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Houve um tempo em que o nosso poder ante a 

morte era muito pequeno e, por isso, os homens e 

as mulheres dedicavam-se a ouvir sua voz e 

podiam tornar-se sábios na arte de viver. Hoje, 

nosso poder aumentou, a morte foi definida como 

inimiga a ser derrotada, fomos possuídos pela 

fantasia onipotente de nos livrarmos de seu toque. 

Com isso, nos tornamos surdos às lições que ela 

pode nos ensinar. 

Rubem Alves 
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RESUMO 

 

MORAIS, Angela. A educação para a morte no hospital como estratégia de humanização em 

saúde – o olhar de profissionais da UTI Neonatal. 2017. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-Guarapuava, 2017. 

 

A morte constitui um tema de difícil abordagem, especialmente considerando o atual 

momento histórico no qual é evitada e silenciada. Embora haja resistência em discuti-la, a 

morte está presente em todos os contextos humanos, com destaque para o ambiente hospitalar 

onde afeta pacientes, familiares e profissionais. No presente trabalho, apresento a proposta de 

um projeto-piloto de Educação para a Morte, voltado a profissionais da assistência direta a 

recém-nascidos em UTI Neonatal (UTIN). O objetivo que guia o desenvolvimento do 

trabalho é avaliar a validade desse tipo de ação educativa como via de humanização em saúde. 

Procurou-se, nesse sentido, desenvolver uma metodologia de educação em saúde que revelou 

o fenômeno morte para os profissionais de saúde. O percurso metodológico contempla a 

fundamentação teórica, a partir de uma criteriosa seleção de fontes bibliográficas, acerca dos 

principais conceitos relacionados ao tema e aos aportes utilizados como inspiração teórico-

metodológica, a saber, a Fenomenologia e Pesquisa-Ação. O programa em questão consistiu 

na realização de quatro encontros com um grupo formado por dez profissionais de diferentes 

categorias, nos quais procurou-se problematizar o ser-profissional perante a morte na UTIN. 

A atenta análise dos encontros e a incessante revisão teórica possibilitam confirmar a validade 

desse tipo de intervenção como estratégia de humanização em saúde. Humanização no que diz 

respeito aos trabalhadores que são escutados e acolhidos em suas questões existenciais e 

dilemas práticos e, também, humanização no que tange aos usuários que podem ser 

beneficiados por uma assistência mais sensível às suas necessidades de saúde. Da análise 

resulta um rol de categorias, aqui definidas como “unidades de significação e sentido”, que 

consistem nas seguintes: a) Sentidos e sentimentos da morte – da falta de sentido ao sentido 

pleno de existir; b) O ser-profissional de saúde – questões de formação, gênero e categorias 

profissionais; c) Relação espiritualidade/religiosidade e morte e a busca por sentido; d) A 

morte do bebê – especificidades de um fenômeno antinatural; e) Falando de Morte na UTI 

Neonatal – a experiência de um programa de Educação para a Morte. A análise e discussão 

teórica dessas unidades permite afirmar que a metodologia desenvolvida mostrou-se um 
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efetivo recurso educativo no campo da saúde, à medida que favorece a constituição de trocas 

solidárias entre os atores envolvidos no processo, aqui entendidos como seres-de-direitos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: morte; educação para a morte; humanização em saúde; UTI 

Neonatal. 
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ABSTRACT 

 

MORAIS, Angela. Education for death in hospitals as a humanization strategy in health. – the 

professionals‟ view of the Neonatal UTI. 2017. Dissertation (Master's in Education). 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-Guarapuava, 2017. 

 

Death is a difficult subject, especially if we consider the current historical moment where is 

avoided and silenced. Despite the unwillingness to discuss it, death is present in all human 

contexts, in particular, in the hospital environment where it affects patients, family members 

and professionals. In this paper, I present the proposal of a pilot project of Education for 

Death, aimed at professionals of direct assistance to newborns in Neonatal UTI (UTIN), the 

intensive care unit. The objective that guides the development of this work is to evaluate the 

validity of this type of educational practice as a way of humanization in health service. Given 

the abovementioned, a new methodology of health education was needed to be invented, and 

it revealed the phenomenon of death for professionals in health department. The 

methodological course contemplates the theoretical fundaments, based on a careful selection 

of bibliographic sources about the main concepts related to the subject and the contributions 

used as a theoretical and methodological inspiration, namely, Phenomenology and Research-

Action. The program in question consisted of four meetings with a group of ten professionals 

from different categories, where it was sought to problematize the fact of being a professional 

facing the death in the UTIN. The thorough analysis of meetings and the incessant theoretical 

revision enables us to confirm the validity of this type of intervention as a humanization 

strategy in health service for professionals who are listened to and being understood with their 

existential issues and practical dilemmas. In the same way, this humanization concerns the 

patients and their relatives who can be benefited by a closer and more sensitive assistance to 

their healthy needs. The analysis is a set of categories here defined as "units of meaning and 

sense", which are the following: a) Senses and feelings of death - from lack of meaning to the 

full meaning of the existence; b) The professional-health-being - issues : training, gender and 

professional categories; c) Relationship between spirituality / religiosity /death, and the search 

for meaning; d) The death of the baby - specificities of an unnatural phenomenon; e) 

Speaking of Death in the Neonatal ICU - the experience of a program of Education for Death. 

The analysis and theoretical discussion of these units allows us to affirm that the methodology 

developed has proved to be an effective educational resource in the health field, knowing that 
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it favors the constitution of solidarity exchanges between the actors involved in the process, 

here understood as rights-beings. 

 

KEYWORDS : death; education for death; humanization in health department; Neonatal 

UTI: intensive care unit for newborns . 
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“Há um paradoxo existencial: o homem 

está lá em cima, na Lua, nas estrelas; mas 

está alojado, ao mesmo tempo, em um 

corpo bombeado por um coração, que 

arqueja para respirar. O estranho é a dor, 

é o sangrar, o definhar, o morrer. É 

sobressair-se da natureza e saber que, um 

dia, estará sob uns parcos palmos de terra, 

seu corpo desaparecendo para sempre”. 

Neli Klix Freitas 

 

UMA APRESENTAÇÃO 

 Amor e encantamento pela vida... Eis o que me move, o que me anima, o que me 

impele em direção a qualquer objetivo. Um breve passeio pela existência da menina que 

sonhava em ser psicóloga para saber o que dizer às pessoas em sofrimento, já revela um 

singelo, porém, significativo caminho percorrido até chegar a esse ponto. O ponto onde passo 

a socializar uma bela experiência que tanto enriquece meu ser. “Enriquece” conjugado no 

presente mesmo, pois realizar esse trabalho continua a me ensinar e a agregar, tanto ao meu 

ser-profissional, quanto ao meu ser na totalidade, à medida que me remete, me revolve a 

diversas e constantes significações e ressignificações. A cada vez que o releio ou reflito sobre 

questões que essa oportunidade fez emanar, problematizo novas preposições e encontro novos 

sentidos. 

 Uma vez definido que ser psicóloga era uma meta de vida, passei a buscar meios e 

alternativas para efetivar esse desejo. A impossibilidade de realiza-lo, de pronto, me fez 

trilhar outras veredas que abriram outras perspectivas e me amadureceram, sem, no entanto, 

me afastar da psicologia. Pelo contrário, fui aprendendo a associar a psicologia a tudo quanto 

possível, a articula-la com outras áreas do saber e com temáticas diversas. Por força das 

circunstâncias, o tão esperado encontro com a psicologia fora adiado, mas não abolido. 

Enquanto isso, fui experimentando o sabor das descobertas, como uma aprendiz de autodidata 

que busca se aproximar e explorar ao máximo os nuances do seu objeto. 

 Ao término da minha primeira graduação, no âmbito da formação em licenciatura e da 

concomitante pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia, estabeleci o primeiro e 

inesperado encontro com a Educação, enquanto área do saber e disciplina científica. Um novo 

amor acabara de me cativar: a Educação. Os primeiros contatos com a história da educação, 

com os diferentes olhares que substanciam as teorias educacionais me encheram de 

entusiasmo e fomentaram a minha vontade de conhecer e transformar realidades. Esse campo 
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multifacetado, circunscrito nos e pelos pequenos e grandes momentos da história da 

humanidade, me convocou para a minha responsabilidade e implicação pessoal no 

questionamento da realidade e sobre a mudança do status quo, independentemente da 

proporção e das vias pelas quais isso poderia ser impetrado. Aliar a Psicologia à Educação me 

possibilitou compreender que o conhecimento não é privilégio de intelectuais e grandes 

teóricos, sendo sim, uma construção coletiva, sujeita a inúmeras intervenções e disponível a 

todo e qualquer humano, ao passo que se traduz numa condição para o próprio processo de 

“tornar-se pessoa”, nas palavras de Carl Rogers. 

 No decorrer da formação de psicóloga, fui lapidando o, já nutrido, amor pela 

psicologia, mas então, a partir de um lugar mais sereno e maduro, o lugar de alguém que já 

havia concluído outro curso e que, portanto, estava mais propensa às (necessárias) 

desidealizações e desromantizações. Recordo das sucessivas frustrações que fui 

experimentando ao perceber que eu não amaria tudo na psicologia e que a psicologia também 

não me forneceria todas as respostas que eu precisava para, de fato, saber o que dizer a quem 

sofre.  

Paulatinamente fui me dando conta de que o curso em si não me tornaria apta a ser 

psicóloga e, mais que isso, que a psicologia estava impregnada em mim, muito antes de 

iniciar a graduação. Algo que, até então, eu acreditava ser externo a mim, algo a ser buscado 

e, quiçá alcançado, já era parte de mim há muito tempo, compondo, delineando e tecendo o 

meu ser-no-mundo. Portanto, era esse conjunto singular, aberto a um vir-a-ser infinito que me 

habilitaria a ser psicóloga... Mais que um diploma, um compromisso; mais que um papel 

social, um modo de ser e estar no mundo e para o mundo. Fui entendendo que os professores, 

os estágios, os eventos e os trabalhos me levariam a desenvolver uma postura profissional, um 

olhar e uma escuta, sensíveis ao outro. Muito mais que conteúdos a serem assimilados, a 

formação propiciou a construção do meu ser-psicóloga, na perspectiva da ética e da 

responsabilidade técnica e humana.  

Finalmente compreendi que na graduação em psicologia não aprenderia o que dizer 

aos seres em sofrimento. Aprenderia, sim, com cada situação que se apresentasse 

profissionalmente no futuro a construir a minha prática, sem a pretensão de saber o que dizer, 

mas sim, com a intenção genuína de ouvir. E ouvir mais do que palavras que a boca profere! 

Aprenderia, caso a caso, a ouvir os apelos de seres sedentos por decodificação e interpretação. 

Acompanhar pessoas em sofrimento nessa, por vezes, sofrida travessia dentro de si e vê-las, 
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elas mesmas, descobrindo o que precisam saber para minimizar seu sofrimento passou a 

dimensionar toda a prática profissional que sucederia a graduação. 

A despeito das atuais tensões e instabilidades que permeiam a educação brasileira, 

considero a academia ainda um dos poucos campos férteis para o desenvolvimento do senso 

crítico e para a desconstrução de paradigmas nocivos e limitadores. Assim, a universidade e, 

mais ainda, o curso de psicologia me despertaram o gosto pela pesquisa através do constante 

estímulo para a liberdade e autonomia acadêmica. Descobri muitas áreas pelas quais 

desenvolvi genuíno interesse e com as quais conseguia encontrar nexos de identificação, 

dentre elas, a psicologia hospitalar e, nela, a questão da morte. O estágio em Psicologia 

Hospitalar desenvolvido em pediatria e em UTI Neonatal, a participação em projeto de 

assistência a gestantes e em grupo de estudos, intensificaram o interesse pela área hospitalar, 

pelas vicissitudes da parentalidade em situações críticas e pelos nuances das questões de vida 

e morte, de saúde e doença. 

Acredito que, não gratuitamente, logo após concluir a graduação em Psicologia a 

aprovação num concurso público, dentre os tantos que eu, juntamente com uma leva de 

recém-formados estava a buscar, me lançou no hospital geral. E é nesse contexto de atuação 

que construo meu ser-psicóloga há mais de seis anos, aprendendo a valorizar e a lutar pela 

saúde pública, por seus usuários e trabalhadores, tantas vezes, silenciados e desconsiderados 

no processo de promoção da saúde. 

A ênfase da atuação nos setores da Maternidade e UTI Neonatal me reaproximou 

desse universo que já havia me encantado enquanto estudante. Acompanhar processos de 

constituição de maternidade e de paternidade atravessados pela internação do bebê em UTI 

Neonatal e, muitas vezes pela morte deste, passou a constituir um desafio diário, difícil de ser 

compreendido e manejado, mas altamente instigador e estimulante. Perceber a dificuldade de 

equipes em lidar com situações de morte de um modo geral e, em especial com a morte de 

bebês, me levou a desejar explorar melhor esse fenômeno tão comum dentro de uma 

instituição hospitalar. Somam-se a isso, as minhas próprias dificuldades e a sensação de falta 

de instrumentalização e preparo em diversas dessas situações.  

O tempo e a experiência, facultada pelos inúmeros gerenciamentos de óbito, 

possibilitaram uma maior segurança e certa propriedade para acompanhar processos de morrer 

e de morte propriamente. No entanto, é constante o cuidado de não reduzir a morte a um frio e 
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indiferente lugar-comum e de nem despi-la de sua particularidade e singularidade, aventadas 

por seres concretos e em sofrimento que se dão a conhecer no ápice da dor. 

O ingresso no programa de mestrado em Educação, mais do que a realização de um 

grande projeto de vida, significou a possibilidade de aliar psicologia e educação, integrando-

as ao contexto hospitalar, esse intrigante e complexo universo, onde o humano se despe de 

defesas e se fragiliza, a ponto de se desorganizar, muitas vezes. Os tantos debates propiciados 

pelas disciplinas, textos e trocas com professores e colegas, o primeiro contato com a 

Fenomenologia enquanto referencial teórico e metodológico e a perda concreta de uma grande 

amiga após um longo e difícil processo de morrer, fortaleceram a convicção de que estudar 

esse tema se traduzia numa questão e necessidade pessoal. Uma necessidade pessoal que se 

converteu numa discussão teórica, aqui, socializada. 

Portanto, partindo da premissa de que as escolhas não se dão aleatoriamente enuncio, 

aqui, uma experiência de pesquisa que deriva das inquietudes de um ser em busca constante 

por evolução. Assim, assumo de antemão, que o trabalho a seguir apresentado é fruto de uma 

deliberada e apaixonada relação com a vida e com as múltiplas possibilidades de vir-a-ser. 

Das intrigantes e instigantes trocas com diferentes e, paradoxalmente, semelhantes seres que 

cruzaram meu caminho nesses 34 anos de incessante constituição de um ser em construção, 

resulta uma experiência singular de pesquisa focada em uma realidade que se traduz numa 

tessitura carente de exploração e desvelamento. 

Como profissional de saúde, compartilho uma rotina de trabalho desgastante com uma 

massa de trabalhadores, constantemente sujeita a uma carga emocional pesada e de difícil 

traquejo. Além disso, enquanto profissionais dessa área, vivenciamos a falta de programas de 

educação em saúde voltados para a abordagem e problematização de questões pontuais, que 

considerem as especificidades de cada realidade e o enfrentamento de problemas locais. Em 

saúde e, mais especificamente no hospital, tendemos a reproduzir, acriticamente, as práticas 

higienistas que fundaram e fundamentaram essa instituição como locus de recuperação de 

saúde. Carecemos de momentos para analisarmos e repensarmos as práticas profissionais 

cotidianas para, assim, nos implicarmos de modo mais humanizado e responsável nas 

situações com as quais nos deparamos diariamente em nossos serviços e/ou setores. 

Portanto, com uma motivação muito particular que vem de encontro a necessidades 

individuais e coletivas, profissionais e pessoais, apresento a ideia de estudar a educação para a 

morte no hospital como estratégia de humanização em saúde. Como recorte de uma realidade 
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complexa e bastante ampla, elejo a UTI Neonatal como o cenário para a realização da 

pesquisa propriamente. Tal escolha se deu, tendo em vista a escassez de pesquisas com essa 

ênfase e a especificidade do ser-bebê, dentro da perspectiva de uma existência bastante 

incipiente. Conjugando psicologia, saúde e educação o presente trabalho se propõe a 

entrelaçar essas três áreas, situando-as num continuum que permeia toda e qualquer existência 

dentro de um dado contexto social e historicamente demarcado.    

A morte representa um fenômeno desconhecido, enquanto experiência individual e, ao 

mesmo tempo, inegavelmente presente em todos os contextos humanos. Em alguns, mais do 

que em outros, como no caso das instituições de saúde e, em especial, o hospital. Assim, este 

constitui um ambiente privilegiado para a investigação das reações humanas diante da morte, 

tanto no que tange aos profissionais, cuja rotina de trabalho é marcada pela morte, quanto aos 

pacientes em processo de morrer e aos familiares que perdem entes queridos, até então, 

hospitalizados. 

 Esse locus, profícuo para observações e constatações é, no presente trabalho, o cenário 

para a proposta de um projeto de educação em saúde, mais especificamente, educação para a 

morte voltado para profissionais da UTI Neonatal. Pretendeu-se desenvolver, portanto, um 

programa experimental, de modo a avaliar a validade desse tipo de iniciativa como ação de 

humanização em saúde. Humanização aqui tomada em duas perspectivas distintas, porém, 

complementares e interdependentes: a dos trabalhadores que demandam atenção, escuta e 

capacitação e; a dos usuários dos serviços de saúde – pacientes e familiares – os quais podem 

ser beneficiados com uma assistência profissional mais sensível e humanizada. Para tanto, 

procurou-se levantar sentimentos e emoções de profissionais frente à morte e o morrer, com o 

intuito de identificar as maiores dificuldades das equipes em lidar com esta dimensão, tão 

presente na sua dinâmica de trabalho, bem como as estratégias desenvolvidas para o 

enfrentamento dessa questão. Procurou-se, ainda, verificar a pertinência (ou não) dessa forma 

de abordagem e intervenção e se esta prática educativa se traduz efetivamente em via de 

instrumentalização e capacitação profissional.  

À primeira vista pode parecer um tanto inusitada a proposta de educação para a morte 

no hospital como tema de pesquisa em programa de pós-graduação em Educação. No entanto, 

ressalta-se que área de concentração do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 

UNICENTRO já abre espaço para esse e demais tipos de temática, à medida que enfatiza a 

produção da diversidade social e sua articulação com a implementação de políticas públicas 

nos mais variados setores humanos. A Linha 2 de Pesquisa “Educação, Cultura e 
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Diversidade”, especificamente, legitima a relação entre a proposta de estudo aqui descrita e o 

PPGE/UNICENTRO propriamente. A referida linha dedica-se à exploração e compreensão 

das diversidades na realidade contemporânea através da análise do constante intercâmbio 

existente entre educação e cultura, em todas as suas facetas, o que já revela o caráter dinâmico 

e abrangente do campo educacional. Nessa multiplicidade de saberes construída no âmago de 

uma sociedade cada vez mais complexa, o mesmo ser que produz a diversidade, produz 

também incoerências, muitas vezes, inconciliáveis com um projeto social mais amplo, que 

garantiria a todos os membros de um dado contexto a efetivação e a igualdade de direitos. 

 Num cenário social onde as diferenças, muitas vezes, se convertem em desigualdades, 

as práticas educativas têm papel preponderante na constituição dos seres, podendo concorrer 

para a mera reprodução dessas desigualdades ou, então, para a transformação de realidades 

concretas. Daí a importância de a Educação permear todas as instâncias em que o humano se 

manifesta, de modo a facultar o desenvolvimento e ampliação das consciências e do senso 

crítico.  

Por esse viés e a partir da exploração dessa realidade concreta – profissionais de 

assistência hospitalar na saúde pública – buscou-se instigar o alargamento da compreensão do 

fenômeno morte como algo que perpassa a pura instância biológica e avança para dimensões 

psíquicas, sociais e culturais. As diferentes leituras e interpretações diante deste inexorável 

destino são produtos da cultura e expressam a diversidade humana. Conhecer os diferentes 

sentidos conferidos à morte por profissionais que a enfrentam no seu cotidiano de trabalho 

favorece o incremento de ações de humanização que possam consolidar a efetivação do 

direito à saúde, em todos os aspectos preconizados pela política do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e, de modo especial, pela Política Nacional de Humanização (PNH). Isso, tanto no que 

tange aos usuários do sistema quanto aos profissionais que atuam nos diferentes serviços de 

promoção de saúde. 

Educar no contexto da saúde se traduz num exercício constante de emancipação, 

cidadania e empoderamento. Instrumentalizado, por meio de processos educativos efetivos, o 

ser-cidadão encontra a possibilidade de reconhecer-se como agente de sua própria saúde, 

autogerindo o estado e funcionamento de seu corpo, bem como agente de mudança social, a 

partir da busca ativa por melhores e menos desiguais condições de existência. Assim, os 

diferentes atores, imbuídos de suas responsabilidades, pessoais e coletivas, podem viabilizar a 

garantia de direitos essenciais como o de acesso à saúde de qualidade, a despeito das tensas 

lutas de interesse travadas no interior das organizações sociais. Desse modo, considero 
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legítima a articulação entre o tema trabalhado e a Área de Concentração/ Linha 2 de Pesquisa 

do PPGE-UNICENTRO.   

 Abordar a questão da morte consiste num desafio, seja qual for a instância. As 

dificuldades começam pela escolha do locus de pesquisa, passando pelos critérios de 

levantamento de informações, instrumentos e análise em si. E não param por aí: a maior 

dificuldade reside no fato de este ser um tema ao qual nenhum pesquisador consegue se 

manter incólume, totalmente imparcial e neutro. A qualquer humano a morte desperta 

angústias, temores, fantasias que remetem ao desfecho derradeiro e inescapável de todos os 

seres vivos.  

Desse modo, assinalo, aqui, a escolha dessa temática e a opção de perseverar nela, 

justamente pelo fato de a morte representar um fenômeno que escancara a nossa fragilidade 

humana. O ser humano que se pressupõe tão racional, inteligente e dominador precisa, diante 

da morte, admitir que há muito para além de sua compreensão, que há porções desconhecidas 

da existência e que nem tudo se dá a conhecer, que nem tudo está passível de desvendamento, 

exploração e controle. Concebida dessa forma, qual o sentido de estudar e problematizar a 

morte? Se as questões acerca desse fenômeno permanecerão sem respostas substanciais e 

considerando a impossibilidade de experienciar concretamente a morte, para quê e por que 

discuti-la teórica, técnica e pessoalmente?  

Num contexto social e histórico onde o imediatismo dita o ritmo das informações a 

serem “consumidas” como produtos quase nunca convertidos em conhecimento, pode parecer 

“não-resolutivo” discutir uma problemática que não pode ser elucidada completamente e, por 

isso, nem mesmo dominada. Entretanto, na contramão desse tipo de postura, proponho a 

abordagem da morte por profissionais de saúde que diariamente a enfrentam no cotidiano de 

trabalho. Não com vistas a respostas conclusivas sobre um objeto incognoscível em todas as 

suas dimensões, mas sim, com foco no próprio processo investigativo que permite aos seus 

participantes se autodescobrirem, conhecerem e reconhecerem seus limites e potencialidades 

para o enfrentamento de um dos mais intrigantes mistérios da existência: a morte. Assim, 

compreende um desafio também enunciar a morte como um elo possível entre educação e 

humanização em saúde, num movimento de resistência à tendência contemporânea de negar a 

morte e relegá-la a um sombrio exílio, livre de especulações e problematizações, como se isso 

fosse, de fato, possível. 

Os profissionais da saúde representam uma significativa parcela do mundo produtivo, 

sensivelmente afetada pelo sofrimento e bastante vulnerável a adoecimento, dadas as 

características de seus ofícios. Tais atores possuem um grande potencial de multiplicadores, 
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uma vez considerado o caráter educativo da saúde, cada vez mais, reconhecido e valorizado. 

Portanto, é inegável que os profissionais possuem uma ampla capacidade de disseminar 

conhecimentos e também culturas, modos de cuidar e de se relacionar, o que pode se traduzir 

na prestação de um atendimento mais humanizado, especialmente nos momentos-limite entre 

vida e morte. 

 Para o delineamento da estrutura da redação do presente escrito procurei pautar uma 

sequência, a partir da qual o leitor possa compreender a proposta de estudo, a fundamentação 

teórica de suas variáveis, assim como a opção metodológica e o caminho percorrido para a 

exploração do tema no campo da pesquisa. Após esse tópico introdutório, avançamos para a 

revisão bibliográfica, seccionada em partes, visando a fundamentação teórica de conceitos 

imprescindíveis à contextualização e exploração do tema.  

Tal revisão parte da morte, desde sua abordagem multidimensional, conceitual e 

histórica até sua acepção moderna, com características profundamente marcantes e 

elucidativas no concernente às reações humanas diante da morte na atualidade. Em seguida, 

aludo a práticas educativas no campo da saúde e a como essas práticas se relacionam com a 

humanização desse segmento, nas diferentes modalidades de assistência. Nesse sentido, 

propõe-se uma aproximação entre educação em saúde e educação para a morte, entendendo-se 

a segunda como desdobramento possível da primeira e cuja articulação pode representar uma 

das tantas possibilidades de instrumentalizar os seres-cidadãos para o efetivo exercício de 

seus ofícios e, em última instância, de seus direitos. Isso, tanto na perspectiva dos 

profissionais responsáveis pelas demandas de saúde de um enorme contingente de pessoas, 

quanto dos usuários que podem ser beneficiados por um atendimento mais humanizado e 

sensível às suas necessidades.   

Na segunda parte do referencial teórico, apresenta-se uma breve revisão bibliográfica 

da Fenomenologia como escola de pensamento que propõe uma visão de mundo e de ser 

bastante peculiares. Acredito que, ao problematizar alguns dos principais pressupostos 

fenomenológicos, se justifica a escolha dessa abordagem para inspirar teórica e 

metodologicamente o presente trabalho, uma vez considerada a sua atenção às leituras 

individuais das experiências que permitem a cada ser em si traduzir suas vivências de maneira 

singular, por meio de sua percepção de mundo. Do mesmo modo, a Pesquisa-Ação é 

apresentada, em linhas gerais, de modo a situar o leitor quanto aos métodos inspiradores, 

desde a formulação do problema, passando pelo desenvolvimento dos encontros propriamente 

até a análise e redação da dissertação. 
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Desde já, saliento a necessidade de esclarecer que, nem a Fenomenologia e nem a 

Pesquisa-Ação são, aqui, tomadas em seus formatos originais. Servem de base para a reflexão 

do tema, definição dos passos metodológicos e interpretação dos conteúdos emanados dos 

discursos das participantes, no entanto, sem serem seguidas ortodoxamente.      

Na terceira parte a pesquisa de campo é esmiuçada, a começar pela caracterização do 

local e dos sujeitos de estudo, passando pelo detalhamento dos passos metodológicos e as 

impressões acerca do desenvolvimento da pesquisa. À guisa de finalização, são apresentadas 

as análises decorrentes do relato das experiências dos participantes no Projeto “Falando de 

Morte na UTI Neonatal” e sua interface com a humanização em saúde, através da educação 

para a morte como via humanizada e humanizadora. Em “Vislumbrando Caminhos” as 

considerações finais são apresentadas no sentido avaliar a validade desse tipo de proposta de 

educação em saúde, assim como discutir as perspectivas do tema abordado em relação ao 

futuro e/ou à outras realidades. 

Da menina que queria ser psicóloga, apresento-me, hoje, como profissional de saúde 

mental, supostamente “especialista” em lidar com a dor, com o medo, com a angústia. No 

contexto hospitalar de atuação essa atribuição, por um lado, tem um peso de responsabilidade 

nunca totalmente exequível. Entretanto, por outro lado, incorpora contornos de uma grande 

gratificação humana: servir de referência e continente a outros seres em momentos extremos e 

desorganizadores de dor, de limites entre a vida e a morte. Por isso, a temática da morte me 

convoca tanto a explorá-la, a desvendá-la nas particularidades de onde é tomada, significada e 

vivenciada. Além disso, ao passo que me debruço sobre essa questão, mais desvendo e 

compreendo a minha própria relação com a morte e com o que ela tem a me ensinar, enquanto 

ser singular. Acredito que somente, e tão somente, assumindo um lugar ativo e intencional no 

processo de enfrentamento da morte no trabalho e na vida, é que posso ter condições de 

acolher situações de morte com um real e genuíno interesse em prestar suporte emocional a 

quem sofre a dor mais sentida, o sofrimento mais intenso.  
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PARTE I – MORTE E EDUCAÇÃO 
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“Não seria melhor dar à morte, na 

realidade, e em nossos pensamentos, o 

lugar que lhe corresponde e deixar 

voltar à superfície nossa atitude 

inconsciente diante da morte, que até 

agora temos reprimido tão 

cuidadosamente?” 

Sigmund Freud 

 

1. Morte, a nossa velha (des)conhecida 

Discutir morte, em qualquer dimensão ou instância, requer necessariamente situá-la no 

rol das grandes problemáticas humanas. A morte figura como um fenômeno 

multidimensional, que incorpora diversas categorias, a partir das quais é possível realizar 

diversas análises. Ao mesmo tempo em que constitui a única vivência concreta, na forma de 

certeza inexorável, somos educados culturalmente no sentido de evitar a abordagem e 

problematização desta questão. Por representar um fenômeno que nunca poderá ser 

experienciado de fato, a morte confronta o ser com o desconhecido, com a limitação e com a 

fragilidade humana, em que a finitude da base corpórea põe fim concreto à totalidade do ser. 

Além de configurar um processo biológico, a morte está impregnada de valores e 

sentidos, que variam de acordo com o contexto social, cultural e histórico. Os estudos sobre a 

morte como evento psicossocial desvelam como esta tem sido concebida no decorrer da 

história da humanidade, até chegar à atualidade, onde é tratada reservadamente e considerada 

um tabu com os contornos de um interdito impronunciado. Procura-se evita-la a qualquer 

custo, por representar sinônimo de fracasso num mundo direcionado para o sucesso 

(KOVÁCS, 2005). Desse modo, a morte não encontra espaço para ser vivenciada e nem 

abordada de forma saudável, estando os indivíduos, fadados a negá-la e, ao se fazer este 

movimento de negação, silencia-se a voz dos que estão em processo de morrer, assim como 

dos que veem perecer um ente querido. 

A questão da morte suscita um sem-número de possibilidades de reflexão acerca da 

vida e de sua finitude. Pensar a vida, por sua vez, demanda situá-la numa ordem cultural, 

cujas significações permitem abarcar a morte como processo que lhe é inerente. Nesse 

sentido, vida e morte coexistem, integrando um mesmo todo, porém, em polos opostos de 

existência e inexistência, de ser e não-ser-no-mundo. 

O modo como compreendemos a vida e a morte é permeado por práticas culturais que 

incutem em nós formas, mais ou menos, tangíveis de análise e compreensão. Essas formas 
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variam de acordo com o contexto histórico e social, revelando seu caráter eminentemente 

cultural. 

Giacoia Júnior (2005) citando Schopenhauer, afirma que a consciência humana e a 

capacidade, também humana, de elaboração temporal da existência é o que nos possibilita 

vivenciar a angústia da finitude. Para o enfrentamento da morte o ser humano desenvolveu, ao 

longo do tempo, estratégias na busca por respostas que aplaquem o mal-estar e minimizem o 

medo, na tentativa de representar o que parece ser irrepresentável. Assim, a morte configura, 

em última instância, a base da filosofia e das religiões. Acrescenta que o homem é “(...) o 

único animal que sabe por antecipação da própria morte; portanto, ao contrário de todos os 

outros animais, o homem sofre para além do presente, nas dimensões do passado e do futuro, 

e se pergunta pelo sentido de sua existência (...)” (GIACOIA JÚNIOR, 2005, p.13). 

Nessa tentativa de desenvolver mecanismos para lidar com esta angústia inescapável, 

as diferentes culturas constroem, também diferentes, sentidos para a morte. Como nos alerta o 

próprio Giacoia Júnior (2005), cabe lembrar que tais sentidos só servem aos vivos, uma vez 

que a morte traduz-se numa experiência nunca vivenciada plena e totalmente, já que quando 

acontece o ser já não existe para experienciá-la. Os ritos e monumentos fúnebres nos diversos 

contextos revelam a significação cultural e os valores simbólicos que a morte incorpora em 

cada realidade social. 

Compreender os significados históricos e sociais da morte demanda um exame 

apurado de insígnias culturais que lhes circunscreve, tais como os rituais e cerimônias 

fúnebres, arquitetura, estatuário, registros, inscrições obituárias e sepulcrais, produções de 

pintura e tapeçaria, dentre tantos outros artefatos que podem elucidar os sentidos da morte nas 

diferentes civilizações. Recorrer a esse tipo de investigação não irá fornecer respostas prontas 

e acabadas, mas servirá de indicativos para um alargamento da compreensão. 

Giacoia Júnior (2005), em seu estudo sobre a morte ao longo do tempo, delineia um 

breve, porém esclarecedor, resgate histórico de algumas das principais culturas humanas do 

passado e de como estas fundavam a ideia e a operacionalização de morte. A partir desse 

sucinto levantamento, o autor confronta práticas culturais acerca da morte de outrora com 

práticas atuais, tão focadas em discursos biomédicos que buscam negá-la e protelá-la a todo 

custo.  

Segundo esse autor, a título de ilustração, na cultura hindu, a morte continha um 

sentido de passagem que possibilitaria o encontro com o Absoluto, com o Nirvana, com a paz 

maior. Nesse tipo de abordagem, a morte representa uma passagem, travessia, ultrapassagem 

de fronteira, de modo que os ritos fúnebres constituíam importantes rituais de passagem, a 
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partir dos quais os que deixam a vida adquiririam um novo estatuto social, a saber, o de 

morto. Os corpos eram incinerados e as cinzas lançadas ao vento ou nas águas de rios. Desse 

modo, o sujeito morto era despojado de todas as características e atributos identitários, 

havendo “(...) uma dissolução integral da existência terrena.” (GIACOIA JÚNIOR, 2005, 

p.16). Este radical e total rompimento com o mundo dos vivos era necessário para que o 

morto evoluísse ao encontro com o Absoluto. Para essa sociedade, portanto, a morte possuía 

um horizonte de sentido, no qual o ser continuaria   “existindo” em outra dimensão. 

Nessa cultura, merece permanecer na memória dos sobreviventes aquele indivíduo, 

cuja vida fora marcada por renúncias e abdicações, incluindo aqui, a própria destituição de 

traços identitários, ainda em vida. A essa condição se elevavam monges e outras poucas 

pessoas capazes de negarem-se a si mesmas, num total desprendimento, sinal evidente de 

virtude. Os corpos desses indivíduos não eram cremados como os dos demais, mas sim, 

enterrados em posição de meditação e sobre seus sepulcros eram construídos templos de 

peregrinação.  

Interessante e instigante pensar em como cada sociedade se organiza diante da morte e 

de seus mortos e em como isso possibilita a construção e a manutenção de uma identidade 

coletiva. Tratam-se, pois, de arranjos necessários e, mesmo indispensáveis, à medida que a 

morte significa um fenômeno implacável, legado de tradições culturais, a que todas as 

civilizações e grupos sociais estão sujeitos. Daí emanam práticas institucionais que 

asseguram, de modo mais ou menos eficaz, o enfrentamento dessa problemática. 

Giacoia Júnior (2005), aludindo à antiga Mesopotâmia, assinala que nesse contexto a 

morte coexistia com a vida, compartilhando o mesmo espaço social. Os corpos eram 

cuidadosamente preparados, com a manutenção e o incremento de todas quantas possíveis 

marcas identitárias, tais como objetos e pertences pessoais do morto. Os cemitérios 

constituíam um espaço valorizado, uma vez que a memória que evocavam acerca dos que já 

morreram, remetia diretamente às raízes daquela sociedade em específico. 

Já na antiga civilização grega, os rituais fúnebres evidenciavam dois tipos 

fundamentalmente diferentes de mortos:  

 

De um lado, a morte regular, uniforme e anônima que acomete o mais comum 

dos mortais. Esses são os cadáveres cremados coletivamente e depositados em 

vala comum. De outro lado, são levados à pira crematória os corpos falecidos 

dos grandes heróis, na cerimônia da bela morte, a morte precoce no campo de 

batalha – aquela cuja marca distintiva está em ser a atestação mais efetiva da 

virtude e da excelência. (GIACOIA JUNIOR, 2005, p. 16) 
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É somente a partir de uma morte gloriosa que um grego autêntico passaria a ser digno 

de lembrança e honrarias. Muitos são os personagens da mitologia grega que sustentam essa 

afirmação, dentre eles Aquiles, cuja morte heroica é amplamente exaltada na Ilíada de 

Homero. Uma vez transposto o desafio da morte honrosa, era facultada ao grego a 

possibilidade de fugir do anonimato e, portanto, continuar a existir de alguma forma, na 

memória dos que permaneciam. Tratava-se de uma espécie de imortalidade. 

Provocativamente, Vargas e Ramos (2006) nos instigam a pensar o quanto carregamos dessa 

herança cultural grega na maneira de encarar a morte no nosso contexto social e histórico 

(sociedade ocidental), o que se evidencia por práticas culturais similares às dos antigos 

gregos, como a valorização da morte precoce, brava e heroica e anonimato das mortes 

“naturais” de seres em idade avançada. 

 Já para a cultura judaico-cristã a morte permite o acesso a outra dimensão da 

existência, marcada por intenso sofrimento (inferno) ou por plenitude de paz (paraíso), de 

acordo com a conduta do ser em vida. Desse modo, a condição pós-morte – punição ou 

recompensa – seria definida pelo modo como se viveu, ideia permeada pela esperança na 

ressurreição e na vida eterna. Nessa perspectiva, a morte seria natural, perpassada por um 

potencial simbólico que permitiria aos indivíduos lidar de maneira mais amena com a 

finitude. 

Cabe aqui ressaltar a importância dessa concepção de morte para a compreensão de 

muitas reações diante dela no atual contexto social e histórica, uma vez que somos herdeiros 

diretos de uma ideologia judaico-cristã, ainda bastante forte e que segue prescrevendo modos 

de ser, de viver e de morrer. De acordo com Faria e Seidl (2005), o monoteísmo cristão, que 

conclama Deus como o Senhor da vida e da morte, da saúde e da doença confere às questões 

de saúde um teor predicativo, permeado de juízos de valor. “Assim como premiação pela 

obediência à lei divina era dada a saúde e, como castigo por seu descumprimento, a doença” 

(FARIA E SEIDL, 2005 p.382).  

A busca por causalidades religiosas para as doenças e, consequentemente, para a 

morte, continua sendo amplamente impetrada por seres envolvidos no contexto de saúde-

doença, sejam pacientes, familiares ou profissionais da área. Quando da [...] incoerência do 

adoecimento de indivíduos que seguiam as regras divinas [...]” (FARIA E SEIDL, 2005 

p.382), se costumava a destinar a forças diabólicas a culpa por tal circunstância. O modelo 

explicativo a partir da religiosidade ainda é utilizado para compreender e significar 

experiências de adoecimento e de morte. A ideia de “castigo” ou de expiação confere doses 

adicionais de sofrimento a muitos seres doentes ou acompanhando entes amados em 
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processos de adoecimento, já que desperta sentimentos de culpa e, muitas vezes, incute uma 

resignação indiscutível e irrelutante em situações nas quais o ser ativo ainda poderia 

promover mudanças na relação com sua doença ou com a proximidade da sua morte.     

