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RESUMO: 

Este trabalho é fruto de um TCC, que teve como objetivo geral identificar as diversas representações 
sociais que as crianças possuem a respeito da morte. Para tentar responder a esta complexa questão 
utilizou-se como instrumentos de coleta de dados: a literatura infantil; figuras indutoras e o desenho 
das crianças.  No entanto, neste estudo apenas um deles será objeto de análise, a literatura infantil. 
Como resultado constatou-se que as crianças falam da morte com uma naturalidade surpreendente e, 
não demonstraram qualquer incômodo ao tratar do assunto. Além disso, observou-se ainda que elas se 
compadecem com o sofrimento daqueles que choram a morte de alguém querido. 
 
Palavras-chave: Infância; Morte; Sociologia da Infância.  
 
ABSTRACT: 
This study is a result of “TCC”, which aimed to identify the various social representations that 
children have about death. To try to answer this complex question, they were used as 
instruments to collect data: children's literature; inducing figures and children’s drawing. 
However, in this study only one of them will be analyzed, the children's literature. As a result, 
it was found that children speak of death with an astonishing naturalness and show no 
discomfort to deal with the matter. Moreover, there was also noticed that they would be 
sympathetic to the suffering of those who mourn the death of someone dear. 
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Introdução 

A morte é parte constituinte do desenvolvimento humano. Na verdade, tanto a morte 

como o nascimento são limites essenciais de nossas vidas, que ajudam a ressignificar a 

própria existência do homem. No entanto, percebe-se que o adulto apresenta-se negando a 

existência desse fenômeno para as crianças ou o reduz a uma explicação religiosa, romântica, 

utilizando eufemismos, talvez como uma tentativa de minimizar/suavizar o impacto que uma 

situação de perda desencadeia no sujeito que a vivenciou. 

  A relevância social desta temática reside no fato que este fenômeno cotidiano acontece 

com todos os sujeitos, mas, acima de tudo, porque colocar esta questão em pauta trará 

contribuições aos estudos sobre a infância, dando visibilidade ao discurso infantil e, 

demonstrando que as crianças são capazes de comunicar seus pensamentos e sentimentos em 

relação à morte e o morrer.  

Já no âmbito acadêmico, esta discussão dará contribuições no sentido de garantir aos 

pequenos sujeitos o papel de protagonista de sua história social, além de permitir aproximação 

entre os temas morte e infância, discussões inexistentes nos cursos de formação de 

professores. 

Ainda no âmbito acadêmico, entendo que esta temática trará contribuições a campos 

como os da Sociologia e Antropologia da Infância, uma vez que, apesar de existir um campo 

desenvolvido e legitimado em pesquisas na área da Educação da Infância no Brasil, ainda 

temos um longo caminho a trilhar no que diz respeito à consolidação destas áreas do 

conhecimento.  

Diante disto, e por conceber as crianças como sujeitos sociais que participam 

ativamente na elaboração e reelaboração de valores e costumes de seu grupo, questionamos: 

quais as representações sociais que as crianças possuem a respeito da morte?  

Assim sendo, o referido trabalho tem por objetivo perceber de que forma as crianças 

aprentam o conceito de morte e promover discussões entre as crianças sobre o tema, por meio 

da utilização da literatura infantil. 

Aqui neste trabalho priorizou-se uma breve discussão e apresentação dos conceitos 

infância, morte e representações sociais.  
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Definições e representações sobre a infância 
 

Ao examinar as produções que existem sobre a História da Infância, observa-se que as 

primeiras reflexões, acerca desta temática, são datadas a partir do século XIX, principalmente, 

na arte e literatura. Porém ainda nos perguntamos o que é a infância. Para Sirota (2001, p.9) a 

infância é: 

 
Definida como um período de crescimento, quer dizer, essa época em que o 
indivíduo, tanto do ponto de vista físico quanto moral, não existe ainda, em 
que ele se faz, se desenvolve e se firma, a infância representa o período 
normal da educação e da instrução. A infância é suficientemente frágil para 
que deva ser educada e suficientemente móvel para que sê-lo.  
 

A autora ainda sugere que independente do período da infância, é como se sempre 

estivéssemos na presença de uma inteligência fraca, frágil, que fora a pouco formada e que 

por isso é delicada, entre outras coisas. Interessante é perceber que para Sirota (2001) a 

concepção de infância a ser inventada, localiza-se numa dimensão diametralmente inversa da 

que tem sido posta pelas distintas sociedades.    

