise dos dados. A conclusão da pesquisa 
apontou que o significado central da morte não estava ligado ao fim das funções do corpo, 
mas sim, relacionados com a perda das relações de afetos, da autonomia, do companheirismo. 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Educação, morte, idosos, PAIMI. 
 
 
ABSTRACT 
This experience report presents the development of an intervention project, and a survey of a 
group of seniors at a private university in the city of Aracaju, SE. The objective of this 
research was to identify the meanings of death from educational practices developed within 
the group, using the interaction of group support system and as mediator to approach, discuss 
and confront the issue. For this we used the phenomenological approach and the perspective 
of participatory research as a theoretical procedure for data analysis. The conclusion of the 
study indicated that the central meaning of death was not connected to the end of body 
functions, but rather related to the loss of relationships of affection, autonomy, 
companionship. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um acontecimento medonho, pavoroso, um medo universal, assim define Silva (2007) 

a forma como a sociedade enfrenta a morte. Falar sobre este tema não é tarefa fácil, não pelo 

aspecto ‘mórbido’ do tema, mas pelo distanciamento que nós, enquanto sociedade mantenha 

desta temática. Discutir este assunto nos faz retomar a consciência de perdas existências que 

sofremos ou vimos sofrer, pessoas que queremos bem.  

No entanto, fugir da consciência da realidade da morte poderá tornar o enfrentamento 

de perdas existenciais mais difíceis devido a falta de possibilidades de adaptação (CAMPOS, 

2006) e ajustamento frente ao processo contínuos e descontínuos, com ganhos e perdas, 

presente em nosso desenvolvimento, como nos aponta a perspectiva da psicologia do 

desenvolvimento, sobre o desenvolvimento ontogenético.  

Faz-se, portanto, necessário desenvolver práticas educativas que maximizem as 

habilidades, preservando a independência e autonomia, e favorecendo a manutenção da auto-

estima elevada. A realização de atividades diárias, individuais ou grupais, que promovam 

situações agradáveis, explorando os benefícios da convivência e sociabilização, são práticas 

importantes (VERDERI, 2009).  

Considerando o contexto temático de práticas educativas e morte foi desenvolvimento 

um projeto de intervenção num grupo de terceira idade, participantes do Programa de 

Assistência Integral a Melhor Idade (PAIMI), mantido e idealizado pela Universidade 

Tiradentes. Este projeto possibilitou a realização de uma pesquisa qualitativa considerando a 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, onde a interpretação dos fenômenos e 

atribuições de significados foi privilegiada (SILVA, 2004), a partir de uma perspectiva 

fenomenológica, que considera o verdadeiro significado da experiência vivenciada no aqui-e-

agora (YONTEF, 1998), como abordagem de analise dos dados.   

O objetivo desta pesquisa foi identificar os significados da morte a partir de práticas 

educativas desenvolvidas no contexto do grupo, utilizando-se da convivência do grupo como 

sistema de apoio e mediador para aproximação, discussão e enfrentamento da temática. 

2 MORTE E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

A morte está presente na vida desde o nascimento quando experimentamos, pode-se 

assim dizer, a primeira morte no sentido de primeira perda que ocorre devido à ruptura com o 
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cordão umbilical que marca o final da ligação do feto com o útero materno. Seguida a esta 

primeira morte, várias outras, serão vividas no processo do nosso desenvolvimento com 

significados e sentidos diferentes, se considerado aspectos culturais, religiosos e econômicos. 

A morte não é um fato apenas biológico, mas construído socialmente. (BRÊTAS, OLIVEIRA, 

YAMAGUTI, 2006). 

O homem diante da morte sente-se impotente frente à finitude, o limite que a vida lhe 

apresenta. Vivências frente à morte sejam a própria ou do outro, desperta sentimentos 

desconfortáveis e que incomodam. Gera angústia pela consciência da extinção, medo da 

destruição do eu, do corpo. (KOVÁCS, 1991). 