No sentido das transformações nos modos de enfrentar a morte ao longo do tempo e 

nas diferentes sociedades, modos estes apoiados em crenças míticas e religiosas, o historiador 

francês Philippe Ariès (1914-1984) reconstruiu um longo percurso da morte, enquanto evento 

cultural, desde a Idade Média até meados do século XX nas sociedades ocidentais. Tal 

percurso é apresentado na sua obra “História da morte no Ocidente”, como resultante de um 

estudo das mentalidades dessas sociedades. Respeitadas as especificidades de diferentes 

países da Europa e da América do Norte nos diferentes períodos históricos pesquisados, Ariès 

(2012) refaz os sentidos (e a falta deles) atribuídos à morte no decorrer da história ocidental, 

desde a Idade Média. Dedica-se a identificar os lugares da morte e, para tanto, desenvolve 

uma extensa pesquisa a cemitérios, documentos e arte em geral, além de recorrer a outros 

estudiosos, perfazendo inclusive, um breve histórico dos estudos sobre morte até então (1975, 

ano da primeira edição do livro). 

Com esse resgate histórico, Ariès (2012) nos convoca a situar a morte como um 

fenômeno humano que foi incorporando controversas formas de percepção, concepção e 

enfrentamento. A análise de características de rituais que acompanhavam o processo de 

morrer e a morte propriamente permite ao historiador teorizar sobre os sentimentos associados 

à morte – de si e do outro – assim como sobre como esses sentimentos podem ser expressos 

em cada contexto. Sua pesquisa revela radicais mudanças nas atitudes diante da morte, tendo 

as sociedades ocidentais passado do que chamou de “a morte domada” (ARIÈS, 2012 p.31) 

para “a morte interdita” (p.84).  

Hegemônica por milênios, a “morte domada” denotaria uma atitude marcada pela 

familiaridade do ser humano com a morte, de modo que o doente percebia os sinais de uma 

doença grave e, portanto, pressentia a proximidade da morte. Com isso, “Sabendo de seu fim 

próximo, o moribundo tomava suas providências, e tudo vai ser feito muito simplesmente [...]. 

A morte era algo muito simples” (ARIÈS, 2012 p.36). Nesse tipo de atitude, o ser acometido 

de doença fatal tinha a oportunidade de organizar sua morte, desde as deliberações de ordem 

prática até as ritualizações de ordem simbólica que permitiam, ao enfermo “vivenciar” seu 

processo de morrer de modo ativo e, aos sobreviventes se prepararem para a perda do ente 

querido. A morte era concebida no seu caráter natural e inexorável e a casa e, em especial, o 

quarto do enfermo era o cenário para a morte acontecer. Todos participavam desse processo, 

inclusive as crianças, de modo que a morte era um evento público, compartilhado por todo o 
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entorno social do ser em vias de morrer.  “Com a morte, o homem se sujeitava a uma das 

grandes leis da espécie e não cogitava em evitá-la, nem em exaltá-la” (ARIÈS, 2012 p.50). O 

autor adverte que, nesse período, as doenças ditas incuráveis, dizimavam milhões de pessoas, 

sendo a forma mais comum de morrer, ao passo que as mortes repentinas e imprevistas eram 

raras e temidas, justamente por privarem o morto de presidir seu próprio processo de morrer. 

Acompanhando as transformações da família, no sentido de um crescente 

reconhecimento da afetividade na, então recente, intimidade familiar, o fim da Idade Média, 

aos poucos, abre espaço para a manifestação de emoção diante da morte, nunca vista antes. 

Como herança de um ideário romântico, o caráter dramático dessas manifestações foi 

revelando uma mudança nas atitudes frente à morte: de um evento natural e 

simplificadamente organizado, a morte passou a abarcar reflexões individuais aos 

sobreviventes, acerca da própria finitude, bem como a evidenciar a dor da separação quando 

se trata da morte do outro. Esse novo e, ainda, sutil sentimento se liga à noção de fracasso, tão 

recorrente nas sociedades contemporâneas e já enunciada por Kovács (2005).  

Na concepção de Ariès (2012), a “morte domada” gradualmente cedeu lugar à “morte 

interdita”, a partir da qual se demarca uma ruptura radical com a antiga familiaridade que os 

seres humanos estabeleciam com a morte. A morte é banida dos círculos sociais, deixando de 

representar um evento público, passando a ser individual, discreta e silenciada. Com o 

crescente processo de racionalização e de dessacralização, a morte chega à 

contemporaneidade sorrateira, inscrita quase que estritamente no registro biológico. O 

advento das biotecnologias, que tem protelado ao máximo a finitude humana, relega a morte a 

um estatuto clínico, circunscrito pelo poder médico. Essa nova forma de morrer, exclui a 

morte do espaço social e a condena ao espaço, quase sempre, frio e impessoal do hospital. 

Nesse sentido, a morte deixa de configurar um evento marcado por rituais de passagem que 

asseguravam aos sobreviventes certa possibilidade de elaboração saudável desse fenômeno. 

(GIACOIA JÚNIOR, 2005; VARGAS E RAMOS, 2006) 

Nesse novo contexto, a morte “torna-se vergonhosa e objeto de interdição” (ARIÈS, 

2012 p. 84), tanto que ao enfermo sequer é facultado participar de seu processo de morrer, 

quanto mais, presidi-lo como fora outrora. A ideia de poupar o ser das angústias da morte é 

disseminada, internalizada e reproduzida como sendo necessária, de modo que se incute no 

mesmo uma crença descabida e ilusória de que tudo ficará bem, numa clara atitude de 

negação da morte que se aproxima. 

O homem continua perseguindo o ideal de imortalidade neste, muito mais do que em 

qualquer outro momento histórico, dadas as características da sociedade contemporânea 
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amplamente apoiada nas biotecnologias. Nesse sentido, a morte agrega o peso de um tabu, 

tema impronunciado, negado e/ou demasiadamente racionalizado. Parece não haver espaço 

para discutir a morte, nem para pensar sobre ela. Mesmo com avanços tecnológicos tão 

estupendos, progressos nunca antes vislumbrados na história da humanidade, o ser ainda não 

desenvolveu mecanismos eficazes e saudáveis de enfrentamento da morte, esta temida 

incógnita que assola a existência. À medida que a vida pôde ser prolongada e a morte adiada, 

as sociedades têm potencializado o movimento de negação radical e extrema da morte. “Para 

o homem ocidental moderno, a morte passou a ser sinônimo de fracasso, impotência e 

vergonha. Tenta-se vencê-la a qualquer custo e, quando tal êxito não é atingido, ela é 

escondida e negada.” (COMBINATO E QUEIROZ, 2006, p. 210) 

Esse modelo de morte e de morrer encontra sua expressão máxima na instituição 

hospitalar, na qual se impetram todos os esforços em prol da manutenção da vida. Quando 

isso não é possível, este ambiente silencioso e frio resguarda o fenômeno da morte sob um 

clima de impessoalidade, silêncio e racionalização. 

Atualmente em nossa sociedade, a presença dos familiares, amigos e vizinhos 

junto ao moribundo deu lugar ao ambiente frio e isolado do hospital; os rituais 

de morte (extrema-unção, velório na casa da família, procissão fúnebre e 

manifestações de luto) foram substituídos pelas organizações funerárias, em que 

o ambiente é neutro e higiênico; pelos cortejos fúnebres rápidos e discretos, 

pelo autocontrole do indivíduo enlutado, que não pode expressar 

verdadeiramente suas emoções, a fim de não perturbar outras pessoas com algo 

tão mórbido. (COMBINATO, QUEIROZ, 2006, p. 211). 

 

Paralelamente, o início do século XXI traz consigo uma nova concepção de morte e de 

morrer, que suavemente se descortina, reavivando a possibilidade de conceber a morte como 

um processo natural e integrante da vida. Nesse novo cenário, a noção de cuidados paliativos 

e questões de bioética suscitadas pelo processo de morrer são temas frequentes e de salutar 

importância. Trata-se de discussões que, paulatinamente, devolvem ao ser humano o direito 

de deliberar sobre sua vida e sobre sua morte, enfatizando o direito de escolha por uma morte 

digna, humanizada e o menos angustiante possível. 

As práticas culturais não cessam de se reinventar ao longo da história dentro de uma 

dada cultura. Vargas e Ramos (2006) destacam o fenômeno da “explosão cultural” que se 

presencia na contemporaneidade, a partir do qual a cultura passa a ser considerada em todas 

as suas dimensões, bem como a sua implicação com assuntos de importância empírica. A 

cultura é percebida como constitutiva do mundo social, tal qual a economia e a política, por 
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exemplo. Subentende-se que as práticas sociais são práticas fundamentalmente culturais, 

produtos e produtoras da cultura. As diferentes maneiras de lidar com a morte expressam a 

diversidade cultural no desenvolvimento de arranjos que permitam enfrentar a inquietude 

provocada por esta que não configura uma experiência, já que humano algum será capaz de 

experienciá-la, de fato e plenamente. 

 Cabe aqui ressaltar as características da moderna sociedade ocidental, pois é nela em 

que estamos inseridos e é nessa realidade que podemos operar formas mais saudáveis de 

conceber a nossa própria finitude, bem como maneiras mais humanizadas de acompanhar 

pessoas em processo de morrer ou de luto. Conhecer e atentar para a variedade das expressões 

culturais em muito contribui para vislumbrar esta possibilidade. Desse modo, vale discorrer, 

mesmo que brevemente, sobre o modelo biomédico vigente no atual contexto histórico-social 

que tangencia as relações dos seres com a doença, com a morte e, por conseguinte, com a 

própria vida, com as maneiras de ser e estar-no-mundo. 

Capra (1982) dedica-se a elucidar o que chama de modelo biomédico no capítulo 5 de 

sua obra “O ponto de mutação”. Neste, o autor problematiza o paradigma médico focado na 

doença, herança do ideário dualista, mecanicista e reducionista da Modernidade, inaugurado 

pela concepção cartesiana de ciência, amplamente difundida e ainda bastante balizadora de 

práticas em saúde. O autor desenvolve uma minuciosa retomada de aspectos históricos, 

sociais e ideológicos que permitem ao leitor situar o modelo dito biomédico num período 

recente na história da humanidade. Modelo este, em muito, tomado como natural e inerente ao 

fazer do médico, mas que, na realidade, se consolidou somente a partir da instituição do 

hospital moderno, em fins do século XVIII e meados do século XIX, onde encontrou sua 

máxima expressão. 

O corpo entendido como máquina, a doença como mau funcionamento dessa máquina 

e o médico como o potencial consertador dessa disfunção norteou a formação de inúmeras 

gerações de médicos, ao longo dos últimos dois séculos. Essa nova forma de conceber a 

doença, busca em agentes externos ao ser, a origem desse desajustamento que rompe com o 

estado de harmonia que o corpo deveria se encontrar. Assim, o doente é relegado a um 

segundo plano, de modo a privilegiar a doença como o foco de atenção e intervenção, 

acreditando-se ser esta totalmente cognoscível e controlável. “Ao concentrar-se em partes 

cada vez menores do corpo, a medicina moderna perde frequentemente de vista o paciente 

como ser humano [...]” (CAPRA, 1982 p.116), o qual é despojado de sua totalidade e definido 

por fenômenos pura e estritamente físicos. 
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O autor ainda alerta para o quanto aspectos sociais, psicológicos e ambientais são 

negligenciados pela medicina ocidental biomédica, a qual acredita que todas as variáveis da 

máquina corporal são mensuráveis, estando passível de controle, controle este exercido pelo 

médico, detentor de um saber rigorosamente científico. Capra (1982) atenta, ainda, para o 

domínio masculino na história da medicina ocidental, que também nos ajuda a compreender 

como se forma a elite médica predominantemente masculina, respaldada e valorizada pelos 

grandes circuitos científicos e acadêmicos, como também pelos homens e mulheres que 

necessitam dessa assistência e que não possuem os conhecimentos e nem dominam as 

técnicas da medicina. Assim se instaura uma suposta superioridade médica secular perante 

outras categorias profissionais e perante os doentes e seus familiares, cujas irradiações são 

sentidas ainda hoje, quando tais pressupostos passam a ser refutados.  

Atualmente são muitos os movimentos teóricos no sentido de desconstruir esse 

paradigma que se mostra insuficiente em todas as suas manifestações, haja vista que a as 

doenças passam a ser consideradas multidimensionais, sendo o “doente”, portanto, um agente 

ativo num processo onde se implicam questões sociais, psíquicas, culturais, ambientais, 

espirituais na deflagração de um estado patológico. Assim, sua terapêutica também precisa ser 

desenvolvida levando em conta todas essas dimensões que constituem o ser na sua totalidade 

e singularidade. 

 

1.1 As novas formas de expressar a relação com a morte na contemporaneidade 

 Dentre essa variedade enorme de expressões e práticas humanas diante da morte, a 

contemporaneidade inaugura uma nova via de abordagem e de significação da morte: a mídia. 

Produto da modernidade e cada vez mais aperfeiçoada e refinada, a mídia permeia todas as 

instâncias da existência humana, desempenhando papel fundamental à medida que forja 

subjetividades e propaga dispositivos culturais. No que tange à morte, a mídia parece andar na 

contramão da tendência atual de escamoteamento e de negação da finitude, uma vez que este 

tema é recorrente nas pautas de todos seus veículos, enunciando a curiosidade e a 

perplexidade que a morte instiga no ser humano. Dentre os meios de comunicação midiática, 

destaca-se a televisão, com sua admirável capacidade de despertar sentidos através de uma 

enxurrada de imagens. 

Parece lícito problematizar a morte na mídia, ao passo que esse fenômeno evidencia o 

um paradoxo humano: por um lado, a deliberada negação numa sociedade que busca 

incessantemente eternizar a existência e, para isso, nega o envelhecimento e a morte. Por 



35 
 

outro, a morte “escancarada”, veiculada por meios de comunicação de massa, de modo 

apelativo e até mesmo banalizado. Tal paradoxo traz à tona a dimensão educativa da mídia 

nos processos de elaboração e enfrentamento da morte, possivelmente representando uma 

forte influência sobre os modos de encarar esse fato inevitável na contemporaneidade. 

Coexiste com a “morte interdita”, a “morte escancarada” no cenário atual. Nas 

palavras de Kovács (2012):  

 

Morte escancarada é o nome que atribuo à morte que invade, ocupa espaço, 

penetra na vida das pessoas a qualquer hora. (...) Exemplifico a morte 

escancarada com duas situações: a morte violenta das ruas, os acidentes e os 

homicídios; a morte veiculada pelos órgãos de comunicação, mais 

especificamente pela TV. (KOVÁCS, 2012, p.147) 

 

 Cabe indagar sobre o lugar da morte numa sociedade e contexto histórico em que é 

deliberadamente negada e, ao mesmo tempo, estampada nos mais diversos meios midiáticos. 

Será esta maneira de enfrentar o destino inexorável de todos os seres vivos, um dos sintomas 

de uma sociedade doente? Será este paradoxo apenas mais uma evidência da perplexidade que 

a morte causa no ser humano? Ou apenas representa mais uma das tantas contradições que 

permeiam o “humano” e que colocam em cheque a racionalidade do homo-sapiens? Esses e 

tantos outros questionamentos acompanham qualquer reflexão em torno desse tema tão 

intrigante, incógnito e insólito para a maioria das pessoas. 

No último século, especialmente nas últimas décadas, a humanidade acompanhou uma 

explosão de novos recursos midiáticos, recursos estes que reconfiguraram e redimensionaram 

práticas sociais, nos mais variados aspectos. Trata-se de: “(...) uma verdadeira “revolução 

tecnológica”, decorrente do avanço técnico nos campos das telecomunicações e da 

informática, colocando à disposição da sociedade possibilidades novas de comunicar, de 

produzir e difundir informação”. (BÉVORT E BELLONI, 2009, p.1091). Com o advento das 

chamadas novas tecnologias, os indivíduos reorganizaram (e não cessam de reorganizar) seus 

modos de existência, conferindo assim, novos sentidos a experiências, dentre elas, a morte. 

 Fischer (2007) assinala que nosso presente é constantemente atravessado pelas mídias, 

especialmente a internet e a televisão. Tais meios tem incorporado, cada vez mais, um caráter 

educativo, à medida que criam narrativas e desenvolvem uma seleção de conteúdos a serem 

veiculados e endereçados a determinados tipos de público. A partir disso, prescrevem modos 

de fazer, de perceber, de sentir, de viver, de morrer... A interface mídia-educação representa 

um árduo campo, demandando uma análise apurada e crítica, configurando uma necessidade 
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premente, numa realidade social cada vez mais influenciada pelas tecnologias de 

comunicação e de informação, que produzem reflexos inclusive sobre as formas de 

transmissão da cultura e do saber acumulado ao longo da história da humanidade. Daí a 

necessidade imprescindível de considerar a dimensão educativa da mídia. “É esse presente, 

com todas as suas metáforas, ícones, modos de simbolizar nossas experiências mais diversas, 

que opera em nós, acionando memórias, construindo e reconstruindo um jeito de entender o 

que seria nossa história, pessoal e social” (FISCHER, 2007, p. 295). 

Inegavelmente, as mídias fazem parte ativa da cultura contemporânea, já que tecem 

códigos culturais a serem compartilhados de modo globalizado e orientados para diferentes 

finalidades – informativa, estética, comercial, publicitária, educativa, dentre outras. Para 

Bévort e Belloni (2009) atualmente, na cultura, as mídias desempenham papel gradualmente 

mais importante e influente, de modo que a sua apropriação torna-se indispensável para o 

exercício da cidadania. Assinalam ainda que: 

 
Também é preciso ressaltar que as mídias são importantes e sofisticados dispositivos 

técnicos de comunicação que atuam em muitas esferas da vida social, não apenas 

com funções efetivas de controle social (político, ideológico...), mas também 

gerando novos modos de perceber a realidade, de aprender, de produzir e difundir 

conhecimentos e informações. (BÉVORT E BELLONI, 2009, p.1083) 

 

 Vale atentar para o fato de que as mídias, em suas diversas formas de expressão e 

difusão, tornam-se cada vez mais presentes (na forma de onipresença mesmo) no cotidiano 

das pessoas, transformando-se em dispositivos imprescindíveis ao que poderíamos chamar, 

nessa era, de “sobrevivência social”. Desenvolve-se, nesse processo, uma progressiva 

dependência das tecnologias de informação e comunicação.  

Dentre os veículos mais difundidos e acessíveis estão a televisão e a internet, ambos 

com um forte apelo imagético, uma vez que caracterizam-se como recursos audiovisuais. A 

captação da realidade transmitida ou representada se dá de modo extremamente intenso, 

através de imagens, provocando emoções e acionando mecanismos cognitivos de assimilação. 

Assim, “[...] na sociedade atual, a realidade é filtrada pelos meios de comunicação, em 

especial a televisão, e o homem acaba por perder a distinção entre o real e a ficção, uma vez 

que a mídia trabalha com a representação do real.” (BILL, 2010, p.2).  

Ainda para essa autora, seguindo a tendência contemporânea de aceleração, velocidade 

e variedade da informação, as mídias em geral e, em especial a televisiva, na ânsia de 

apresentarem a “notícia” ao telespectador com o máximo de rapidez, acabam por veicular 
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imagens fantásticas e impactantes, o que confere uma áurea de “espetáculo” aos noticiários. 

Nesse cenário, a morte é lugar-comum, compondo grande parte da programação. Com a 

supervalorização de imagens e acentuada dose de “dramaticidade” cativa-se o público e 

garante-se a audiência. 

Abordar a questão da morte é sempre tarefa árdua e desafiadora. Analisá-la à luz dos 

atuais dispositivos midiáticos, torna a morte um tema ainda mais intrigante, uma vez que 

evidencia um paradoxo insolúvel, que foge à racionalidade: de um lado, a morte interdita, 

negada, rechaçada; de outro, a morte escancarada nos diversos meios midiáticos. 

  É inegável a influência educativa da mídia nos processos subjetivos e sociais, 

destacando-se como um importante agente educativo contemporâneo, à medida que 

desempenha papel preponderante na construção das identidades. Desse modo, a morte 

enquanto fenômeno subjetivo e social, é atravessada pelos variados veículos midiáticos, os 

quais apresentam ideais de beleza, estilos de vida e de comportamentos que caracterizam o ser 

na contemporaneidade. Lembrando que nesse ideal moderno, a juventude e a vitalidade são 

valorizadas, enquanto que o envelhecimento e a morte são obsessivamente protelados. Além 

de difundir esses ideais, a mídia também apresenta a morte de modo desordenado e 

abundante, no intuito de explorar o potencial mercantil que a morte pode incorporar. Nesse 

contexto capitalista, a indústria funerária constitui um significativo nicho de mercado, ao 

passo que muitos fenômenos humanos, incluindo a morte, são reduzidos a bens de consumo, 

passíveis de serem comercializados. A morte violenta nos telejornais, nos filmes, nas 

manchetes de jornais e de websites é avidamente “consumida”, convertendo-se num produto 

altamente rentável atualmente. Assim, exposta desse modo, a morte passa a ser banalizada e 

não refletida, discutida, pensada. Nessa dinâmica, não se proporcionam espaços para a 

elaboração psíquica saudável desse fenômeno. 

 Nessa perspectiva, cabe salientar o quanto o “consumo” desenfreado de informações 

trágicas, mais do que desvelar a tendência consumista dos seres contemporâneos, revela a 

curiosidade humana pela morte, apontando, em última instância, para a necessidade também 

humana, de se confrontar com a sua finitude. Admitir a mídia como poderoso meio educativo, 

significa considerar que os meios midiáticos prescrevem modos de lidar com a morte, porém, 

sem instrumentalizar reflexivamente os seres. Assim sendo, dado seu caráter educativo, a 

mídia nos ensina modos de conceber a morte, mas não modos de enfrentá-la sadiamente. 
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1.2 A morte no hospital 

O hospital, enquanto instituição social, possui demarcações históricas importantes. 

Foucault (2007) assinala que o nascimento do hospital moderno ocorre a partir de meados do 

século XVIII, quando este passa a representar um espaço disciplinador e de controle, cuja 

força motriz encontra-se na imposição de mudanças comportamentais com finalidade 

terapêutica. Desde então, a instituição hospitalar exerce a função de intervir sobre o doente, 

visando a cura de sua enfermidade. Nas palavras de Ariès (2012, p. 86):  

 

Antigamente era o asilo dos miseráveis e dos peregrinos; primeiro tornou-se 

um centro médico, onde se cura e onde se luta contra a morte. Continua 

tendo essa função curativa, mas começa-se também a considerar um certo 

tipo de hospital como o lugar privilegiado da morte.  

 

Foucault (2007) nos alerta para a construção deliberada de um arsenal ideológico em 

torno do hospital, de modo a torná-lo um dispositivo de poder e controle sobre corpos e sobre 

subjetividades. Até o século XVIII, o hospital representava um local destinado aos pobres e 

marginalizados doentes, onde, caritativamente, eram “cuidados” para terem uma “boa morte”, 

associada à salvação da alma. Era, nas palavras de Foucault (2007, p.102), “um morredouro, 

um lugar onde morrer” para aqueles desprovidos de vínculos familiares e que, portanto, não 

tinham onde morrer a não ser nesses redutos caritativos. A instituição hospitalar não era, 

portanto, voltada para a cura, mas sim, para a assistência aos pobres que ofereciam riscos de 

contágio e, por isso mesmo, precisavam ser segregados. Assistir os doentes e gerir o hospital 

era de incumbência de representantes religiosos e de leigos voltados para a caridade, sem 

vinculação direta à figura do médico, tanto que o hospital não configurava cenário de 

formação médica. “As séries hospital e medicina permaneceram, portanto, independentes até 

meados do século XVIII”. (FOUCAULT, 2007, p. 103) 

Com base na caótica organização dos hospitais militares começou a se desenvolver, 

paulatinamente, um processo de reforma hospitalar. O foco era essencialmente econômico, a 

partir do qual a preservação da vida representava retorno de investimento em indivíduos 

produtivos. Segundo o próprio Foucault (2007, p.104), não poderia simplesmente se perder 

vidas para doenças, sendo que “[...] o preço dos homens tornou-se cada vez mais elevado”. 

Era necessário, portanto, curá-los efetivamente, evitando inclusive a simulação de sintomas 

por parte dos recrutas. A partir de então são desenvolvidos e utilizados mecanismos de poder 

e disciplina para adequar os sujeitos e enquadrá-los numa respectiva ordem. O hospital passa 
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a representar o pano de fundo para essa mudança comportamental imposta pelos novos e/ou 

repaginados dispositivos de poder. 

Dentro desse novo contexto abre-se espaço para a medicalização do hospital, o qual 

passa a demandar vigilância e disciplinarização dos doentes, bem como a adequação do 

ambiente para uma profícua intervenção. Desenha-se, assim, a configuração do hospital 

médico que se endereça à modificação da estrutura e organização do ambiente hospitalar, mas 

também (e principalmente) à mudança comportamental, com finalidade terapêutica. A história 

nos mostra, a partir do notório resgate histórico de Foucault (2007) que é nesse período que 

“[...] o médico passa a ser o principal responsável pela organização hospitalar” (p.109) e que, 

portanto, “O grande médico de hospital, aquele quer será mais sábio quanto maior for sua 

experiência hospitalar, é uma invenção do final do século XVIII” (p.110). 

Silva (2004) aponta para uma análise desse hospital que nasce junto com uma nova 

medicina como corolário de uma racionalidade médica que se desenvolve pautada em 

princípios cartesianos e positivistas, como já evidenciado em Capra (1982). A maior 

consequência dessa nova racionalidade que se pretende estritamente científica é a anulação da 

subjetividade e, portanto, a negação do inerentemente humano. 

A morte moderna, direcionada para o hospital como seu locus privilegiado é 

geralmente despersonalizada, na medida em que relega o ser a um despojamento de suas 

características identitárias, bem como lhe furta de deliberar sobre o seu próprio processo de 

morrer. De acordo com Ariès (2012), nessa nova mentalidade não há mais espaço para 

ritualizações e simbolismos e nem para o sem-número de familiares e amigos que 

compunham as cerimônias que marcavam a morte. Esta passa a ser um “fenômeno técnico 

causado pela parada dos cuidados, ou seja, mais ou menos, declarada, por decisão do médico 

e da equipe hospitalar” (ARIÈS, 2012 p.86), sendo até mesmo difícil determinar quando a 

morte ocorre, de fato: se quando cessam todas as funções vitais ou quando se perde a 

consciência sem mais poder ser despertada.  

Desse modo, o hospital moderno funda-se numa racionalidade que centra na figura do 

médico o poder sobre a organização, sobre as equipes e sobre os corpos doentes. E é essa 

lógica médica que vai direcionando a formação e atuação dos profissionais de saúde, inclusive 

dos profissionais não-médicos, tanto que só muito recentemente vimos assistindo movimentos 

de crítica a essa visão secular que apontam para a necessidade de revisão desse paradigma e, 

quiçá, sua superação.  

Essa forma de morrer não tolera manifestações aparentes de luto, sendo estas, cada vez 

mais, suprimidas e consideradas “mórbidas” quando evidentes. Faz-se necessário calar a dor e 
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retomar a rotina o quanto antes, de modo a não perturbar o ritmo ditado pelo ideário de 

“felicidade” constante que se impõe na contemporaneidade (ARIÈS, 2012). A dor está 

presente e é profundamente sentida, porém, não deve ser externalizada, mas sim, reprimida, o 

que torna o luto, assim como a morte, um interdito. 

O hospital médico e voltado para a cura é, portanto, herança de um processo histórico 

e social, ao qual não passamos incólumes. O lugar do “paciente” está aqui bem delineado, o 

que reflete diretamente no lugar do doente numa sociedade que valoriza e conclama a 

vitalidade, a produtividade e a juventude. E o que dizer, então, dos pacientes em processo de 

morrer? Qual é o lugar desses pacientes nesse modelo de sociedade? O que o hospital 

representa para esses seres-doentes e vice-versa?   

 

Vivemos em um mundo que cultua corpos são, ativos, produtivos, 

reprodutivos, dentro de um sistema cujo objetivo é a eficácia, a rentabilidade 

e o consumo. Tolerar a existência da morte é no mínimo dificílimo – torna-

se imprescindível exorcizá-la em nome da manutenção do nosso modo de 

vida consumista, voltado para noções instituídas de juventude e progresso 

(SILVA, 2004 p.145). 

 

 Assim, não é difícil concluir que a morte espezinha e, ao mesmo tempo, se impõe no 

hospital, apesar de todos os esforços impetrados no sentido de salvar vidas e garantir a cura. E 

a morte acontece mais no hospital do que em qualquer outro lugar, pois nesse novo contexto 

social e histórico inaugurado pela Modernidade, a morte passa a representar um interdito, 

sendo transferida da casa para o hospital. (SILVA, 2004; ARIÈS, 2012) 

O histórico deslocamento da morte da casa para o hospital revela uma nova relação do 

homem com a morte, mas também uma nova mentalidade, que prescreve modos de ser e de se 

comportar. Objeto de investigação de muitos estudiosos, essa mudança do local da morte 

muito nos diz sobre essa prática tão naturalizada atualmente e suas repercussões no processo 

de morrer e no enfrentamento da morte na contemporaneidade.  

Pioneira nos estudos sobre esta temática, Klüber-Ross (2008) alerta sobre a 

importância de se considerar respeitosamente as características, especificidades e 

necessidades de pessoas gravemente doentes, bem como de acolher, de modo humanizado, 

seu sofrimento. Segundo ela, pacientes em cuidados paliativos, para os quais nenhum 

tratamento mais será profícuo, têm vivenciado o processo de morrer de forma 

despersonalizada. Tal afirmação é endossada pelo fato de que atualmente a morte ocorre, em 

sua maioria, no interior frio de instituições hospitalares e não mais no aconchego recôndito do 

lar, como fora outrora. Considerando que grande parte dos profissionais de saúde não se 
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encontra preparada para lidar com a questão da morte (SOUZA E FERREIRA, 2010; 

BALTAZAR, et al, 2010; OLIVEIRA, et al, 2006; REICHERT et al, 2007; LAMEGO et al, 

2005; MELLO E SILVA, 2012), o hospital reforça a percepção da autora de que a morte neste 

contexto é solitária e desumana. Nesse processo, muitas vezes, a dimensão humana acaba 

sendo desconsiderada, de modo que o assujeitamento do ser, eleito à categoria de paciente, é 

frequentemente constatado nas práticas hospitalares. Assim, no cenário atual, o hospital 

representa, por excelência, a instituição de promoção e recuperação da saúde. Lugar de 

tratamento de doenças para o restabelecimento da saúde, bem como de formação e acúmulo 

do saber médico. Dessa maneira, é evidente o quanto a morte desafia os objetivos de uma 

instituição direcionada para a cura, para a vida. Assim, a morte constitui-se num infortúnio 

bastante inconveniente nesse contexto, de modo que quando não é vencida, precisa ser negada 

ou, pelo menos, silenciada. 

No cotidiano hospitalar, a morte representa parte da rotina de trabalho. No entanto, 

apesar de configurar um fenômeno frequente, nem sempre a morte é abordada de maneira 

adequada. De acordo com a tendência cultural atualmente vigente no Ocidente, a morte não 

encontra espaço para ser vivenciada e nem abordada de forma saudável. Como já exposto 

anteriormente, os modos de encarar a morte variam de acordo com o contexto histórico e 

cultural, mas sempre evocam o medo de lidar com algo totalmente desconhecido enquanto 

experiência pessoal e evidenciam a resistência e dificuldade em considerar a finitude como 

parte integrante e inalienável da vida (GUIMARÃES, 2009). 

O hospital é, por excelência, o reduto da morte moderna. Aquela morte que procede 

uma longa e intensa luta contra determinada doença ou outra condição clínica desfavorável 

qualquer. É neste cenário que, mesmo com muita reluta, se admite morrer, quando a força 

vital sucumbe a um quadro mórbido.  

 

1.3 A morte na UTI Neonatal 

 Frutos da tendência contemporânea, já enunciada anteriormente, de prolongamento da 

vida, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI´s) apresentam um arsenal de recursos que 

possibilitam salvar vidas e aumentar a expectativa de vida de pacientes que, sem estes 

dispositivos, sucumbiriam rapidamente à morte eminente. No contexto dessas unidades muito 

se fala em “prolongamento da vida”. Mas e quando o paciente em questão é um bebê recém-

nascido que ainda não experimentou os nuances da vida? Um ser, muitas vezes, 

biologicamente incompleto e imaturo que inicia agora sua incursão na vida? Será que 
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podemos falar de “prolongamento” de uma vida tão incipiente? Em vez disso, não se trataria 

de possibilitar a vida a quem a natureza não pôde prover? Em vez de prolongar, viabilizar? 

 Independentemente da terminologia, as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN´s) possuem especificidades que a diferenciam das unidades adultas. Assim como nas 

UTI´s adultas, os objetivos médicos de “[...] salvar e prolongar a vida; promover e manter a 

saúde e; aliviar a dor e o sofrimento” (PESSINI, 2001 apud ESSLINGER, 2004 p.33) também 

regem o trabalho das equipes que estão à frente das UTIN´s. No entanto, o que torna essas 

unidades singulares é o público atendido, as especificidades do paciente atendido: o bebê. 

A UTIN se caracteriza pelo setor hospitalar de atenção intensiva a bebês, do 

nascimento até 28 dias de vida. Isso significa que uma UTIN está apta a receber um bebê que 

necessite de atendimento intensivo, no prazo entre seu nascimento e o 28º dia de vida, período 

em que a criança é considerada recém-nascida. Crianças que demandem de atendimento 

intensivo após esse período, idealmente, são encaminhadas para Unidades de Terapia 

Intensiva Pediátrica (UTIP´s). Uma vez admitido na UTIN, o recém-nascido (RN), 

geralmente permanece por um longo processo de internamento que, não raro, compreende 

meses, ultrapassando, assim, o período neonatal de 28 dias. 

As causas de admissão de recém-nascidos na UTIN variam de acordo com cada 

realidade e com cada caso específico. De um modo geral, a prematuridade é a principal causa, 

seguida de distúrbios respiratórios, gastrointestinais, neurológicos, hematológicos, assim 

como restrição de crescimento, malformações, dentre outras, conforme encontradas por Arrué 

et al (2013) em estudo realizado em Santa Maria-RS. 

As novas tecnologias médicas e farmacêuticas possibilitam garantir a vida a recém-

nascidos que, no passado, não teriam chance de sobreviver, especialmente os prematuros. Em 

relação a esses últimos trata-se, portanto, de “completar” artificialmente o processo de 

maturidade orgânica que aconteceria naturalmente intra-útero, caso a gestação tivesse 

transcorrido satisfatoriamente até o nascimento a termo. Essa tarefa é complexa e nem sempre 

é exitosa, não estando livre de desfechos desfavoráveis. “Na UTI Neonatal o começo e o final 

da vida se aproximam e a equipe profissional tem que estar atenta aos riscos de adoção de 

medidas terapêuticas fúteis, ante a dificuldade de lidar com a perda de um recém-nascido.” 

(SOUZA, 2011 p.129). 

 Nesse sentido, imbricam-se e implicam-se dilemas éticos em cuidados paliativos 

também presentes em outras áreas da medicina, que confrontam o profissional com as 

possíveis consequências de medidas heroicas tomadas no ímpeto de salvar a vida de um 
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recém-nato. Aqui se inclui uma massa de crianças que, após sobreviverem a momentos 

críticos de UTIN, tem de enfrentar uma vida com baixa qualidade, com limitações causadas 

por sequelas decorrentes desses períodos de criticidade, do limiar entre a vida e a morte, entre 

a vida e a sobrevida, entre a mortalidade e a morbidade. 

 Entretanto, apesar de todo o empenho das equipes de UTIN, a morte do bebê, muitas 

vezes, é inevitável. Aliás, ela é muito mais recorrente na UTIN do que em outras alas não 

intensivas. Portanto, essas equipes estão inevitável e constantemente expostas ao contato com 

a morte de bebês, o que gera em cada ser singular, níveis diferenciados de sofrimento 

psíquico. Santos et al (2010) alertam para a falta de espaço para os profissionais dessas 

unidades trabalharem seus sentimentos, conflitos e dificuldades relacionadas à morte dos 

pequenos pacientes, que estavam, até então, sob seus cuidados. Essa mesma preocupação 

motivou a proposta de educação para a morte voltada a profissionais da UTIN, descrita no 

presente estudo, de modo a avaliar a validade desse tipo de iniciativa junto a esse público.  

 

2. No que consiste a Educação para a Morte? 

Atualmente, as práticas de saúde têm sido referenciadas e problematizadas a partir de 

diversos vieses, tais como a produção científica, formação profissional e efetivação de 

políticas públicas voltadas para a área. No âmago desta recente e crescente multiplicidade de 

olhares sobre o objeto de estudo saúde, surge o conceito de educação em saúde. 

 A educação enquanto processo de socialização do saber, integra uma grande 

diversidade de contextos em que se constroem e reconstroem as ações educativas, nas e pelas 

quais se forjam subjetividades. Embora a problematização da educação enquanto formadora 

do ser-no-mundo e para-o-mundo não configure objetivo do presente trabalho, cabe ao menos, 

sinalizar a importância dessa condição sine qua non que a educação incorpora em todo e 

qualquer âmbito humano.  

 Primeiramente, se faz imprescindível associar o conceito de educação ao de 

“culturas”. Dissocia-los, além de um equívoco teórico, pode concorrer para a cristalização de 

cisões secularmente cultivadas em prol de um ideário que tem se mostrado insuficiente e até 

mesmo, limitante e nocivo. Tal ideário foi modelado e profundamente legitimado pelos 

“arquitetos da Modernidade”, nas palavras de Veiga-Neto (2003 p.9), os quais advogavam em 

favor de uma concepção única de cultura e, consequentemente, de educação. Dentro desse 

contexto harmonioso de uniformidade, seria totalmente possível impor aos povos – diferentes 

por si e em si – uma única cultura, supostamente concebida como verdadeira e, portanto, 
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superior. Caberia então à educação a tarefa de incutir nos seres “[...] esse padrão cultural 

único, que era ao mesmo tempo branco, machista, de forte conotação judaico-cristã, 

eurocêntrico e, é claro, de preferência germânico” (VEIGA-NETO, 2003 p.10). 

Veiga-Neto (2003) adere ao movimento de descortinar essas pretensas crenças que por 

tanto tempo vigoraram hegemônicas e irrefutáveis na educação, e as quais foram sorvidas e 

reproduzidas por muitas e muitas gerações. O questionamento acerca desses ideais tidos como 

verdades absolutas iniciou nas primeiras décadas do século XX, impetrado por diversas 

frentes teóricas, especialmente a Antropologia, a Linguística, a Sociologia e a, então, 

emergente área dos Estudos Culturais, sendo esta última, segundo Veiga-Neto (2003) a que 

mais contribui para a compreensão do conceito de “culturas” em detrimento do conceito 

unificado e unificador de “cultura”. E é justamente a partir da noção de multiculturalismo que 

se pode pensar o fazer educativo na atualidade. A despeito de uma herança 

epistemologicamente arrogante, os educadores de hoje se veem diante do desafio de 

desenvolver ações educativas para além de implicações práticas e utilitaristas.  