  Sarmento (2007), ao problematizar as imagens da infância em diferentes momentos 

históricos, entende que existem diferentes maneiras de se conceituar o estatuto das crianças e 

compreender a relação entre as representações dos pequenos e dos adultos. Estas distinções 

sobre as representações da infância para o autor, se constituem num paradoxo que possui 

traços de negatividade. Ele completa: 

 
A criança é considerada como o não-adulto e este olhar adultocêntrico sobre 
a infância registra especialmente a ausência, a incompletude ou a negação 
das características de um ser humano ‘completo’. A infância como idade do 
não está inscrita desde o étimo da palavra latina que designa esta geração: 
infans - o que não fala (SARMENTO, 2007, p.33).  
 

É interessante perceber na citação acima, que esta concepção de infância infelizmente 

encontra-se presente em nossas escolas, casas e fora destes espaços também. Sarmento (2007, 

p. 34) chega a ser irônico ao insinuar que foi a mesma Sociedade Moderna, considerada 

iluminada e racionalista que “consagrou a infância como a idade da não-razão”. 

Observa-se que a concepção de criança ou Infância se defini por negatividade, sua 

especificidade seria “não-ser-adulto”. 

 

 

Morte 
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O outro tema que queremos considerar, a morte. Ela faz parte de nossas vidas, seja de 

maneira natural, indesejada, violenta ou então, velada e ocultada. Ela existe. É um fato. 

Apesar de reconhecer sua finitude, o homem sempre buscou compreender a morte, e isto lhe 

causou estranhamento, angústia e temor. 

Reis (1991) afirma que a historiografia sobre ritos funerários no Brasil é escassa, 

porém é possível encontrar produções advindas da Antropologia, Sociologia e Psicologia. Ele 

sugere que os historiadores pouco se interessaram por estas questões e que isto só ocorreu 

após a Cemeterada. Esta foi um movimento que aconteceu na Bahia, no dia 25 de outubro de 

1836, contra um cemitério.  

Já Ariès (1990) assevera que a partir do século XVI, o momento da morte, quer no 

quarto, quer no leito, perde sua importância relativa. E completa “[...] o doente jaz no leito. 

Vai morrer muito em breve e, no entanto, nada acontece de extraordinário, nada que se 

assemelhe aos grandes dramas que invadem o quarto nas artes moriendi do século XV” 

(ARIÈS, 1990, p. 328). 

Um fato curioso de observarmos é que para o autor até mesmo o conceito de 

sofrimento deve ser discutido, já que a agonia é algo inerente à vida humana, dispensando 

assim, dramatizações. Na verdade, ele trabalha na perspectiva da morte, como uma coisa 

natural. 

[...] nós consideramos com horror [a morte] porque a tememos, não tal como 
ela é em si mesma, mas triste, esquálida e hedionda tal como apraz aos 
pintores [autores das danças macabras] representá-la nas paredes. Fugimos 
diante dela, mas, porque ocupados com tão vãs imaginações, não nos 
concedemos vagar para contemplá-la. Paremos [é o tempo de meditação], 
permaneçamos firmes, olhamo-la bem de frente e a veremos completamente 
diferente do que no-la pintam e com um rosto totalmente diverso da nossa 
miserável vida (ARIÈS, 1990, p.329). 

 
Com esta citação o historiador além de naturalizar a morte e o morrer, ele atrela o 

pensamento da morte a algo metafísico, que pode ser traduzido pela metáfora: a separação da 

alma e do corpo. O que se percebe com Ariès (1990) é que, estava em questão o aspecto da 

sensibilidade coletiva, e não mais o sofrimento e a agonia real, mas a tristeza de perder 

alguém a quem amamos. 

Tentativas como esta de compreensão da morte, só ratifica a idéia que o homem é o 

único ser vivo que possui consciência de sua mortalidade e finitude. Vendrusculo (2005) ao 

analisar alguns aspectos da literatura sobre a forma como a criança vê a morte atrelada às 

experiências clínicas, defende que as reflexões em volta desta temática não costumam 

associar criança e morte. 
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Na oportunidade, a pesquisadora trabalha as cinco etapas do desenvolvimento do 

conceito de morte em crianças. A primeira etapa envolve crianças de até três anos, na qual 

conceitos como: confiança, atividade sensório-motora, autonomia e autocontrole são 

explorados. As crianças que perdem pessoas queridas nesta fase sentem a falta, mas não 

sabem expressar ainda verbalmente o que sentem e a ausência prolongada desta pode 

representar um grande incômodo.  