Considerando a história da humanidade, o homem parece ter uma inclinação para 

buscar imortalizar-se de alguma forma. Observam-se no decorrer da história gigantescas 

obras, empreendimentos, feitos, em diversas culturas e épocas, como tentativas de 

imortalizar-se, conforme afirma Becker (1976, apud KOVÁCS, 1991),  

o homem quer se sentir único, criando obras que o imortalizem, vencendo 
aparentemente a finitude e a decadência da morte. Essa couraça de força é 
uma mentira que esconde uma fragilidade interna; rompê-la pode levar à 
loucura (p.79-80).  

Comumente pensa-se no medo da morte como medo da perda do corpo físico, do fim 

das funções vitais, mas segundo Bee (1997), na busca de sentido, significado, estes, estão 

ligados à perda das relações, afetos, companheirismo do outro, consciência da perda. Segundo 

Kovács (1991) lidar com esta consciência constante, com o medo da morte constantemente 

não seria possível, sendo mesmo necessário o uso da negação e da repressão. 

Marshall e Levy (1990, apud BEE, 1997) apontam a faixa etária como um aspecto que 

parece trazer consigo algumas particularidades em relação à morte. Adultos mais velhos 

parecem estar mais preocupados com perdas relacionadas aos cuidados pessoais e físicos, 

independência e controle, moradia, nos últimos meses ou anos que podem fazer parte do 

período que antecede a morte.  

Numa perspectiva sócio-histórica, segundo Philippe Ariés (1977), um grande 

historiador francês que analisou as representações da morte no período do século XV ao XX, 

a morte representa um invariante essencial na experiência humana e altera as relações, 

considerando-se a forma como esta atinge o homem. 

A partir do posicionamento citado, o autor considera a existência de cinco atitudes 

ligadas à forma de o homem lidar com a morte. A primeira trata-se da ‘morte domada’, que 
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diz respeito à morte vista com naturalidade, onde é precedida de um aviso dado por signos 

naturais ou convicção íntima. A atitude de tornar-se melhor consciente de si mesmo foi 

caracterizada como a ‘morte de si mesmo’, dando um sentido dramático e pessoal do homem 

com a morte. Mudanças na dinâmica familiar da época altera o sentido de familiaridade com a 

morte, para o sentido de ruptura revestida de uma dor apaixonada, ‘a morte apaixonada, a 

morte do outro’, devido às novas relações fundadas em sentimentos e afeição. Comumente 

considerada como algo vergonhoso, o autor retrata a morte a partir do século XX como uma 

‘morte interdita’, onde há uma tendência de ocultar do moribundo a real gravidade de seu 

estado, vivenciar o luto de uma forma discreta e cumprir as formalidades do enterro de forma 

rápida (CAMPOS, 2010). 

Falando ainda sobre as formas e representações da morte, encontramos em uma das 

pesquisas de Kóvacs (1991, apud CASSORLA, 1991) as representações da morte apontando 

para a ‘morte como perda’ como sendo a mais frequente nos relatos dos analisados e a ‘morte 

como fim ou transição’, encontrada em igual frequência. Características como as de ser 

misteriosa e algo desconhecido foram identificadas e ligadas ao que a autora chamou de 

‘morte como fascínio’. Corroborando com a ideia do desejo de imortalidade e dificuldade de 

pensar na própria morte identificamos a morte como sendo ‘a morte do outro’. Nesta pesquisa 

verificam-se também representações que apontam atitudes antagônicas, onde numa parece 

haver uma resignação aceitando o fato de que ‘morte faz parte da vida’ e noutra carregada de 

emoção, a ‘morte como medo’. Por fim, a representação da ‘morte como sono ou descanso’ 

traz o desejo do ser humano de não ter consciência de seu próprio sofrimento, e, portanto, 

morrer dormindo. 

Apesar do conhecimento de sua finitude, sua morte, muitas vezes o sujeito não vê 

formas de alcançar conhecimentos, que sabe precisar, sobre este assunto. Desta forma, cabe 

pensarmos na importância das práticas educativas como complemento do processo de 

oferecimento de conhecimentos que lhes são necessários, mas que muitas vezes não veem 

formas de alcançá-los, importância esta apontada por Pekelman (2008). 