Não se trataria de “[...] pretender dizer, aos que estão entrando no mundo, o que é o 

mundo; o que no máximo se pode fazer é mostrar como o mundo é constituído nos jogos de 

poder-saber por aqueles que falam nele e dele, e como se pode criar outras formas de estar 

nele” (VEIGA-NETO, 2003 p.13). Apenas atentar para alguns nuances da relação culturas-

educação, aqui brevemente enunciados, já possibilita antever a complexidade do conceito de 

educação e os riscos de toma-lo de modo simplista e inadvertido. Justamente para minimizar 

tais riscos, proponho-me a incessantemente indagar sobre que educação falamos? A quem se 

endereça? Com quais finalidades? Tais questionamentos permeiam o trabalho todo, incluindo 

o processo de construção e desenvolvimento do Projeto Falando de Morte na UTI Neonatal. 

As questões podem permanecer sem respostas claras; porém, o que se preconiza é o 

movimento reflexivo em torno da questão educacional implicada no trabalho.           

Concebida desse modo, não é possível desprender a educação de aspectos essenciais 

da produção e expressão humana e, dentre eles, a saúde. Nesse sentido, surgem possibilidades 

de se fazer educação em saúde, cuja produção teórica é marcada por uma variedade de 

saberes, conceitos, definições e delimitações, o que se traduz em também variados modos de 

fazer.  

Machado et al (2007) compreendem a educação em saúde como um campo 

multifacetado, balizado pela interseção de diversas ciências da educação e da saúde, mas no 

qual ainda predominam paradigmas reducionistas e meramente higienistas e das quais são 

críticos, assim como Meyer et al (2006), Renovato e Bagnato (2010), dentre outros estudiosos 
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da área. Propõem a educação em saúde como uma importante estratégia de promoção de 

saúde. Para tanto: “A concepção crítica da educação [...] para a conscientização, para a 

mudança, para a libertação solicita uma relação de proximidade entre profissionais e 

população”. (MACHADO et al, 2007, p.339). Neste sentido, o sujeito e seu conhecimento 

empírico são valorizados e o processo educativo em saúde é uma construção coletiva, de 

confluência e não de imposição de saberes. 

Dentre os focos de discussão no âmbito da educação em saúde, pode-se destacar a 

educação para a morte, considerada essencial para a efetivação de práticas profissionais mais 

humanizadas, especialmente em se tratando da realidade hospitalar, na qual a morte se faz 

“companheira cotidiana”, nas palavras de Kovács (2005, p.486). Educar para a morte é 

propiciar espaços de discussão sobre a morte e o morrer, nos diferentes contextos sociais, com 

destaque aos de saúde. Isto significa romper com a tendência contemporânea de negação e 

avançar para uma nova concepção de morte, compreendida como processo natural próprio da 

condição humana. Ainda para esta autora, no caso específico dos trabalhadores da saúde, a 

educação para a morte deve contemplar, desde a formação profissional, a discussão teórica de 

temáticas correlatas e reflexões sobre experiências vividas. Tais espaços servem para a 

externalização e compartilhamento de temores, angústias e ansiedades, bem como possibilita 

ao profissional encarar a morte com mais naturalidade, o que permite uma maior elaboração 

de suas próprias questões em relação a esta incógnita humana. Do contrário, pode ele mesmo 

adoecer psiquicamente, uma vez que dificilmente dispõe de vias saudáveis para a expressão 

de seus próprios sentimentos frente a essas situações-limite. 

Como salientam Lima e Buys (2008), a atitude tão comum de negação da morte, 

vigente nas sociedades modernas torna-se muito evidente no hospital. Neste, são 

desenvolvidas diferentes estratégias de evitar a discussão sobre a morte. Consoante com 

Junqueira e Kovács (2008, p.507), “Parece mais fácil desconhecer e negar a morte do que ter 

que encará-la e enfrentá-la”. Como envoltos num pacto de silêncio, não raro, profissionais de 

saúde despreparados mostram-se insensíveis às necessidades de pacientes em processo de 

morrer e ao seu sofrimento, manifesto ou latente, bem como podem retirar destes o direito de 

escolha por uma morte digna. Este mecanismo de defesa é utilizado ilusoriamente para 

protelar o inevitável encontro com a própria finitude. No entanto, não impede o sofrimento do 

profissional que, paradoxalmente, nega a morte e, ao mesmo tempo, se depara com ela 

cotidianamente.  

Consideradas as necessidades de usuários e profissionais de saúde no tocante à 

educação para a morte, ganha visibilidade o campo da humanização em saúde, instituída no 
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Brasil como política pública no país desde o ano de 2003 (BRASIL, 2007). A Política 

Nacional de Humanização (PNH) foi elaborada como escopo para a efetivação dos princípios 

básicos do Sistema Único de Saúde – SUS. Benevides e Passos (2005) ressaltam que a 

humanização da atenção e da gestão em saúde abre caminho para a qualificação das práticas 

de saúde e se apoia nas noções de acesso, acolhimento e formação de vínculo, integralidade, 

valorização de trabalhadores e usuários, democratização da gestão, corresponsabilidade, 

protagonismo e autonomia dos atores e controle social participativo. Dessa forma, no âmbito 

da garantia de direitos de usuários e trabalhadores, ao mesmo tempo em que se opera a 

produção de saúde, se processa também a produção de sujeitos. 

No que concerne à valorização dos profissionais de saúde, a PNH preconiza os 

programas de educação permanente e continuada como imprescindíveis à qualificação 

profissional e à efetivação dos princípios do SUS. Nessa dimensão de atenção, consideramos 

a educação para a morte um tema indispensável de abordagem e debate, no sentido de 

favorecer o estabelecimento de relações mais humanizadas, especialmente no tocante à 

realidade hospitalar. Trata-se de uma prática educativa inscrita num campo específico de 

tensões e contradições, no qual o ser tenta emergir, através de suas experiências de vida e de 

morte, tanto como profissional, quanto na condição de usuário do sistema de saúde. 

 

2.1 Conjugando Educação em Saúde e Educação para a Morte 

A interlocução entre educação e saúde abre caminhos para uma infinidade de 

reflexões. Dentre as possibilidades de se pensar esta relação, no presente estudo, propõe-se 

introduzir a educação para a morte como um desdobramento possível da educação em saúde, 

cuja disponibilidade e efetividade podem contribuir para o pleno exercício da cidadania. 

Do confronto diário com tal limitação e inabilidade de pacientes, familiares e 

profissionais, a temática em questão apresenta-se relevante e pertinente, à medida que resgata 

a morte do anonimato em que a Modernidade a relegou e lhe reinscreve como fenômeno 

natural, inerente a todos os seres vivos e, por isso mesmo, passível de significações e 

ressignificações saudáveis. 

A despeito das aparentes diferenças e distâncias, é possível conjugar Educação em 

Saúde e Educação para a Morte nos mesmos objetivos de instigar reflexões e senso crítico, 

bem como favorecer a autonomia do ser-cidadão. Numa realidade complexa e plural, onde o 

humano facilmente se dissipa em relações, cada vez mais artificiais e superficiais, permitir o 
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afloramento das limitações e fragilidades humanas serve para acionar mecanismos de 

enfrentamento saudáveis, racionais e eficazes. 

No curso da história das civilizações, como via de organização da vida em sociedade, o 

ser humano foi desenvolvendo consensos, pautados em valores e princípios construídos social 

e subjetivamente. Tais consensos traduzem-se nas noções de direitos e deveres aos quais 

todos os integrantes de uma dada sociedade estão e são sujeitos. No rol dos direitos que 

historicamente norteiam a vida social, situa-se a educação e todas as suas possibilidades de 

exequibilidade.  

Na realidade ocidental, em especial na realidade brasileira, a educação é explicitada 

como um direito fundamental, legitimado por legislações específicas. O direito social à 

educação, constitucionalmente previsto, pressupõe que tal educação se direcione para a 

libertação, para a emancipação e para a priorização do pleno desenvolvimento do ser humano 

(RIVA, 2008). Nesse sentido, a educação se abre como um campo multifacetado que serve de 

base constituinte e essencial de diversas áreas e subáreas, incluindo a saúde. Assim, 

reconhecer sua importância e exportá-la para outros campos de práticas sociais nos quais seja 

possível desenvolver ações educativas significa possibilitar a instrumentalização, análise e 

reflexão para um efetivo exercício da cidadania.   

Produto e produtora de um longo e inesgotável processo de aculturamento, a educação 

abrange a potencialização de faculdades humanas – psíquicas, físicas, morais, intelectuais. 

“[...] educação significa constituir a condição humana, num processo de construção cultural e 

social”. (BITTAR, 2006, p. 12) 

Nessa perspectiva, os envolvidos num processo educativo são tomados como sujeitos 

dotados de razão, com capacidade de reflexão e de crítica e, dessa maneira, podem integrar a 

vida social ativamente, num exercício de empoderamento e autonomia. Assim, como assinala 

Riva (2008, p.43): “O indivíduo precisa exercitar o direito fundamental à educação para 

exercer plenamente a cidadania”. Entendendo-se, aqui, cidadania como o vigor da liberdade e 

da dignidade humana, traduzida, sobretudo, na interação com outros seres humanos, com os 

quais se pode estabelecer trocas solidárias e enriquecedoras.  

Ferreira (2007) defende que a relação educação-direitos humanos implica, 

necessariamente, na convergência de diversos saberes, que oferecem também diversas 

possibilidades de fazer. Assim, a interlocução entre diferentes áreas do saber resulta em 

variadas metodologias para ações educativas inovadoras, humanizadas e humanizadoras. 

Dessa forma, a educação em direitos humanos deve se orientar para a “[...] capacidade de 
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sensibilizar e humanizar, muito mais pela própria metodologia do que pelo conteúdo 

abordado”. (RIVA, 2008, p.51) 

Essa sensibilidade resgata valores humanos essenciais ao projeto de uma sociedade mais 

justa e mais fraterna e se dirige sempre para a mudança cultural. Para tanto, a educação em 

direitos humanos deve ser concebida como um processo, um continuum, na forma de uma 

educação continuada e permanente que visa provocar transformações endógenas que, depois, 

se complexificam e se traduzem em possibilidade de transformação da realidade. Tomada 

dessa forma, “educador” e “educando” aprendem, se reconhecem como parte da mesma 

matéria, subvertendo, assim, a dinâmica milenar de mera transmissão de conhecimentos pelo 

educador ao educando, até então tido como receptor passivo desse suposto saber. Trata-se de 

uma construção coletiva, pautada em princípios éticos, que amplia as possibilidades de vir-a-

ser para todos os envolvidos no processo. 

Ainda em consonância com Riva (2008), a transversalidade de temas e esse modo 

peculiar de fazer educativo levam à formação de indivíduos críticos e autocríticos, 

responsáveis, participativos e autônomos. Visto por essa ótica: 

   

O ser humano possui como característica fundamental a vocação de produzir 

conhecimento e, através dele, organizar-se em sociedade, transformar a 

natureza e construir uma cultura, qualidade que o distingue dos demais seres 

vivos. A realização dessa vocação só se efetiva por meio da educação em 

sentido amplo, dentro de um processo que se estende por toda a existência 

humana. (RIVA, 2008, p.72) 

 

É possível conjugar educação e direitos humanos nos mais diversos contextos 

educativos, desde que se preconize o modus operandi que lhe é inerente. Dessa maneira, 

parece legítimo realizar uma aproximação entre educação em saúde e educação em direitos 

humanos, tendo em vista que a saúde, assim como a educação, representa um direito social 

fundamental.  

O encontro entre educação e saúde tem sido tradicionalmente marcado pela 

problematização de questões relacionadas ao processo saúde-doença com base em práticas 

educativas prescritivas, herança do ideário higienista e sanitarista (na saúde) e de um modelo 

tradicional na educação. De acordo com Gazzinelli et al (2005), tais práticas historicamente se 

caracterizaram por seu caráter coercitivo e normativo, focado na mudança de comportamentos 

individuais. Essa postura, entretanto, parece desconsiderar “[...] que no processo educativo se 

lida com histórias de vida, com conjunto de crenças e valores e com a própria subjetividade 

do sujeito”. (GAZZINELLI et al, 2005 p.201) 



49 
 

Por mais que no âmbito das práticas ainda sejam sutis as transformações, a literatura 

contemporânea aponta mudanças significativas a nível teórico da Educação em Saúde. 

(GAZZINELLI et al, 2005; RANGEL & PETRY, 2007; MEYER et al, 2006; CECCIM, 

2005). O novo discurso preconiza a superação do caráter instrumental e utilitarista que as 

intervenções de Educação em Saúde têm tradicionalmente incorporado. 

O atual cenário em que emergem as novidades teóricas caracteriza-se por uma nova 

ação pedagógico-metodológica, a partir da qual a relação ensino-aprendizagem traduz-se 

numa troca horizontal, igualitária e solidária, transcendendo a quaisquer formas de 

hierarquização e poder. Nessa concepção, o educador em saúde reconhece-se como sujeito e 

objeto do processo educativo e, dessa maneira, reconhece o educando como ser livre e 

autônomo, detentor de hábitos e estilos de vida, de uma história singular e dotado de 

potencialidades, bem como considera eventuais limitações e as determinações sociais a que 

está sujeito o educando. Assim, o conhecimento empírico que o educando traz de suas 

experiências cotidianas é respeitado, valorizado e considerado no processo educativo, à 

medida que é facultado aos envolvidos constantes e frequentes ressignificações.  

Há uma postura de aprendiz de ambos os lados e há na realidade 

possibilidades de trocas no processo educativo, (...) uma rede de 

solidariedade entre educadores e educandos, na qual buscam-se o 

compartilhamento e o desenvolvimento de potencialidades na tentativa de 

ultrapassar limites e dificuldades, outorgando autonomia aos sujeitos 

envolvidos. (GAZZINELLI et al, 2005, p.203-204) 

 

Vista desse modo, a Educação em Saúde configura uma construção coletiva e 

compartilhada de conhecimentos acerca dos aspectos relacionados à saúde. Segundo Rangel e 

Petry (2007), o foco passa a ser a busca pela melhoria da qualidade de vida e pela garantia da 

cidadania, através do desenvolvimento da consciência. 

Como assinala Meyer et al (2006), são muitos e diversos os fatores que influenciam e 

determinam as práticas em saúde, sendo bastante difícil dimensioná-las no âmbito do 

processo educativo. Portanto, é também bastante pretensa a ideia de que seja possível 

“ensinar” modos de vida “saudáveis”, sem considerar a infinidade de variáveis que circundam 

cada ser em si, especialmente as percepções desses aspectos a partir da ótica de cada um. 

Todo conhecimento advindo da experiência dos “educandos” tem muito a dizer sobre as 

formas de significar e de perceber saúde e doença, daí a importância de considera-lo em toda 

sua abrangência e particularidade. 
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Assim, a educação em saúde, como parte de um processo de educação mais 

amplo, passa a ser entendida tanto como uma instância importante de 

construção e veiculação de conhecimentos e práticas relacionados aos modos 

como cada cultura concebe o viver de forma saudável e o processo 

saúde/doença quanto como uma instância de produção de sujeitos e 

identidades sociais. (MEYER et al, 2006, p.1338) 

  

Rangel e Petry (2007) creditam à saúde uma centralidade salutar na dimensão política 

da prática educativa. Assim como a educação, o direito à saúde também é condição para o 

exercício pleno da cidadania.  

Até o presente momento discorreu-se sobre as especificidades da Educação em Saúde, 

enquanto área do saber e campo de fazeres. Partindo de uma realidade concreta de vivência 

hospitalar, que desafia, instiga e intriga, cabe aqui indagar sobre a possibilidade de filiação da 

chamada Educação para a Morte no arcabouço teórico-metodológico da Educação em Saúde. 

À primeira vista, a temática parece marginal, à medida que confronta a finalidade da 

Educação em Saúde, direcionada para a resolução ou minimização de problemas de saúde e 

para o prolongamento da vida. Dessa maneira, a morte expressa o sucumbir da saúde, a 

finitude propriamente.  

Nas palavras de Incontri e Santos (2011, p.79): 

 

O termo educação para a morte e, portanto, para a vida, refere-se a uma 

variedade de atividades educacionais e experiências relacionadas à morte e 

abrange temas fundamentais, como os significados e atitudes em relação à 

morte, aprendizado sobre emoções e sentimentos, questões existenciais e 

espirituais, os processos de morte e luto, e cuidados para as pessoas afetadas 

pela morte. A educação para a morte é baseada na crença de que as atitudes e 

práticas de negar, desafiar e evitar a morte, vistas na cultura brasileira, 

podem ser transformadas e assume que os indivíduos e instituições serão 

mais capazes de lidar com as práticas relacionados com a morte como 

resultado de esforços educacionais.  

 

Na realidade hospitalar, a morte afeta os diferentes atores, de diferentes maneiras e, 

por isso mesmo, as ações em educação para a morte devem ser planejadas de acordo com o 

público a que se destina: pacientes em estágio terminal, familiares enlutados ou em vias de 

perda do ente querido e/ou profissionais de saúde. Independentemente da frente em que se 

está trabalhando, cabe ao educador propiciar espaços para a problematização da morte, 

individualmente ou em grupo.  

A relação entre educação e direitos humanos, anteriormente explicitada, parece 

encontrar ressonância também no campo da educação em saúde e, mais especificamente, na 

educação para a morte. A partir de uma concepção mais ampla de saúde, na qual se preconiza 
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a qualidade de vida em todas as suas dimensões, ter a possibilidade de expressar sentimentos 

e emoções diante da morte, oferece ao ser humano a atribuição de novos sentidos para a 

experiência assim como um melhor enfrentamento da finitude. 

No ambiente hospitalar: a) ao ser que vivencia o processo de morrer, uma abordagem 

em educação para a morte possibilita a elaboração psíquica, a externalização de temores e 

angústias e a acolhida humanizada de suas aflições; b) aos familiares e profissionais, ações de 

educação para a morte fornecem subsídios para uma relação mais saudável com a própria 

finitude, bem como os instrumentaliza para melhor acolher os sentimentos de quem vivencia 

o processo de morrer. 

Portanto, parece pertinente reconhecer a educação para a morte como um dos tantos 

caminhos para o exercício da cidadania, uma vez que conclama a ampliação das consciências, 

resultando em seres mais humanizados, sensíveis, responsáveis e solidários. O contato – 

direto ou indireto – com a morte possibilita o desenvolvimento dessas e de outras virtudes, 

evidenciando o potencial que a morte tem de despertar para a vida e para o eminentemente 

humano, para o que nos caracteriza como integrantes da mesma espécie e de uma mesma 

ordem cultural. 

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de investir em novas formas de pensar as 

intervenções em saúde. É possível situar a educação para a morte como uma importante e 

significativa via para a melhoria da qualidade de vida, seja dos pacientes em processo de 

morrer, dos familiares sobreviventes ou dos profissionais que lidam cotidianamente com a 

morte. Para tanto, parte-se do reconhecimento da saúde – num sentido amplo – como direito 

público e da educação como dimensão política para sua devida efetivação na vida social. 

(MEYER et al, 2006; RANGEL & PETRY, 2007)   

Problematizar o tema em questão suscita inquietações, não só existenciais, mas também 

técnicas, teóricas e metodológicas. Importar esse tema-tabu do exílio em que foi posto pela 

Modernidade e trazê-lo aos campos da educação e da saúde não é tarefa fácil, ao passo que 

representa um desafio constante para todos os que se dispuserem a esse empreendimento. 

Por mais que possa parecer paradoxal, a filiação da Educação para a Morte à Educação 

em Saúde se mostra viável e pertinente, à medida que se considere que: a) tanto uma quanto a 

outra se situam no campo educativo; b) a morte está frequentemente presente em diversos 

serviços de saúde, apesar dos esforços para evita-la; c) a concepção ampla de saúde, para além 

do bem-estar físico abrange a dimensão da qualidade de vida que, por sua vez, é condicionada 

pelo exercício da cidadania. Assim, urge a preocupação com a manutenção da saúde mental 

de todos os que mantêm contato próximo e/ou frequente com a morte, a saber, pessoas em 
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processo de morrer, familiares que perderam ou que se encontram em vias de perder um ente 

e profissionais de saúde, com destaque para os trabalhadores das instituições hospitalares. 

Instrumentalizados por projetos efetivos de educação para a morte, esses últimos atores 

podem oferecer condições mais dignas e humanizadas de morrer aos primeiros. 

Como ressaltam Incontri e Santos (2011, p.79), no que concerne à proposta de 

Educação para a Morte:  

Não há fórmula de como lidar com situações de morte. O importante é que 

as pessoas estejam preparadas emocionalmente para isso, visto que a morte 

pode ocorrer em qualquer momento de nossas vidas. [...] É preciso priorizar 

a formação integral que [...] deve ser interdisciplinar, multissensorial, 

afetiva e plural. Por interdisciplinar, entendemos que deve integrar as mais 

diversas áreas do conhecimento num todo orgânico e significativo; por 

multissensorial, entendemos que devemos trabalhar ideias e conceitos 

através de estímulos táteis, sensíveis, que mexam com todos os sentidos; por 

afetiva, entendemos que toda a educação deve necessariamente e em 

primeiro lugar, passar pela emoção e, por fim, plural, porque devemos tratar 

de todos os temas, sob as mais diferentes perspectivas e não nos fecharmos e 

doutrinarmos numa visão única.  
 

   

 Apesar de não haver fórmulas prontas, a literatura recente sobre o tema aponta 

caminhos para a construção de metodologias que possam refinar e aperfeiçoar os pressupostos 

da Educação para a Morte e de como esta pode resgatar tal fenômeno no seu caráter natural e 

inexorável. Para tanto, esforços têm sido empregados tanto a nível teórico quanto das práticas, 

de modo que mais e novas pesquisas na área endossam sua importância ao passo que 

amplificam sua efetivação concreta na vida dos seres humanos.  

 

2.2 Educação para a Morte e humanização em saúde: um campo de fazeres  

Como já enunciado anteriormente, no Brasil o ideário de humanização passou a 

compor o rol das políticas públicas em saúde a partir do final da década de 90 e início da 

primeira década do século XXI, tanto que no ano de 2003 é criada a Política Nacional de 

Humanização (PNH). Tal política é resultante da convergência de esforços de diversas 

instâncias no sentido de melhor efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 

em termos de melhoria na gestão dos serviços e no cuidado aos usuários, partindo da premissa 

de que esse processo implica, também, em produção de subjetividades (MORSCHEL E 

BARROS, 2014). 

 Segundo o Portal da Saúde do SUS e a plataforma virtual do HumanizaSUS, através 

de seus vários documentos, a PNH se estrutura sob a égide de três princípios fundamentais: 1) 
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transversalidade; 2) Indissociabilidade entre atenção e gestão e; 3) protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletividades.  

Por transversalidade entende-se a disseminação e efetivação dos princípios de 

humanização em todas as esferas dos diferentes serviços de saúde. Trata-se de transformar as 

relações de trabalho, numa perspectiva de troca igualitária entre profissionais, usuários e 

gestores, cada qual a partir de seus saberes e experiências, visando a interação dos sujeitos 

concebidos como corresponsáveis no processo de produção em saúde. 

A inseparabilidade entre atenção e gestão em saúde diz respeito à participação de 

trabalhadores e usuários nos processos decisórios, a partir do conhecimento e consciência 

acerca da dinâmica da rede de saúde. Uma vez conhecedores do âmago dos processos, 

usuários e profissionais dos diferentes serviços de saúde têm condições de atuar ativamente na 

elaboração, execução e acompanhamento de políticas públicas do setor. 

O princípio do protagonismo, corresponsabilidade e autonomia, como os próprios 

termos sugerem concernem ao reconhecimento dos usuários e trabalhadores, historicamente 

subjugados em seus potenciais, como cidadãos de direitos, para além de qualquer relação 

hierarquizada. Nessa proposta de legítima efetivação do SUS, a PNH propõe um modelo no 

qual os atores envolvidos compartilhem as responsabilidades e assumam as suas próprias 

obrigações no que tange à saúde individual e das coletividades.   

 

Por humanização compreendemos a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteiam essa 

política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a 

corresponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a participação 

coletiva nas práticas de saúde. (BRASIL, 2008 p.06) 
 

 

 E nessa perspectiva da valorização dos atores, os profissionais passam também a ser 

reconhecidos nas suas necessidades. Trabalhadores da saúde estão expostos a uma carga 

significativa de estresse, dadas as características de seus ofícios: turnos de trabalho que 

subvertem a lógica comum do horário comercial durante a semana; ritmo dos plantões ditado 

por tensão e pressão; especificidade do ser a quem se atende, caracterizado pela fragilidade; 

contato constante com situações-limite, especialmente as relacionadas ao limiar entre a vida e 

a morte, dentre outras. Atentar para as demandas desses atores, indispensáveis ao 

funcionamento de qualquer serviço de saúde é parte integrante da PNH e é a essa categoria 

que o presente estudo se dedica. 
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 Valorizar o ser-trabalhador significa reconhecer a sua importância no processo de 

produção em saúde e oferecer-lhe condições para desempenhar seu papel com competência e 

responsabilidade. O olhar sobre os trabalhadores da saúde e sobre suas necessidades se dá no 

sentido de favorecer o incremento de relações que contribuam para a saúde integral desse 

contingente de profissionais, mas especialmente no tocante à saúde mental, tão afetada pelos 

processos de trabalho nesse âmbito. Além disso, lançar luz sobre o trabalhador e elaborar 

estratégias de melhorar sua qualidade de vida no trabalho, investindo na sua formação e 

qualificação também representa a possibilidade de uma maior efetivação das políticas de 

humanização, uma vez considerado o potencial multiplicador dos profissionais frente à 

comunidade em geral.  

Trata-se de apostar, gradual e transversalmente, numa mudança de cultura que, possa 

de fato, transformar as relações e trocas entre os diferentes atores envolvidos na produção de 

saúde, trocas mais solidárias e pautadas numa nova racionalidade e que perpassem visões 

fragmentadas e dualistas. Desse modo e consoantes com Morschel e Barros, 2014: “[...] 

coloca-se a urgência de se discutir a criação de outros modos de conviver, trabalhar, formar... 

Ser humano implica essa dimensão constitutiva, essa criação de possibilidades que nos 

permitem – e às vezes, diante do intolerável, nos forçam – nos reinventarmos” (p.931). 

 Nesse sentido, propõe-se aqui, pensar a relação entre educação e humanização em 

saúde. Formar e qualificar dentro e para uma nova racionalidade, inovadora e emancipatória 

demanda um modelo de educação igualmente inovador e comprometido com a transformação 

das realidades. Eis um grande desafio, uma vez que na educação, assim como na saúde, ainda 

predominam modelos verticais e dicotômicos que concebem os seres como meros 

receptáculos passivos e acríticos.  

A própria Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, através de um estudo 

de Davini (2009) que a constitui como diretriz norteadora, alerta para a necessidade de se 

problematizar os modos de fazer educação em saúde. Contaminados por uma visão arcaica de 

educação tradicional, muitos educadores em saúde elaboram programas de capacitação para 

coletividades sem a devida apropriação do papel da educação na construção e 

compartilhamento de novas consciências de mundo. Na pretensa crença de que os saberes são 

transmitidos (em vez de construídos coletivamente) esses educadores investem tempo e 

recursos/ insumos em capacitações, programas e projetos sem se certificarem dos reais 

sentidos desse conhecimento para o público-alvo de tais intervenções. 

Por isso mesmo, a referida estudiosa advoga em prol de uma compreensão sobre a 

totalidade e não mais sobre uma realidade fragmentada e compartimentalizada. Nessa nova 
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perspectiva de se fazer educação em saúde se compreende o processo de educação como 

“permanente”, inesgotável, presente e necessário em todas as instâncias dos serviços de saúde. 

Cada ator se reconhece como parte de uma dada realidade e se implica no processo de 

compreensão e de efetiva transformação desse contexto, através do enfrentamento e superação 

das limitações e da exploração e maximização dos potenciais individuais e grupais. 

 

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 

ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A 

educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação 

permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela 

acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos 

problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os 

processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 

problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas 

necessidades de saúde das pessoas e populações. Os processos de educação 

permanente em saúde têm como objetivos a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho. (DAVINI, 2009 p.20) 
 

 Essa definição de educação permanente em saúde vem de encontro à necessidade de 

redimensionar as práticas educativas nesse setor para contemplar os anseios de humanização 

da PNH. Seres de direitos, autônomos e corresponsáveis no processo de produção em saúde, 

os profissionais, concebidos dessa forma, configuram foco de ações humanizadas para, eles 

próprios, atuarem como agentes de humanização em suas relações, viabilizando assim, a 

transversalidade. “Nesse fazendo e aprendendo, os próprios trabalhadores percebem-se como 

produtores de conhecimento. Aprende-se a fazer inventando, segundo um processo de 

aprendizagem contínua, de desconstrução de saberes, valores, concepções e sujeitos” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004 p.9). 
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PARTE II – PERCURSO METODOLÓGICO 
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“Diante da morte tudo se torna 

repentinamente puro. Não há lugar para 

mentiras. E a gente se defronta então 

com a verdade, aquilo que realmente 

importa”. 

Rubem Alves 

 

3. A Fenomenologia como horizonte inspirador 

A Fenomenologia constituiu-se como escola de pensamento original especialmente a 

partir de Edmund Husserl (1859-1938), entre o final do século XIX e início do século XX. 

Surge como movimento de crítica e resistência ao modelo de ciência positivista que imperava 

na época e ao qual as ciências humanas e sociais, não raro, se submetiam na busca pelo 

estatuto de cientificidade que esta corrente parecia fazer emanar. Husserl, através da 

Fenomenologia, faz um apelo à volta ao mundo vivido, ao mundo da experiência, das coisas 

mesmas, do modo como se manifestam. Nessa perspectiva, a Fenomenologia se ocupa de 

descrever o fenômeno, buscando desvelá-lo, de modo a chegar à sua essência. Para tanto, 

interroga incessantemente o fenômeno observado, propiciando interpretação e, em última 

instância, novas compreensões acerca do fenômeno sem desconsiderar, no entanto, suas 

múltiplas possibilidades de vir-a-ser. Rejeita, portanto, modelos explicativos, relações causais, 

respostas e verdades absolutas, uma vez que concebe a realidade como dinâmica e 

condicionada à perspectiva da qual é tomada. (COELHO JÚNIOR, 1991; DARTIGUES, 

2013; MASINI, 1989;) 

 Tal exercício é factível a partir do método fenomenológico, ancorado em importantes 

conceitos e aliado à atitude fenomenológica, caracterizada pela abertura para viver a 

experiência na sua totalidade
1
. Para desenvolver essa atitude, o fenomenólogo precisa 

procurar isolar concepções próprias, pensamentos predicativos, julgamentos, preconceitos. A 

compreensão de qualquer ato humano demanda um exame apurado da plenitude de sua 

significação, articulando características que lhe são próprias e as unidades ou estruturas que 

compõem a totalidade da experiência. 

A fenomenologia não distingue o sujeito que conhece do objeto que se dá a conhecer. 

Desse modo, a consciência é sempre consciência de alguma coisa e o objeto é sempre objeto 

para uma consciência. Nesse sentido, sujeito e objeto são indissociáveis, de modo que uma 

                                                           
1
 Sem desconsiderar as diferentes acepções conferidas ao conceito de “totalidade” em diferentes escolas de 

pensamento, toma-se o sentido fenomenológico no decorrer do presente trabalho.  
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instância só existe na presença da outra. Trata-se de uma relação, uma ligação substancial. 

Somente através da atenta análise das vivências intencionais da consciência é possível 

conhecer o processo pelo qual se constroem os sentidos do fenômeno para, finalmente chegar 

à sua essência, que significa perpassar a mera representação. 

Ponto fundamental da Fenomenologia, a intencionalidade é entendida como a direção 

para compreender o mundo. É pela intencionalidade da consciência que as ações humanas são 

providas de significado. A consciência intencional atribui sentidos aos objetos. (MERLEAU-

PONTY, 1999; GUIMARÃES, 2009; MASINI, 1989). 

Assim como outras escolas de pensamento que se põem a compreender questões 

humanas, a Fenomenologia é tomada a partir de diversas perspectivas, diversos olhares, 

traduzidos por diferentes teóricos. Como já sinalizado anteriormente, no presente trabalho, 

apresento uma sucinta visão acerca dos conceitos centrais da Fenomenologia, de modo a 

situa-la teoricamente e justificar sua adoção como inspiração teórico-metodológica. Dessa 

maneira, opto por aludir brevemente a apenas dois estudiosos que nos ajudam a compreender 

a Fenomenologia, a saber, Martin Heiddegger (1889-1976) e Maurice Merleau-Ponty (1908-

1961), os quais oferecem subsídios teóricos para pensar as variáveis do tema, tendo em vista a 

necessidade de delimitar, de forma sintética, os contornos do estudo em questão.  

O alemão Martin Heiddeger centrou sua fenomenologia existencial na análise da 

existência, na busca por compreender o verdadeiro sentido do ser. Na sua célebre obra “Ser e 

Tempo” dedica-se a desvelar a questão do ser que se dá unicamente ao homem (gênero 

humano) o qual possui a capacidade de pensar, questionar e compreender as dimensões do 

ser. (WERLE, 2003 p.99).  

Heiddegger denomina seu método de fenomenológico-hermenêutico, à medida que 

promove o movimento fenomenológico do retorno às coisas mesmas, mas atentando para a 

interpretação como via para a compreensão, aliando assim Fenomenologia e Hermenêutica. 

Ao considerar o ser existencial (Dasein), a fenomenologia heiddeggeriana assinala que: 

 

O ser-aí é imediatamente o homem e o mundo ao mesmo tempo, em sua 

realidade finita imediata, entregue ao seu destino. Desse modo, o homem 

também não é uma mera coisa que reside inerte em um mundo da 

necessidade; pelo contrário, na medida em que compreende o ser, o homem 

se coloca no campo da possibilidade, da transcendência e elabora as 

possibilidades de sua existência. (WERLE, 2003 p.100) 

 

O “ser-aí” a que se refere consiste no ser-no-mundo, que se materializa no seu 

cotidiano, na proporção em que habita e constitui esse mundo, muito além de simplesmente 
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estar nele, como outras criaturas, objetos ou ideias estão. Vale ressaltar que o mundo, no 

sentido heiddeggeriano, perpassa a dimensão puramente física, natural e avança para um 

horizonte de significados, um espaço potencial que transcende a materialidade e o qual o ser 

compõe e no qual se projeta enquanto ser. Heiddegger (2011) também se põe a discutir o ser-

com e o estar-aí-com, numa problematização acerca do fato de que cada ser em si desenvolve 

o seu Dasein em permanente contato com outros humanos, favorecendo emergir um caráter 

social da existência. Caráter esse visto com reservas por ele, de modo que sugere que a 

sociabilidade humana é truncada, na qual e pela qual o eu e o nós não se distinguem 

facilmente, haja vista uma propensão do ser à impessoalidade. Werle (2003 p.104), refere que 

“[...] Heidegger, de um lado indica a possibilidade segundo a qual o Dasein poderia de fato 

assumir a sua existência e colocar a questão do ser, nos conceitos de disposição, compreensão 

e discurso ou interpretação”, porém, de outro lado, ele alerta para a tendência humana ao 

encobrimento, à resistência em desvelar o verdadeiro sentido do ser. 

Muito pertinente ao tema aqui proposto, a noção de angústia abordada por Heiddegger 

(2011) reporta ao fenômeno existencial da finitude humana. Diferentemente do medo, na 

angústia, o objeto é totalmente indeterminado, lançando o ser-aí numa profunda estranheza e 

lhe furtando, inclusive, a possibilidade de compreensão de si a partir do mundo. Nesse 

sentido, a existência já seria, por si só, a condição sine qua non para a prevalência da angústia 

que nos lança num aterrador contato com o nada.   

O nada e sua relação visceral com a angústia, da qual é causa e efeito, apesar de 

experimentada com sofrimento pelo ser, é capaz de devolvê-lo a sua autenticidade ou, ao 

menos, a possibilidade de promover seu contato com ela. E é nessa autenticidade, livre de 

encobrimentos que o ser se depara com a consciência da sua finitude, ou seja, da morte que 

representaria, portanto, o fim do ser-no-mundo. Heiddegger (2011) aborda a morte como um 

problema da existência, posto que quando ela, de fato, ocorre não é possível “vive-la”, 

percebê-la ou senti-la. O ser apenas experimenta a morte de modo indireto, a partir da morte 

do outro, que inevitavelmente lhe remete à angústia da própria morte. 

 

Há na morte um elemento de transcendência capaz de nos tirar das 

ocupações cotidianas. A tomada de consciência do ser-para-a-morte leva a 

um questionamento de todo o ser, no sentido de que o ser-humano se coloca 

radicalmente diante de seu ser. (WERLE, 2003 p.111) 

 

 

Essa breve alusão aos conceitos heiddeggerianos de medo, angústia, nada e morte já 

torna possível constatar que, para este pensador, a interseção entre esses pontos nevrálgicos 
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faculta ao ser a possibilidade de assumir a sua autenticidade. Nos momentos de negatividade é 

que o ser pode despertar para o verdadeiro sentido do ser. 

Por sua vez, o notório representante da Fenomenologia Existencial contemporânea, o 

filósofo francês Maurice Merleau-Ponty delega à percepção papel central na sua compreensão 

fenomenológica de Ser. A percepção tem a corporeidade como via, de modo que é através do 

corpo que percebemos o mundo, identificamos e interpretamos as diferentes experiências que, 

por mediação da consciência perceptiva, são traduzidas em fenômenos. A experiência vivida 

se dá a partir do aporte material que denominamos corpo. O corpo, muito mais do que um 

conjunto integrado de sistemas orgânicos que se interligam fisiologicamente, possui múltiplas 

dimensões que o situam no rol das grandes problemáticas humanas. Para além do aparato 

biológico e suas múltiplas interações fisiológicas, o corpo comporia um aporte singular, 

marcado de experiências pessoais e sociais que faculta ao ser, de fato, ser-no-mundo.   

Nesse sentido, o corpo passa a configurar um objeto de interesse científico de diversas 

áreas, desde as tradicionais ciências biológicas e médicas até, mais recentemente, das ciências 

humanas e sociais, incluindo aqui, a fenomenologia merleau-pontyana. Desse modo, há de se 

considerar a diversidade de olhares sobre este mesmo objeto, o que nos convoca ao abandono 

de visões simplistas e reducionistas, ao mesmo tempo em que nos instiga à ampliação de 

conceituações acerca do corpo, permitindo um alargamento da compreensão.  

  Merleau-Ponty concebe a percepção como a fonte maior de todo o conhecimento. 

Atribui importância salutar à existência, mais até do que à própria essência, propósito e 

objetivo último de qualquer investigação fenomenológica. Existência aqui entendida como a 

possibilidade de efetivamente ser-no-mundo, com a inserção numa realidade natural, cultural 

e histórica, ou seja, um ser na totalidade (GUIMARÃES, 2009; DENTZ, 2008; NÓBREGA, 

2008; MOREIRA, 2004; TERRA et al., 2009). 