No período entre três e cinco anos de idade, segundo a mesma, os conceitos de senso 

de iniciativa, pensamento egocêntrico e curiosidade são utilizados. As crianças desta fase são 

capazes de perguntar sobre a morte. O conceito de morte está associado à separação.  

Para a autora as crianças de cinco e seis anos possuem senso de adequação, 

preocupação com as regras. Elas apresentam uma concepção de morte como algo que não 

ocorre com todos, costumam personificá-las e representá-la por meio de figuras de bicho.  

E por último, crianças entre nove e dez anos, já sabem que com a morte existe uma 

perda total das atividades vitais, conseguem perceber também que ela pode lhe atingir, porém 

só em casos de velhice ou doença. 

Vendruscolo (2005, p.27) ainda sinaliza quais são os níveis de compreensão do 

conceito de morte na criança, sendo eles: “Irreversibilidade – impossibilidade de retornar ao 

estado anterior, morte do corpo; Não-funcionalidade – compreensão de que todas as funções 

definidoras da vida cessam com a morte e Universalidade – tudo que é vivo morre”. 

  Assim como Vendruscolo (2005), Nunes e outros (1998) também acreditam que a 

construção do conceito sobre a morte nas crianças passa pelos níveis acima citados. As 

últimas autoras ao refletir sobre o conceito que as crianças possuem acerca da morte à luz de 

duas correntes teóricas – a do desenvolvimento cognitivo e a do desenvolvimento social 

utiliza como procedimentos metodológicos, a entrevista semi-estrutura e o desenho. E como 

sujeitos seis crianças em idades entre 6 a 7 anos. Vejamos como fizemos nossas observações. 

 
Metodologia da Pesquisa 
 

Investigar o que as crianças percebem sobre a morte, é sem dúvida um grande desafio 

teórico e metodológico. No entanto, já existem trabalhos em que a dificuldade da investigação 

com crianças é abordada, como os de Kramer (2002) e Delgado e Müller (2005, p.11). As 

autoras lembram que: 

A investigação com crianças, pelos inúmeros desafios que nos coloca, deve 
ser um processo criativo, pois os pesquisadores das infâncias partilham que 
estudar crianças é algo problemático, principalmente ao considerarmos as 
distâncias entre adultos e crianças. Temos que construir continuamente 
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‘maneiras novas e diferentes de ouvir e observar as crianças e de recolher 
traços físicos de suas vidas’.  

 

 Por considerar os argumentos acima mencionados é que utilizou-se como 

delineamento metodológico a Teoria das Representações Sociais. Esta teoria, via de regra, é a 

forma de conhecimento, construído e partilhado socialmente sobre determinado objeto, que 

permite ao sujeito o entendimento e compreensão da sua realidade. “O propósito de todas as 

representações é o de tornar algo não familiar, ou a própria não familiaridade, em familiar” 

(GUARESSCHI, 1995, p. 212). 

 

 Os Sujeitos da Pesquisa 
 

Os sujeitos desta pesquisa foram 10 crianças do grupo cinco, (a escolha destas se deu 

por serem as crianças mais velhas na Educação Infantil, de uma escola inserida em um bairro 

violento) do turno vespertino, de uma dada Escola Municipal de Feira de Santana. Ela está 

situada num bairro cujo contexto sócio-econômico e cultural onde a morte violenta é um 

evento cotidiano, mas destaco que o meu foco de estudo não é a violência, mas sim os 

discursos infantis sobre a morte.   

A escolha dos sujeitos se deu primeiro porque, aos cinco anos de idade anos as 

crianças já são falantes competentes de nossa língua. Segundo, como sinaliza Vendruscolo 

(2005), as crianças entre cinco e seis anos apresentam uma concepção de morte como algo 

que não ocorre com todos e costumam personificá-la representando-a por meio de figuras de 

bicho. Nunes e outros (1998) afirmam que ao personificar a morte, a criança acredita que 

alguém virá buscá-la, geralmente associa o morrer a um ato mau. Além disso, nessa fase, 

destaca Vendruscolo (2005, p.28): “A idéia de morte ainda não é universal, ou seja, não 

acontece com todos”. 