Segundo Silva (2007) uma das formas de oferecermos conhecimento é possibilitar 

espaços de discussões e informações sobre a morte. Ainda segundo o autor, tais espaços não 

são comuns em nossa cultura atual, pois, considera a morte um acontecimento medonho, 

pavoroso, um medo universal (p.100), e por isso evitasse tais discussões ou as considera 

desnecessárias ou inadequadas. 
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Estes espaços de discussões podem ser oferecidos através de atividades grupais ou 

individuais, favorecendo o enfrentamento da temática, como nos aponta Verderi (2009), 

permitindo redescobrir possibilidades e investir em novos desafios, através de novos hábitos e 

atitudes no nosso dia-a-dia. 

3 DESENVOLVIMENTO HUMANO E TERCEIRA IDADE 

Dentre outras fases do desenvolvimento humano a terceira idade é uma fase que deve 

ser vivida sem medo, apesar dos seus grandes desafios provocados pelas reais e concretas 

mudanças desta fase, segundo Verderi (2009). Ainda segundo o autor, esta fase do 

desenvolvimento humano esta posta diante de todos, cheia de possibilidades e potencialidades 

que podem ser desenvolvidas através de novas aprendizagens, apesar das limitações, 

mudanças, novos posicionamentos familiares, sociais e consigo mesmo. 

Considerando tais aspectos é importante, portanto, desenvolver práticas educativas que 

possam maximizar as habilidades na terceira idade, preservando assim a independência e 

autonomia, e favorecendo a manutenção da auto-estima elevada. A realização de atividades 

diárias, individuais ou grupais, que promovam situações agradáveis, explorando os benefícios 

da convivência e sociabilização, também são práticas importantes na terceira idade 

(VERDERI, 2009).  

 O processo de desenvolvimento na terceira idade inclui mudanças físicas, cognitivas e 

sociais, onde expectativas de vida são alteradas, o ritmo de vida torna-se menos acelerado, e 

capacidades podem se tornar incapacidades (BEE, 2007). Todos os estágios do curso da vida 

operam em processos contínuos e descontínuos, com ganhos e perdas, como nos aponta a 

perspectiva da psicologia do desenvolvimento, sobre o desenvolvimento ontogenético.  

Esta perspectiva considera o desenvolvimento como um processo que dura toda a vida 

e onde não existe supremacia de uma fase ou estagio da vida sobre outra (DEPS, 1993), onde 

as variações de capacidade de adaptação dependerão das vivências anteriores de cada sujeito. 

Ou seja, a vivência da terceira idade, deste fenômeno biológico, será experimentado de acordo 

com referências pessoais e culturais, elementos de sua história individual e coletiva, e não 

apenas como um estado ao qual o sujeito passivamente se submete (CAMPOS, 2006). 

4 SIGNIFICADOS E ATIVIDADE NA TERCEIRA IDADE  
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Em todas as fases da vida temos a necessidade de dar significado, sentido à vida, o que 

não é diferente na terceira idade, não bastando apenas a possibilidade de prolongar a vida 

nesta fase. Dentro deste contexto percebemos a atividade, seja física ou mental, individual ou 

grupal, como um meio privilegiado que pode ser utilizado como práticas que podem 

contribuir para um bem estar psicológico (DEPS, 1993).  

A atividade segundo Reich, Zantra e Hill (1987, apud DEPS, 1993) é um 

comportamento em resposta a um evento – fazer alguma coisa acerca dele, ou seja, em se 

falando da atividade como uma prática educativa, ela pode contribuir para o enfrentamento da 

temática da morte de forma significativa. 