Um retorno do sensível abarca a investigação das formas de atribuição de sentidos sem 

desconsiderar a presença de um corpo interativo, dinâmico e conferindo-lhe a importância que 

lhe cabe no contexto de um ser na totalidade. É por meio do corpo que percebemos o mundo 

externo e que elaboramos um mundo interno rico em ideias, pensamentos, representações. 

Esse intercâmbio só é possível pela mediação da percepção que nos possibilita o contato com 

o mundo, com as coisas, com os outros. Nas palavras do próprio estudioso, “[...] o corpo é 

nosso ancoradouro em um mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.199). Nessa perspectiva, 

conclui que o homem não “tem” um corpo, mas sim “é” o próprio corpo. Um corpo que, 

guiado pela intencionalidade da consciência, sempre se direciona ao mundo, na busca por 
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vivê-lo, compreendê-lo e significá-lo. (GUIMARÃES, 2009; DENTZ, 2008; NÓBREGA, 

2008, TERRA et al, 2009) 

 As possibilidades de ser-no-mundo encontram-se atreladas ao aparato material, ou 

seja, ao corpo. Assim sendo, cabe indagar como o ser concebe a morte, a finitude deste que 

corresponde à base indissociável sobre a qual o ser apoia-se. A concepção merleau-pontyana 

de corpo abre caminhos para uma compreensão fenomenológica de morte, que aponta para a 

inesgotável possibilidade de construção de novos sentidos sobre a vida para os que continuam 

sendo-no-mundo. Reside aí um importante sentido que a morte pode incorporar: favorecer um 

repensar da própria vida, de modo a possibilitar a ressignificação de experiências e o 

redimensionamento de escolhas que se pautem em responsabilidade pela própria existência. 

 Ao introduzir a noção de corpo vivido, Merleau-Ponty aponta que o corpo estabelece 

uma relação entre o ser e o mundo exterior. Segundo Guimarães (2009 p. 50), “[...] nosso 

corpo é um conjunto de significações vividas que caminha para seu equilíbrio”.  Sendo assim, 

a morte do corpo rompe com este equilíbrio e com o elo entre o ser e o mundo, uma vez que 

na morte deixa-se de corporificar a existência. 

Dentre os aspectos da corporeidade que mais intrigam e instigam encontra-se o 

fenômeno da morte, já que representa, antes de tudo, a finitude do corpo, corpo este que até 

então viabiliza a experiência da existência. Merleau-Ponty não problematiza a questão 

específica da morte, muito provavelmente por não caracterizar objeto de estudo da sua 

fenomenologia. Porém, em Fenomenologia da Percepção, ao abordar a relação temporal, 

alude a essa problemática da seguinte maneira: “Um presente sem porvir ou um eterno 

presente é exatamente a definição da morte, o presente vivo está dilacerado entre um passado 

que ele retoma e um porvir que projeta.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.447). Assim, a morte 

representaria uma total ausência de futuro ou na perspectiva de um eterno presente. 

Retomando a noção de temporalidade em Merleau-Ponty, atenta-se para a percepção 

de tempo e como as noções de presente, passado e futuro se entrelaçam e se implicam 

mutuamente. Nessa perspectiva, ressalta-se a importância do processo de ressignificação de 

situações do passado para possibilitar a construção de novos sentidos acerca de situações 

vividas. Para ressignificar é necessário manifestar sentimentos e pensamentos, através dos 

diversos canais de comunicação que o corpo possibilita. Em se tratando do fenômeno da 

morte não é diferente: é preciso expressar o conjunto de ideias e emoções que o contato 

próximo com a morte faz aflorar. Mesmo quando sem vida, o corpo é eminentemente espaço 

expressivo. 
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Assim considerando, como ampliar os espaços para falar sobre morte, elaborando-a no 

plano discursivo? Como educar a consciência para conceber a morte enquanto experiência 

inescapável a todo e qualquer ser humano? Como representá-la num universo de 

significações, todas dirigidas para a experiência vivida? De que modos experienciar o 

processo de morrer na contemporaneidade? 

Se, por outro lado, a percepção possibilita que tateemos e experienciemos o mundo, é 

também por meio dela que reconhecemos o outro como semelhante, no qual nos vemos 

refletidos em muitas das experiências vividas. No contato com este outro, também sensível e 

também definido por um corpo, o homem, de fato, interage: 

 

[...] ora, é justamente meu corpo que percebe o corpo de outrem, e ele 

encontra ali como que um prolongamento miraculoso de suas próprias 

intenções, uma maneira familiar de tratar o mundo; doravante, como as 

partes de meu corpo em conjunto formam um sistema, o corpo de outrem e o 

meu são um único todo, o verso e o reverso de um único fenômeno, e a 

existência anônima da qual meu corpo é a cada momento o rastro habita 

doravante estes dois corpos ao mesmo tempo. (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p.470). 

 

Desse modo, como perceber, compreender e significar a morte ou o processo de 

morrer de um semelhante, uma vez que não é possível fazê-lo como mero espectador e sim 

como um outro ser imerso num corpo mortal? É viável considerar a possibilidade de uma 

relação mais amena e natural com o fenômeno da morte? O que a morte pode revelar sobre a 

vida aos sobreviventes?  

 

4. Exercitando o Ser-pesquisadora 

A partir da definição da inspiração fenomenológica para pensar o tema e seus limites 

de sondagem e as vias de exploração, passei a tatear as características da pesquisa a que me 

propunha. Por convictamente acreditar se tratar de uma pesquisa qualitativa, pus-me a buscar 

referenciais que fundamentassem tal afirmação e que, de fato, situassem o estudo nessa ampla 

modalidade de pesquisa. Encontro em Turato (2005; 2003) o apoio essencial para identificar 

os traços necessários à filiação da presente pesquisa ao âmbito das pesquisas qualitativas. O 

seu conceito de “método clínico-qualitativo” permite essa filiação, à medida que significa 

“[...] uma particularização e um refinamento dos métodos qualitativos genéricos das Ciências 

Humanas, porém, voltado especificamente para os settings das vivências em saúde” 

(TURATO, 2005 p.510). 
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Como profissional de saúde, envolta por e nesse ambiente de investigação, me ative a 

buscar e desvelar os significados atribuídos pelas voluntárias, tanto às vivências de contato 

frequente com a morte, quanto à experiência de participação num programa de Educação para 

a Morte. Isso sem perder de vista o incessante exame dos significados que emergem da minha 

própria experiência: como ser-profissional que também é afetada pela morte no seu cotidiano 

de trabalho e que também carece de espaços de escuta e de trocas; e como ser-pesquisadora 

que se propõe deliberadamente a intervir na realidade de pesquisa, em vez de apenas observá-

la e sem a pretensão de esgotá-la, controla-la ou transformá-la radicalmente como alguém que 

vem com uma fórmula ou com uma solução a priori. 

Essa busca por significados que indicam a relação dos seres com o mundo (incluindo a 

minha própria relação) me possibilita, a partir da caracterização de Turato (2005), considerar 

a pesquisa, aqui relatada, como sendo uma abordagem qualitativa que utilizou o método 

clínico-qualitativo para a sua construção e para o seu desenvolvimento numa realidade 

concreta, junto a seres concretos. Essa afirmativa é endossada pela atenção aos significados e 

aos simbolismos que emergem dos discursos dentro do ambiente “natural” onde as vivências 

acontecem, pelo fato de o ser-pesquisadora ser o próprio veículo para a apreensão desses 

significados. Nesse método, o pesquisador, através dos seus sentidos, capta nuances inerentes 

ao seu objeto de estudo, operando, assim, como o próprio instrumento da sua pesquisa, de 

acordo com Turato (2003). 

A investigação de fenômenos, por meio da interpretação e das relações de significado 

contidas nesses fenômenos caracteriza o método clínico-qualitativo. Aqui, com a orientação 

desse método, o fenômeno é tomado na sua particularidade, tendo em vista o ser singular, sua 

rede de significações e vias para ressignificações. A complexa combinação de seres singulares 

que compartilham o mesmo ambiente, porém, com uma atribuição única de sentidos a 

experiências é o que confere a originalidade a cada trabalho desenvolvido nessa perspectiva.  

A abordagem clínico-qualitativa norteou, portanto, desde a elaboração da posposta de 

intervenção, passando pela análise dos significados aflorados dos discursos até o 

delineamento de considerações finais acerca do que fora desenvolvido, observado e 

problematizado. Assim, a perspectiva qualitativa, a partir do método clínico proposto por 

Turato (2003) possibilita o tateamento de significações, simbolismos, percepções, vivências, 

defesas dentro do universo (infinito e inesgotável) da pesquisa. São esses aspectos explorados 

que possibilitam ao pesquisador conhecer muito de seu foco de pesquisa, não por um produto 

final, resultado do trabalho de investigação, mas pelo reconhecimento do processo de 

pesquisa em si como elucidativo do próprio objeto em questão. O interesse se volta para o 
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caminho percorrido e não simples e puramente para o ponto de chegada que se possa 

pretender alcançar. 

Justamente nesse processo, o meu ser-pesquisadora esteve em constante movimento de 

estar-no-mundo da pesquisa e, por isso mesmo, considero a impossibilidade de emprego de 

referenciais metodológicos em seus formatos originais. Minha participação foi ativa e genuína 

na pesquisa, desde a definição proposital do tema de pesquisa até a execução do projeto em si. 

Bebendo de diversas fontes e beirando um “[...] quadro eclético de referenciais teóricos, no 

espírito da interdisciplinaridade” (TURATO, 2005 p510), que caracteriza uma atitude clínico-

qualitativa, não vislumbro como possível a adesão pura a um método específico. Por isso, 

enuncio e reitero em diversos momentos que, tanto a Fenomenologia, já introduzida, quanto a 

Pesquisa-Ação, a seguir mencionada, são utilizadas apenas como inspirações teórico-

metodológicas. 

Assim, seguindo a abordagem do arsenal metodológico visitado e revisitado para a 

para o desenvolvimento da problemática, apresento, agora, a pesquisa-ação como recurso 

instrumental inspirador, pensado no sentido de investigar o fenômeno, a partir da experiência 

dos envolvidos no processo. Não há um consenso teórico quanto à conceituação de pesquisa-

ação, mesmo sua origem é discutida, não havendo uma definição clara quanto ao primeiro 

desenvolvimento desse processo investigativo. De modo geral, costuma-se atribuir a Kurt 

Lewin (1890-1947) o emprego primeiro do termo e sua utilização. (GRITTEM et al, 2008; 

TRIPP, 2005). 

Trata-se de uma ferramenta que serve a pesquisas de diversas áreas, com destaque para 

a educacional, onde é utilizada no sentido lato de aprimorar os mecanismos de ensino-

aprendizagem. Grittem et al (2008) alertam para a dificuldade de definir pesquisa-ação, o que 

segundo sua análise, “[...] ocorre devido ao fato de que ela se apresenta tão natural no seu 

desenvolvimento e ao mesmo tempo assume aspectos diferentes, para distintas aplicações” 

(p.766). A despeito disso, pode-se considerá-la um conjunto de ações coletivas que se 

orientam para o melhoramento ou transformação de práticas em dada realidade. Tal ação se dá 

a partir da sistematização de uma linha de trabalho planejada e cuja força motriz está na 

participação efetiva dos sujeitos. 

 

Passei a preferir uma definição mais estrita: “pesquisa-ação é uma forma de 

investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar 

a ação que se decide tomar para melhorar a prática”, e eu acrescentaria que 

as técnicas de pesquisa devem atender aos critérios comuns a outros tipos de 

pesquisa acadêmica (isto é, enfrentar a revisão pelos pares quanto a 
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procedimentos, significância, originalidade, validade, etc.). (TRIPP, 2005 

p.447) 

 

Este mesmo autor afirma que, embora possua um caráter pragmático (no sentido de 

utilidade, mas também de transformação da realidade), a pesquisa-ação distingue-se da mera 

prática cotidiana, ao passo que também difere da pesquisa científica tradicional, de base 

positivista. No interstício entre a prática rotineira e a pesquisa científica, localiza-se a 

pesquisa-ação, com a perspectiva de inaugurar uma modalidade de pesquisa científica atrelada 

à realidade concreta do fenômeno investigado, de modo a favorecer o aprimoramento de 

práticas e, consequentemente, um enfrentamento efetivo da problemática de pesquisa. “[...] a 

pesquisa-ação é participativa na medida em que inclui todos os que, de um modo ou outro, 

estão envolvidos nela e é colaborativa em seu modo de trabalhar” (TRIPP, 2005 p.448). 

Tal participação se dá pelo envolvimento dos sujeitos na problemática, enquanto seres 

individuais e enquanto grupo, de modo a identificar e reconhecer criticamente crenças e 

valores intrínsecos às práticas cotidianas. Nesse sentido, Tripp (2005) alerta para a necessária 

tomada de consciência dos princípios que regem as práticas num contexto de trabalho 

coletivo, de maneira que é fundamental que se tenha compreensão clara dessa dinâmica, [...] 

tanto do que estamos fazendo, quanto do porquê o estamos fazendo” (p.449). O processo de 

pesquisa-ação caracteriza-se por um ou mais ciclos de pesquisa, todos mediados pela reflexão 

que o acompanha desde a fase inicial de reconhecimento da situação até a fase final de 

avaliação do trabalho desenvolvido.  

Salienta-se que, tanto a metodologia de pesquisa-ação quanto a Fenomenologia 

enquanto aporte teórico-metodológico inspiraram a organização e desenvolvimento da 

pesquisa, não sendo, portanto, aqui, tomadas nos seus formatos puros e originais. Antes, 

servem como horizontes inspiradores para um exercício experimental de pesquisa que muito 

desafiou, mas também, muito possibilitou crescimento e enriquecimento, acadêmico e 

pessoal. 

   

4.1 O cenário do estudo 

 

A instituição hospitalar 

À luz do referencial fenomenológico, pretendeu-se desenvolver a pesquisa de campo 

num hospital público estadual, de abrangência regional, de pequeno porte (110 leitos) e de 

média complexidade, localizado no município de Francisco Beltrão-PR, junto a profissionais 
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da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Tal instituição iniciou suas atividades em 

setembro de 2009, sendo oficialmente inaugurada em fevereiro 2010, resultante da 

confluência de esforços de várias entidades regionais e da comunidade geral de um polo, que 

carecia de um centro regional especializado de atendimento à saúde. 

Francisco Beltrão é um município localizado na região sudoeste do Paraná, possuindo 

um contingente atual de 87.491 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE 2016)
2
. A regional de saúde de Francisco Beltrão abrange 

outros 26 municípios, de modo que todas as necessidades de saúde dessa população eram, até 

então, direcionadas para serviços em centros maiores, geralmente Cascavel (a cerca de 180 

quilômetros de distância) ou Curitiba (em torno de 500 quilômetros de distância). Desse 

modo, a inauguração desse serviço, que passou a operar em plena capacidade a partir de 2011 

com a contratação de pessoal efetivo, representou facilidade de acesso a atendimento 

especializado de qualidade, poupando pacientes e familiares de longas, desgastantes e 

onerosas viagens. 

Os focos do atendimento no referido hospital são: cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia 

pediátrica e gestação de alto risco, sendo esta última facultada pela UTI Neonatal, a qual 

garante aos recém-natos oriundos dessas gestações de risco, atendimento às suas necessidades 

de saúde, através de aparato tecnológico e de profissionais capacitados. 

 

A UTI Neonatal  

A referida unidade iniciou suas atividades em 01 de abril de 2011, a princípio, com a 

abertura de 6 leitos e, a partir de 2013, com a efetivação de mais 4 leitos, totalizando 10 leitos 

permanentes. Por compreender a única UTIN na regional de saúde que abrange 27 

municípios, não raro, a demanda extrapola a oferta, havendo frequentemente bebês na 

Emergência ou no Centro Cirúrgico, em leitos de UTIN improvisados, à espera de vaga, via 

Central de Leitos do Estado do Paraná. 

A unidade conta com uma grande equipe que se subdivide em quatro equipes que 

contemplam o atendimento diuturno ininterrupto aos bebês. Como a maioria dos 

trabalhadores do setor cumpre escala de trabalho 12x36 (plantão de 12 horas, seguidas de 36 

                                                           
2
 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=410840 (acesso em 13/02/2017). 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=410840
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horas de descanso), a unidade conta com duas equipes do diurno e duas no noturno, que se 

alternam em dias diferentes, visando a cobertura total do atendimento. 

Nesse tempo de funcionamento, a unidade já atendeu mais de mil crianças com cerca 

de 90% dos casos resultando em desfecho favorável, ou seja, na alta do paciente. A equipe 

multidisciplinar é formada por oito médicos, cinco enfermeiros, 32 técnicos em enfermagem e 

três fisioterapeutas, os quais compõem a equipe exclusiva da unidade e mais três psicólogos, 

um fonoaudiólogo, assistente social, dentre outros serviços, que atuam no hospital todo, 

incluindo o atendimento à UTIN, mas não de forma exclusiva. Ressalta-se que esses 

profissionais, exclusivos ou não do setor, se revezam para prestar o atendimento necessário 

aos neonatos dentro das suas especialidades. 
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PARTE III – O SER E A MORTE – A PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO PARA A MORTE COM PROFISSIONAIS DA UTI NEONATAL 
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“Eu me importo pelo fato de você ser 

você, me importo até o último momento 

da sua vida e faremos tudo o que está ao 

nosso alcance, não somente para ajudar 

você a morrer em paz, mas também para 

você viver até o dia da sua morte”. 

Cicely Saunders 

 

Como já sinalizado, até o presente momento, a morte como fenômeno inexorável e 

não concretamente conhecido, incorpora significativas dificuldades de abordagem. Junto a 

profissionais de saúde que atuam na área hospitalar e a enfrentam diariamente no seu 

cotidiano de trabalho, somam-se mais algumas dificuldades, dada a materialidade que esse 

tema incorre para essa população, ultrapassando as meras divagações filosóficas e metafísicas 

e avançando para um fenômeno que se faz constante e que alerta para a impossibilidade de 

negar ou dissimular sua desconcertante presença. Tratar desse tema a partir de uma 

perspectiva de educação em saúde também aventa dificuldade de efetivação, uma vez que no 

Brasil, a exemplo de muitas outras realidades, os profissionais carecem de programas de 

educação continuada, como preconiza a jovem Política Nacional de Humanização, instituída 

como diretriz a partir de 2003 como já exposto anteriormente. 

 Atentar para o profissional, concentrar neste atenção especial e conjugar esforços no 

sentido de atender às suas necessidades humanas e existenciais se traduz numa mudança de 

paradigma, numa árdua e lenta mudança cultural, já que tradicional e historicamente essa 

parcela de trabalhadores permaneceu (e em algumas realidades ainda permanece) estrita à 

formação técnica. Trata-se de um contingente de trabalhadores preparados tecnicamente para 

lidar com problemas de saúde, visando seu restabelecimento, ou seja, o foco da formação e, 

posteriormente da atuação, incide sobre a preservação da vida.  

Mas e os tantos conflitos subjacentes a esse ofício? E as tantas questões existenciais 

que emergem desse encontro do ser-saudável-cuidador (supostamente “saudável”) com o ser-

cuidado-doente? E o lugar da morte numa cultura organizacional, consoante com uma 

sociedade que nega a morte e que a toma como sinônimo de fracasso? 

 Tais questões servem para justificar a dificuldade de se propor e se efetivar um 

programa de Educação para a Morte no hospital, mas também sinalizam as possibilidades de 

iniciativas de educação em saúde como esta contribuírem para uma mudança de paradigma. 

As dificuldades não se sobrepõem ao potencial humano. Em vez disso, o instiga, o desperta, o 
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aperfeiçoa. Assim, mesmo sem a habilidade de pesquisadores experientes, a pesquisa a seguir 

descrita, possibilitou o acesso, mesmo que parcial, à experiência vivida pelas participantes no 

que tange à morte no seu cotidiano de trabalho na UTIN. Trata-se de um fenômeno que se dá 

à interpretação nesta realidade, de modo que a sua compreensão representa a maior finalidade 

do estudo. 

 

Vias de investigação do fenômeno 

 Para o desvelamento dos significados e sentidos
3
 associados à experiência vivida pelas 

participantes privilegiou-se o emprego de algumas vias de investigação, quais sejam: a) a 

observação participante, com o apoio de diário de campo; b) filmagem dos encontros, 

mediante a autorização prévia das integrantes do grupo e; c) avaliação da própria participação 

no projeto. Com a utilização de tais recursos e a partir das descrições dos atores – ser-

pesquisada e ser-pesquisadora – foi possível avançar para a interpretação de inspiração 

fenomenológico-hermenêutica. 

 Uma vez que toda a construção científica é humana, fruto da atividade também 

humana sobre um dado fenômeno, especialmente nas Ciências Humanas, há de se considerar 

o ser-pesquisador como agente integrante da própria pesquisa. O modelo fenomenológico se 

contrapõe ao tradicional modelo positivista, de modo que nega a pretensa neutralidade e 

imparcialidade, já que ser-pesquisado e ser-pesquisador entrelaçam-se e intrincam-se no 

fenômeno estudado que se dá a conhecer. Trata-se, portanto, de uma produção única que 

chega a uma compreensão singular do fenômeno morte nesse contexto, sem de maneira 

alguma, a pretensão de esgotar suas possibilidades de sentido e significação. 

 Nesta perspectiva de pesquisa, busca-se explorar o objeto de estudo através da 

exaustiva concentração sobre ele, de modo a penetrar seu significado, para além do 

observável. A via de acesso a esses significados não é outra senão descrição, a narrativa dos 

atores envolvidos na pesquisa. Desse modo, o foco não incide estritamente sobre os produtos 

da pesquisa, mas sim, sobre o próprio processo da pesquisa em si, no qual o ser-pesquisador 

está totalmente imerso como ator intencionalmente ativo. (COLTRO, 2000; MASINI, 1989)  

                                                           
3
 Ressalta-se que os termos “sentidos” e “significados” são enunciados separadamente, apesar da sua 

similaridade, tendo em vista as denotações dentro de um contexto fenomenológico. Assim, “significado” 

caracteriza-se por ser um conceito mais estático, atrelado à palavra, ao passo que “sentido” é fluido, 

perpassando, muitas vezes, os contornos da palavra. 
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 Com a subjetividade dinâmica e fluida do ser-pesquisador presente ativamente, desde 

a elaboração da proposta, passando pela sua efetivação até, posteriormente, a sua 

interpretação e validação, percorremos um terreno minado, não livre de interferências e 

tendenciosidade. Porém, é necessário ao pesquisador coragem e ânimo para admitir os riscos 

e assumir a sua condição humana de alguém que se propõe a desvelar fenômenos, do mesmo 

modo humano, a partir da experiência vivida por seres reais, concretos, sedentos por 

decodificação, elaboração, escuta e compreensão. 

Consoante com Masini (1989): “Este enfoque de pesquisa caracteriza-se pela ênfase 

ao ´mundo da vida cotidiana´, pelo retorno àquilo que ficou esquecido, encoberto pela 

familiaridade [...]”. (p.61) Desse modo, no desenvolvimento do projeto procurou-se desvelar: 

a) Os sentidos atribuídos pelas participantes à experiência de cotidianamente acompanhar 

processos de morrer e a morte propriamente de recém-nascidos na UTIN, onde atuam 

profissionalmente; 

b) A percepção das voluntárias acerca da participação num programa de educação para a 

morte e sua articulação com o processo de humanização em saúde, no sentido da 

valorização e capacitação profissional.  

 

5. Desenvolvendo o Projeto “Falando de Morte na UTI Neonatal” 

A proposta se materializou na realização de um projeto intitulado “Falando de Morte 

na UTI Neonatal
4
”. A iniciativa foi desenvolvida seguindo o plano metodológico delineado a 

priori, com algumas alterações em relação à ideia original. Tal maleabilidade já havia sido 

evidenciada no projeto inicial, dadas as características da metodologia qualitativa de pesquisa-

ação que inspirou a realização do trabalho, bem como as especificidades da dinâmica 

profissional do público pesquisado.  

A partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP), sob o 

número 091353/2016, o projeto passou a ser definido em termos práticos. Após ampla 

divulgação, junto às quatro equipes da unidade e a todas as categorias profissionais nela 

atuantes, levantou-se um total de 16 profissionais interessados. Tencionou-se angariar a 

participação de todas as categorias profissionais direta e permanentemente atuantes na 

                                                           
4
 Analogia ao projeto desenvolvido pelo LEM – Laboratório de Estudos sobre a Morte, do Instituto de Psicologia 

da USP. 
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unidade, quais sejam: técnicos (as) de enfermagem, enfermeiros (as), médicos (as) e 

fisioterapeutas, o que pôde ser contemplado no desenvolvimento da pesquisa. Entretanto, 

devido à dificuldade de conciliar folgas e horários, nem todos os profissionais interessados 

puderam participar, de modo que finalmente formamos um grupo de 10 pessoas, descritas 

adiante.  

Antes disso, cabem algumas considerações acerca da especificidade do setor: como os 

encontros aconteceram em dias pares no mesmo mês, uma equipe inteira não teve a 

possibilidade de participar, uma vez que esteve de plantão nas respectivas datas e horários. 

Além disso, apesar do caráter educativo de capacitação profissional, tratou-se de uma 

pesquisa cuja participação era facultativa e voluntária, sem nem mesmo a garantia de 

certificação da participação. Assim, foi preciso que as profissionais participassem do projeto 

em dias contrários aos seus plantões, ou seja, nos seus dias de folga e/ou no contraturno de 

seu horário, no caso das profissionais do noturno. Também vale ressaltar as particularidades 

das escalas de trabalho das médicas e dos fisioterapeutas, cuja lógica difere do pessoal da 

enfermagem: as pediatras cumprem escala de 6h/dia com alternância para 12h/dia e 24h/dia, 

de acordo com as necessidades do setor. A fisioterapia, por dispor de número reduzido de 

profissionais e por cumprirem carga horária semanal de 30 horas (em vez de 40 horas como as 

demais categorias), alterna as escala de seus membros não ordenadamente, considerando as 

necessidades do setor e as possibilidades de cada profissional. Desse modo, ressalta-se que 

tais idiossincrasias do setor dificultaram a adesão de mais profissionais. 

Uma vez confirmadas as participações no primeiro encontro, criamos um grupo virtual 

por intermédio do aplicativo de celular “Whatsapp”, com a finalidade de facilitar a 

comunicação entre os participantes. Tal recurso foi bastante útil para a organização de 

questões práticas e até, em alguns momentos, para estender discussões realizadas nos 

encontros.  

5.1 Preparação para os encontros 

 Por orientação da Fenomenologia, vertente que inspira a realização do presente 

trabalho, o ser pesquisador que se propõe a investigar um dado fenômeno precisa se perceber 

como agente ativo, para além de um mero observador, supostamente neutro. Masini (1989, 

p.62), ao discorrer sobre o método fenomenológico, o define como: 

[...] a atitude abertura do ser humano para compreender o que se mostra 

(abertura no sentido de estar livre e perceber o que se mostra e não preso a 

conceitos ou predefinições). Estamos livres quando sabemos de nosso 
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valores, conceitos e preconceitos e podemos ter o que se mostra cuidando 

das possíveis distorções. 

 

 Desse modo, é imprescindível que o ser pesquisador, dentro dessa perspectiva, 

desenvolva a “atitude fenomenológica”, a partir da qual se busque “compreender” como modo 

de “ser”, mais do que um simples modo de “conhecer”. Trata-se da busca por desvendar o 

fenômeno que se mostra, mas com vistas ao que perpassa a aparência. Mais do que a 

descrição, traduz-se, sobretudo num exercício de interpretação. 

  Para tanto, a atitude fenomenológica demanda do pesquisador um despojamento de 

pré-conceitos, de construções ou formulações prévias. Exige rejeitar cristalizações acerca de 

um dado fenômeno, traduzidas em concepções ou teorizações apriorísticas. Cada experiência 

é tomada na sua singularidade, sem, no entanto, isolamento do contexto e sem o apego 

demasiado a referenciais de outras experiências, vivenciadas por outros atores e em outros 

contextos. Tal atitude não é fácil de ser impetrada, se considerarmos a longa tradição 

positivista a que a maioria de nós foi submetida no decorrer da formação como sendo o 

sinônimo aceitável de ciência. O enfoque fenomenológico, portanto, convoca o pesquisador a 

explorar a sua realidade de pesquisa, entendendo-se como parte integrante do processo, a 

partir da qual necessariamente desenvolverá uma “reflexão exaustiva”, nas palavras de Masini 

(1989), num exercício inesgotável de interrogação da fonte de pesquisa. 

 Nesse sentido, o ser-pesquisador se implica no processo como observador participante, 

para além de um simples espectador. Queiroz et al (2007) afirmam que a observação 

participante é ativa e pode ser desenvolvida quando observador e observados se encontram 

frente a frente e o processo de desvelamento de dados sucede no próprio ambiente natural dos 

sujeitos observados, que passam a ser considerados, não mais como objetos de pesquisa, mas 

como sujeitos que interagem em um projeto de estudo.  

 Nessa técnica de pesquisa, observador e observado se reconhecem como partes 

integrantes de um mesmo contexto, no qual há um incessante intercâmbio, de mútuas 

influências. O emprego da observação participante requer do ser-pesquisador uma incursão no 

cotidiano do grupo, o que se dá pelo real interesse em compreender os relatos descritivos 

sobre o vivido, pela genuína abertura para captar os sentidos direta e indiretamente expressos 

acerca do fenômeno investigado. 
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5.2 Quadro geral de apresentação do Projeto Falando de Morte na UTI Neonatal 

 Abaixo, um quadro geral do programa de educação para a morte desenvolvido junto à 

equipe da UTI Neonatal, tal qual fora desenvolvido. O referido quadro sintetiza cada encontro 

realizado com o grupo, de modo a favorecer a visualização dos rumos que o projeto tomou, de 

acordo com a participação ativa das voluntárias que, juntamente com a pesquisadora, foram 

definindo os conceitos a serem problematizados e discutidos. Segue, portanto, uma descrição 

sucinta dos conceitos trabalhados, a partir de atividades, desenvolvidas especificamente para 

estimular o debate em cada um dos quatro encontros. Tais atividades são detalhadamente 

descritas no decorrer desse capítulo. 

 

Quadro 1 – Apresentação geral do Projeto Falando de Morte na UTI Neonatal: 

 DATA CONCEITOS  ATIVIDADES  DURAÇÃO 

1º 

Encontro 

 

02/08/16 Fenomenologia e 

Pesquisa-Ação – 

breve explanação 

sobre ambos os 

conceitos que servem 

de inspiração teórico-

metodológica 

Morte – introdução do 

conceito na sua 

generalidade 

- Dinâmica de apresentação 

- Vivência de levantamento 

de expectativas e impressões 

iniciais do grupo 

- Exibição do documentário 

“Ensaio do Adeus”, a fim de 

introduzir o tema morte 

- Leitura e discussão do 

Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido 

2h 35min 

2º 

Encontro 

04/08/16 Morte – exploração 

das diferentes 

definições do conceito 

de morte, que levam a 

diferentes 

compreensões e 

significações do 

fenômeno 

Tipos de morte – 

discussão dos 

sentimentos 

despertados pelos 

diversos tipos de 

morte 

- Discussão do documentário 

supracitado, exibido no 

encontro anterior 

- Vivência de 

psicodramatização 

denominada de “Definindo 

morte”, acerca de diferentes 

modos de definir e 

compreender a morte  

- Exibição de cenas de filmes 

que retratam diferentes tipos 

de morte e posterior 

discussão dos sentimentos 

que cada tipo de morte pode 

despertar 

2h 30min 

3º  Morte – sensibilização - Realização da atividade “A 2h 45min 
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Encontro  

08/08/16 

para as especificidades 

do tema, a partir da 

arte 

Morte do bebê – 

introdução 

morte e a arte”, com a 

apresentação e discussão de 

diversas expressões artísticas 

sobre a morte – poemas, 

letras de música, artes 

plásticas, mitologia 

- Apresentação do tema 

“morte do bebê”, de modo a 

instigar a discussão para o 

encontro seguinte 

 

4º 

Encontro 

10/08/16 Morte na UTI 

Neonatal – 

especificidades da 

morte do bebê e 

repercussões na 

equipe 

Educação para a 

morte – experiência de 

participação num 

programa 

experimental de 

educação em saúde 

- Análise e discussão a partir 

da impressão da obra 

“Criança Morta”, de Cândido 

Portinari 

- Vivência de 

psicodramatização de um 

caso clínico fictício de óbito 

neonatal, no qual cada 

participante é incumbida de 

representar um papel 

diferente do que desempenha 

no interior da equipe de 

trabalho 

- Vivência de avaliação 

denominada “Que bom, que 

pena, que tal”, no sentido de 

estimular o levantamento de 

aspectos positivos e negativos 

e de sugestões em relação à 

participação nesse tipo de 

programa 

2h 50min 

TOTAL    10 horas 

Figura 1 

 

5.3 As participantes 

 A seguir, a descrição das participantes, todas mulheres, incluindo aqui a minha própria 

participação enquanto pesquisadora, também mulher e também representante de uma 

categoria predominantemente ocupada por mulheres. Vale sinalizar que a UTI Neonatal é um 

setor com prevalência absoluta de mulheres no quadro de profissionais: na enfermagem, há 

apenas um profissional enfermeiro e nenhum técnico de enfermagem; na pediatria, há apenas 
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um profissional homem; na fisioterapia, dois são homens. Essa maior concentração de 

mulheres num setor marcado pela sutileza e delicadeza do cuidado não se dá gratuitamente e 

reflete uma divisão sexual do trabalho. Como aponta Coelho (2005) em seu estudo 

concentrado na enfermagem, que na UTIN, assim como em qualquer outro setor hospitalar, as 

mulheres compõem o maior contingente de profissionais. Segundo a autora, tal questão pode 

ser analisada a partir de uma perspectiva de gênero: 

[...] o poder que se exerce nas relações de gênero é resultante das 

representações sobre mulheres e homens, presentes no imaginário social a 

partir das diferenças biológicas existentes entre homens e mulheres. Essas 

representações vão integrando um sistema simbólico e de valores carregado 

de estereótipos que ditam o que é apropriado para mulheres e para homens, 

sendo naturalizados e veiculados pelas instituições sociais (família, escola, 

igreja, mídia) e incorporados subjetivamente, influenciando profundamente a 

formação da identidade de gênero. Nesse processo, homens vão sendo 

direcionados para o mundo público e da produção, necessitando para esse 

fim, de razão, objetividade, poder e liberdade, enquanto as mulheres são 

direcionadas para o espaço privado e da reprodução, para os quais 

necessitam, sobretudo, de emoção, disciplina, afetividade e obediência [...]. 

(COELHO, 2005 p.346) 

 

Não é difícil, portanto, concluir que as mulheres sejam a maioria a compor a equipe 

profissional da UTIN, setor cujo público atendido remete diretamente à função materna social 

e historicamente atribuída às mulheres como inerente a uma suposta natureza. Natureza esta 

que também contemplaria a habilidade e “propensão” à organização, paciência, 

meticulosidade, delicadeza e o cuidado propriamente. O número expressivo de profissionais 

mulheres é consoante com a realidade de outros serviços e reflete uma cultura sexista de 

divisão do trabalho que carece de revisitação e superação. 

Interessante observar que, se por um lado, a supremacia masculina no campo médico 

garantiu ao homem um papel decisivo central, numa escala de saber-poder; por outro, as 

demais categorias profissionais no âmbito hospitalar, com expressivo destaque para a 

enfermagem, foram compostas majoritariamente por mulheres. Dessa lógica emerge uma 

relação desigual, calcada numa suposta premissa de superioridade/inferioridade entre 

masculino/feminino e que, somente a partir de meados do século XX passa a ser refutada e 

desmantelada, à luz dos estudos sobre gênero. 

No contexto específico da educação, Loro (2000) e colaboradores percorrem toda a 

construção de uma distinção que parece outorgar relações de domínio e opressão, a partir do 

exercício de poder amplamente legitimado pelos dispositivos sociais. Tudo partindo de uma 
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diferença que é biológica e que distingue o corpo masculino do corpo feminino. No entanto, 

esse se traduz no simples ponto de partida para a instituição, social e historicamente erigida, 

de uma diferença que colocaria a mulher numa posição de inferioridade perante o homem. 

Apoiados na suposta diferença que validaria relações arbitrárias entre os sexos, homens e 

mulheres foram reproduzindo, ao longo da história, essas relações sem aterem-se ao seu 

caráter eminentemente social.  

Uma diferença biológica que engendra modos de se operar o ser-homem e o ser-

mulher nos diversos contextos. Adentramos, assim, o campo das discussões de gênero que, 

felizmente, ganham visibilidade e notoriedade teórica nas últimas décadas, nos ajudando a 

descortinar a truncada relação que o ser humano estabelece com o próprio corpo, com a 

própria sexualidade e com as trocas intersubjetivas resultantes dessa dinâmica complexa. 

Assim, como aponta Loro (2000) no campo da educação, na área da saúde, profissionais e 

usuários precisam se engajar no desvelamento das “marcas simbólicas” que a história de vida 

singular imprime em cada ser em particular no tangente à construção da sua identidade de 

gênero. Um exame atento e um olhar crítico acerca dessas construções muito têm a dizer 

sobre o outro de quem e para quem se fala.  

Com o intuito de preservar as identidades das participantes da pesquisa foi adotado o 

uso de pseudônimos, inspirados em nomes de personagens femininas da mitologia grega. Tais 

personagens fazem alusão a fenômenos naturais e humanos e, em última instância, traduzem 

sentimentos e emoções diante do que transcende, do que foge à compreensão, do indizível, do 

inominável. Eis a função do mito. Eis um dos melhores representativos da nossa condição 

humana e da busca incessante por respostas. A seguir a descrição sucinta das participantes 

com os pseudônimos correspondentes: 

Élpis (personificação da esperança) – Pediatra neonatologista, 36 anos, 13 anos de formação, 

sendo que desde então atua na área hospitalar. Há 11 anos atuante em UTI Neonatal. 

Evangélica, casada e grávida do primeiro filho. 

Atena (deusa da sabedoria e da justiça) – Fisioterapeuta, 31 anos, 10 anos de formada. Há 7 

anos atua na área hospitalar e há 1 ano e 7 meses está alocada na UTIN. Católica de criação, 

atualmente não segue nenhuma religião, mas considera-se uma pessoa espiritualizada. Casada 

e mãe de um filho de 3 anos. 

Afrodite (deusa do amor) – Técnica de enfermagem, 34 anos, católica, solteira e sem filhos. 

Formada há 11 anos, atua na área hospitalar há 9 anos e em UTIN há 3 anos. 
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Dóris  (divindade aquática) – Técnica de enfermagem, 48 anos, católica, casada e mãe de 3 

filhos (um filho de 26 e duas filhas de 23 e 19 anos respectivamente). Dos 7 anos de formada, 

6 são na área hospitalar e cerca de 3 na UTIN. 

Hebe (deusa da juventude) – Pediatra neonatologista, 37 anos, católica, solteira e sem filhos. 

Formada há 12 anos, sendo que, desde então, atua na área hospitalar e há 10 anos 

especificamente na neonatologia intensiva. 

Hera (deusa da maternidade) – Fisioterapeuta, 32 anos, evangélica, casada e sem filhos. 