 

 Os Instrumentos de Coleta de Dados 

Pesquisar com crianças exige muita criatividade, disponibilidade, sensibilidade e olhar 

e escuta sensíveis do pesquisador.  

Para desenvolver este trabalho foram necessários três encontros com as crianças. No 

primeiro utilizou-se como instrumento a literatura infantil. O texto selecionado aborda a 

temática morte, no qual as crianças puderam falar sobre a história, seus personagens e acima 

de tudo, que elas conseguiram por meio de um recurso extremamente lúdico, verbalizar sobre 
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a temática de forma induzida.  O livro escolhido foi: “A Pequena Vendedora de Fósforos” de 

Hans Andersen. Depois deste momento, as crianças foram incentivadas a falar sobre o 

conteúdo da história, o que lhes representou e o que acharam da mesma.  

No segundo encontro, os elementos utilizados para fomentar a discussão entre os 

pequeninos foram às fotos indutoras, neste caso, algumas figuras retiradas da internet. Este 

instrumento é comumente utilizado com crianças muito pequenas, pois, com o uso deste 

adereço - figuras indutoras, as crianças puderam se expressar e atingir o significado das 

figuras e de seu conteúdo. No universo de doze figuras, cada participante teve que escolher 

três das gravuras que mais representam à morte e as três que menos a representam. A partir 

das escolhas, desenvolveu-se a conversação através da quais os sujeitos expressaram os seus 

sentimentos sobre o objeto de estudo, caracterizando assim uma entrevista guiada pelos 

sentimentos do participante frente às figuras apresentadas e escolhidas. Essa técnica é 

defendida por Santos; Brasileiro e Loureiro (2005).  

No último encontro, o instrumento selecionado foi o desenho, nele as crianças tiveram 

que representar graficamente sua elaboração sobre a morte. Gobbi (2005) defende que os 

desenhos infantis são registros elaborados por sujeitos culturais e históricos, afirmando que 

são “[...] documentos que nos permitem saber mais acerca destes sujeitos, e não somente isso, 

possibilita conhecer suas percepções da realidade por eles vivida, não sendo percebidos como 

textos escritos, mas sim como textos visuais que podem ser olhados, sentidos, lidos”.  

(GOBBI, 2005, p.76). 

 
  Ao destacar a relevância do desenho, a autora nos faz percebê-lo ainda, como um 

instrumento de linguagem infantil que ao mesmo tempo em que dá voz às crianças, as coloca 

em contato com o mundo adulto. 

  Este instrumento deu elementos para compreender de que forma as crianças 

representam a morte, como e de que maneira ela aparece em seus desenhos. Além disso, foi 

registrada a verbalização das crianças acerca do seu desenho, com o propósito de conhecer os 

discursos e percepção infantil sobre o objeto de estudo em questão.  

 
Análise e Discussão 
 
Literatura Infantil 
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A literatura infantil foi adotada como um pretexto para que as crianças pudessem 

ganhar intimidade com o tema morte, e, sobretudo, para estimulá-las a falar sobre o assunto, 

relatando inclusive, as experiências vivenciadas por elas. 

  Na aplicação do referido instrumento surgiram algumas dificuldades. “A pequena 

Vendedora de Fósforos” é uma narrativa longa e altamente descritiva, de modo que, as 

crianças ficaram um pouco cansadas. Além disso, trata-se de um livro pobre no quesito 

ilustrações, pois, a todo momento as crianças interrompiam a contação da história para 

questionarem onde estava este ou aquele elemento citado. Sobre isto os pequenos reclamam: 

-“Pró, cadê o rato? (S1-M) 

-“Pró, o que é um ganso? (S7-M) 

Sobre as interferências das crianças no momento da história Coelho (1997, p.43), 

assevera que: “(Ela) consiste numa participação ativa dos ouvintes, pela voz e/ou gestos 

podendo ser bastante variável”. Para a autora, este é um recurso bastante criativo do narrador 

e, tem por finalidade tornar a narrativa mais atraente. 