 Deps (1993) aponta que as principais fontes de significados, que utilizamos para lidar 

com a perda e a dor, encontram-se nas atividades sistemáticas. Tais atividades proporcionam a 

vivência de responsabilidades, compromissos e a manutenção de vínculos sociais. Segundo o 

autor, é justamente nesta fase do desenvolvimento, a terceira idade, onde o sujeito se vê 

ameaçado quanto às principais fontes de significado, como o trabalho, status social e 

empreendimento. Ou seja, dentro de uma cultura que valoriza a produtividade, quando tal 

resultado já não pode ser mais alcançado, atribui-se ao sujeito um lugar de insignificância, um 

papel sem significado.  

 A interação com amigos, em relações de amizades, fora do ambiente familiar, pode 

constiruir-se numa oportunidade de bem-estar emocional, que facilita o surgimento de novos 

significados, ofertando um suporte social para o desenvolvimento de habilidades de solução 

de problemas (DEPS, 1993). 

4 MÉTODO 

Este estudo consiste em um relato da experiência vivenciada junto a um grupo de 

terceira idade, composto por 50 mulheres na faixa etária de 60 a 86 anos de idade, 

participantes do Programa de Assistência Integral à Melhor Idade (PAIMI), realizado numa 

universidade particular no estado de Sergipe. Neste grupo são realizados diversos tipos de 

atividades, tais como: palestras acerca de temas sociais, exibição de filmes e documentários, 

visitas culturais, gincanas e festas, trabalhos em crochê, bordados, pinturas, artesanatos. 

Para isto, foi construído e desenvolvido um projeto de intervenção, que possibilitou a 

realização de uma pesquisa qualitativa, onde, segundo Silva (2004), o mundo real e o sujeito 
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estão numa relação dinâmica, constituindo, desta forma, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. Ainda 

segundo o autor, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são aspectos 

básicos numa pesquisa desta natureza. Desta forma, buscou-e a abordagem fenomenológica 

para análise dos dados, por ser este, um método de investigação que busca o significado 

verdadeiro da experiência vivenciada no aqui-e-agora (YONTEF, 1998). 

A sistematização deste processo se deu a partir de três intervenções com duração de 

duas horas cada, onde foi realizada a integração da pesquisadora no grupo, aproximação da 

temática a partir da produção criativa e enfrentamento e discussão do tema com um grupo 

reflexivo. Foram utilizadas figuras recortadas de revistas, caneta, lápis de cor, borrachas, 

micro system, CD’s, DVD’s, caixa de embalagem de papel, papel de presente, data show, 

notebook, caixa de som.  

O procedimento técnico utilizado para a análise dos dados baseou-se na perspectiva da 

pesquisa participante, uma vez que a construção dos mesmos se desenvolveu através da 

interação entre pesquisador e participante. Os significados identificados na produção dos 

cartazes e nas discussões foram agrupados, categorizados em temas e analisados. 

4.1 PROCEDIMENTO DE CONSTRUÇÃO DE DADOS 

A proposta deste procedimento de construção de dados possibilitou uma abordagem 

do tema através de uma aproximação gradual, respeitando os limites colocados pelo próprio 

grupo. 

No primeiro encontro desenvolvemos uma dinâmica de apresentação e integração. Por 

se tratar de um grupo que na sua maioria convivem há muito tempo, a dinâmica teve como 

objetivo integrar e inserir a pesquisadora no grupo. Seguindo, foi conduzida uma atividade 

para aproximação da temática morte. O grupo foi dividido em cinco subgrupos, com 

aproximadamente seis participantes, onde cada subgrupo escolheu seis figuras, pré-

selecionadas, com conteúdos que variavam entre: ausência, perda, falta, sofrimento, 

envelhecimento, morte, doença, medo. Os participantes dos subgrupos observaram as figuras 

e conversaram sobre os significados de morte, família, tristeza, dor, terceira idade, vaidade, 

doença, confiança, tranqüilidade, passado, vida, saúde, miséria, oração, perda, velório, 

conforto em Deus, riqueza, descaso, sofrimento, força, drogas e rejeição.  
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Cada subgrupo produziu uma apresentação através de um cartaz com frases, colagem 

de figuras, palavras e/ou desenhos e compartilharam sua experiência apresentando o cartaz 

para todo o grupo. 