Formada há 9 anos, atua na área hospitalar há 6. O tempo de atuação na UTIN é de 5 anos. 

Harmonia (personificação da paz) – Enfermeira responsável técnica (RT) do setor, 34 anos 

católica, casada e mãe de um filho de 5 anos. Formada há 10 anos, desde então, atua na área 

hospitalar. Há 3 anos atua na UTIN. 

Irene (deusa da ordem natural, do ciclo de crescimento) – Técnica de enfermagem, 30 anos, 

católica, solteira e sem filhos. Há 8 anos está formada e, desde então, atua na área hospitalar. 

Atua na UTIN há 5 anos. 

Íris (mensageira dos deuses) – Enfermeira, 32 anos, católica, solteira e sem filhos. Formada 

há 9 anos e há 6 anos atua na área hospitalar. Há cerca de 3 anos trabalha na UTIN. 

Psique (personificação da alma) – Técnica de enfermagem, 38 anos, evangélica e casada e 

mãe de duas filhas (de 20 e de 6 anos, respectivamente). Formada há 14 anos e há 8 anos atua 

na área hospitalar. Trabalha em UTIN há cerca de 3 anos. 

 

5.4 Primeiro encontro – aproximações iniciais  

No primeiro encontro, conforme previamente programado, foi apresentada a proposta 

e abordadas as condições ideais para o desenvolvimento do trabalho, visando adequar a 

metodologia, caso fosse necessário para favorecer a participação de todas. Segundo 

contraproposta do grupo, os encontros originalmente planejados para serem 6 (seis) com 

duração média de 1 hora passaram para um total de 4 (quatro), com duração média de 2 horas 

e meia. O grupo concordou com a estrutura de 2 (dois) encontros semanais na sequência de 

duas semanas. Os encontros aconteceram na Sala de Reuniões do hospital onde a pesquisa foi 

desenvolvida, em agosto de 2016, a partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa (COMEP). Ressaltou-se a necessidade de acolhimento e respeito livres de juízos de 

valor como princípios básicos para a construção de uma aliança de trabalho. 

Ao início do encontro tomou-se o cuidado de solicitar a autorização para a filmagem, 

com foco para a gravação do áudio, uma vez que os discursos são o maior interesse por 

representar via de acesso para sentimentos, emoções e elaborações mentais e psíquicas acerca 

do tema. Argumento ser o meio mais fiel e mais rico de favorecer a análise posterior, já que 

possibilita acessar ipsis literis o discurso das participantes. Todas concordam tranquilamente, 

sem esboçar desconforto ou constrangimento e endossando ser uma via facilitadora da análise 

das informações. 

Este momento inicial foi dedicado à apresentação da proposta ao grupo, cujos 

arcabouços teórico-metodológicos apoiam-se na Fenomenologia – como inspiração para o 

aporte filosófico de embasamento – e a pesquisa-ação – como inspiração metodológica, o qual 

demanda a participação ativa e efetiva de todos. Procurou-se enfatizar o caráter interativo do 

trabalho, no qual a produção resultante do grupo em cada etapa define os passos seguintes. 

Após uma apresentação geral e objetiva de tais princípios teóricos, foi exposta a 

temática do projeto, a saber, a morte na UTIN, com o intuito de investigar se esta traduzia, de 

fato, uma problemática relevante para os membros do grupo. Acredita-se que a adesão 

voluntária ao projeto já denota um genuíno interesse pela questão da morte. Tal preocupação 

dá-se no sentido de atender a um critério socialmente crítico da pesquisa-ação, à medida que 

“[...] a pesquisa-ação começa muitas vezes com um exame sobre a quem cabe o problema, o 

que é uma forma de problematização” (TRIPP, 2005 p.448). 

Embora seja um grupo conhecido, formado por colegas que trabalham juntas há anos, 

o início foi um tanto “tenso”. Todas tesas, com um semblante “fechado”. Foi entregue a cada 

participante, uma pasta contendo o material de trabalho – caneta, folhas em branco e o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Ao abordar o TCLE, os aspectos éticos da 

pesquisa foram assinalados, de modo a assegurar a confidencialidade, liberdade individual, 

autonomia e suporte às participantes. 

Com o intuito de descontrair foi proposta a dinâmica de apresentação “História do 

nome”. A atividade propiciou um clima amistoso e, gradualmente, mais leve à medida que 

cada participante apresentava a história da escolha do seu nome. Algumas situações hilárias 

despertaram risos, permitindo a retomada do vínculo de equipe, permeado por laços de afeto 

que caracterizam o setor, mas que sofrera certa “tensão” com a configuração de subgrupo e 

com status de pesquisa na formação do grupo de trabalho para o Projeto Falando de Morte na 

UTI Neonatal. 
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Na sequência, procurou-se levantar as expectativas iniciais em relação à participação 

no programa e as impressões, também iniciais, concernentes à temática norteadora, através de 

uma atividade na qual foi solicitado que cada participante escrevesse numa tarja, previamente 

entregue, uma palavra (sentimento, emoção) que melhor representasse a morte para si. 

Depois, cada uma falou da palavra escolhida, justificando a escolha. Assim que todas se 

manifestaram, as tarjas foram coladas num cartaz afixado a uma parede central da sala, 

acessível visualmente a todas, o qual foi reafixado nos encontros seguintes. As palavras 

evocadas e as justificativas correspondentes apresentaram tamanha expressividade que 

merecem ser aqui descritas.  

Para Élpis, a morte representa uma interrupção, tanto da vida, quanto da dor e 

sofrimento no caso de pessoas que morrem após processo de adoecimento. Alude à morte de 

uma criança ou de um bebê como a “interrupção de uma vida que não chegou a ser”, o que 

se caracterizaria como um fenômeno “antinatural, pois inverte a ordem natural de os pais 

morrerem antes dos filhos”. Acredita ser este o fator preponderante para tornar tão difícil a 

aceitação da perda do bebê para a família e também para a equipe. Salienta, por outro lado, a 

morte podendo representar o fim de um sofrimento, de um processo de morrer doloroso, no 

qual a vida passou a ser inviável e sub-humana.  

Afrodite considera tristeza como sendo o sentimento ao qual a morte mais lhe remete. 

“Tristeza é só o que consigo sentir”. Desde criança, quando vivenciou ou acompanhou a 

perda de pessoas sempre foi esse o sentimento que prevaleceu. Trata-se de uma tristeza que 

paralisa, que a deixa sem reação, na medida em que se imagina no lugar daquele que perde 

alguém amado. “Quando morre um bebê na UTIN dói, sinto muita tristeza, a ponto de não 

saber nem o que dizer para a mãe”. Isso a aflige, pois gostaria de ter algo reconfortante para 

dizer às mães nas ocasiões de perda. Élpis interpela e acrescenta que essa tristeza é tamanha 

para a família, nos casos de morte de bebê na UTIN, que leva a equipe a se sentir responsável 

por aquela dor, afinal o trabalho e empenho da equipe é sempre no sentido de proporcionar 

uma alegria para a família, a alegria de levarem seu bebê para casa vivo, saudável. Em vez 

disso, nessas situações, “nós, mesmo sem querer, causamos uma tristeza indescritível para a 

família. Isso é inconcebível, não dá para aceitar, é uma dor que „transcende‟ quaisquer 

outros sentimentos, justamente por ser „antinatural‟” (Élpis). Aqui, nitidamente, o discurso 

expressa um aspecto muito comum da relação do homem moderno com a morte: a 

significação da morte como prova de fracasso. (SIQUEIRA, 2011) 

 Dóris, por sua vez, associa morte com a garantia de descanso eterno. Pensa na morte 

como sendo o fim do sofrimento, tanto para quem morre, quanto para quem acompanha 
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alguém em processo de morrer. Lembra-se do adoecimento e morte do pai, do quanto foi 

doloroso para ele passar tanta dor, tantos procedimentos e tanta privação. Recorda também do 

quanto a mãe sofria acompanhando-o em longos períodos de hospitalização. Para seu pai, 

portanto, a morte representou o fim desse sofrimento, tanto que, depois de um tempo, a mãe 

conseguiu descansar e finalmente recomeçar a vida. 

Tanto Hera quanto Psique associam morte como equivalente à perda. Hera assinala 

que “a morte sempre representa uma perda”. Parte da perspectiva da morte do outro para 

tecer essa consideração. Perda de algo valioso, valoroso e que vai fazer muita falta, além de 

impor a necessidade de enfrentamento dessa falta para continuar vivo. Psique entende que a 

perda é para quem fica; algo subtraído e que nunca mais vai ser presenciado, dado o caráter de 

irreversibilidade da morte. Relata a experiência da perda de avós e do quanto é suportável a 

dor quando a morte ocorre seguindo o ciclo natural da vida, ou seja, na velhice. Afirma que, 

como mãe, não consegue “nem imaginar como é a dor de perder um filho”. Por isso, diz ter 

uma forte empatia e solidariedade em relação às mães que passam pela experiência de 

hospitalização em UTIN, ainda mais com aquelas que perdem seus filhos.  

Nesse momento, o grupo passa a discutir em torno da seguinte questão: “Quem morre 

também perde?”, levantada por Atena. A maioria concorda que o ser que morre também sofre 

perdas, afinal deixaria de viver, de fazer coisas, de conviver com as pessoas que ama. No 

entanto, a própria Atena atenta para a não-experiência concreta de morte, a qual nunca vai ser, 

de fato, vivenciada por qualquer ser humano, haja vista que quando ela ocorre, o ser já não 

existe para experiencia-la, não podendo, desse modo, sentir as perdas que só projeta o ser que 

vive. Tal questão despertou reflexões no grupo, as quais foram compartilhadas por todas as 

participantes. Após debate, todas acabam chegando ao consenso de que a morte é percebida e 

sentida de modo muito particular e que em todos suscita um misto de sentimentos, muitas 

vezes, ambivalentes. 

Hebe afirmou que medo é o que a morte lhe gera. Ressalta não ser “o medo de morrer 

propriamente, mas sim, de perder as pessoas que se ama”. Fica imaginando as situações de 

morte por câncer e o quanto a perspectiva dessa possibilidade faz aflorar angústia, por 

configurar um processo de despedida. Admite ter grande dificuldade de se comportar diante 

da morte. No que tange à morte na UTIN, afirma que já teve mais dificuldade e que, com o 

decorrer do tempo, tem desenvolvido uma maior habilidade, caracterizada por autocontrole 

diante da família. O grupo discute o medo que a morte suscita, categorizando a morte como o 

único fenômeno verdadeiramente desconhecido e que, justamente por isso, desperta tanto 
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temor nos seres humanos. Além de ser totalmente desconhecido, a morte reveste-se de muito 

mistério; 

Em seguida, Harmonia elege angústia como sendo o sentimento que melhor expressa 

sua relação com a morte. Relata o conjunto de sensações que a acomete diante de situações de 

morte, referindo, inclusive, somatizações traduzidas em dores físicas, que chegam a “travar o 

corpo”. Nomeia de angústia esse desconforto generalizado e incontrolável. Desse modo, a 

saída que encontra para lidar com tal questão é evitar, manter distância dessas situações o 

máximo possível. Em contrapartida, evidencia em seu discurso, o caráter social e cultural da 

morte, que não representa apenas um evento biológico. Compara características da 

configuração cultural da região onde foi criada (norte do Paraná) com a região sudoeste do 

Paraná e Oeste de Santa Catarina, onde vive atualmente. Sente que na sua região de origem a 

morte é vista com mais naturalidade. Relata, de modo bem-humorado situações de morte na 

sua infância, os rituais de velório que representavam momentos de confraternização entre 

amigos e familiares do falecido, dos anúncios dos óbitos em carro de som pela cidade, dentre 

outros episódios. A sequência do seu discurso sugere que a sua relação com a morte mudou e 

tensionou a partir da morte do pai que ocorreu quando ela tinha 12 anos de idade. A partir de 

então, as situações de morte passaram a aflorar angústia, conforme havia indicado de início. 

Irene afirma sentir enorme e desconcertante impotência diante de situações de morte, 

se aflige por sentir que “não tem o que fazer, que não há o que dizer”. Nesse momento, 

emociona-se ao recordar a perda dos avós e, posteriormente, de três amigos próximos que 

morreram num trágico acidente de trânsito. Relata, com grande comoção, detalhes do último 

contato com eles, pouco antes do acidente e também do momento em que recebeu a notícia, 

bem como particularidades do velório, dentre outras lembranças. Refere o quanto sofre com 

as mortes de bebês na UTIN, o quanto contém o choro diante da mãe, o que é impossível 

depois de sair do hospital. Descreve a dificuldade de não saber o que dizer para a mãe que 

perde um filho. Hebe acrescenta, nesse momento, a importância de prestar o “colo para a 

mãe” (Hebe), afirmando que também não sabe o que dizer, que sequer há o que dizer, mas 

que o conforto, o carinho, a solidariedade fazem toda a diferença para quem recebe, aliviando 

até o desconforto de quem oferta. Mas ambas reiteram o quanto é difícil separar a dor do 

outro da sua dor. 

Entretanto, o grupo concorda que, por mais que a equipe sofra com as perdas, essa dor 

não se compara à dor daquela família que acabou de perder um bebê amado. Todas concluem 
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que focar o pensamento nessa premissa pode ajudar a controlar as emoções e melhor separar 

os sentimentos nas circunstâncias de óbito na unidade. 

Para Íris a morte lhe remete à ideia de destino, tanto no sentido de ser a “única certeza 

que todos nós temos”, quanto no sentido da mudança que implica na vida dos familiares que 

ficam. Lembra-se de quando um tio falecera e do quanto a vida da tia e dos primos mudou 

depois desse episódio. Muda-se o percurso da vida dos que ficam, mudam as possibilidades, 

as perspectivas. Segundo ela, é essa mudança inexorável e radical que mais a intriga quando o 

assunto é morte. 

Finalizando a vivência, Atena traz a palavra recomeço para definir sua visão acerca da 

morte. Para ela, representa recomeço em dois sentidos: a) para a família, que vai ter que 

aprender a continuar vivendo sem aquele ente querido, readequando seus modos de vida, de 

organização familiar, de convivência, além de administrar a dor. Aqui, alude à época da morte 

do pai, quando tinha 12 anos e a tudo o que mudou na vida da família que se reconfigurou 

após esse episódio; b) para a própria pessoa, pois afirma não ter vergonha de admitir que 

possui a crença espiritual na continuidade da existência em outra dimensão no estágio pós-

morte. Relata que no meio médico e científico costumeiramente se procura evitar espaço para 

a espiritualidade, tendendo a racionalizar questões de doença e saúde, de vida e morte. Ela, 

porém, afirma particularmente que, no seu caso, crer em algo é imprescindível para “seguir a 

vida e para não enlouquecer, afinal, acreditar que tudo acaba com a morte seria negar o 

sentido da vida” (Atena).  

Atena afirma que se nega a aceitar a morte como simples e mero fim de tudo. Em 

relação à morte na UTIN, acredita que, em muitos casos, a morte “poupa” alguns bebês de 

uma vida ruim, sem uma qualidade mínima. Reitera que não há culpados e acredita que os 

“bebês vêm com alguma função que, muitas vezes, transcende nossa capacidade de 

compreensão”. Pensa que, em diversas situações, o nascimento difícil, o tempo árduo e 

sofrido de hospitalização, o longo processo de morrer e a morte do bebê, por fim, tem algum 

sentido a ser significado pela família, tem algo a ensinar. Conclui sinalizando que “prefere 

pensar assim para sofrer menos”. 

Na sequência do encontro foi exibido o documentário “O Ensaio do Adeus”
5
,”, como 

modo de apresentar o tema propriamente e de lançar questões para instigar a discussão, já 

visando o próximo encontro. Todas assistiram atentamente, esboçando reações (risos em 

                                                           
5
 ENSAIO DO ADEUS (filme). Cristiane Lemos, 1999. 52 min. son. color.  
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partes bem-humoradas, choro em relatos carregados de emoção, surpresa, medo, asco, etc.). 

Após isso, como já havia se passado mais de duas horas, finalizamos o encontro. 

5.5 Segundo encontro – tateando o tema “morte” na sua generalidade 

No segundo e terceiro encontros almejou-se investigar as significações individuais 

acerca da morte, através do relato de experiências pessoais, de sentimentos e emoções 

suscitadas por questões relacionadas à morte. Para evocar tais conteúdos e favorecer a 

expressão dos participantes procurou-se utilizar recursos pedagógicos diversos, com destaque 

para vivências de sensibilização, basicamente por meio de técnicas de psicodramatização 

desenvolvidas especialmente para esta finalidade.  

 No sentido de iniciar o encontro, o documentário “Ensaio do Adeus” exibido ao 

término do encontro anterior foi novamente evocado. Ao serem questionadas quanto ao que o 

documentário despertou em cada uma particularmente, Atena afirmou achar curioso o fato de 

que todas as palavras que o grupo trouxe na atividade inicial do primeiro encontro foram 

mencionadas em algum momento do documentário, por algum entrevistado. Acredita que isso 

significa que as grandes questões que permeiam a morte são comuns à maioria das pessoas 

dentro de um dado contexto, embora cada ser individual as vivencie de modo particular. 

 Afrodite refere que uma experiência envolvendo morte e espiritualidade relatada no 

documentário por um grupo de bombeiros foi o que mais lhe despertou atenção. Tratava-se de 

uma operação de resgate de um corpo numa região montanhosa e de difícil acesso. Neste 

resgate, um dos profissionais envolvido na atividade passou a apresentar sintomas físicos após 

o término da referida operação. Coincidentemente, este bombeiro teria sido o único membro 

da equipe a não se revezar no carregamento do corpo resgatado. Segundo o relato deste e dos 

demais profissionais envolvidos, somente após o bombeiro rezar em memória do falecido é 

que os sintomas cessaram. Eles concluem, portanto, que enquanto os colegas ficaram 

encarregados de carregar o corpo pelas tortuosas trilhas do local do resgate, a este bombeiro 

coube “carregar o espírito” do morto. Essa passagem relatada pela equipe de bombeiros 

despertou a curiosidade e a atenção de todas as participantes do grupo e abriu espaço para a 

discussão sobre relação entre espiritualidade e morte. 

 O próprio documentário explora essa questão de maneira bastante ampla, de modo que 

Íris afirma ser justamente este o ponto que destaca como o mais importante da produção 

cinematográfica. Alude às concepções de morte nas diferentes crenças retratadas por líderes 

espirituais, dentre as quais: igrejas Católica e Evangélica, Budismo, Umbanda, Espiritismo, 
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Islamismo, Judaísmo, bem como crença indígena Guarani. Íris afirma que procura associar a 

variedade religiosa ao contexto profissional no qual emergem diferentes olhares acerca da 

morte, especialmente por parte dos familiares enlutados, o que, segundo sua leitura, implica 

em também diferentes reações diante da morte. Acredita que reconhecer e conhecer essa 

variedade espiritual e religiosa dos familiares pode contribuir para uma melhor compreensão e 

maior respeito às suas respostas emocionais. 

 A partir desse estímulo, o grupo passa a debater o quanto a fé ajuda a enfrentar 

momentos difíceis na realidade hospitalar, especialmente os relacionados ao adoecimento, 

processo de morrer e morte propriamente.  Nesse aspecto, Hebe lança uma angústia pessoal 

sua, no âmbito da UTIN, em relação ao limiar entre fé/ espiritualidade e a apropriação 

objetiva das informações acerca do quadro clínico do bebê gravemente doente, por parte de 

sua família. Afirma muitas vezes, encontrar dificuldade de discernir entre a manutenção da fé 

em situações-limite e uma possível negação familiar. Nesses casos, Hebe afirma, assim como 

outras participantes, “reforçar” a fé familiar, na medida do possível quando percebe que isso 

favorece o enfrentamento frente a momentos críticos. O grupo discute o quanto, muitas vezes, 

a fé na cura mascara a realidade, tanto que “muitas vezes nós começamos a nos iludir um 

pouco quando há um apego maior à família, por também querer que dê certo” (Hebe). 

 Íris acrescenta que se sente muito feliz quando o padre ou algum pastor entra na 

unidade para dar uma benção ou batizar um bebê. Segundo ela, essa presentificação da fé/ 

religiosidade no ambiente faz bem até para a equipe que se sente mais leve. Em relação a essa 

questão, Hebe comenta que, justamente por cada profissional alimentar sua própria fé, esses 

momentos de espiritualidade voltados para a equipe respondem a uma necessidade humana, 

tanto que acredita que deveriam acontecer com maior frequência, independentemente da 

religião. Todas concordam e relatam situações passadas de familiares que manifestaram 

necessidade de apoio espiritual e de como uma palavra, um abraço, uma visita de 

representante de alguma denominação religiosa pode prover esse acalento. 

 Na sequência, o grupo comenta sobre uma pediatra neonatologista que aparece no 

documentário, a qual aborda a morte de bebês de modo sereno e delicado, mas que alerta para 

a especificidade da morte de um bebê se comparada à morte de uma criança maior, um adulto 

ou um idoso. Porém, não exploram tal aspecto nesse momento, pois surge a questão das 

experiências recentes de perda da própria equipe. Em 2014, duas colegas do setor morreram, 

uma técnica de enfermagem, de câncer e uma pediatra, de acidente automobilístico. No ano de 

2015, a fonoaudióloga da unidade morreu devido a complicações no pós-parto, após um mês 
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de internação na UTI Adulto do mesmo hospital. Esta última colega, inclusive, teve sua filha 

sob os cuidados da UTIN, pois nascera prematuramente, onde permaneceu durante cerca de 

dois meses, passando por diversos momentos críticos, inclusive de risco de óbito. O grupo 

concorda que as perdas das colegas tornaram ainda mais delicada a relação com a morte na 

unidade, despertando uma maior sensibilização e identificação com as família que perdem 

bebês nesse ambiente. 

 Em seguida, foi proposta uma atividade na qual, três voluntárias ficaram encarregadas 

de representarem diferentes personagens. A primeira consistiu numa mãe que devia responder 

à filha de três anos o que é morte, pois esta a indaga após ouvir falar na morte de algum 

familiar de um colega da creche. Reiterou-se, a priori, que cada voluntária estava livre para 

representar sua personagem da maneira que lhe conviesse. A primeira voluntária, Psique 

afirma já ter passado por situação similar quando a avó morrera e a filha, então com cinco 

anos de idade, lhe questionou sobre o que é morte, sobre o que acontece com quem morre. Na 

dramatização, explica à “filha” (colega do lado) do mesmo modo que explicou à filha na 

realidade, a partir de uma metáfora alimentada pela sua fé/ crença: que “quando alguém 

morre, vai morar no céu, com Jesus” (Psique). Mas acrescenta, como adendo, a consideração 

que, muitas crianças ao ouvirem esse tipo de explicação, afirmam quererem “ir para o céu 

também para reencontrar quem morreu” (Psique), evidenciando limitações desse tipo de 

abordagem da morte, uma vez considerando o pensamento concreto infantil que impele a 

criança à interpretação literal de todas as mensagens recebidas. 

 Com relação a essa questão, o grupo discute sobre as diferentes compreensões acerca 

da morte, nas diferentes fases da vida, de acordo com a capacidade cognitiva de internalização 

das informações. Conclui, no entanto, que mesmo adultos, continuamos não entendendo o que 

é a morte, mas que construímos formas mais racionais de lidar com esse fenômeno permeado 

de facticidade e inexorabilidade. Questionam-se quanto a essa “racionalidade” possivelmente 

nos ajudar a, cada vez mais, negar a morte e a nos iludir quanto à sua inevitável materialidade. 

Desse modo, sob a égide de um suposto controle racional, estaríamos pouco abertos a admitir 

nossos medos e fragilidades diante de algo tão desconhecido e, por isso mesmo, aterrador. 

 A próxima voluntária, Harmonia, representou uma jovem na casa dos trinta anos que 

deveria responder o que é morte à avó de 80 anos que está sofrendo de um estágio avançado 

do Mal de Alzheimer e que afirma não saber mais o que é isso. A referida idosa teria ficado 

muito intrigada ao receber a notícia da “morte” da vizinha. Harmonia utilizou na sua 

dramatização explicações similares às de Psique na encenação anterior. Também referiu a “ir 
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morar no céu acontece com quem morre” (Harmonia), mas foca seu discurso no conforto de 

saber que a vizinha estava doente, sofrendo e que a morte, nesse caso, teria significado alívio. 

Afrodite, a terceira voluntária representou alguém que ficara incumbida de explicar o 

que é morte para um alienígena recém-chegado à Terra e que desconhece nossa condição de 

mortais. Ela inicia a dramatização tentando referenciar em termos de condições físicas que 

nos possibilitam “viver” como “respirar”, por exemplo, e de que, em algum momento da 

existência, isso deixa de ser viável e o corpo “pára de funcionar e apodrece” (Afrodite). 

Define isso como sendo a morte, condição esta a que todos os seres habitantes do planeta 

estão fadados necessariamente. Íris interpela e afirma que explicaria de modo diferente e diria 

que “a vida da gente é um processo, em que se nasce, cresce e um dia se chega ao fim e deixa 

de existir. É um ciclo pelo qual todos passam.” (Íris). Discute-se a variedade de 

conceituações e olhares acerca da morte, que cada ser vai desenvolvendo ao longo de sua 

existência e que, em última instância, reflete a infinita busca humana por compreender tal 

fenômeno. 

No debate, enquanto umas focam na morte do corpo biológico, outras se concentram 

na porção imaterial da existência, no metafísico e no intrigante e constante interesse em 

descobrir se essa porção, que anima o corpo em vida, continua a existir após a morte. 

Considerando esse aspecto a que se referem como “alma” ou “espírito”, entender e explicar a 

morte deixaria de ser tão simples e óbvio por não se restringir apenas à cessação das funções 

do organismo. Passaria a contemplar aspectos e dinâmicas desconhecidas e não-palpáveis, 

associadas à complexidade humana. 

Em seguida, ainda neste segundo encontro, foram exibidas cenas dos seguintes filmes 

que retratam diferentes tipos de morte: 

a) Cenas finais do filme “Menina de ouro”, que retratam a execução de uma espécie de 

eutanásia não-oficial, em que a paciente sem possibilidade de cura pede, 

encarecidamente, a um amigo que a ajude a morrer, o qual acata ao seu desejo. 

b) Cena de um assassinato, uma morte violenta no filme “Estrada para a perdição”. 

c) Cenas iniciais do filme “Verônika decide morrer” que retratam um suicídio por 

intoxicação (abuso de medicação com associação ao álcool). 

d) Cenas finais do filme “Olga”, que representam uma “morte heroica, honrosa”. 

e) Cenas iniciais do filme “Central do Brasil”, a qual retrata um atropelamento, uma 

morte violenta e imprevista. 

f) Cenas finais do filme “Pronta para amar”, em que a personagem protagonista morre 

num leito de hospital, cercada de seus familiares e do namorado. A cena seguinte 
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mostra uma festa pós-funeral previamente idealizada pela referida personagem para 

celebrar a vida que ela teve e a vida dos que ficam, num representativo de uma “morte 

com dignidade”, serena, na qual a jovem da história pôde ritualizar todo o processo de 

morrer, significar e ressignificar sentimentos e emoções, assim como possibilitando 

isso aos seus também. 

Após assistir as cenas, o grupo passou a discutir as diferentes reações e sentimentos 

diante de diferentes tipos de morte. Essa classificação derivaria de diferenciações e 

generalizações que fazemos ao categorizar determinadas formas de morrer e de como 

associamos a estas, sentimentos também diversos. Ao discutir sobre o filme “Menina de 

Ouro”, Afrodite afirma conseguir compreender o desejo de morrer da personagem, por sua 

condição de tetraplegia completa que a confrontava, no contexto do filme, com a vida ativa e 

intensa que tinha até o acidente. Acredita que, em situação similar, também desejaria morrer. 

Íris atenta para a falta de suporte e cuidado familiar no caso da personagem e do quanto isso 

pode intensificar o desejo de morrer e a falta de sentido da vida.  

Como comparativo, menciono o filme “O escafandro e a borboleta” (não exibido no 

encontro), de modo a evidenciar a capacidade de ressignificação que o ser humano pode 

desenvolver, desde que se possa contar com o apoio necessário. No referido filme, um homem 

sofre um acidente vascular cerebral (AVC), de proporções devastadoras, a partir do qual seu 

único movimento possível é o da pálpebra esquerda (MATOSO, 2013). Diferentemente da 

personagem Maggie, de “Menina de ouro”, o personagem Jean-Dominique de “O escafandro 

e a borboleta” encontra sentido para continuar vivendo, mesmo com as graves limitações, 

tanto que consegue desenvolver uma efetiva forma de comunicação com o mundo que o 

cerca. 

Tais personagens despertaram o grupo para uma discussão acerca dos dilemas 

bioéticos sobre o viver e o morrer. Dilemas vivenciados pelos profissionais de saúde e que 

giram em torno da possibilidade de intervir sobre a vida e sobre a morte do outro. O debate 

avança brevemente para questões como a eutanásia, distanásia e ortotanásia
6
, sendo que no 

contexto da UTI Neonatal, medidas distanásicas são constatadas em relação a determinados 

                                                           
6
 De acordo com Junges et al (2010), eutanásia refere-se provocação deliberada da morte, tendo em vista a não 

possibilidade de cura e o fim do sofrimento do paciente; distanásia diz respeito à manutenção da vida de 

pacientes terminais, a qualquer custo. Trata-se da obstinação terapêutica, muitas vezes, com o emprego de 

medidas fúteis de tratamento que geram sofrimento no paciente; ortotanásia, por sua vez relaciona-se ao não 

prolongamento da vida por meios artificiais que gerem sofrimento no paciente sem possibilidade de cura.  
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pacientes. Porém, a equipe pondera que é mister, cada vez mais, ampliar as discussões sobre a 

ortotanásia como sendo a via mais digna e humana de morrer. 

Em relação aos filmes que retratam cenas de morte violenta (assassinato e 

atropelamento), Afrodite assinala que o que mais choca numa morte violenta é a surpresa, o 

impacto de algo inesperado e fatal. Diferente, ao seu ver dos suicidas, ali representados pelo 

filme “Verônika decide morrer”, os quais diante de um conflito que se acredita insolúvel, 

premeditam e planejam a própria morte, como forma de fugir do sofrimento em que se 

encontram. Segundo Afrodite, no suicídio a pessoa decide morrer, enquanto que num 

assassinato, por exemplo, um outro é quem delibera sobre viver ou não, o que para ela 

“remete à palavra „tristeza‟. Isso é realmente uma coisa muito triste” (Afrodite). Hebe 

acrescenta que “o homicídio desperta outros tipos de sentimento como raiva, ódio, de não 

aceitação, de revolta, de modo que parece que, nesses casos, a dor da perda é sobreposta por 

esses outros sentimentos” (Hebe). Reflete sobre o quão angustiante pensar em situações em 

que o ser se sente tão mal a ponto de considerar que não consegue mais continuar vivendo. 

Afrodite relata a sua experiência no SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência), onde trabalha como socorrista e atende a muitas ocorrências de suicídio e/ou 

tentativas de suicídio, descrevendo essas situações como “tristes e angustiantes”. Uma das 

participantes compartilha a sua vivência pessoal de um episódio depressivo maior, durante o 

qual pensou em morrer, mesmo não conseguindo encontrar razões ou motivos para esse 

desejo. Descreveu como uma “dor terrível e uma dor no peito absurda”, impossível de ser 

explicada e racionalizada e que “só parece que vai passar se você morrer”. A esse respeito, o 

grupo reflete coletivamente sobre as diversas formas de morrer e de como isso implica em 

maior ou menor dificuldade para quem fica de aceitar e enfrentar a perda. Hebe e Afrodite 

associam morte à serenidade, atribuindo a angústia e o sofrimento aos sobreviventes. 

Na sequência, após a partilha de algumas experiências pessoais, Hebe retoma os filmes 

e comenta a morte serena da personagem Marley em “Pronta para amar”. Chama a atenção do 

grupo o fato de ela própria organizar previamente uma festa para o seu funeral e de como isso 

reflete uma inversão de sentido da morte em relação ao que estamos acostumados a ver. 

Atenta-se para a variedade cultural e o quanto a morte adquire, de fato, diferentes sentidos a 

depender do contexto histórico e cultural e das suas circunstâncias propriamente. Dóris 

compartilha experiências já vivenciadas com a família do esposo que é budista, que apresenta 

uma relação totalmente diversa com a morte, concebendo-a como possibilidade de libertação 

do sofrimento (HENRIQUES, 2014). Irene também alude aos rituais de celebração da morte 

no México, onde é celebrado “O dia dos mortos”, com alegria, ironia, brincadeiras e festa, 
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numa clara celebração à vida – a vida de quem ainda vive, assim como aquela vivida pelos já 

falecidos. (VILLASENOR E CONCONE, 2012) 

Ainda na perspectiva da morte digna, Atena conta ao grupo a experiência de ter 

conhecido duas senhoras que vivenciaram seu processo de morte e morrer de forma branda e 

serena. Uma que, próxima de completar cem anos de idade “dormiu e simplesmente não 

acordou mais” (Atena) e outra que na mesma faixa etária, totalmente lúcida, parece ter 

pressentido a sua morte e fez questão de providenciar tudo para o seu velório e sepultamento, 

o que serviu para ajudar a família a aceitar, também serenamente, a sua morte. Psique, em 

contrapartida, partilha da experiência de ter acompanhado a avó no seu processo de morrer e 

que esta “nunca aceitou a morte, nunca. Nunca se preparou. Ela tinha muito medo” (Psique) 

e relembra que tal postura levou a família a experimentar intenso sofrimento, por anos. 

No sentido da morte digna, o grupo comenta sobre a possibilidade de morte digna aos 

bebês na UTIN e do quanto acreditam que o trabalho da equipe da referida unidade tem 

propiciado esse tipo de morte a muitos bebês, bem como suporte e conforto às suas famílias. 

Caracterizam a unidade em questão, por considerarem o trabalho das equipes, cada vez mais, 

humanizada e voltada para as necessidades de pacientes e familiares em sofrimento.  

Perpassando a dimensão da realidade local, Íris discorre sobre como a morte tem sido 

banalizada na sociedade contemporânea, expressa nas mais diversas formas de violência, 

desde os assassinatos resultantes de assaltos, vingança ou de guerra de tráfico de drogas até as 

inúmeras mortes decorrentes dos atuais conflitos de países em guerra. Esse fenômeno as 

intriga, ao passo que revela que, mesmo numa civilização tão evoluída em termos de 

conhecimento, tecnologia e comunicação, os seres ainda adotam comportamentos tão 

prosaicos e arcaicos que denotam uma irracionalidade de um ser tido como o máximo arauto 

da razão. Perceber e acompanhar nos noticiários diariamente essas mortes gratuitas, “gera 

raiva, revolta e impotência” (Íris) e, nesse ponto, o grupo concorda e relembra a cena da 

morte da personagem “Olga”, do filme homônimo, que consistiu numa das tantas vítimas do 

Holocausto e que morrera na câmera de gás de um campo de concentração nazista. Élpis 

também divide com o grupo casos de familiares, cujas mortes a fazem acreditar que as 

pessoas em vias de morrer, percebem a eminência da morte, como se a pressentissem, sendo 

que é isso que acredita permitir aos seres nessa fase da vida: ou aceitar a finitude e organizar e 

preparar sua partida ou; desesperar diante da proximidade da morte, radicalizando a não-

aceitação. 

Atena, de forma bem-humorada, recorda que, durante a sua graduação, pensava 

frequentemente que, caso morresse nesse período, seria muito frustrante. Isso porque era 
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revoltante pensar que, em meio a uma fase tão difícil da vida, pudesse morrer sem colher os 

louros da sua conquista. Relembram o filme “Casa comigo?” (não apresentado no encontro) 

em que a personagem recusava-se a morrer antes de ficar noiva. Afrodite comenta que 

também “não pode morrer antes de ter um filho” (Afrodite), ao que Psique pondera que 

“quando se tem um filho, não se quer morrer até ele crescer e assim por diante” (Psique). 

Concluem, portanto, que sempre há motivo para querer continuar vivendo e para protelar a 

morte.  

À isso, Atena considera que “o ser humano não quer morrer, não aceita morrer 

porque nunca foi educado para a naturalidade da morte” (Atena). Para ilustrar sua 

afirmação, recorda uma situação na UTIN em que uma figura religiosa, ao visitar um RN 

prematuro extremo, inviável, no ápice do limiar entre vida e morte, ajoelhou-se diante da 

incubadora e “prometeu à mãe do bebê que ele viveria e que iria testemunhar esse milagre na 

igreja” (Atena). Acredita que esse tipo de “suporte” externo dificultou muito mais a aceitação 

da mãe do que se tivesse sido abordado e trabalhado com ela a naturalidade da morte, em vez 

de sua negação. Reacende no grupo a discussão acerca da religiosidade, dessa vez, 

considerando o potencial nocivo que esta dimensão pode incorporar, a depender de como ela é 

administrada em momentos críticos de vida e morte. Élpis relembra um estudo de que já 

ouvira falar, realizado com pais em experiências de luto, em que a religiosidade “atrapalhou 

em vez de ajudar” (Élpis), por ser a religiosidade baseada na fé e não em evidências, o que 

leva muitas pessoas a crerem piamente no racionalmente impossível. 

Nesse quesito, o grupo passa a discutir a situação de um paciente, então internado na 

unidade há cerca de quatro meses, com um dano neurológico irreversível, mas clinicamente 

estável pela administração do suporte intensivo dispensado. Comentam a interferência da fé-

religiosidade no desenrolar do caso, uma vez que os pais, evangélicos, especialmente a mãe, 

não aceitam a possibilidade da morte e nem da irreversibilidade do quadro, por acreditarem 

num milagre operado por intermédio da fé e oração. Tal percepção e tal crença são 

endossadas e reforçadas por líderes espirituais da sua igreja com os quais têm contato 

constantemente. Aludem a como, em casos assim, a fé e religiosidade podem concorrer para o 

afloramento de sentimentos de revolta, raiva, bem como negação e culpabilização. Atena 

atenta para o poder de influência que os líderes religiosos exercem sobre as pessoas de modo 

geral e, em especial daquelas que se encontram fragilizadas. Exercem influência, mas, na 

maioria das vezes, sem o devido preparo para lidar com situações sobre as quais não detêm, 

sequer, conhecimentos suficientes para opinar ou inferir. 
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Acerca da educação para a naturalização da morte, Afrodite relembra o filme “Patch 

Adams” (não apresentado no encontro), que a fez conceber morte por outro viés, quando teve 

a oportunidade de assisti-lo no passado. Comenta a cena em que o personagem “Patch” trata 

com naturalidade do tema morte com um dos seus pacientes. E acredita que “somos 

educados, de certa forma, para a morte natural. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e 

morrer. Mas quando a pessoa nasceu e já morre é bem frustrante” (Afrodite). O grupo 

discute sobre a dificuldade que já é, muitas vezes, aceitar a morte nas circunstâncias de um 

processo natural, resultado do envelhecimento e adoecimento, pensa-se na dificuldade, então, 

de aceita-la quando o percurso natural inicial é interrompido, como no caso de bebês. 