A história infantil deve mesmo servir de alimento à imaginação e à criatividade da 

criança, mas o pesquisador necessita atentar à adequação da história à idade da criança e, 

acima de tudo, não perder de vista que os seus sujeitos possuem especificidades que precisam 

ser respeitadas.  Por outro lado, Jesualdo (1993) defende que a criança deve ser estimulada a 

transcender a si mesma, numa busca sem fim e, que tem como principais características a 

procura incessante pelo prazer de transpor cada dificuldade. 

Uma vez contada a história, as crianças foram provocadas a falarem sobre a mesma. A 

princípio, elas ficaram um pouco retraídas, mas aos poucos se descontraíram. 

Para Jesualdo (1993), as obras destinadas às crianças devem instruí-las, educá-las e 

divertí-las. Além disso, elas servem como um valioso elemento que estimula a ludicidade. 

Neste sentido, falar de morte, que para nós é algo que tanto nos incomoda, para as crianças 

pode acarretar em diversas aprendizagens e descobertas. 

Quando questionadas sobre o que a história falava, responderam: 

-“Conta a história de uma menina que morava no gelo. Ela morreu” (S7-M). 

-“Menina que morreu de frio e fome! E que perdeu o sapatinho” (S10-M). 

-“Menina que tinha fósforo e ficou dura no gelo” (S4-F). 

Pude perceber que as crianças não retêm todos os elementos das histórias infantis, mas 

aquilo que lhes mais chamam atenção.  

Ao perguntar sobre o provável destino da menininha dos fósforos, as crianças 

verbalizam muitas respostas. O interessante é perceber que mesmo sendo  pequenas, elas já 
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conseguem entender algumas das convenções mais complexas do mundo adulto. Quando 

afirmam: 

- (Ela foi) “pro caixão” (S2-M). 

- (Ela foi) “pro cemitério” (S4-F). 

- (Ela foi) “pra igreja” (S3-M). 

- (Ela foi) “pro enterro” (S7-M). 

Ao discutir sobre a prática de enterrar os mortos nos cemitérios, Ariès (1990) lembra 

que foi por volta do final do século XVII e início do século XVIII que o cemitério começa a 

se popularizar na Europa. Para o autor, o principal motivo por essa mudança de 

comportamento coletivo, advém em parte, dos discursos dos médicos higienicistas que 

afirmavam que o contato dos mortos com os vivos, infectava o ar com gases pútridos (sais e 

corpúsculos) causando nos viventes alterações na saúde ou até provocando doenças mortais. 

Por outro lado, sabe-se que essa explicação é discutível. O modelo de cemitério, que 

se tinha da Idade Média até o século XVIII, é de um depósito de corpos. Assim, muitas 

famílias encheram as igrejas de mortos e monumentos funerários, pois, ser enterrado nestes 

espaços significava estam a um passo do paraíso. O que acontece é que no “paraíso” não 

havia lugar para “todos”. Então, a igreja passa a endossar o discurso dos médicos e a lutar 

pela remoção dos cemitérios para fora das cidades. A partir daí, os cemitérios tornam-se mais 

populares. 

Durante a conversa sobre a morte, foi perguntado as crianças se elas conheciam 

alguém que tivesse morrido. Todas queriam falar, foi uma confusão! 

-“Minha vó morreu!” (S9-F). 

-“Meu tio e meu avó morreu que morava no parque” (S5-M). 

-“Meu tio morreu de acidente. Um carro bateu no outro” (S3-M). 

O relato destas crianças comprova que ao contrário do que muitos pensam, elas sabem 

sim falar da morte. Não de uma morte “cor de rosa”, aquela em que quando se deixa a vida, 

vira-se uma estrelinha, ou então se vai morar com o “papai do céu”! Mas conseguem discorrer 

sobre situações extremamente dolorosas, com uma naturalidade surpreendente. Como bem 

lembrou Corrêa (2008, p.102): 

 
[...] É preciso, pois, parar de se esquivar diante da idéia de morte, cessar de 
fazer de conta que ela não existe e assumir tal ato corajosa e honestamente. 
Mas também nada de horror ao cadáver e nada de concessão a reflexão sobre 
a ressurreição. Neste sentido, temos que aceitar nossa condição finita, pois, 
no homem, o morrer é uma possibilidade do seu próprio ser-no-mundo. Ele é 
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livre para a morte e nada mais pertinente do que iniciar esta discussão já 
entre os pequenos e, tentar ouvir o que eles pensam a respeito. 
 