Terminada as apresentações foi feita uma discussão com todo o grupo utilizando os 

conteúdos mais freqüentes com o intuito de preparar o grupo para o próximo encontro onde a 

temática da morte seria tratada de forma mais direta.  

No segundo encontro foi feita a exibição do vídeo “Falando de morte com idosos” 

(2002), e ao final foi solicitado ao grupo que registrasse em uma folha em branco sua vivência 

ao assistir ao vídeo através de desenhos, frases, pensamentos. O grupo representou sua 

vivência com os seguintes conteúdos: perda, vida, esperança, medo, família, solidão, amigos, 

felicidade, amor, saudade, angustia, desesperança, tristeza e possibilidade. Sendo os 

conteúdos mais freqüentes: esperança, solidão, amor e saudade.  

No terceiro encontro reunimos com o grupo e retomando a temática da morte 

contextualizando-a numa história fictícia que retratava a perda três membros de uma família 

em um acidente de trânsito. A estória trazia a solidão, a saudade, a felicidade e o amor como 

vivências dos membros desta família. Estas vivências, selecionadas para a história, estavam 

relacionadas às temáticas de maior freqüência identificadas nas atividades anteriores do 

grupo. 

Contada a estória, pediu-se que o grupo pensasse possibilidades de enfrentamento dos 

sentimentos vivenciados pela família devido às perdas. As possibilidades sugeridas pelo 

grupo foram: fazer amigos, orar e pedir força a Deus, estar com outras pessoas, dividir a vida 

com outras pessoas, ajudar ao próximo, se envolver em atividades, conversar com outras 

pessoas, ser convidado para dar um passeio, ajudar nas tarefas diárias. Sendo o mais freqüente 

“estar com outras pessoas” e “fazer amigos”. 

O encerramento do encontro foi feito ressaltando as possibilidades trazidas pelo grupo 

para o enfrentamento das vivências de solidão, saudade, felicidade e amor. Chamando à 

atenção de cada um para o seu potencial para usar a criatividade e a imaginação neste 

contexto. 

Para análise dos dados foi privilegiado os significados da morte mais prevalentes, 

identificados durante as intervenções. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

Falando da importância de práticas educativas no aprendizado de habilidades de 

enfrentamento sobre a temática da morte, notou-se através da participação, envolvimento e 

diálogo do grupo a importância de possibilitar este espaço para discussões, reflexões e contato 

com o assunto, que conforme Silva (2007, p.100), é um “acontecimento medonho, pavoroso e 

que é um medo universal”.  

Ou seja, criar estes espaços de aprendizagem através práticas e atividades que levam 

os indivíduos a atuarem enfrentando a temática da morte é uma forma de oferecer a 

possibilidade de construir conhecimentos que lhes são necessários no dia a dia. A importância 

destes espaços de aprendizagem foi apontada em várias falas das participantes, como por 

exemplo, na fala de Dona Flor, uma senhora de 67 anos que havia perdido o seu filho 

recentemente: 

“É muito difícil falar sobre este assunto pra mim, mas esta me fazendo 
bem estar aqui”. 

 Falando dos significados da morte identificados no grupo verificamos a prevalência 

dos sentidos de “solidão” e “dependência/perda”. O sentido de “solidão pode ser observado 

em falas como as de Dona Violeta: 

“A solidão é algo muito ruim, ninguém gosta”. 

“Eu não gosto de ficar sozinha, ninguém gosta né, é muito ruim”. 

“Fico pensando quem vai cuidar de mim se meu marido morrer e eu 
ficar sozinha”. 