Íris relata a situação de uma amiga que perdeu três familiares seus num mesmo 

acidente de trânsito, sendo uma criança. Recorda que, no velório, o padre responsável pelo 

rito final, fez uma homilia que a acalentou muito, uma vez que tratou a morte de uma forma 

amena, serena e inevitável, mesmo quando se apresenta de modo inesperado, sendo que diante 

desse inexorável destino, somos todos impotentes, não cabendo culpar e nem revoltar. Nesse 

sentido, seria uma pretensão humana querer compreender e conhecer plenamente algo que é 

totalmente incognoscível e inacessível como experiência concreta. Conclui que, a esse 

respeito, é necessário manter a fé na vida para seguir, mesmo após sofrer perdas 

significativas. Harmonia também traz vivências pessoais que a levam a crer que esse tipo de 

experiência de perda fortalece o ser para o enfrentamento da morte e para o enfrentamento da 

vida em suas tantas facetas. Harmonia, Atena e Hera acreditam que sofrer com a morte de 

entes amados pode fazer com que os familiares aprendam a valorizar mais a vida, as relações, 

os momentos, como se a morte ensinasse a viver, do mesmo modo que viver bem ensina a 

bem encarar a morte. 

 

5.6 Terceiro Encontro – aprofundando a relação do ser humano com a morte 

 Dei início ao terceiro encontro retomando os objetivos do projeto, o formato inspirado 

na Pesquisa-Ação, bem como uma rápida retrospectiva dos conteúdos já abordados até o 

momento. Ressaltei a importância da participação no despertar de questões e no quanto todas 

estavam livres para se expressarem como lhes conviesse. Justifico a necessidade de introduzir 

o tema e de trabalhar a morte na sua generalidade, o que se fez até então, enfatizando a nossa 

experiência humana enquanto seres mortais. Desse modo, não seria profícuo discurtirmos a 

morte do bebê no contexto da UTIN se não nos situarmos como humanos mortais que 

também temem, evitam e se perturbam com a morte.  
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 À título de introdução do encontro, aludo à já referida angústia humana diante da 

morte, uma vez que, conforme cita Schopenhauer, somos a única espécie que sabe que vai 

morrer e que pode refletir sobre isso. A única espécie capaz de problematizar a morte, de 

simboliza-la. E, por isso mesmo, a única espécie que racionalmente teme a morte. Nesse 

sentido, comento que, no intuito de lidar com essa angústia que acompanha a racionalidade, o 

ser humano foi desenvolvendo incontáveis estratégias. Dentre os recursos que mais ajudam o 

ser humano a expressar sua relação com a morte e tudo o que ela suscita a arte encontra lugar 

de destaque, na medida em que permite vias de expressão de sentimentos que a razão não dá 

conta de viabilizar. É a arte desafiando a racionalidade e nos furtando da viciante tendência à 

racionalização. 

 Em seguida, expus as motivações para trabalhar as manifestações artísticas que se 

reporta, à reflexão sobre a morte, justificando que a arte representa um campo rico e fértil de 

exploração do inerentemente humano. Instância privilegiada de desvelamento de aspectos 

daquela porção que a Fenomenologia caracterizaria como nossa essência, passível de ser 

sondada e descortinada. 

 Na pasta de trabalho entregue no primeiro dia do programa continha um material 

impresso para o desenvolvimento da atividade desse encontro, nomeada de “A morte e a 

arte”. Numa sequência numeral o seguinte material foi disponibilizado, sendo que em cada 

pasta havia apenas uma expressão artística, de modo que cada participante recebeu apenas um 

impresso, diferente das demais colegas: 

 

1. Letra da música “Canto para minha morte”, de Raul Seixas
7
: 

Eu sei que determinada rua que eu já passei  

Não tornará a ouvir o som dos meus passos.  

Tem uma revista que eu guardo há muitos anos  

E que nunca mais eu vou abrir.  

Cada vez que eu me despeço de uma pessoa  

Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez  

A morte, surda, caminha ao meu lado  

E eu não sei em que esquina ela vai me beijar  

 

Com que rosto ela virá?  

Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer?  

Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque?  

                                                           
7
 Fonte: Sítio eletrônico Vagalume, disponível em: https://www.vagalume.com.br/raul-seixas/canto-para-minha-

morte.html acesso em 02/08/2016. 

https://www.vagalume.com.br/raul-seixas/canto-para-minha-morte.html
https://www.vagalume.com.br/raul-seixas/canto-para-minha-morte.html
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Na música que eu deixei para compor amanhã?  

Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro?  

Virá antes de eu encontrar a mulher, a mulher que me foi destinada,  

E que está em algum lugar me esperando  

Embora eu ainda não a conheça?  

 

Vou te encontrar vestida de cetim,  

Pois em qualquer lugar esperas só por mim  

E no teu beijo provar o gosto estranho  

Que eu quero e não desejo,mas tenho que encontrar  

Vem, mas demore a chegar.  

Eu te detesto e amo morte, morte, morte  

Que talvez seja o segredo desta vida  

Morte, morte, morte que talvez seja o segredo desta vida  

 

Qual será a forma da minha morte?  

Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida.  

Existem tantas... Um acidente de carro.  

O coração que se recusa abater no próximo minuto,  

A anestesia mal aplicada,  

A vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida  

O câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe,  

Um escorregão idiota, num dia de sol, a cabeça no meio-fio...  

 

Oh morte, tu que és tão forte,  

Que matas o gato, o rato e o homem.  

Vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar  

Que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva  

E que a erva alimente outro homem como eu  

Porque eu continuarei neste homem,  

Nos meus filhos, na palavra rude  

Que eu disse para alguém que não gostava  

E até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite...  

 

Vou te encontrar vestida de cetim,  

Pois em qualquer lugar esperas só por mim  

E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo,  

mas tenho que encontrar  

Vem, mas demore a chegar.  

Eu te detesto e amo morte, morte, morte  

Que talvez seja o segredo desta vida  

Morte, morte, morte que talvez seja o segredo desta vida 
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 2. Poema “A morte chega cedo”, de Fernando Pessoa
8
 

A Morte Chega Cedo 

A morte chega cedo,  

Pois breve é toda vida  

O instante é o arremedo  

De uma coisa perdida.  

 

O amor foi começado,  

O ideal não acabou,  

E quem tenha alcançado 

Não sabe o que alcançou 

 

E tudo isto a morte 

Risca por não estar certo 

No caderno da sorte 

Que Deus deixou aberto 

 

3. Síntese do mito de Tânato – Deus da morte na mitologia Grega
9
 

Tânato (em grego: θάνατος; transl.: Thánatos , lit. "morte"), na mitologia grega, era a 

personificação da morte, enquanto Hades reinava sobre os mortos no mundo inferior. Seu 

nome é transliterado em latim como Thanatus e seu equivalente na mitologia romana é Mors 

ou Leto (Letum). Muitas vezes ele é identificado erroneamente com Orco (o próprio Orco 

tinha um equivalente grego na forma de Horkos, Deus do Juramento). É conhecido por ter 

o coração de ferro e as entranhas de bronze. Tânato é filho, sem pai, de Nix, a noite, filha 

do Caos; ou, segundo outras versões, filho de Nix e Érebo, a noite eterna do Hades. Tânato é a 

personificação da morte, que nascido em 21 de agosto, tinha essa data como o dia preferido 

para arrebatar as vidas, enquanto Hipno é a personificação do sono. Os irmãos gêmeos 

habitavam os Campos Elísios (País de Hades, o lugar do mundo subterrâneo). 

                                                           
8
 Fonte: Sítio eletrônico Arquivo Pessoa, disponível em: http://arquivopessoa.net/textos/2254, acesso em 

02/08/2016. 

9
 Fonte: Sítio eletrônico Wikipedia, disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2nato , acesso em 

02/08/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leto_(mitologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nix
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caos_(mitologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nix
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89rebo
http://arquivopessoa.net/textos/2254
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2nato
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Segundo Homero, o deus Hipnos vivia em Lemmos e casou-se com Grácia Pasitea que lhe 

fora concedida por Hera, em troca de seus serviços realizados. Hipno é representado em foma 

humana e se transforma em ave antes de dormir. Também aparece representado na imagem de 

um jovem com asas que toca uma flauta cuja melodia faz os homens dormir e ao se 

locomover, deixa atrás de si, um rastro de névoa. Tânato é representado por uma nuvem 

prateada que arrebatava a vida dos mortais. Também foi representado por homem de cabelos e 

olhos prateados. Seu papel na mitologia grega é acompanhado por Hades, o deus do mundo 

inferior. Tânato é um personagem que aparece em inúmeros mitos e lendas, assim como 

aparece na história de Sísifo e do rei Midas, que por serem as mais importantes se 

dispersaram com maior facilidade. 

 

 4. Letra da música “Love in the afternoon”, de Renato Russo
10

 

É tão estranho 

os bons morrem jovens 

assim parece ser 

quando me lembro de você 

que acabou indo embora 

cedo demais. 

 

quando eu lhe dizia: 

"- me apaixono todo dia 

e é sempre a pessoa errada." 

você sorriu e disse: 

"- eu gosto de você também." 

 

só que você foi embora cedo demais 

 

eu continuo aqui, 

meu trabalho e meus amigos 

e me lembro de você dias assim 

dia de chuva, dia de sol 

e o que sinto não sei dizer. 

 

vai com os anjos! vai em paz. 

era assim todo dia de tarde 

a descoberta da amizade  

até a próxima vez. 

                                                           
10

 Fonte: Sítio eletrônico Vagalume, disponível em: https://www.letras.mus.br/renato-russo/641634/, acesso em 

02/08/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Homero
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemmos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1cia_Pasitea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hades
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADsifo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rei_Midas
https://www.letras.mus.br/renato-russo/641634/
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é tão estranho 

os bons morrem antes 

me lembro de você 

e de tanta gente que se foi 

cedo demais 

 

e cedo demais 

eu aprendi a ter tudo o que sempre quis 

só não aprendi a perder 

e eu, que tive um começo feliz 

do resto não sei dizer. 

 

lembro das tardes que passamos juntos 

não é sempre mais eu sei 

que você está bem agora 

só que este ano 

o verão acabou 

cedo demais. 

 

 5. Poema “Morte” de Vinícius de Moraes
11

 

A MORTE 

A morte vem de longe  

Do fundo dos céus  

Vem para os meus olhos  

Virá para os teus  

Desce das estrelas  

Das brancas estrelas  

As loucas estrelas  

Trânsfugas de Deus  

Chega impressentida  

Nunca inesperada  

Ela que é na vida  

A grande esperada!  

A desesperada  

                                                           
11

 Fonte: Sítio eletrônico “Vinícius de Moraes”, disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-

br/poesia/poesias-avulsas/morte-0, acesso em 08/02/2016. 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/morte-0
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/morte-0
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Do amor fratricida  

Dos homens, ai! dos homens  

Que matam a morte  

Por medo da vida. 

 

 6. Obra “Morte no quarto da paciente”, de Edvard Munch
12

 

 

  
Figura 2 

 

7 Letra da música “Amianto”, do Supercombo
13

 

 

Moça, sai da sacada 

Você é muito nova pra brincar de morrer 

Me diz o que há, o quê que a vida aprontou dessa vez? 

 

Venha, desce daí 

                                                           
12

 Fonte: Sítio eletrônico “Arte na Rede”, disponível em: http://artenarede.com.br/blog/index.php/tag/munch/, 

acesso em 04/08/2016. Nesta obra, o autor atenta para o aspecto torturante e claustrofóbico do quarto onde se 

encontra uma doente grave. Possivelmente se trate de uma alusão à morte de uma irmã Sophie que morrera aos 

15 anos de idade, quando Munch tinha 14 anos. 

13
 Fonte: Sítio eletrônico “Vagalume”, disponível em: https://www.vagalume.com.br/supercombo/amianto.html, 

acesso em 04/02/2017. 

http://artenarede.com.br/blog/index.php/tag/munch/
https://www.vagalume.com.br/supercombo/amianto.html
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Deixa eu te levar pra um café, pra conversar 

Te ouvir 

E tentar te convencer 

 

Que a vida é como mãe 

Que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais 

Pois sabe que faz bem 

E a morte é como pai 

Que bate na mãe e rouba os filhos do prazer de brincar 

Como se não houvesse amanhã 

 

Moça, não olha pra baixo 

Aí é muito alto 

Pra você se jogar 

Vou te ouvir 

E tentar te convencer 

(Somos programados pra cair) 

 

Que a vida é como mãe 

Que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais 

Pois sabe que faz bem 

E a morte é como pai 

Que bate na mãe e rouba os filhos do prazer de brincar 

Como se não houvesse amanhã 

 

Mas, tudo bem, nem sempre estamos na melhor 

 

Moço, ninguém é de ferro 

Somos programados pra cair 

 

8 Obra “A vida e a morte”, de Gustav Klimt
14

 

                                                           
14

 Fonte: Sítio eletrônico Arte na Rede, disponível em: http://artenarede.com.br/blog/index.php/tag/munch/, 

acesso em 04/08/2016. 

http://artenarede.com.br/blog/index.php/tag/munch/
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Figura 3 

 

9 Letra da música “Epitáfio”, da banda Titãs
15

 

Devia ter amado mais 

Ter chorado mais 

Ter visto o sol nascer 

Devia ter arriscado mais e até errado mais 

Ter feito o que eu queria fazer 

Queria ter aceitado as pessoas como elas são 

Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração 

 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar distraído 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar... 

 

Devia ter complicado menos, trabalhado menos 

Ter visto o sol se pôr 

Devia ter me importado menos com problemas pequenos 

Ter morrido de amor 

Queria ter aceitado a vida como ela é 

A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier 

                                                           
15

 Fonte: Sítio eletrônico “Vagalume”, disponível em: https://www.vagalume.com.br/titas/epitafio.html acesso 

em 04/08/2016. 

https://www.vagalume.com.br/titas/epitafio.html
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O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar distraído 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar... 

 

Devia ter complicado menos, trabalhado menos 

Ter visto o sol se pôr. 

 

 A cada participante foi solicitado que analisasse, individualmente, a expressão artística 

que lhe foi entregue, atentando para os sentimentos que cada manifestação evocasse. Após 

análise, feita em silêncio e com concentração, cada uma das participantes foi convidada a 

falar sobre o seu impresso. Os poemas e a síntese do mito de Tânato foram lidos em voz alta, 

as imagens projetadas no Datashow e as canções reproduzidas no som em seu formato 

original para a apreciação de todo o grupo. Assim, cada uma discorreu sobre a expressão 

artística que lhe foi entregue. Cada uma comentou as impressões que a obra lhe causou, com a 

abertura para a troca e compartilhamento da experiência entre todas as participantes. A tônica 

central do encontro foi debater as vias que o ser humano procura desenvolver, desde sempre, 

para lidar com a questão da morte, de modo a fazer o grupo refletir sobre as formas que nós 

desenvolvemos para enfrentar a morte na nossa realidade, pessoal e profissional.  

 Hera iniciou o debate relatando as suas impressões acerca da letra “Canto para a minha 

morte”, de Raul Seixas. Começa enunciando o apelo de despedida que a letra traz, onde o 

autor tece um lamento por “tudo o que vai deixar quando se for”. Também alerta para a 

imprevisibilidade da morte, o que nos torna vulneráveis, à medida que não temos como saber 

quando a morte ocorrerá, nem de que maneira e nem o que nos é, de fato, facultado fazer ou 

vivenciar antes de morrer. Afirma, ainda, que a letra propiciou pensar na morte como fato 

inexorável, inerente a todo e qualquer ser vivo. Chama a sua atenção o desejo expresso pelo 

autor de “continuar vivo de alguma forma”, quando este alude à cremação e à utilização das 

cinzas no cultivo da planta que vai alimentar outros homens. Hera e Afrodite interpretam tal 

passagem como um desejo de continuar existindo, mesmo que com outro aspecto e de alguma 

outra forma. 

 Especificamente com relação ao autor e intérprete da canção, Raul Seixas, o grupo 

consente que o mesmo permanece, de algum modo, vivo. Isso porque, à despeito da matéria 

orgânica que perece e putrefa após a morte alimentando outros seres vivos, o que produzimos 

em vida, o que materializamos durante a nossa existência pode ser manter mesmo após a 
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nossa morte, sendo um capital, passível de ser cultivado pelas próximas gerações. Portanto, 

acreditam que a vasta obra de Raul, a qual continua a identifica-lo como um ícone da música 

o mantém “vivo”. Afrodite relata a angústia a que a música lhe remeteu, pela forma com que 

são construídos os arranjos e exposto “o desabafo” (Afrodite) do autor. Acredita, inclusive, 

que na ocasião da composição da canção Raul já deveria estar “flertando com a morte” 

(Afrodite) ou, no mínimo, já ter vivenciado a angústia que pensar sobre a própria morte faz 

emanar. 

 Na sequência, discorro sobre a questão das formas de se morrer (já discutidas em 

encontro anterior com a exibição de trechos de filmes) que a música evoca. Evidentemente 

não focamos obsessivamente nisso em nosso dia-a-dia, o que provavelmente tornaria a vida 

inviável e insuportável. Entretanto, lanço para o grupo a questão de que, por mais que não 

admitamos a nível consciente, pensamos muito mais nisso do que supomos. Afinal, cuidamos 

da nossa saúde, nos prevenimos de doenças e nos protegemos de acidentes, evitando 

exposição a riscos. Aprendemos, portanto, no decorrer da nossa existência a “reconhecer os 

fatores que pressupõem riscos à vida e, mais do que as outras espécies animais que agem 

apenas instintivamente, criamos um arsenal de conhecimentos e tecnologias para „driblar‟ a 

morte que se apresenta a nós de diferentes formas” (autora). Tentamos adiar, protelar a 

morte, ao máximo, num movimento de autoconservação e, para isso, desenvolvemos uma 

série de artifícios que nos ajudam nessa empreitada, isto em se tratando das mortes evitáveis.  

 Hebe relembra discussões anteriores do grupo e reitera o quanto a morte lhe gera 

dúvidas, incertezas, com as infinitas possibilidades de vida e de morte. Comenta que a letra 

lhe instiga a pensar a morte e “o que se deixou de fazer” (Hebe), o que gera muita angústia 

em relação à maneira que se vive ou se viveu. Compartilha uma frase que gosta muito e que 

consiste em “lidar muito bem com o que deixou de acontecer, mas não com o que poderia ter 

sido” (Hebe). Também fala da necessidade de se “deixar um legado, pois ninguém quer 

passar pela vida sem ter feito alguma coisa” (Hebe), traduzindo-se no desejo do autor (e 

também nosso?) de se manter vivo de alguma forma, de se eternizar. “Seja um filho, seja um 

trabalho significativo que se realizou, qualquer coisa que seja marcante e que não permita 

que a vida tenha passado em vão” (Hebe). 

 Em seguida, Atena leu para o grupo o poema “A morte chega cedo”, de Fernando 

Pessoa, afirmando que gostou do mesmo e que este lhe provocou diversas emoções, à medida 

que demanda interpretação, mas que, no geral, remetem a questões comuns a todos os seres 

humanos. Como exemplo cita o início do poema onde o autor diz “A morte chega cedo,  

Pois breve é toda vida”, o que alude à brevidade da vida, pois, nós mesmos, frequentemente 
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enunciamos o lema “a vida é curta” (Atena). Continua sua reflexão lendo a seguinte estrofe 

“O instante é o arremedo De uma coisa perdida”, o que lhe desperta para a intensidade com 

que a vida precisa ser vivida, não dando margem para “o arrependimento do que não se fez” 

(Atena). Segue lendo espontaneamente “O amor foi começado, O ideal não acabou E quem 

tenha alcançado Não sabe o que alcançou”. Para ela, isso está associado à necessidade de se 

ter objetivos na vida, o que permite variar e enriquecer a experiência de vida, uma vez que 

“para quem não tem objetivo é como se todos os dias fossem iguais e é como se a vida toda 

passasse num dia só...” (Atena). 

 O grupo, de modo geral, também associa questões existenciais evocadas pelo poema 

de Pessoa a aspectos levantados na música de Raul Seixas. Embora o tom expressivo divirja, 

a tônica é a mesma nas duas manifestações artísticas, nas quais, em última instância, o que é 

problematizado é o sentido da vida, o que se revela pela proximidade ou eminência da morte. 

Tal qual no poema, nos deparamos diuturnamente com o desafio de “preencher” o “caderno 

da sorte que Deus deixou aberto”, ou seja, com a árdua e, paradoxalmente prazerosa, tarefa de 

bem viver. 

 Na sequência, Afrodite lê a síntese do mito de Tânato. Justifico a opção de trazer para 

o encontro a mitologia, no sentido de salientar o papel do mito na significação de sentimentos 

humanos, dentre eles os despertados pela morte. Acrescento que o mito de Tânato é, 

inclusive, metaforizado na Psicanálise pela “Pulsão de morte”, que se caracterizaria como o 

impulso psíquico para a destruição ou autodestruição e que estaria presente em todos os seres 

humanos, em maior ou menor proporção, segundo a abordagem psicanalítica. O grupo 

afirmou desconhecer o mito de Tânato, sendo este o primeiro contato com o mesmo. Afrodite 

e Atena relembram o documentário “Ensaio do Adeus” no qual o termo “tanatologia” é 

amplamente utilizado, assim como o derivado mítico romano “Leto” que também dá origem a 

diversas palavras em português relacionadas à “letalidade”. 

 Após esse breve passeio pela mitologia, Irene apresenta a letra da música “Love in the 

afternoon”, de Renato Russo. A mesma não conhecia a referida letra, como a maioria das 

participantes, à exceção de Íris que relatou ter ouvido tal música na adolescência, na ocasião 

do sepultamento de um jovem, amigo da sua irmã que morrera num acidente automobilístico. 

Refere nunca ter esquecido a letra, a qual lhe despertou diversos sentimentos na época, dentre 

eles, a angústia pessoal frente à morte.  

A música foi, então, reproduzida para que todas ouvissem. Após ouvir, Irene comenta 

sobre o quanto considerou triste a canção que, na sua interpretação, alude a um amor 

interrompido por uma morte precoce. Segundo ela, este é o sentimento que prevalece toda a 
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vez que sabe da morte de alguém jovem, que ainda teria muito para viver, incluindo, aqui, os 

próprios bebês que morrem na UTIN. A morte, nesses casos, lhe faz questionar por que 

jovens ou crianças morrem, afinal, isso deveria acontecer apenas na velhice. “Por que jovens 

com toda uma vida pela frente, muitas vezes, no auge da sua carreira profissional ou da vida 

pessoal morrem... num acidente, por uma doença repentina ou coisa assim?” (Irene), lança a 

participante ao grupo que ouve, reflexivo. Questiona-se quanto à tudo o que ainda poderia ter 

sido conquistado pela pessoa que morre precocemente, tudo o que deixa e “por que Deus 

escolheu esta pessoa nesse momento” (Irene), evocando a questão da crença religiosa. 

Irene compartilha, emocionada, com o grupo a experiência de ter perdido quatro 

amigos num acidente de carro há alguns anos. Lembra que, na noite em que aconteceria o 

acidente, foi surpreendida por sentimentos e sensações inexplicáveis de tristeza e pesar, o que 

culminou na notícia do acidente na manhã seguinte. Recorda da dor coletivamente vivenciada 

por amigos e familiares desses jovens e do quanto o ritual de velório e sepultamento coletivo 

foi triste, ainda mais em se tratando de uma cidade pequena onde todos se conheciam e 

conviviam. Nos discursos de todos os que acompanhavam esses rituais prevalecia o 

questionamento em relação a “por que morrerem, tão jovens, alguns se formando e 

começando a vida profissional?” (Irene). 

Como contraponto comparo a letra “Love in the afternoon” com a letra “Canto para 

minha morte”, anteriormente trabalhada. Esta última abordando a morte da perspectiva 

própria da pessoa frente à finitude inexorável; enquanto a canção de Renato Russo remete a 

“um olhar sobre a morte do outro e ao que essa morte causa no ser-sobrevivente que vai 

sofrer a falta do ente querido falecido” (autora). Lanço para a discussão o fragmento de 

“Love in the afternoon” que diz “Eu aprendi a ter tudo o que se sempre quis, só não aprendi a 

perder”, atentando para a dificuldade do ser humano aceitar as perdas, desde as pequenas 

perdas do dia-a-dia até grandes perdas representadas pela morte de pessoas queridas. 

A respeito dessa mesma letra, Hebe refere que se emocionou muitíssimo ao ouvi-la, 

gerando até mesmo vontade de chorar. Isto porque parece que “Quando se fala da morte de 

uma maneira generalizada, como algo comum a todos e inevitável é mais fácil. Agora, 

quando se fala da morte dentro do contexto de uma história, ela pesa muito” (Hebe). Associa 

com a morte de bebês na UTIN, com os quais e com cujas famílias não havia vínculo afetivo 

constituído a priori, sendo assim, menos penoso e mais fácil de manejar profissional e não 

pessoalmente a questão. Recorda alguns dos casos que mais lhe causaram sofrimento na 

UTIN como o do recém-nascido grave que permaneceu acompanhado pelo pai durante o 

tratamento, pois a mãe havia morrido na ocasião do parto ou com aquelas mães com as quais 
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há uma maior afinidade e identificação, de modo que o vínculo se intensifica pelos longos 

tempos de permanência na unidade. Nesses tipos de situação afirma sofrer muito mais nos 

processos de morte e morrer de bebês do que outros que passam rapidamente pela UTIN, 

evoluindo para óbito antes de estreitamento de ligação com a mãe e demais familiares. Pontua 

que a dor da constatação e notificação da morte de um bebê, nessas circunstâncias, é muito 

intensa e vivenciada junto com a família. Porém, logo o sentimento atenua, à medida que a 

família “volta para casa com a sua dor” (Hebe), o que faz com que a equipe naturalmente se 

distancia daquela realidade após o óbito. 

Discorre sobre o que chama de “a dívida de médico, de não ter devolvido aquele bebê 

saudável para a família” como sendo algo muito difícil de administrar quando há vínculo 

afetivo desenvolvido com a família, especialmente com a mãe, o que comumente desperta 

sentimentos de culpa. O grupo discute tal questão, todas implicando-se como membros da 

equipe de atendimento aos bebês que se sentem igualmente responsáveis pelo êxito ou 

insucesso dos empreendimentos. Acreditam que, conforme aumenta a convivência e, 

consequentemente, o vínculo, também aumentam a confiança e as expectativas da família na 

equipe, gerando uma espécie de “dívida” mesmo. Assim, a morte do bebê representaria uma 

“promessa não cumprida” (Hebe), um não corresponder a um compromisso estabelecido com 

uma família esperançosa e em sofrimento. 

Ainda acerca da letra de Renato Russo, Afrodite refere a uma “inevitável associação 

com o caso da dra. Adriana
16

”, referindo-se à morte de uma pediatra que trabalhava na UTIN 

e que fatalmente morreu num acidente automobilístico há cerca de 3 anos quando se dirigia 

para o aeroporto pegar o voo para a formatura do esposo em outro estado. Emocionada, 

afirma que “ela foi cedo demais... pois estava recém-casada, com casa nova, planejando ter 

filhos e interrompeu tudo cedo demais” (Afrodite). Em relação a essa perda em específico, 

Hebe interpela relatando a série de sentimentos vivenciados antes da morte da colega, como 

se houvesse uma espécie de “sexto sentido” (Hebe), que Irene também acredita haver que 

leva as pessoas ligadas afetivamente ao falecido a intuírem ou pressentirem sua morte de 

alguma forma.  

Na sequência, Íris lê para o grupo o poema “Morte”, de Vinícius de Moraes. Na sua 

linha de interpretação, o poema remete a questões já discutidas reiteradas vezes nos encontros 

como a inevitabilidade e a imprevisibilidade da morte, a qual muitas vezes chega de modo 

inesperado, mas que paradoxalmente é “A grande esperada!”. Alude também ao verso final 

                                                           
16

 Pseudônimo utilizado para preservar a identidade da pessoa referenciada. 
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que diz “Ai dos homens Que matam a vida Por medo da morte”, que para ela, revela o quanto 

nos privamos de viver a vida intensamente por alguns medos ou por amarras outras e de que 

tudo isso é arrebatado pela morte sem prévio aviso. 

À guisa de instigar a discussão, falo dos conteúdos que o referido poema exorta em 

mim, sendo o principal sentido pessoal que dou ao mesmo a tradução da relação que a 

sociedade contemporânea estabelece com a morte. Negar a morte, evita-la a qualquer custo, 

não evoca-la nos discursos, viver como se ela não existisse de fato, para mim, revela um 

medo absurdo e irracional diante do fim. Desse modo, o medo humano da morte atualmente 

poderia ser medido pelo modo como conduzimos a nossa existência. Pacientes em cuidados 

paliativos nos levam a considerar que, quando se vive bem e quando se tem a possibilidade de 

“vivenciar” um processo de morrer de modo consciente e sereno, o ser pode experimentar um 

processo de aceitação da morte. Embora não a deseje, pode-se aceita-la com serenidade e sem 

sofrimentos adicionais. 

Afrodite acrescenta que a experiência dos encontros representa um movimento 

contrário a essa tendência atual de evitamento da morte, afirmando que “na verdade, a gente 

quer perder o medo de falar da morte” (Afrodite). A mesma alerta para o fato de produções 

poéticas geralmente remeterem a sentimentos “positivos”, geralmente “românticos” e que 

pensar na morte como pano de fundo para diversas poesias lhe chama a atenção. Comento que 

os poetas, assim como os artistas de um modo geral, são peritos na função de discutirem 

fenômenos humanos variados, assim como os sentimentos que tais fenômenos despertam. No 

caso da morte, não necessariamente esses sentimentos são sempre melancólicos. Na poesia, a 

morte também pode ser expressa e abordada na sua perspectiva de renovação, acentuando os 

reais sentidos do existir. Tratar-se-ia de uma forma leve, sensível e bela de tratar de um tema 

que a Modernidade relegou a peso, a truncamento e à feiura. 

Após a apreciação do referido poema, Hebe apresentou ao grupo a imagem que 

analisou individualmente. Trata-se da obra plástica “Morte no quarto da paciente”, de Edvard 

Munch. Na obra, familiares espalham-se ao redor da cama de uma jovem que acabara de 

falecer em virtude de uma doença terminal. Hebe relata que a imagem vem de encontro a uma 

conversa que havia tido com um amigo na noite anterior, na qual ele relatou a perda do pai 

ocorrida há cerca de um ano e as mudanças decorrentes dessa morte. Associando a imagem à 

conversa com o amigo, ela põe-se a pensar no quanto a vida dos que ficam é afetada pela 

morte de um ente querido e observa que na pintura a cena é composta de modo que parece 

que cada um “se isola na sua dor, cada um num canto... Tem aquela que permanece séria, 

compenetrada, parecendo inabalável; tem aquela que já traz uma expressão de mais 
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sofrimento, aquela coisa das mãos juntas e da postura do corpo curvada e etc. Isso 

demonstra a reação de cada um diante da morte, de como cada um desenvolve seu 

enfrentamento” (Hebe), sinalizando que todos, independentemente do grau de ligação com a 

falecida, foram afetados por esta perda. 

No que tange a situações reais, concretas pensa sobre o quanto a perda de alguém 

próximo e ou amado “muda a perspectiva de vida, como leva a pessoa a repensar a própria 

vida” (Hebe). Recordando a conversa com o amigo na noite anterior, comenta as diferentes 

perspectivas de vida e, consequentemente, as diferentes posturas diante da morte. Cita o caso 

de quem comete suicídio, numa clara manifestação de “desistir da vida”, enquanto outros 

lutam incessantemente para viver enquanto é possível como acredita retratar a personagem da 

obra de Munch. 

Provoco o debate questionando se o grupo considera a morte retratada por Munch uma 

“morte com dignidade”, abordada em encontro anterior. O grupo concorda se tratar de uma 

morte digna, no aconchego do quarto da pessoa, cercada de pessoas queridas que 

provavelmente lhe proporcionaram o máximo possível de conforto na fase final da vida.  

No ensejo, abordo então, a questão da medicalização e da institucionalização da morte 

na sociedade contemporânea, sobre como, cada vez mais, a morte é transferida para os 

hospitais, geralmente após médio ou longo processo de sofrimento. Os hospitais recebendo 

desordenadamente essa demanda sem necessariamente “dispor de uma estrutura adequada e 

efetiva para lidar com o processo de morrer e com a morte propriamente” (autora).  

Atena relata que a cena retratada na obra de Munch lhe remete a um velório, fazendo-a 

relembrar de velórios nos quais já esteve e nos quais percebe uma espécie de “campo de 

tristeza que se forma que, independente do vínculo que se tenha com a pessoa que morreu, faz 

todo mundo se emocionar” (Atena). Parece se tratar de uma tristeza contagiante que se traduz 

no sentimento de ordem para a celebração desse tipo de ritual, no qual a dor é compartilhada 

entre todos os presentes. Sobre o cenário de perda de um ente, alude a diversos casos que já 

recebeu no consultório (a mesma é microfisioterapeuta) onde atende muitas pessoas que 

sofreram perdas significativas e percebe que, em muitos desses casos, o ser-sobrevivente 

parece crer que haja “uma dívida com a pessoa que morreu, como se não pudesse mais ser 

feliz, como se não fosse mais digna de viver bem, pois é como se estivesse traindo a pessoa 

que morreu se ela ficar bem” (Atena). A esse respeito, Íris refere que esse tipo de sentimento 

é despertado ou intensificado pelas pressões sociais, pela rede social e familiar da família 

enlutada, que rechaça as manifestações de superação e de retomada da vida e da rotina logo 
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após a perda de um parente próximo, como se houvesse um tempo ideal padrão para a 

elaboração da perda e como se o trabalho de luto não fosse uma tarefa extremamente pessoal. 

Atena acredita que esse tipo de movimento, tão comum na nossa sociedade atual 

deriva do fato de não “termos sido educados para ver a morte com naturalidade”, de modo 

que há todo um receio do julgamento do outro quando se trata da expressão dos modos de 

enfrentamento da morte de alguém querido. Nega-se a morte, mas quando ela se impõe não há 

espaço nem para manifestações intensas de sofrimento, nem para as demonstrações de rápida 

superação: não há escapatória, sempre é desconfortável, sempre é indesejável abordar a 

morte; sempre se é alvo de julgamento quando da perda de um ente querido, segundo o grupo 

que discute fervorosamente esse ponto.  

Atena, Íris e Irene comentam que é como uma cena na qual a plateia acompanha, 

ávida, as reações dos familiares diante da perda, de modo que o choro é tomado como a 

medida do sofrimento: se o familiar chora muito e convincentemente é sinal de que a perda 

está sendo, de fato, sentida; se não chora, sugeriria não haver dor e até mesmo os sentimentos 

deste em relação ao falecido são questionados, postos em xeque. Íris ressalta a importância de 

evitar tais julgamentos, pelo fato de cada pessoa ter o direito de vivenciar a sua dor da 

maneira que lhe convir. Hebe acrescenta que, não bastasse o sofrimento que as pessoas 

enlutadas passam na sua intimidade, “não podem se dar ao direito de sorrir, de demonstrar 

que está bem” (Hebe) porque isso provavelmente será julgado pela sociedade. As 

participantes compartilham alguns casos familiares a todas e se questionam “quem é que 

determina quanto tempo o processo de luto deve durar?” (Hebe). 

Nesse ponto, Hebe enuncia uma questão de gênero, marcada por uma distinção que ela 

diz observar no enfrentamento da morte por homens e por mulheres, especialmente no tocante 

à morte do companheiro ou da companheira. Afirma não saber “se os homens têm uma 

necessidade maior de companhia ou se eles lidam melhor com a morte”, referindo-se às 

situações em que homens jovens ficam viúvos precocemente. Irene complementa 

considerando que percebe que os homens são muito mais dependentes (das figuras femininas) 

do que as mulheres em relação aos homens. Ambas afirmam que os homens são, no nosso 

atual contexto social e histórico e num modelo heteropatriarcal, educados para se casarem 

com  mulheres que representem uma referência materna pra si, como se ao papel de “esposa” 

estivesse atrelado o de “mãe”. 

Hera comenta, ainda no contexto das expectativas sociais em relação ao processo de 

enlutamento, que acredita que quanto maior for a cidade ou comunidade, maior será a 

cobrança social, a pressão por um “padrão” de luto homogêneo, normativo e comum a todos 
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os seus habitantes. Diz ter vivenciado esse movimento quando da ocasião da perda do seu pai 

há 3 anos aproximadamente. Ao perceber as intromissões de vizinhos e parentes no seu 

processo pessoal de enlutamento, sentiu “raiva porque ninguém sabe o que se passa dentro 

da gente” (Hera). Harmonia contribui com a discussão afirmando que acredita que tudo está 

relacionado à cultura local, aos modos de se significar a morte e o luto que modificam, a 

depender do contexto e da época em que a perda ocorre.  

Afrodite e Harmonia relembram das vestimentas de cor preta que os familiares usavam 

até algum tempo atrás para representar o luto pela perda de um ente querido, bem como outros 

costumes como o de fazer silêncio e não ouvir músicas e nem falar alto após a morte de um 

familiar próximo. Harmonia alega crer que esta tradição cultural, por exemplo, denota o 

quanto “nós herdamos esses parâmetros, mesmo que inconscientemente” para “avaliar” ou 

“julgar” a dor do outro frente a uma perda sofrida. Para ela, muitas pessoas apenas 

reproduzem crenças baseadas nos rituais e simbolismos, não sendo necessariamente o 

julgamento do sentimento da pessoa enlutada. Atena e Hera também compartilham 

experiências pessoais que endossam a percepção de Harmonia. 

Na sequência, a música “Amianto” é reproduzida e a letra exposta para a apreciação 

de todas as participantes. Afrodite inicia a discussão sobre a canção citando o trecho “A vida é 

como mãe que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais, pois sabe que faz bem [...]”, 

a partir do qual interpreta que “muitas vezes a vida é difícil, ela pode ser dura, complicada, 

mas temos que encarar e seguir em frente” (Afrodite). E o seguinte trecho “E a morte é como 

pai que bate na mãe e rouba os filhos do prazer de brincar como se não houvesse amanhã”. 

Acredita que, nesse contexto, a morte seria um sinônimo de fracasso, de sucumbência, ao 

afirmar que “é bem mais fácil desistir e se „somos programados pra cair‟ (aludindo a outra 

parte da música) é muito mais fácil desistir em vez de respirar, seguir em frente e lembrar que 

tudo passa. 

Harmonia foca seu discurso na interpretação, que julga literal, de que a letra discorre 

sobre uma jovem que está prestes a se suicidar. Acredita que a personagem está convicta de 

sua escolha de antecipar um fenômeno inevitável que está programado para acontecer mais 

cedo ou mais tarde. A questão do suicídio lhe faz pensar sobre o julgamento externo sobre 

essa “escolha motivada por um fator ou outro, diferente de quando se tratam de um acidente 

ou doença” (Harmonia), circunstâncias nas quais a morte costuma ser mais bem aceita. O 

grupo discorre sobre a metáfora com as figuras de mãe (vida) e pai (morte), utilizada na 

música, discutindo brevemente a questão de gênero evocada – figura feminina passiva diante 

de uma figura masculina impositiva que a oprime e a agride. Afrodite acrescenta que nesse 
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contexto da analogia apresenta algo inaceitável, reprovável e indesejável: um pai bater na 

mãe, ou parafraseando a metáfora empregada na música, a morte ceifando a vida 

implacavelmente. 