Depois que algumas crianças falaram sobre a morte de algumas pessoas próximas, 

uma, em especial, chamou atenção. Ela revelou que o seu tio havia morrido naquele dia. 

-”Meu tio morreu hoje” (S4-F). 

-“Ele morreu de que?” (P). 

-“O ladrão que assaltou” (S4-F). 

-“Minha vó chorou muito!” (S4-F). 

O depoimento desta criança demonstra que é um desastroso equívoco tentar esconder 

uma situação de morte das crianças. Além de entender tudo o que se passa a sua volta, elas 

são capazes de se solidarizar com a dor daqueles que choram a morte de quem se foi. Esta fala 

também sinaliza que o fator violência deve ser considerado relevante, tendo em vista o bairro, 

onde se localiza a escola. A violência neste espaço, muitas vezes antecede a morte. Sobre esta 

imbricada relação, Jucá e outros (2007, p. 127) em pesquisa realizada com crianças pré-

escolares, pais e professores sobre o significado da morte, percebeu que:  

 
Os campos interativos que se formam a partir de tais acontecimentos são de 
grande complexidade e comportam desde de trocas verbais, onde a violência 
e a morte são abordadas de modo mais direto até situações em que se evita 
tratar de questões com crianças por se supor nestas uma imaturidade 
cognitiva e emocional.  

 

Assim, como nos sugere esta citação, os adultos numa tentativa de poupar as crianças 

acabam negando que as mesmas vivenciam situações que envolvam a violência e a morte. 

 

 Considerações Finais 

O presente trabalho possibilitou a construção de compressões referentes às maneiras 

de se representar a morte para crianças de cinco anos de idade de uma dada escola municipal 

de Feira de Santana. 

  A relação estabelecida entre as crianças e a morte, não demonstra qualquer 

incapacidade, por parte destas de falar sobre o ato de morrer. Ao contrário, elas expressaram e 

com profundidade conhecimentos acerca deste tema, não só porque aprenderam com os 

adultos, mas, sobretudo, porque vivenciaram uma dolorosa situação de perda. 

Para que o protagonismo infantil seja uma característica indispensável nas pesquisas 

com crianças, é preciso, como foi discutido, que inventemos metodologias diversas e criativas 

capazes de garantir a visibilidade das vozes destes pequenos sujeitos. Neste sentido, este 
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estudo buscou identificar as diversas representações sociais que as crianças possuem sobre a 

morte. 

Assim, constatou-se que as crianças falam da morte com uma naturalidade 

surpreendente e, não demonstraram qualquer incômodo ao tratar do assunto. Além disso, 

observou-se que elas se compadecem com o sofrimento daqueles que choram a morte de 

alguém próximo. 

Neste estudo, pôde-se identificar que a morte continua sendo um mistério para o 

homem, mas em absoluto, ela retira o sentido da vida. Ao contrário, é um motivo para que se 

valorize e ressignifique a vida hoje, é uma espécie de lado positivo da morte. 

E nada mais justo que iniciar este culto à morte na infância, ouvindo que as crianças 

têm a nos dizer sobre a mesma. É bom que se diga que este movimento de escuta, além de 

permitir uma maior compreensão da morte e do universo infantil, suscita também, reflexões 

acerca do entendimento adulto sobre o morrer. 

No que se refere aos fatores que mais influenciam a compreensão dos pequenos sobre 

a morte, destacam-se: o cotidiano; a doença; a violência; a mídia – televisão, a personificação, 

as concepções, os valores familiares e as representações dos adultos . Um dado interessante 

refere-se à idéia inicial sobre estas questões, pensava-se que a religião seria um dos elementos 

considerados pelas crianças, porém ela não aparece na fala destes sujeitos.   

Por fim, espera-se que as análises das representações sociais dessas crianças sirvam 

como elementos motivadores em outras investigações que igualmente busquem observar, 

ouvir e interpretar as vozes das infâncias sobre a morte. Defendemos também a urgente e 

necessária construção de um olhar sensível para que possamos conhecer a infância e os cem 

números de contextos nos quais ela se configura, participando dos questionamentos e 

proposições políticas, além dos programas sociais destinados a criança. 
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