Um aspecto relacionado ao significado da morte como dependência/perda é a questão 

ressaltada por Marshall e Levy (1990, apud BEE, 1997.p.587) sobre os adultos mais velhos 

estarem mais inclinados a temer o período de incertezas antes da morte, mas do que a morte 

em si. Percebeu-se que os participantes do grupo falaram sobre a solidão, a ansiedade em 

relação aos cuidados que necessitam ou poderiam vir a necessitar, sobre suas capacidades 

pessoais de se manter independentes para não dar trabalho a ninguém. Mas não relacionaram 

isto diretamente ao “medo da morte” em si. Isto foi verificado em falas como as de Dona 

Margarida quando o grupo foi questionado sobre o medo da morte: 
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“A pior coisa é depender dos outros, não poder fazer mais as coisas 
sozinha”. 

“Agente fica pensando será que os filhos vão cuidar da gente?” 

Bee (1997) trata desta questão de ser o sentido de “perda” o mais difundido em relação 

à morte. O que de fato foi verificado no grupo como um significado ligado à morte. Eles 

falaram exatamente dos medos relacionados a incapacidades e limitações e não apenas a 

questão do cessar das funções do corpo. 

Dentre as possibilidades categorizadas nos conteúdos trazidos pelo grupo durante os 

encontros, o tema “estar com outras pessoas” foi o mais freqüente como sugestão para o 

enfrentamento da realidade da morte e suas implicações, como exemplificado na fala de 

quatro participantes: 

“Ele deveria arrumar uma pessoa”. 

“... agente tem que ficar com outras pessoas por perto”. 

“A melhor coisa é fazer amigos, estar com as outras pessoas”.  

“Acho que a ele tinha que vir pro PAIMI. Aqui agente tem nossos 
amigos, tem gente perto da gente”. 

 Estes dados confirmam a importância do ciclo de amizade como uma rede de apoio 

que possibilita segurança emocional em situações traumáticas como a morte, como afirma 

Silva (2007). 

    Concluiu-se que para o grupo participante do projeto o significado central da morte 

não estava ligado ao fim das funções do corpo, à falência dos sinais vitais, mas sim, com a 

perda das relações, dos afetos, do companheirismo, da autonomia, da presença de quem se 

ama e do apoio necessário na terceira idade. A forma de enfrentamento desta realidade, 

apontada pelo grupo foi o “estar com outras pessoas”, sugerindo a importância das práticas 

educativas realizadas no trabalho do grupo PAIMI no sentido de desenvolver a criatividade e 

as potencialidades de seu público alvo, contribuindo para o enfrentamento de uma realidade 

eminente a todos, desde a infância à velhice, sou seja, a morte.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao propor para este trabalho o estudo da morte, num grupo de terceira idade, 

inicialmente, pensou-se que os resultados que seriam encontrados estariam relacionados a 

significados como a falência dos sinais vitais, já que o grupo participante fazia parte da 

terceira idade, considerada, por muitos, como sinônimo de morte. No entanto, os resultados 

mostraram que, para o grupo em questão, o significado central da morte se relacionava com a 

perda das relações, dos afetos, do companheirismo, da autonomia, da presença de quem se 

ama e do apoio necessário na terceira idade. Relacionado com este significado, identificou-se 

o “estar com outras pessoas” como a forma de enfrentamento desta realidade de perda. 

Este resultado é interessante e aponta a importância dos trabalhos que vem sendo 

desenvolvidos dentro do grupo que participou da pesquisa. Percebe-se que toda prática 

profissional quando fundamentada e consciente, produz resultados positivos para aqueles que 

dela participam.  

Numa época em que o imediatismo, o consumismo, o “urgente” predominam dentro 

das relações, vê-se, no presente trabalho, a importância de ter um olhar, uma postura, frente à 

vida, que valorize a atenção, o cuidado, o enxergar o outro, a partir de sua realidade, suas 

necessidades, em um momento da vida tão importante, a terceira idade.  

O profissional, independente de sua área, tem, portanto, a oportunidade de influenciar 

através de sua atuação nas realidades da vida, de uma forma significativa. Sejam estas 

realidades de vida ou de morte. Sendo necessário, para tanto, uma abertura, uma busca na 

direção de construir com o outro “novas realidades”.  
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