Em seguida, Dóris fala sobre a obra que analisou individualmente, a saber, a pintura 

“A Vida e a Morte”, de Gustav Klimt, na qual uma figura composta pelo aglomerado de 

símbolos funestos – cruzes, um cajado e uma cabeça de caveira – contemplando outra figura 

formada por um emaranhado de pessoas, de diferentes faixas etárias e que se entrelaçam, 

todas de olhos fechados. Dóris atenta para a oposição dos “lados” e ressalta que a obra lhe 

desperta para a inexorabilidade da morte, no sentido de que “todos faremos esta passagem 

para o outro lado”. Acrescento a desproporção entre as figuras: a morte, do lado esquerdo, 

menor de tamanho e pobre em detalhes e cores; a vida, à direita, repleta de variedade, rica em 

cores e arranjos, denotando uma amplitude muita maior.  

Ao analisarem em grupo, as participantes atentam também para a separação entre as 

figuras representativas de vida e morte, sendo que “ao mesmo tempo em que separa, está bem 

próximo” (Afrodite). Também lhe chama a atenção o fato de que na imagem correspondente à 

vida, “as pessoas estão agarradas, presas umas às outras”, numa alusão ao apego entre si e 

em relação à vida propriamente e “na morte é apenas o vazio” (Afrodite). Nesse sentido, 

Hebe comenta que na obra a morte é associada apenas com o que há de ruim, com a ausência, 

com o vazio, com a solidão, não abrindo espaço para a compreensão da morte em seu 

potencial positivo (de recomeço, renovação em outro plano ou dimensão). Retomando as 

outras expressões artísticas analisadas no encontro considera que todas remetem à morte 

como algo apenas negativo, o que a seu ver, de modo geral expressa as angústias humanas 

diante da morte, ao passo que dificulta o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da 

morte, à medida que é concebida como algo somente ruim, mau. Afrodite acredita que a 

imagem reflete e traduz “a visão que temos da morte como algo ruim, sombrio, triste, 

sozinho; e que é uma visão social” (Afrodite), o que condiz com a concepção de morte 

vigente no atual contexto social e histórico em que vivemos que sequer abre espaço para falar 

sobre morte, quanto mais de lançar possibilidades de ressignificação desse fenômeno. Desse 

modo, vida e morte, tal qual na obra de Klimt permanecem cindidas “como se a morte não 

fizesse parte da vida” (autora). 

Na sequência, a música “Epitáfio”, da banda Titãs é reproduzida para todo o grupo 

para instigar uma reflexão coletiva, já a título de finalização do encontro. Todas afirmaram 

conhecer e gostar muito da referida música, pela reflexão que ela instiga sobre a função que a 

morte adquire de nos revelar o modo como conduzimos nossas vidas. Quando discorro sobre 
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o termo “epitáfio”, todas afirmam desconhecer o seu significado, porém, após serem 

informadas, concluem que a escolha do título pelo autor fora bastante assertiva e feliz, uma 

vez que traduz perfeitamente o sentido da letra.     

Ao final, foi entregue a cada participante um impresso da obra “Criança morta”, de 

Cândido Portinari, sendo solicitado a cada uma que levasse a imagem consigo, procurando 

identificar e examinar os sentimentos que a imagem lhe despertasse no decorrer dos dias, num 

exercício de autoanálise, para compartilhamento com o grupo no encontro seguinte. 

     

 
Figura 4 

 

5.7 Quarto Encontro – “A criança morta”: abordando a morte na UTI Neonatal e 

avaliando o programa de Falando de Morte na UTI Neonatal 

 Conforme descrito acima, ao término do encontro anterior foi entregue uma imagem a 

cada uma das participantes para análise pessoal, o que seria compartilhado no encontro 

seguinte. Dessa maneira, iniciou-se o debate sobre as emoções que a obra de Portinari causara 

em cada uma em particular. Os relatos foram semelhantes, sendo que a tônica das impressões 

individuais centrou-se na dor da perda de um bebê. Todas evocaram o sofrimento expresso 

pelos personagens da cena perante a morte de uma criança, afirmando se tratar de uma reação 

inevitável, uma vez que a criança teria a capacidade de despertar os mais profundos 
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sentimentos nos adultos. Considerando isso, todas acreditam que não há quem não se 

consterne com a morte de uma criança e principalmente de um bebê. 

 No ensejo dessa opinião, unânime no grupo, lanço a seguinte questão: “É diferente a 

morte de um bebê em relação à morte de um adulto ou um idoso? Por que?” 

 Psique começa argumentando que a morte de um bebê difere da morte em outras 

etapas da vida pelo fato de que o recém-nascido “não viveu nada ainda, havia muita coisa 

para ser vivida, enquanto que o adulto já teve uma história de vida, já viveu momentos e 

conheceu o mundo” (Psique). Segundo esta participante, pensar no não vivido pelo bebê 

acrescenta um pesar adicional aos seres sobreviventes que já o amavam. Afrodite comenta 

que também considera mais dolorosa e pesada a morte de um bebê, pois esta faz “fugir do 

contexto de nascer, crescer, multiplicar, envelhecer e morrer, o bebê recém-nasceu, é 

antinatural” (Afrodite).  

 Para Harmonia, “a morte de criança mais difícil que tem é aquele de um bebê a termo 

que é vitimado por algum fato adverso”. Na sequência, lembra o episódio de um bebê 

recebido na unidade e que havia sido alvejado por arma de fogo. Afirma que se sentiu muito 

“limitada” para atender essa criança, à medida que pensava que se tratava de uma criança 

saudável, com todo o potencial de vida e que pela “fatalidade de um evento extremamente 

adverso ficou naquela situação”. Referencia este como sendo o caso de morte de bebê que 

mais lhe causou sofrimento, a mais difícil de administrar. Discorre sobre a necessidade de 

separar o seu ser-mãe do seu ser-profissional, já que acredita, como mãe, que a morte de uma 

criança é inaceitável em quaisquer circunstâncias. Entretanto, como profissional se sente 

impelida a racionalizar, de modo que considera a morte de um prematuro muito mais fácil de 

enfrentar e aceitar do que a morte de um bebê maior, com maiores condições de recuperação. 

“Na UTIN trabalhamos pelo salvamento e pela manutenção da vida, especialmente dos 

prematuros que, até alguns anos atrás, não tinham possibilidade de tratamento; se vingassem 

era por Deus” (Harmonia). Hebe concorda com o posicionamento de Harmonia, afirmando 

que a morte de bebês a termo e ou crianças maiores lhe gera muito sofrimento e até mesmo 

um sentimento de revolta. 

Ainda nesse contexto de discussão, Harmonia acrescenta que atualmente nas UTI´s, 

apoiadas pelas modernas tecnologias, as equipes trabalham na redução de danos, “mais do 

que salvar vidas, se preza pela qualidade de vida dos bebês salvos”. Segundo sua percepção, 

mesmo com todo o moderno arsenal de tecnologias, muitas vezes, o bebê morre e as equipes, 

cada vez mais, precisam se preparar para aceitar a morte quando esta se faz imponente. A seu 
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ver, urge esse tipo de reflexão, caso a caso, para se evitar medidas fúteis de tratamento que 

podem até garantir a sobrevivência de um bebê, porém, sem o mínimo de qualidade de vida. 

Desse modo, a morte de um prematuro representaria o desfecho de um processo que, embora 

indesejável, seria natural.  

Harmonia acredita, ainda, que no caso de prematuros, sobreviver ao parto já representa 

um grande desafio que, em muitas situações, já até supera as expectativas iniciais de 

familiares e de médicos. Portanto, no decorrer do tratamento, as intercorrências são esperadas 

e a morte parece estar à espreita o tempo todo. Já num bebê que nasce a termo e que cuja 

gestação transcorrera tranquilamente, soma-se à dor da eminência da perda ou da perda 

propriamente, o elemento surpresa, o repentino, brusco que se impõe impiedosamente e que 

parece, pela experiência profissional diária, desorganizar o ser, podendo lhe gerar um 

sofrimento intenso e desmedido. Hebe acrescenta que, nas situações de prematuridade, “o 

processo natural já não aconteceu, fora interrompido. Por isso, cuidar de prematuros na 

UTIN é sempre uma tentativa de dar certo” (Hebe), tentativa esta não salvaguardada por 

garantias. 

Voltando aos impactos da morte de um adulto e de um bebê, Atena comenta que “no 

adulto, dependendo do tipo de morte, a própria pessoa pode ter tido uma parcela de 

responsabilidade sobre a sua morte, dependendo do seu estilo de vida, dos riscos a que se 

expôs e a criança não, afinal que culpa
17

 que ela tem? Por isso, é muito mais complexo; 

complexo entender por que está acontecendo isso com aquele ser” (Atena). A seu ver, 

portanto, a morte de um bebê ou de uma criança maior evoca um senso de injustiça, à medida 

que, no caso de recém-nascido, este pequeno ser não teve a oportunidade de viver num 

contexto sem sofrimento e nem a chance de se desenvolver. Para Atena, a aceitação da morte 

de uma criança só é possível, caso se avance para uma dimensão mais transcendente, na qual 

a vida não se restringiria a esse plano, pois “pensando na parte simples e pura da morte, a 

morte de um bebê é muito injusta, é inaceitável”. 

Considerando que a maioria dos estudos que tratam da morte e do processo de morrer 

e cuidados paliativos abordam-na da perspectiva do ser adulto ou idoso que pode experienciar 

seu próprio processo de morrer, abro para discussão a seguinte questão: “Quem é esse ser que 

morre na UTIN?”. Levando em conta que o adulto ou idoso em cuidados paliativos pode 

elaborar um processo psíquico de ressignificação, de avaliação, de resolução e 

encaminhamentos de questões, cabe aqui, refletir sobre o bebê que não teve uma história de 
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vida, que sequer estabeleceu estreito e intenso contato com a cultura, o que o impede de ter 

consciência de seu estar-no-mundo e, menos ainda, de compreender sua condição e expressar 

as sensações que tal condição provoca. Ouso afirmar que o bebê apenas “sente” o mundo ao 

seu redor, através de seu corpo, sobre o qual ainda não tem o menor controle, muitas vezes, 

nem o reconhecendo de forma integrada e coesa. “Sente” num sistema caótico de organização 

cognitiva e psíquica e, por isso mesmo, não “compreende”, o que, por um lado, pode parecer 

mais desorganizador ainda e, por outro, pode poupar o bebê de sofrimento psíquico extra que 

a racionalidade poderia proporcionar, na medida em que lhe facultasse a consciência da 

proximidade da própria morte.  

O grupo ouve atenta e reflexivamente a questão proposta e passa a associar os 

cuidados paliativos prestados ao adulto e ao bebê, havendo o consenso de que os objetivos 

maiores vêm a serem os mesmos nas duas abordagens: minimizar a dor, possibilitar o maior 

conforto possível e favorecer, ao máximo, a presença familiar junto ao paciente. As 

participantes discutem, também, que a noção de cuidados paliativos a bebês estaria atrelada ao 

cuidado da família de modo muito mais intenso do que em unidades que prestam suporte 

intensivo a outras faixas etárias. Nesse sentido, tendo em vista a imaturidade cognitiva do RN 

que inviabiliza a consciência da morte, em UTIN se intensifica o cuidado e a atenção à família 

desse pequeno ser, afinal, os familiares e, em especial os pais, têm essa consciência e sofrem 

antecipadamente a perda de um ser em potencial, na maioria das vezes, já tão amado e 

desejado. 

Retomando discussões de encontros anteriores, Afrodite refere que em situações de 

óbito a UTIN, prefere focar no bebê e na cessação de seu sofrimento a enfrentar a perda na 

perspectiva da família. Esse sentimento, já anteriormente compartilhado com o grupo, tornaria 

mais amena a experiência cotidiana de acompanhar processos de morte e de morrer de RN´s, 

funcionando como uma estratégia de defesa bastante usual entre os profissionais, segundo sua 

percepção. 

Hebe expõe que, embora o bebê em processo de morrer não tenha a consciência da sua 

condição, estando, via de regra, sob efeito de fortes analgésicos e sedativos, o manejo e 

manuseio da equipe para com este ser extremamente vulnerável é carregado de carinho, com 

destaque para o trabalho desenvolvido pelas técnicas de enfermagem, profissionais estas que 

estão em contato direto com o corpo do bebê durante boa parte dos seus plantões. Hebe 

acrescenta, ainda, que o afeto é disponibilizado indiscriminadamente para todos os bebês, 

tanto os em processo de morrer, quanto os com maiores perspectivas de evolução no 

tratamento. Para os bebês que sobrevivem, essa abordagem centrada no controle da dor e no 
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carinho dispensado serve para prevenir ou minimizar o risco de sequelas neurológicas e de 

desenvolvimento geral. Aos bebês que, apesar dos múltiplos esforços, evoluem para óbito, o 

cuidado humanizado garantiu a o máximo possível de dignidade humana até o momento 

derradeiro da morte. Segundo seu relato, essa forma de tratar e de cuidar do bebê grave reflete 

diretamente na família que passa a demandar uma atenção redobrada, pois “se o bebê não 

entende, a família entende o que está acontecendo e essa atenção não é apenas na hora da 

morte; a atenção é em todos os boletins, em todos os contatos, durante todo o processo” 

(Hebe). Propiciar a presença familiar, o toque, o colo, o máximo possível, traduz-se, a seu ver, 

numa maneira bastante significativa de demonstrar cuidado e carinho pela família também. 

Muito oportunamente, Hebe atenta para o fato de que no caso do adulto ou do idoso, 

geralmente a rede social e familiar de apoio é muito maior do que a do bebê. No caso do bebê 

que morreu ou que se encontra em processo de morrer, as figuras mais presentes e que mais 

investem afetivamente nesse ser são os pais e, por isso mesmo, são os mais afetados e 

fragilizados pela situação. Hebe alude à dor familiar diante da perda de um bebê a termo ou 

de uma criança maior, as quais já possuem uma breve história de vida, laços afetivos e 

vivências diversas. Em seu entendimento essa é a morte que mais provoca perplexidade e 

sofrimento por unir “a fragilidade, a vulnerabilidade da criança, que é a mesma do bebê ao 

fato de já ter uma vida para deixar” (Hebe). Confidencia ao grupo que não sabe lidar com 

esse tipo de morte, apesar de ser pediatra e saber que está sujeita a enfrentar isso em diversos 

momentos. 

A esse respeito, Afrodite diz nunca ter pensado nessa perspectiva, mas que fez muito 

sentido para si, de modo que a UTIN parece oferecer certo tipo de proteção contra um 

sofrimento potencialmente mais intenso. Seria, portanto, um atenuante considerar a morte de 

um prematuro mais aceitável por este consistir numa “tentativa de dar certo” (Afrodite, 

citando Hebe); uma tentativa de ajudar a natureza a retomar o curso de vida. Enfatiza porém, 

mesmo nos casos que beiram a inviabilidade, na unidade tudo é feito para alcançar êxito no 

tratamento, “garantir cuidado, atenção, carinho, conforto, tudo é proporcionado, é feito 

sempre o melhor para que dê certo” (Afrodite). 

Especificamente sobre o cuidado, Afrodite relata, como técnica de enfermagem, cujo 

contato físico é muito intenso, que consegue decodificar as mensagens que o organismo do 

bebê emite, que percebe sinais de dor, desconforto, prazer satisfação, incômodo, dentre outros 

aspectos. Para ela, esse tipo de abordagem constitui a unidade de cuidado que rege sua 

atuação profissional dentro da UTIN. O grupo discute essa questão compartilhando 

impressões acerca das expressões do bebê e da sua capacidade, ainda rudimentar e incipiente 
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de se comunicar. A esse contexto de discussão, Atena, de modo bem-humorado, alerta para a 

necessidade de focar nas necessidades que o bebê, por várias vias, em detrimento de projeções 

pessoais de familiares ou profissionais do que se acredita ser o melhor para ele. Alerta para a 

importância de o olhar adulto se construir de maneira empática, justamente para se evitar que 

o adulto em questão determine as condições a que será exposto o bebê com base em si próprio 

como parâmetro, afinal, as possibilidades, necessidades e perspectivas são completamente 

diferentes. 

Hebe dirige-se diretamente às técnicas de enfermagem presentes, afirmando que estas 

profissionais traduzem todos os sentimentos do bebê, sendo as pessoas mais habilidosas em 

interpretar esses sentimentos, bem como emoções e sensações, justamente em virtude da 

convivência tão próxima marcada pelo apelo físico oriundo do manuseio frequente do corpo 

do bebê. Todas as participantes discorrem sobre as trocas que estabelecem com os bebês e de 

como lhes é reconfortante poder proporcionar o máximo possível de carinho para os bebês em 

processo de morrer. 

Chamo a atenção do grupo para o quanto esse tipo de abordagem é percebido pelos 

familiares, representando em si, um gesto de carinho para com a própria família que sofre 

num momento tão difícil. De modo geral, já se traduz num acalento que favorece o 

enfrentamento e, em alguns casos, até auxilia no posterior processo de elaboração do luto 

quando o óbito ocorre. 

Afrodite afirma que, em UTIN, a equipe de enfermagem acaba conhecendo o bebê, 

suas características e reações, mais do que sua própria mãe. Tais profissionais parecem 

desenvolver pelos bebês um sentimento materno, chegando a se referirem aos mesmos como 

“meu bebê, o seu bebê, o bebê da fulana ou da ciclana...” (Afrodite), de acordo com a técnica 

que está responsável por cada bebê da unidade em cada plantão. Confidenciam até sentir certo 

ciúme quando a mãe começa a intensificar o contato com os bebês, nos processos de 

preparação para a alta. 

No tangente à relação do bebê com a equipe, Atena cita e descreve sucintamente a 

chamada “Ciência do Início da vida” 
18

 com o intuito de frisar as especificidades do bebê de 
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 Abordagem proposta pela psiquiatra brasileira Eleonor Luzes, resultante de 20 anos de pesquisa e alicerçada 

no princípio de “preparação” dos seres para a Concepção consciente, Parto natural, Aleitamento materno e 

Cuidados nos Três primeiros anos de vida. (Fonte: website do movimento - 

http://www.cienciadoiniciodavida.org/ , acesso em 23/03/2017). Essa e demais perspectivas representam 

interessantes e instigantes iniciativas que enfatizam a importância dos primeiros anos da vida do ser humano, em 

termos de estimulação e afeto. Tais iniciativas podem servir para despertar pais e profissionais para o 

desempenho de papeis com responsabilidade e ternura frente ao desenvolvimento infantil. 

http://www.cienciadoiniciodavida.org/
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UTIN e, consequentemente, a importância das trocas que este estabelece com as pessoas com 

as quais estará em contato mais intenso e íntimo. Concorda com os estudos apregoados pelo 

referido movimento que consideram o nascimento como evento potencialmente traumático, 

não sendo devidamente compensado no caso de bebês que precisam de assistência intensiva 

imediata, o que significa uma brusca e dolorosa separação da mãe. Atena acredita, inclusive, 

que, em muitos casos, o bebê estabelece com alguém da equipe e não com a mãe, as trocas 

afetivas e identificatórias iniciais mais significativas, uma vez que são estes profissionais que 

realizam os primeiros manuseios físicos, que trocam os primeiros olhares e que 

primeiramente acolhem o bebê.  

Nessa perspectiva, Atena entende que, por mais que o recém-nascido não possua, 

ainda, uma cognição muito desenvolvida, “compreende” de algum modo o que está 

acontecendo com ele, principalmente pelo viés do “abandono”, um abandono avesso ao 

desejo da mãe e do bebê nesses casos, obviamente. Por isso mesmo, considera imprescindível 

se comunicar com o bebê, através da fala, mesmo este ainda não dominando os códigos da 

linguagem, uma vez que acredita que essas trocas permanecem armazenadas psiquicamente, 

podendo ser acionadas em outros momentos da existência desse ser, caso ele sobreviva. 

Assim, falar com o bebê na UTIN, explica-lo o que está havendo, “a nível de subconsciente 

talvez isso ajude ele num futuro... às vezes estou atendendo, estou terminando de aspirar e 

penso que não expliquei para o bebê o que eu iria fazer e também que iria doer” (Atena). 

A esse respeito, Psique e Hera enfatizam a importância que conferem ao tom da voz 

utilizado na comunicação com os bebês, acreditam ser o tom, mais do que o conteúdo que 

possibilita as primeiras interpretações dos recém-natos, favorecendo suas primeiras incursões 

no mundo da linguagem. Após intensa discussão, o grupo conclui que os bebês percebem 

muito visceralmente o mundo à sua volta, incluindo as circunstâncias adversas que marcam o 

início da vida numa UTIN. 

A fim de endossar esse aspecto da discussão, cito para o grupo a experiência do 

acompanhamento de um bebê prematuro de aproximadamente 30 semanas que, após o 

nascimento fora imediatamente encaminhado à UTIN. Lá foram realizados os procedimentos 

de admissão na unidade e somente após cerca de uma hora o pai pôde visita-lo. Ao se 

aproximar da incubadora e ver o filho aos prantos, desesperado, o pai abriu a portinhola e 

dirigiu-se afetuosa e ternamente ao mesmo com um sonoro e emocionado “oi filho”. A reação 

do bebê de parar de chorar e procurar o olhar do pai, foi imediata. Conto que nitidamente 

buscou o olhar e se reconfortou com o toque do pai, cessando a agitação e reduzindo, nos 

monitores, até mesmo a frequência cardíaca. 
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Retomando o debate sobre o bebê em processo de morrer, o grupo afirma que conforta 

minimamente saber que o mesmo não sofre pela consciência clara da proximidade da morte. 

Hera atenta, ainda, para o luto das mães, cujos bebês necessitam de cuidados intensivos em 

UTIN já que precisam elaborar pela desconstrução do nascimento idealizado de seu filho ou 

filha, como se tratando da morte simbólica de um bebê imaginário, ideal para o nascimento 

atravancado e, quase sempre, traumático de um bebê real, bem diferente do sonhado no 

decorrer da gestação. O grupo, nesse ensejo, discute a série de expectativas projetadas nos 

bebês durante o processo gestacional quanto à aparência e estado de saúde principalmente o 

que, em pouco ou quase nada correspondem à real condição de um paciente de UTIN. Através 

de relato de experiência da própria maternidade, Psique endossa a ideia instigada no e pelo 

grupo de que geralmente há em circunstâncias de UTIN um processo de “não 

reconhecimento” imediato da mãe em relação ao seu bebê, levando tempo para esse 

reconhecimento acontecer, uma vez que o bebê real geralmente não condiz com o bebê 

imaginário construído ao longo da vida da mulher e, em especial, durante a gravidez. Afrodite 

reflete sobre o que chama de “luto duplo”, ao referir-se àquelas mães que, em meio, a esse 

enlutamento pela perda do bebê idealizado, acabam por perder concretamente o bebê real, 

quando acontece a morte propriamente do seu bebê na UTIN. 

Na sequência, proponho uma atividade de psicodramatização com o intuito de 

fomentar a discussão sobre o assunto, bem como explorar os nuances do processo de trabalho, 

atribuição de papeis profissionais e desenvolvimento de empatia. Para tanto, foram 

distribuídos personagens de uma UTI Neonatal, com o cuidado de evitar que algum 

participante recebesse um personagem compatível com a sua área de atuação. As personagens 

foram os seguintes, aleatoriamente distribuídos entre as participantes presentes:  

a) Mãe – representada por Afrodite;  

b) Pai – representado por Atena 

c) Técnica de enfermagem responsável pelo cuidado do paciente no referido plantão – 

representada por Hebe 

d) Técnica de enfermagem de apoio – representada por Hera 

e) Enfermeira – representada por Dóris 

f) Fisioterapeuta – representada por Psique 

g) Médica – representada por Harmonia 

h) Psicóloga – representada por Irene 

 



119 
 

Uma vez munidas de suas personagens, foi apresentada a seguinte situação fictícia ao 

grupo:  

 

Caso clínico fictício: 

João Paulo está internado na UTIN há pouco mais de 2 meses. Trata-se de um bebê 

prematuro, nascido às 29 semanas de gestação. Nesse tempo, encontrou muitas dificuldades, 

dentre elas o desenvolvimento de uma enterocolite necrosante que o levou a necessitar de 

uma cirurgia aos 32 dias de vida. Desde então, trata de sucessivos ciclos infecciosos, 

causados por agentes diversos e potencialmente nocivos. Necessitou, durante todo esse 

tempo, de altos parâmetros respiratórios, com poucos momentos de redução da sedação, já 

que nesse caso, agitava, sinalizando dor e/ou desconforto. Não respondeu bem às tentativas 

de introdução de dieta, permanecendo longos períodos em jejum. Diante de um novo quadro 

de infecção por um novo microrganismo causador de uma sepse tardia, João passou a 

instabilizar nas últimas 24 horas, chegando a evoluir para uma parada cardiorrespiratória 

há cerca de 2 horas. Após a reanimação manteve-se num estado crítico, não respondendo 

mais às altas doses de drogas vasoativas administradas. Sua mãe, Maria, é presente, tendo 

permanecido boa parte desse tempo no alojamento do hospital, acompanhando o tratamento 

de seu filho. Tem uma filha de 4 anos e um de 12 anos em casa; o esposo, Carlos, realiza 

poucas visitas, pois residem num município distante e ele precisa trabalhar (servente de 

pedreiro numa obra). Enfrentam grandes dificuldades financeiras e, na atual situação, vê-se 

na responsabilidade de cuidar dos filhos e da casa na ausência da esposa. A esposa o 

mantém informado sobre a evolução do quadro clínico do filho, de modo que, na ocasião da 

piora geral e diante do risco eminente de óbito, providenciou uma carona e veio ao hospital; 

acabou de chegar na unidade. 

 Após a leitura do caso clínico fictício, proponho a organização da seguinte cena: 

Descrição da cena: 

Nesse momento, encontram-se junto ao leito do paciente – Maria, Carlos e a técnica de 

enfermagem responsável pelo cuidado de João no plantão. Estão no interior da unidade 

ainda no momento, as seguintes plantonistas: as demais técnicas de enfermagem, a  

enfermeira, a médica, a fisioterapeuta e a psicóloga.  

João Paulo evoluiu para uma segunda parada... a equipe solicita a saída dos pais, 

que, aflitos, passam a aguardar na sala de espera. A equipe tenta reanima-lo, mas já 

passaram mais de 10 minutos e ele não respondeu mais, cessando todos os seus sinais vitais. 

João Paulo morre. 
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A partir de então, o grupo foi estimulado a desenvolver a sequência da dramatização 

como lhes conviesse. Tal sequência contemplaria o período pós-óbito, transmissão da notícia 

à família e retirada do corpo da unidade. 

Apesar da dificuldade inicial em dramatizar a cena e exporem-se ao grupo, as 

participantes passaram a construir a continuidade da cena. Representando a mãe, Afrodite 

relata estar desesperada com o estado crítico do seu filho e do pedido para ela e o esposo se 

retirarem da unidade. Em tom bem-humorado, faz um adendo, afirmando que caso se tratasse 

de um situação real, a primeira medida que a equipe tomaria seria acionar o serviço de 

psicologia para o atendimento aos pais. O grupo reage com risos, confirmando a ideia de que 

cabe estritamente ao psicólogo o papel de acolher no âmago do sofrimento, em se tratando de 

um contexto hospitalar. 

Ao chegar à unidade, a médica (Harmonia) comunica à psicóloga (Irene) o óbito de 

João Paulo, apesar dos esforços e solicita que a mesma inicie, com os pais, uma introdução do 

agravamento do quadro, no sentido suposto de “prepara-los” para a notícia que, em seguida 

ela transmitirá à família. Harmonia afirma não saber exatamente como se dá a abordagem da 

psicóloga (o) nesse tipo de situação, mas imagina que, muitas vezes nessa introdução, a 

família já deduza que o bebê morrera. 

Ao se colocar no lugar de psicóloga na cena, Irene afirma não saber o que falar, pois 

se trata de um momento muito difícil, de extrema dor, tanto que seu real desejo seria “abraçar 

a mãe e chorar junto” (sic). A despeito da dificuldade que pressupostamente teria ao abordar a 

família, enfatiza a necessidade de proporcionar conforto à mesma através da acolhida e da 

conscientização acerca da realidade. Afinal, “saber a verdade dói, mas não saber dói muito 

mais” (Irene). Na continuidade da cena, Irene já estaria sabendo do óbito, retorna à sala de 

espera e comunica aos pais a segunda parada do bebê e as grandes chances de não haver 

sucesso na reanimação. 

Atena aproveita a oportunidade para questionar sobre a comunicação do óbito, 

desejando saber por quem esta comunicação é feita. Exponho que, legalmente, é um dever 

médico, mas que na prática, em diversas situações em que há psicóloga (o) na assistência ao 

caso, este profissional pode acabar sendo o arauto da má notícia, à medida que a família pode 

pressupor ou deduzir que o óbito ocorrera, a partir da abordagem preliminar desse profissional 

incumbido na acolhida familiar. Nesses casos, a (o) médica (o) confirma o óbito, relatando em 

que circunstâncias a morte aconteceu (medidas adotadas, suporte disponibilizado, resposta do 

paciente, horário de óbito, etc.). 
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O grupo trava um debate intenso sobre o processo de comunicação do óbito. Na cena 

interpretada pelas personagens, os pais estavam presentes na unidade, acompanhando toda a 

movimentação da equipe e evolução negativa do quadro clínico do filho. Entretanto, as 

participantes aludem aos casos em que não ocorre dessa forma, quando os familiares estão em 

casa, na ocasião da piora ou da morte do bebê, quando residem em outras cidades e se 

questionam sobre qual seria a maneira ideal de proceder a essa comunicação. Algumas 

acreditam que, se no contato telefônico para acionar os familiares, estes já perguntam se 

aconteceu o óbito, seria prudente confirmar para evitar o protelamento da angústia de “não 

saber a verdade” (Irene). Outras, porém, aventam os riscos que podem estar associados a essa 

notificação via fone, como o risco de acidente de trânsito, por exemplo, uma vez considerado 

o estado de tensão da família. Também atentam para as situações em que os familiares estão 

distantes do hospital, a morte não é comunicada por telefone, sendo que só ficam sabendo ao 

chegar à UTIN. Nesses casos, precisam retornar ao seu município de origem para 

providenciar a documentação para o registro do óbito no cartório de registro civil.  

À despeito das inúmeras possibilidades de reação familiar diante da notícia da morte 

do seu bebê, bem como a existência e o grau do vínculo com a equipe da unidade, o grupo 

conclui que não há fórmulas, sendo que cada caso demanda condutas singulares, de acordo 

com as suas especificidades. Todas confirmam a necessidade de atenção, caso a caso, com 

constantes revisões das práticas assistenciais, visando o melhor atendimento às necessidades 

de cada família em sua singularidade. 

Na continuidade da cena, a psicóloga (Irene) acompanha os pais até a sala da médica 

para serem informados sobre o desfecho pós-segunda parada cardiorrespiratória. Enquanto 

isso, a fisioterapeuta (Psique) e a técnica de enfermagem da assistência (Hebe) preparam o 

corpo do bebê, retiram os equipamentos, tubos e acessos, de modo a deixa-lo pronto para que 

os pais possam se despedir do bebê, posteriormente, caso desejem. Hebe faz um adendo, ao 

comentar que imagina o quanto seja difícil fazer essa preparação do corpo, afirmando que 

estava angustiada por estar representando a técnica, principal responsável por tal tarefa, 

considerando que esta pode ser a pior parte de todo o processo. Alega que, mais do que o 

manuseio do corpo morto, a angústia sentida está relacionada mais ao fato de não estar 

presente na hora da notícia, “de não estar lá para abraçar aquela mãe, aquela família” 

(Hebe). Desse modo, caso estivesse nesse lugar de fato, “a cada óbito ficaria a sensação de 

não ter encerrado um ciclo” (Hebe), simbolizando sempre um vazio na troca com aquela 

família. Aproveita o momento, para relatar sua experiência como pediatra que se angustia 

muito até comunicar o óbito à família, mas que com a comunicação, de fato, consegue 



122 
 

“fechar o processo” iniciado no tratamento e finalizado com a morte do bebê. Se há abertura 

por parte dos pais “encerra esse ciclo” com um abraço, uma acolhida à dor daquela família, o 

que ajuda a reconfortar a si mesma, constituindo uma “sensação de alívio” (Hebe). Relembra, 

inclusive, a única situação em que não conseguiu abraçar a mãe depois de dar a notícia da 

morte do bebê, por esta não ter oferecido abertura para receber o suporte naquele momento. 

Descreve como um desfecho que lhe despertou sentimentos negativos, na medida em que não 

pôde finalizar com uma manifestação de carinho pela mãe, chegando a referir que pensou em 

relação à mesma: “Além de não ter te entregado o teu filho, também não consegui fazer nada 

por você” (Hebe). 

Enquanto Hebe apresenta a externalização do afeto pela família como uma 

necessidade inerente ao seu processo de trabalho, Atena acredita que esse tipo de 

aproximação com a família no pós-óbito do bebê, depende do grau de empatia que a equipe 

desenvolve com cada mãe em específico. Segundo sua percepção, quanto mais frequente a 

presença da mãe na unidade e quanto maior for seu vínculo com o filho ou filha, maior será o 

vínculo com a equipe e, desse modo, o alto nível de empatia por essa mãe gera solidariedade e 

necessidade de prover apoio. Afrodite afirma não ter essa necessidade, preferindo evitar o 

contato após a morte do bebê. Diz interessar-se pela história da família, contexto e 

características para entender “como eles interagem com o neném e o quanto querem esse 

neném” (Afrodite), mas que quando ocorre o óbito, opta por manter uma “postura 

profissional, para evitar a angústia”. Outras participantes compartilham do sentimento e da 

conduta de Afrodite, numa clara atitude de autodefesa e autoproteção. 

Voltando à cena, a mãe, interpretada por Afrodite diz desejar segurar o corpo de seu 

bebê morto no colo e acredita que, caso alguém da equipe se aproxime dela nesse momento 

para prestar-lhe apoio, pode lhe fazer bem. Porém, não consegue desvencilhar-se totalmente 

de seu papel profissional para imaginar-se no lugar da mãe que acabara de perder o filho. 

Acredita que, no lugar da mãe, iria se apegar ao esposo para enfrentar o momento, tenderia a 

aceitar melhor o suporte da psicóloga e sentiria necessidade de conversar com a médica para 

saber dos detalhes e sanar possíveis dúvidas, além de agradecer à equipe pelos cuidados 

prestados ao bebê durante a internação.  

 Hebe acredita que saber detalhes de como ocorreu o óbito não é frequente, parecendo 

não apontar como uma necessidade para a maioria das famílias ou então ser resultante de “um 

estado de choque”. Irene, Dóris e Psique atribuem esse não questionamento dos pais acerca 

dos detalhes clínicos ao fato de que, na grande maioria das vezes, essa família já estaria a par 
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da piora do quadro e, inclusive, do grande risco de óbito. Desse modo, a materialização do 

óbito seria a confirmação das duras possibilidades levantadas ao longo dos boletins médicos. 

 No contexto da cena, a enfermeira (Dóris) pôs-se a retirar os acessos venosos mais 

profundos, auxiliando no preparo do corpo do bebê e, na sequência, tratou de organizar a 

documentação do prontuário, providenciando as questões burocráticas. Relata que este ritual 

de cuidado com o corpo morto do bebê faz aflorar diversos sentimentos, especialmente de 

tristeza. Tal relato perpassa a interpretação da “enfermeira plantonista” da dramatização 

proposta, sendo vivenciado frequentemente por ela na sua prática profissional diária como 

técnica de enfermagem, 

 Em relação ao ritual, frequentemente realizado pelos pais de segurar o corpo morto do 

bebê no colo, junto ao leito onde o mesmo permanecera durante a internação, para simbolizar 

uma despedida, as participantes manifestam diferentes reações. Irene afirma sentir-se muito 

angustiada com a cena que se configura nessas situações. Psique e Afrodite também 

consideram muito triste esse contexto de despedida e consideram que o ideal seria que esse 

momento pudesse acontecer em outro espaço que não no interior da unidade. Alegam que, 

mais do que poupar a equipe de compartilhar diretamente esse momento com a família, 

reservar um local externo à unidade pode poupar os pais de exposição e também os retiram do 

ambiente onde tudo aconteceu – altos e baixos do tratamento, expectativas, piora do quadro 

clínico e, por fim, a morte do bebê. Atena e Dóris não veem problema no ritual ser realizado 

no interior da UTIN e que a intimidade da família é garantida pelas cortinas do box que são 

capazes de isolá-lo para esse momento íntimo, o que também pode preservar a equipe do 

contato visual direto com a cena. A maioria do grupo, porém, advoga em favor do ritual 

sempre acontecer fora da unidade para poupar a equipe de sofrimento e estresse adicionais, 

uma vez considerada a necessidade de dar continuidade ao plantão, o que inclui dedicar 

atenção aos bebês e às famílias que continuarão no processo de internação e tratamento. 

 Comentam que, muitas vezes, esse momento da família, cujo tempo de duração não 

pode ser previsto, é realizado na sala de Harmonia (enfermeira-chefe) ou numa sala anexa à 

sua, onde fica uma espécie de depósito de equipamentos. Também citam a precariedade do 

espaço do necrotério da instituição, que em nada favorece a acolhida familiar – local afastado, 

frio, isolado das alas, onde se encontram acumulados muitos insumos hospitalares, não 

havendo estrutura mínima de conforto para os familiares.  Concordam que estes também não 

constituem locais apropriados para esse momento tão íntimo e de tanta dor. Acreditam que 

deveria haver uma sala própria para essa finalidade, na qual a família pudesse se sentir à 

vontade para externalizar seus sentimentos, emoções e para simbolizarem esse adeus ao bebê 
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da forma que lhes convir. Seria como se, nesse momento e em nenhum outro antes, pudessem 

tomar para si seu bebê, segurá-lo, abraça-lo, beijá-lo, enfim, fazer tudo o que desejariam ter 

feito desde o início e não puderam, dadas as necessidades de cuidado intensivo. 

 Atena atenta, ainda, para a importância desse momento para os pais e, em especial, 

para a mãe, que não vai ter a oportunidade de segurar seu bebê no colo durante o velório. 

Portanto, as que desejam ritualizar dessa forma, só poderão fazê-lo no hospital, após 

receberem a notícia do óbito. Independentemente do local ou das condições, o grupo é 

unânime quanto ao fato deste representar um momento a que a família tem direito, devendo 

ser estimulado por acreditarem que são simbolismos que podem ajudar no enfrentamento e na 

elaboração do luto. À despeito dos sentimentos gerados na equipe e no quão “pesado” pode 

ficar o clima do plantão, esse momento precisa ser assegurado para os pais, caso desejem 

obviamente. Hebe discorre sobre as especificidades do velório de adulto em relação ao velório 

de um bebê. Para ela, a despedida de um adulto no ritual do velório pode ser representada por 

um afago na cabeça ou um beijo na testa; o mesmo parece não ocorrer com o bebê, segundo 

sua análise. Acredita que o afeto voltado para um bebê só pode ser simbolizado pelo “pegar, 

segurar no colo” (Hebe), não fazendo muito sentido outras manifestações de afeto, havendo, 

portanto, um apelo físico mais intenso, a seu ver. 

 Voltando à cena da psicodramatização proposta, o pai (Atena) diz estar perplexo, sem 

conseguir, ainda, se apropriar devidamente da realidade concreta da perda, estando “mais 

focado no bem-estar da mãe” (Atena). Acredita que somente se permitirá sofrer depois de 

passados esses primeiros momentos e após ter organizado e providenciado os 

encaminhamentos de ordem prática – documentação, liberação do corpo, comunicação dos 

familiares, preparação do velório e sepultamento, entre outras questões. Considerando que, na 

dramatização, as participantes revelam suas percepções, construídas pela apreensão da 

realidade, tal qual ela se apresenta, aqui fica evidente mais um ponto passível de discussão de 

gênero: a mãe como a figura frágil, que necessita de cuidado e atenção, devendo ser poupada; 

o pai, como aquele ser autocontrolado, que filtra seus próprios sentimentos e se responsabiliza 

por questões objetivas que demandam postura racional.  

Para instigar reflexão, lanço essa diferença de posicionamento que, em suma, reflete 

uma diferença de gênero, reforçada e reproduzida socialmente. A discussão travada pelo 

grupo sobre esse aspecto suscita questões que podem descortinar as razões para a diferença de 

comportamentos de mãe e pai diante da perda de um recém-nascido. O grupo elenca como 

aspectos que possivelmente contribuam para essa demarcada diferença: padrão cultural da 

família (atribuição interna de papeis sociais rigidamente incorporados, limitação cultural, 
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cultura regional fortemente patriarcal e machista que em muitos casos explicaria o 

embotamento afetivo de alguns homens-pais); características do puerpério, fase na qual a 

maioria das mães que perdem bebês se encontra (sistema hormonal alterado pela gravidez, 

pelo pós-parto e lactação; questões psicodinâmicas relacionadas a ter desenvolvido e abrigado 

o bebê em seu corpo; o fato de, muitas vezes, ainda estar bastante debilitada pelo parto). 

Finalizo a vivência salientando que se tratou de um estímulo diferente dos 

anteriormente utilizados, cujo objetivo foi o de instigar a empatia, à medida que cada 

participante representou uma personagem que se distingue do seu papel profissional, de fato. 

Nesse tipo de atividade, faz-se necessário um “despojamento simbólico” de sua identidade 

para uma efetiva incorporação do papel que cotidianamente é desempenhado por outro ser. 

Longe de constituir uma tarefa fácil, pode ser encarado como um desafio válido que nos ajuda 

a identificar aspectos e nuances pela perspectiva de outrem. Todas concordam com a validade 

e endossam o quanto é difícil estar no lugar do outro. 

 

6. Avaliando a participação no Projeto “Falando de Morte na UTI Neonatal” 

Na sequência, retomo os objetivos do projeto “Falando de Morte na UTI Neonatal”, 

faço um breve retrospecto do que fora trabalhado até ali e ressalto a importância da avaliação 

que as participantes fazem da experiência de participar de um programa de educação para a 

morte. Proponho a seguinte dinâmica de avaliação, nomeada de “Que bom, que pena, que 

tal”: cada participante foi convidada a descrever no item “Que bom” o que considerou válido, 

efetivo, agregador em participar do projeto; no item “Que pena” os aspectos negativos da 

participação e; em “Que tal” apresentar sugestões, considerando a possibilidade de realização 

da atividade com outros grupos. 

Hera iniciou a vivência de avaliação dizendo que gostou “de tudo, que bom poder ter 

um espaço para falar sobre a morte, sobre o que a gente pensa da morte”. Não elenca 

aspectos negativos, pois acredita que o saldo da experiência foi satisfatório em todos os 

sentidos. Em “Que tal”, gostaria que houvesse uma continuidade, de modo que esse tipo de 

atividade integrasse a rotina de trabalho, no que tange à educação continuada em saúde, 

“senão toda a semana, pelo menos uma vez por mês ou com certa frequência, até mesmo 

para unir as equipes para um trabalho comum”, aludindo ao fato de o grupo ter sido formado 

por profissionais de diferentes áreas e de diferentes equipes/turnos. 

Atena comenta, bem-humorada: “que bom que eu vim pensar nisso”. Em seguida, 

compartilha com o grupo que nem sempre se sente motivada para vir ao hospital nos seus 
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dias/horários de folga, mas que, diante da proposta de participar da discussão de um tema, 

ainda considerado tabu, sobre o qual ninguém quer falar, lhe instigou de alguma forma. 

Considera muito positivo o interesse e entusiasmo em propor esse tipo de atividade para um 

setor fechado e marcado pela tensão de situações-limite. Afirma que percebe “cada vez mais, 

que a gente não está preparado para lidar com a morte, que está totalmente despreparado, 

assim como a sociedade inteira” (Atena), lamentando profundamente que não consigamos, 

enquanto seres humanos, encarar a morte com naturalidade. Também lamenta por ser muito 

curto o tempo do projeto, referindo que “quatro encontros são muito pouco e que não vamos 

sair do projeto sabendo lidar melhor com a morte”. Considera, assim como Hera, ser 

necessária a continuidade do projeto, com uma frequência regular, mas acredita que há uma 

dificuldade grande associada a despertar nos trabalhadores da saúde e, em especial, os da área 

hospitalar, o interesse por aderir a programas de educação e capacitação. 

Afrodite foi a próxima a se manifestar e iniciou apontando como aspecto positivo mais 

significativo para ela foi o fato de ter tido a oportunidade de participar e de os encontros não 

terem coincidido com dias de plantões seus. Acrescenta que o grupo formado para o projeto 

foi bem coeso, aberto, no qual todas se sentiram à vontade e livres para se expressarem e que 

a interação fora intensa, chegando a ser divertido em diversos momentos. No item “Que 

pena”, lamenta por nem todos os colegas aceitaram o convite e aderiram ao projeto, pois 

acredita que num grupo maior as discussões seriam mais enriquecedoras ainda. Considera que 

seria bastante profícua a participação, especialmente de maior número de enfermeiros, pois 

“cada um tem uma visão de liderança de equipe diferente” (Afrodite). Em “Que tal” sugere a 

realização de momentos como esse semanalmente ou mensalmente, “mesmo que não seja 

somente sobre o tema „morte‟, mas sobre as angústias que se passa numa UTI, as angústias 

profissionais por ser um ambiente fechado e tenso”. 

Na sequência, Irene reitera o já exposto anteriormente por Atena, endossando o quanto 

considera importante que alguém tenha pensado em propor a discussão de um tema tabu, o 

qual todos tendem a negar e sobre o qual ninguém quer falar, por configurar um fenômeno 

desconhecido, enquanto experiência e, portanto, assustador. Admite que, a princípio dispôs-se 

a participar do projeto por solidariedade à iniciativa, mas sem muita pretensão de que 

representasse algo agregador, afinal a morte é um assunto que sempre lhe “causou pavor” 

(Irene). Afirma que, já no primeiro encontro, depois de chorar muito, continuar chorando em 

casa, ao recordar das questões evocadas pela discussão, percebeu que, pessoalmente, “a morte 

é um tema que precisa ser trabalhado, como pessoa, como profissional”, admitindo não saber 

lidar com tal questão, especialmente com o medo de perder alguém querido, o que a 
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atormenta constantemente. Acredita que encarar a morte, problematizá-la, discutir seus 

nuances pode ajuda-la a “se preparar para receber notícias de morte na vida pessoal e saber 

acolher melhor as famílias que perdem bebês na Neo” (Irene), referindo-se ao âmbito 

profissional. Tudo o que descreveu reafirma, para ela, o quanto fora enriquecedora a 

experiência de participar do projeto. 

Como aspecto negativo, lamenta já ter acabado, tendo em vista que se trata de um 

tema inesgotável, havendo assim, muitas outras dimensões para se abordar e discutir. Como 

sugestão, propõe a continuidade e a extensão para outros setores do hospital, pois pensa ser 

uma questão-problema para todos os profissionais que lidam com a morte, seja do bebê, seja 

do adulto ou do idoso. Pela presente experiência, avalia que esse tipo de trabalho representa 

um primeiro passo e, talvez o mais difícil, qual seja: falar de morte. Uma vez transposta essa 

barreira, falar sobre o tema pode ser mais leve do que pode parecer a priori, afinal, trata-se de 

um fenômeno tão natural quanto viver. Relata que, para si, ajudou a se preparar melhor para 

tal fenômeno ou, pelo menos, a se preocupar com a necessidade de estar mais bem preparada, 

em vez de só evitar o assunto. Por isso, considera que os profissionais de todos os setores 

ganhariam ao participarem desse tipo de projeto, uma vez que sua convivência com colegas 

de outras alas revela que “ninguém está minimamente preparado para lidar com a morte no 

hospital” (Irene). Cita a “frieza que caracteriza o trabalho do pessoal da saúde que, com os 

anos de trabalho e de profissão, vai esfriando o coração, vai deixando de lado as emoções e 

isso não pode acontecer”, reconhecendo como uma estratégia de defesa do profissional diante 

do sofrimento do outro que não quer tomar para si, à medida que se aproximar ou se envolver 

na situação de perda. Diz ter percebido, a partir das discussões que, embora o profissional 

tenha que manter uma postura diferenciada, ponderada e mais equilibrada, é inevitável que a 

morte de outro ser humano provoque sensações e desperte sentimentos nesse mesmo 

profissional que, antes de qualquer papel social, é um ser humano. Também afirma que agora 

compreende melhor que a morte causa dor e que, por isso mesmo, deve-se aceitar o 

sofrimento do outro, permitir e respeitar as manifestações desse sofrimento. 

Em seguida, Dóris avalia a participação no projeto, referindo ter sido uma 

“experiência muito produtiva”, sendo que o que mais enriqueceu foi a oportunidade de ouvir 

as colegas, saber de suas opiniões, conhecer suas ideias acerca da morte e compartilhar de 

sentimentos que afloraram no decorrer do processo. Para ela, essa diversidade de olhares lhe 

permitiu alargar sua própria percepção sobre morte e morrer, bem como lhe reafirmou a 

necessidade de sempre respeitar o outro nas suas necessidades e nas suas diferenças, afinal, 

todos são afetados pela morte, porém, de modo muito particular. Também relata ao grupo que 
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discutir morte no projeto a ajudou a lidar melhor com a experiência de ter perdido o pai, o 

qual residia em outra cidade, o que a privou de simbolismos de despedida, lhe incutindo 

sentimentos de culpa. Por tudo isso, lamenta que tenha acabado o projeto que, para ela, fora 

muito significativo. Acrescenta que a metodologia do trabalho educativo em grupo é, para ela, 

uma excelente via de aprendizagem e de efetiva construção coletiva. Assim como as colegas 

que se manifestaram anteriormente, sugere que o projeto tenha continuidade. Enfatiza que 

considera e valoriza os programas de educação continuada como extremamente necessários ao 

desenvolvimento profissional e pessoal, à medida que “sempre estamos aprendendo e todo o 

conhecimento é válido” (Dóris). 

Hebe inicia a sua avaliação, relatando “que bom que a gente pôde fazer esse trabalho, 

falar de um assunto que a maioria das pessoas prefere evitar”. Atenta para os diferenciais 

que, em sua opinião, o hospital em questão possui, com destaque para a atuação de 

profissionais como psicólogo e assistente social, os quais assumem o suporte psicoassistencial 

nas situações de óbito. Compartilha, a partir do relato de experiências profissionais anteriores 

à atual, o quanto é mais difícil quando não se dispõe do apoio desses profissionais para o 

enfrentamento de situações críticas como a morte. Infere que as famílias são muito melhor 

assistidas quando a equipe psicoassistencial é presente e atuante. Como aspecto positivo 

também ressalta a possibilidade de ouvir como cada participante experiencia a morte na 

UTIN, de acordo com as especificidades de cada categoria profissional, de personalidade, de 

preparo dentre outros aspectos. Comenta que na dinâmica de dramatização, pôde perceber que 

cada profissional envolvido sofre à sua maneira e que as atividades inerentes a cada um 

podem atenuar ou intensificar a fragilidade e o sofrimento do profissional diante das situações 

de morte na unidade. Levou-a a refletir que se é difícil para ela, “enquanto médica dar a 

notícia da morte, de repente pode ser bem mais difícil para a técnica de enfermagem que tem 

que preparar o corpo, por exemplo” (Hebe). 

Também sinaliza como ponto positivo o fato de que “falar desse assunto, por incrível 

que pareça, acalma”. Relata que, nos últimos tempos, vinha sofrendo por se dar conta de que 

seu pai já está com 70 anos e do quanto isso traz à tona o medo da perda de alguém amado. 

Percebeu, no decorrer do projeto, que pensar na morte e falar dela “passou a ser muito mais 

natural”, que o medo frente ao desconhecido existe e temos que reconhecê-lo e encará-lo, de 

modo que nos cabe aproveitar bem e, ao máximo, a vida, enquanto é possível. Em outras 

palavras, acredita que o medo da morte não pode atormentar a vida a ponto de dificultá-la, ou 

condicioná-la ou limitá-la. Por isso, após a participação em todos os encontros, afirma que a 

“sensação é de paz”. Lamenta o fim do projeto, endossando a necessidade de continuidade, já 
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referida anteriormente pelas colegas, ressaltando a importância de um programa permanente 

de educação continuada, com regularidade de encontros com cada equipe, seja mensal ou 

bimestral. Para ela, o ser humano é frágil e carente, necessitando constantemente do contato, 

da acolhida e do carinho das outras pessoas, o que serve até como “estímulo reforçador” 

(Hebe). Nesse momento, o grupo brevemente discute a validade desse tipo de iniciativa como 

um mecanismo de humanização, que favorece o profissional de saúde, o que reflete 

diretamente no atendimento por este prestado a seres em intenso sofrimento. Todas 

concordam que programas como esse configuram um “cuidado” para com a equipe. 

Na sequência, Harmonia pôs-se a avaliar a participação no projeto e iniciou 

discorrendo sobre os aspectos positivos. Afirma concordar com todas as avaliações expressas 

pelas colegas e ressalta a importância de se estudar, de sempre estar buscando novos 

conhecimentos, o que agrega valor ao ser-pessoa, bem como ao ser-profissional. Reitera que 

acredita que, “enquanto profissionais, temos a obrigação de estudar e de fugir dos 

„achismos‟”, pois considera que esta se traduz numa necessidade individual, mas que mais do 

que a dimensão pessoal, a dinâmica de um serviço de saúde exige conhecimentos pautados 

cientificamente. Alerta sobre o risco de “acomodação profissional” (Harmonia), quando 

estamos imersos na realidade e no cotidiano do trabalho. Segundo sua opinião, isso não pode 

acontecer pelo fato de que, em saúde, talvez mais do que em outras áreas, a vida de pessoas 

depende da intervenção profissional assertiva e, portanto, qualificada e especializada dos 

profissionais. Destaca a necessidade de se conceber iniciativas como a do projeto enquanto 

“parte da rotina de trabalho, assim como qualquer uma das outras atividades que são 

desenvolvidas na assistência” no setor. Trata-se da integração de saberes e práticas, 

atravessada por um processo educativo, a seu ver, de salutar importância. 

Harmonia significa a experiência de participação no projeto como algo que contribui 

para que a equipe se “estruture para prestar um atendimento de mais qualidade”. Em tom 

reflexivo, relata ter sido a primeira vez que se pôs a pensar sobre a maneira com que pensa a 

morte e que isso foi bastante enriquecedor. Afirma que, a partir dos encontros, passou a se 

autoperceber e a identificar algumas atitudes suas diante do tema, incluindo a tendência a 

evitar pensar e discutir uma temática tão presente no cotidiano de uma UTIN. Acredita que, 

no contexto profissional, a equipe se depara frequentemente com a morte, porém, nunca havia 

se dedicado a falar sobre a questão e, após a experiência dos encontros, percebe como esses 

momentos são importantes e necessários. Assim como Afrodite, Harmonia lamenta a não 

participação de mais profissionais, também cogitando que um grupo maior resultaria em 

discussões ainda mais ricas. Assim como as demais participantes, Harmonia também 



130 
 

considera extremamente relevante a manutenção do programa, pois afirma que “somos 

sementinhas que devem ser plantadas para dar frutos”, a médio e em longo prazo. Assim 

como o tema morte, alude a uma “infinidade de assuntos para discutir, trabalhar e melhorar, 

pois só assim, se evolui como ser humano” (Harmonia). 

E, encerrando a sessão de avaliações do programa, Psique também considerou a 

experiência muito válida e enriquecedora, pessoal e profissionalmente. Relata ao grupo que  

discutir morte no projeto lhe ajudou a modificar “um pouco a visão de morte, até mesmo a 

morte na UTIN” e diz ter percebido que evitar pensar sobre o assunto é a estratégia que mais 

utiliza para se proteger do sofrimento. Admite ter constatado que pensar e discutir o referido 

tema não é necessária e unicamente doloroso e que possibilita ampliar o olhar sobre as 

famílias que perdem bebês na unidade, passando a compreender melhor os sentimentos das 

mães em relação à perda e em relação à própria equipe que cuidara de seu bebê até então. Ao 

ampliar a compreensão acerca desses sentimentos, afirma se sentir mais aberta e mais apta 

para respeitar mais as manifestações da dor, que se apresentam de modo muito peculiares, a 

depender do perfil de personalidade e ou do padrão cultural da família. O discurso de Psique 

sugere uma maior sensibilização ao sofrimento das famílias, numa clara necessidade pessoal 

de maior externalização da solidariedade nas ocasiões de óbito na unidade. Comenta, ainda, 

que a participação no programa a ajudou a elaborar melhor os próprios sentimentos 

relacionados a perdas já sofridas na família e ao frequente medo de perda de pessoas queridas. 

Psique lamenta por não ter podido participar de um dos encontros e como sugestão 

também aponta para a continuidade do programa, por este aludir a um tema que não se esgota 

e que está sempre carecendo de novas significações, à medida que os casos mudam, as 

histórias de vida se diversificam dentro da UTIN, fazendo emergir novas demandas. 

Finalizo o tópico de avaliação e o programa propriamente expondo o agradecimento 

pela participação das voluntárias que sacrificaram horários de folga e contra turno do trabalho 

em prol da efetivação desse programa-piloto. Evidencio que as avaliações servem de estímulo 

para uma possível continuidade desse programa educativo, através de redimensionamento da 

ideia inicial, por meio do angariamento de apoio institucional. Ressalto que a participação das 

voluntárias durante todo o processo e, especialmente os discursos correntes nas avaliações, 

conferem sentido à iniciativa do programa de educação para a morte na UTIN. Compartilho 

com o grupo que, dessa maneira, os encontros perpassaram a mera realização da “pesquisa de 

campo” de um programa de pós-graduação, avançando para uma experiência profissional e 

pessoal inigualável e altamente enriquecedora. À título de reflexão final, exibi um vídeo com 

uma breve entrevista intitulada “A morte ensina a viver”, realizada com a psiquiatra brasileira 
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Ana Cláudia Quintana Arantes, especialista em Cuidados Paliativos
19

. Na entrevista, a 

profissional fala sobre o sentido de vida que a proximidade da morte faz emanar, a partir da 

relação entre autorealização e bom aproveitamento do tempo. Em seguida, entreguei uma 

pequena lembrança com a seguinte mensagem: 

 

 
Figura 5 

 

7. Desvelando sentidos – construindo compreensões do vivido 

Até agora, me detive a detalhar a descrição dos encontros, por considerá-la bastante 

elucidativa no sentido de compreender o fenômeno a que se propôs sondar a pesquisa aqui 

relatada. Após a elaboração do texto que contemplou o desenvolvimento de cada momento, 

com a transcrição literal de muitas falas das participantes, retomei a descrição e as filmagens 

reiteradas vezes, de modo a captar nuances, ênfases e apelos contidos nos discursos travados 

em cada encontro. Nesse exaustivo exercício, busquei considerar as particularidades de cada 

experiência ou impressão compartilhada em relação à pessoalidade de cada ser-participante e 

no que tange ao contexto grupal do qual faziam parte.  

Levar em consideração a singularidade de cada ser imerso no universo da pesquisa 

significou, para mim, enquanto pesquisadora, um constante e inesgotável exercício de empatia 

e sensibilidade, afinal, demandou um despojamento de pré-conceitos, uma espécie de 

“esvaziamento” de si e uma projeção proposital e total no momento. Isso sem perder de vista 

os objetivos da pesquisa, a fim de direcionar o olhar e a escuta para o foco e, assim, recordar a 

todo instante do que, de fato, desejava conhecer. Além disso, se fez indispensável um, 

também constante, exercício de autoexame e autoanálise, no sentido de identificar meus 

sentimentos, posturas e impressões acerca de cada ponto discutido ou em relação a cada 

discurso construído nos encontros. Fatores como a preocupação prática com o tempo 

                                                           
19

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MWwbYmGaDmI, acesso em 02/08/2016. 

Pensar a morte nos faz valorizar mais a vida... Cada novo 

amanhecer, cada sorriso pelo caminho, pequenas ou grandes 

conquistas, obstáculos superados... Enfim, tudo o que ela 

abundantemente nos proporciona! 

Que possamos aprender com a morte! Afinal, ela tem muito a nos 

dizer sobre a vida, sobre o bem viver...  

OBRIGADA, de coração, pela participação no Projeto Falando de 

Morte na UTI Neonatal!!! 

Com imenso carinho, Angela   

10/08/2016  

https://www.youtube.com/watch?v=MWwbYmGaDmI
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investido em cada encontro e a preocupação pessoal com a aprovação e, consequente, adesão 

das voluntárias à continuidade do projeto atuaram como agentes ansiogênicos que, em 

diversos momentos, prejudicaram minha total entrega a cada momento em si. 

Retomar as falas significou, portanto, voltar a impetrar esse exercício, visando a 

análise mais aprofundada dos conteúdos aflorados. Assim, a cada retomada dos encontros, 

novas questões emergiam como centrais e imprescindíveis à compreensão do problema de 

pesquisa. No entanto, conforme fui revisitando as descrições, cheguei a pontos de 

similaridade ou contiguidade, o que possibilitou associar muitas dessas questões em núcleos 

comuns de sentido. 

Desse modo, procurei organizar a análise em unidades de significação e sentido. De 

antemão, considero necessário reiterar que o método fenomenológico-hermenêutico é, aqui, 

evocado, mas não empregado na sua forma original. Como inspiração, o referido método 

ajudou a pensar o fenômeno, a cercar esse “objeto” que se dava a conhecer e a construir uma 

compreensão a seu respeito. Uma pesquisa genuinamente fenomenológico-hermenêutica 

abrangeria a adoção de dispositivos inerentes à técnica, além de uma atitude fenomenológica 

segura e habilidosa. Portanto, reitera-se que a Fenomenologia é tomada apenas como 

inspiração e como um exímio modelo investigativo que fornece subsídios para a elaboração 

de uma análise sensível. 

A seguir, enuncio as unidades de significação e sentido que a análise dos encontros e 

do projeto como um todo possibilitou elaborar. Trata-se de polos aos quais me deterei mais 

atentamente, a partir da contribuição de vários referenciais, com o intuito de explorar os 

aspectos destacados pelas participantes. Isso nos permite conhecer os sentidos que as mesmas 

atribuem ao contato frequente com a morte no cotidiano de trabalho, assim como suas 

percepções acerca da participação no projeto “Falando de Morte na UTI Neonatal” como 

estratégia de educação em saúde. Acredita-se que conhecer esses aspectos pode favorecer a 

associação entre esse tipo de prática educativa à humanização em saúde, tanto no que tange à 

instância profissional, de atenção, escuta e qualificação dos profissionais, quanto no que diz 

respeito à população atendida que pode receber uma assistência mais sensível às suas 

necessidades e peculiaridades. As unidades foram nomeadas da seguinte maneira: 

a) Sentidos e sentimentos da morte – da falta de sentido ao sentido pleno do existir; 

b) O ser-profissional de saúde – questões de formação, gênero e categorias profissionais; 

c) Relação espiritualidade/religiosidade e morte e a busca por sentido; 
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d) A morte do bebê – especificidades de um fenômeno antinatural; 

e) Falando de Morte na UTI Neonatal – a experiência de um programa de Educação para 

a Morte. 

Vale ressaltar que tais unidades de significação não representam uma fragmentação 

didática de pontos isolados, mas sim, uma intricada rede de significações e ressignificações 

que dialeticamente se relacionam umas com as outras: ora, em relações de similaridade, ora 

de complementariedade. A organização foi disposta no sentido de favorecer a visualização da 

análise, sem a intenção de fragmentá-la. 

Também ressalto o fato de as relações da equipe com a família não comporem uma 

unidade de significação à parte. Isso porque a família integra todo o processo de assistência ao 

recém-nascido, em especial, os pais que geralmente são os familiares mais presentes. Assim 

sendo, as trocas entre profissionais e familiares são constantes e intensas, de modo que 

permeiam todas as unidades de significação abaixo discutidas. Como alertam Poles e Bousso 

(2006 p. 208): “[...] torna-se essencial contemplar a família nesse contexto, pois essas 

experiência é vivenciada intensamente por todos os seus membros, os quais necessitam de 

atenção”. 

 

7.1 Sentidos e sentimentos da morte – da falta de sentido ao sentido pleno do existir 

No decorrer de cada encontro, a temática da morte foi evocada frequentemente, 

através de diferentes tipos de estímulo. A intenção foi a de instigar o posicionamento das 

participantes, de modo a perceber sentimentos associados e sentidos atribuídos à morte, desde 

uma perspectiva geral até um âmbito mais particular da morte do bebê na UTI Neonatal. 

Entretanto, considerando que as trocas foram espontâneas e fluidas nos encontros, essa 

“sequência” não foi evidentemente “seguida à risca”, à medida que, desde o primeiro 

encontro, na ocasião da abordagem do conceito geral de morte, a questão da morte do bebê já 

esteve presente, permeando todo o projeto. Do mesmo modo, reflexões sobre dimensões mais 

amplas da morte surgiram durante todo o processo, incluindo o encontro dedicado à discussão 

sobre as especificidades da morte do bebê. Esse, a exemplo de outros pontos ilustrativos, 

demonstra o caráter dinâmico da interação humana. 

O primeiro encontro, dedicado à introdução do tema, a partir de uma apresentação 

geral do projeto, a vivência inicialmente proposta reportou diretamente à exploração dos 

conteúdos associados, pelas voluntárias, ao assunto morte. De seus discursos, ricos em 
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significação, emanaram, tanto sentimentos quanto sentidos que já revelam o caráter instigador 

do tema. Sentimentos tangenciados por emoções e sensações como “medo”, “angústia”, 

“impotência”, “perda” e “tristeza” foram mencionados como representativos da relação de 

cada participante com a morte. Tais sentimentos e emoções foram retomados em outros 

diversos momentos durante o desenvolvimento do projeto e coincidem com os sentimentos 

levantados por Silva e Rocha (2011), por Santos et al (2010), Mota et al (2011) e Toma et al 

(2014) em suas pesquisas com equipes de UTIN e UTIP frente ao cuidado de pacientes sem 

possibilidade terapêutica.  

Mesmo sem aparecerem diretamente como termos representativos de sua relação com 

a morte, as participantes evidenciaram, em seus discursos, o fracasso-impotência e a culpa 

como elementos presentes e geradores de sofrimento. Interessante observar como, no contexto 

de morte, o ser humano experimenta a antítese de traços que muitas vertentes teóricas 

consideram constituintes: a crença na onipotência e a fantasia de imortalidade. Diante da 

morte o ser se sente impotente e percebe-se mortal. O ser-profissional de saúde mais 

frequentemente, ao passo que mesmo ancorado por um vasto campo tecnológico, muitas 

vezes não pode impedir a morte, sendo que a morte desse outro a quem prestava o cuidado e a 

atenção, até então, o remete diretamente à percepção de sua própria finitude. Por mais que a 

tendência social e cultural atualmente seja a de evitar a reflexão sobre essa questão 

considerada assunto funesto e mórbido, a morte de alguém que está próximo revolve 

sentimentos muito íntimos e confronta o ser com a sua própria morte que é inevitável. 

Sentimento de culpa também permeia a atuação de profissionais atuantes na UTIN, 

como evidenciado nas falas de Élpis e Hebe em momentos distintos. Os discursos sugerem 

que as pediatras em questão parecem se sentirem culpadas por “falharem” na sua missão de 

salvar a vida do bebê. Santos et al (2010),  Menin e Pettenon (2015) e Mota et al (2011) 

afirmam que, mesmo sem nenhuma garantia de sucesso, muitos profissionais vivenciam a 

morte do bebê como evidência de fracasso e se culpam por não poderem entregar o mesmo 

sadio e íntegro para a família. Trata-se do golpe na suposta onipotência humana a que referi 

acima. 

Sentidos como “interrupção”, “descanso” e “recomeço” também foram citados, 

estando estreitamente ligados a experiências e características pessoais. O sentido de 

“interrupção” de uma vida que não chegou a ser também é mencionado por autores como 

Santos et al (2010). Nesses casos, a morte põe fim a um conjunto potencial de vir-a-ser, além 

de destruir expectativas que, em muitos casos, davam sentido à existência de mulheres e 
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homens como mães e pais. Pensar na perspectiva de interrupção do ciclo vital numa ordem 

antinatural foi citado pelo grupo como uma importante especificidade da morte do bebê, se 

comparado à morte em outros estágios da vida. Isso confere maior lástima e pesar à morte na 

UTIN. 

Dóris, a partir de experiência pessoal com a perda de ente querido a leva a associar a 

morte com a noção de “descanso”. Essa percepção da morte como fim de dor e sofrimento foi 

compartilhada por Élpis no próprio grupo e é encontrada em outras pesquisas realizadas junto 

a profissionais de saúde. “Conviver cotidianamente com crianças criticamente doentes é 

bastante difícil e leva os profissionais a pensarem na morte como uma alternativa que daria 

fim ao sofrimento e a angústia de todos os envolvidos” (SANTOS et al, 2010, p.12). A esse 

respeito, Atena inclusive relata que quando se trata de um bebê inviável, prematuro extremo 

ou vitimado por graves complicações ou patologias, procura pensar que, nesses casos, a morte 

pode poupar a criança de uma vida sem perspectiva de mínima qualidade. Santos et al (2010) 

e Mota et al (2011) assinalam que esse tipo de estratégia de racionalização é comumente 

utilizada por profissionais que lidam frequentemente com a morte com vistas à aceitação e a 

superação desse fato no seu cotidiano de trabalho. 

Os tantos momentos de discussão, descritos anteriormente, possibilitaram ao grupo 

refletir sobre como diferentes tipos de morte fazem despertar também distintos sentidos e 

sentimentos. Ao explorarem processos de morte prolongados puramente por artifícios 

tecnológicos, citam casos já acompanhados no setor e trazem à tona questões de bioética 

muito presentes atualmente, e que nos reportam aos conceitos de distanásia e ortotanásia, 

sendo esta última buscada como ideal pela equipe da unidade, por caracterizar uma morte com 

dignidade. O grupo é unânime em considerar esta como sendo a via almejada para os bebês 

sem perspectiva de tratamento e para o qual todas as medidas curativas seriam inúteis.  

Há uma grande preocupação em trabalhar tal questão com os membros da equipe, a 

partir da discussão de cada caso, primeiramente com o grupo de profissionais envolvidos no 

atendimento e, posteriormente, com os familiares mais próximos do bebê em questão, 

geralmente seus pais. As reuniões são descritas pelo grupo como tensas, permeadas por uma 

ansiedade em relação à reação dos pais, sendo que a opinião desses últimos é imprescindível 

para o delineamento das condutas. Para tanto, existe um esforço e um compromisso por parte 

da equipe em garantir que a família compreenda o real estado do seu bebê, frisando que será 

mantida a disponibilidade do tratamento suportivo, voltado para o conforto físico, respiratório 

e alívio da dor, mas que medidas curativas não serão mais profícuas.  A decisão em empregar 
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medidas de manutenção da vida em casos extremos como em situações de parada 

cardiorrespiratória são tomadas em conjunto com os pais e configura parte muito difícil e 

estressante da rotina de trabalho. Necessário ressaltar que cabe à equipe informar, esclarecer e 

dirimir dúvidas à família, de modo que esta possa manifestar sua opinião e que esta seja 

respeitada, mesmo quando contrária à da equipe. Menin e Pettenon (2015) atentam para o fato 

de, que quase sempre, a família nutre a esperança de que o bebê sobreviverá. Daí a 

importância do planejamento cuidadoso da comunicação do prognóstico negativo aos pais e 

de esta ser realizada com o máximo possível de sensibilidade e empatia. 

Tal metodologia de trabalho tem se tornado frequente nos serviços de saúde e 

possibilita uma gestão mais democrática de situações clínicas, na medida em que as 

responsabilidades são compartilhadas pelos membros de diferentes áreas. Além disso, 

possibilita integrar a família num processo no qual eles representam papel fundamental, 

devendo ser considerados e respeitados (LAGO et al, 2007). Gutierrez et al (2007) e Toma et 

al (2014) assinalam a importância desse tipo de discussão com a equipe multidisciplinar, com 

vistas à garantia de uma morte com dignidade aos bebês cujos prognósticos apontam 

inevitavelmente para esse desfecho. 

Observa-se que os sentidos atribuídos à morte, bem como os sentimentos e as 

percepções em relação a essa incógnita são construções bastante particulares, erigidas, ora por 

experiências pessoais de perda de ente queridos, ora pelo contato com situações de morte no 

âmbito do trabalho. Conhecer esses significados torna-se imprescindível para o 

desenvolvimento de pesquisa em saúde, numa abordagem qualitativa, como considera Turato 

(2005).  

 

7.2 O ser-profissional de saúde – questões de formação, gênero e categorias profissionais 

 O ser-profissional de saúde é atravessado por variáveis diversas e difíceis de mensurar 

ou dimensionar. Cada categoria profissional envolvida nos cuidados aos recém-nascidos em 

UTIN possui especificidades que, por si só, já configurariam um interessante objeto de estudo 

e pesquisa. Aqui, cabe apenas apontar que tradicionalmente a atuação profissional em 

hospitais esteve, por muito tempo, atrelada à medicina e à enfermagem. É, portanto, recente a 

inserção de outros profissionais no âmbito hospitalar, tais como fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais. Numa crescente perspectiva 

de abordagem integral ao paciente e sua família, cada vez mais, o trabalho em equipe é 
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valorizado e reconhecido como eficaz, resultando num atendimento e assistência mais ampla 

às necessidades de pacientes e familiares. 

 Muitos estudos alertam que a formação dos profissionais de saúde ainda é estritamente 

focada na recuperação da saúde e na manutenção da vida (SILVA E ROCHA, 2011; 

MORAES et al, 2015; SANTOS et al, 2010; GUTIERREZ et al, 2007; MOTA et al, 2011; 

POLES E BOUSSO, 2006). Assim, quando a morte ocorre, muitas vezes, desconcerta os 

profissionais que, apesar da aparente familiaridade, estranham e se chocam com a sua 

presença. Tradicionalmente a morte é concebida “[...] como maior vilã de seu trabalho; de 

maneira geral, são educados para cuidar somente da vida” (SILVA; ROCHA, 2011 p.98). 

Desse modo, não é difícil concluir que quando a morte ocorre os profissionais geralmente 

experimentam frustração, como sinalizam Mota et al (2011).  

 Além de não prepararem devidamente os profissionais para o enfrentamento da morte 

nos seus cotidianos de trabalho a formação, que tende a ser demasiadamente técnica, ainda 

ensina esses profissionais a evitarem a manifestação de sentimentos e a externalização de 

fragilidades diante dessa questão, uma vez que a atuação deve estar focada na cura (MORAES 

et al, 2015; SANTOS et al, 2010; MENIN; PETTENON, 2015). Apesar de acompanharmos 

significativos avanços nas mentalidades sobre a relação profissionais de saúde e usuários, o 

que tem repercutido em mudanças graduais na formação desses profissionais, resquícios de 

uma formação tradicionalmente tecnicista ainda são sentidos nos mais variados serviços de 

saúde. Um dos reflexos mais nocivos desse tipo de formação se traduz na falsa crença de que 

é necessário primar pelo distanciamento, não permitindo proximidade e nem envolvimento 

emocional com pacientes e familiares. Respeitados os limites éticos desse contato, sabemos 

que essa crença é ilusória. Tal crença se traduz em práticas estritamente técnicas, despojadas 

de afeto e calor humano, aparente e supostamente “frias” e “indiferentes”. Aparentemente e 

entre aspas porque, como ressaltam Santos et al (2010) e Menin e Pettenon (2015), essa 

postura pode significar um mecanismo de defesa utilizado pelo profissional frente o temor de 

sofrer e de perder o próprio equilíbrio emocional. 

 Especificamente sobre as lacunas da formação médica, Toma et al (2014) enfatizam a 

ausência da temática nos currículos da graduação, bem como a falta de investimento em 

programas de educação continuada aos profissionais já formados. Siqueira (2011, p.21) 

compartilha da mesma preocupação, identificando essas lacunas como muito prejudiciais para 

a prática médica, à medida que “[...] os problemas que se apresentam aos médicos são cada 

vez mais de natureza ética e menos de ordem técnica”. 
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 Embora não tendo sido ponto específico de debate, questões relativas a gênero 

também emergiram em diversos momentos durante a realização do projeto. A própria 

composição do grupo já chama a atenção para esse aspecto, as quais são representantes de um 

setor majoritariamente ocupado por mulheres. Isso considerando que o grupo de mulheres 

fora abordado e pesquisado por uma mulher e, também profissional de saúde. De modo geral, 

a associação do trabalho em UTIN a características femininas parece ser assimilada e 

reproduzida pelas participantes sem configurar um aspecto passível de problematização. 

Coelho (2005) alerta o quanto relações de gênero remetem à compreensão das relações sociais 

mais amplas e da organização social em determinado contexto, no qual se expressam relações 

de poder calcadas em princípios de superioridade/inferioridade, domínio/submissão. Assim, 

esse tipo de naturalização condiz com um tácito acordo social de restringir a mulher a funções 

que demandem cuidado e delicadeza, como sendo essas características inerentes a uma 

suposta natureza. Tudo isso a partir das diferenças entre os sexos, tomadas como predicativos 

potenciais do ser em questão. 

 Nos contextos organizacionais esta dimensão adquire contornos que podem limitar 

consideravelmente as possibilidades de vir-a-ser de muitos profissionais, comprometendo o 

desenvolvimento de setores e serviços como um todo. Na área da saúde, em específico, as 

relações desiguais de gênero, muitas vezes, se transmutam em relações, do mesmo modo 

desiguais, entre categorias profissionais. Coelho (2005) explora de maneira bastante 

contundente essa questão, ao problematizar o processo histórico de formação da enfermagem, 

fortemente marcado por relações de gênero que delegavam à mulher o cuidado no âmbito 

doméstico, de modo subserviente e subalterno. Quando a mulher extrapola o limite do mundo 

privado, seu ingresso no mundo público somente é aceito pela ordem cultural e social vigente 

mediante a manutenção das características do papel a ela designado no âmbito privado. E é 

nesse contexto e nessas condições que surge a enfermagem como profissão, inicialmente 

restrita às mulheres e atualmente ainda predominantemente exercida por mulheres. 

 Conforme considera Coelho (2005), essa divisão sexual do trabalho acabou por, 

historicamente, pressupor e legitimar uma divisão social do trabalho em saúde. Isso tanto no 

interior da própria enfermagem, hierarquicamente subdividida em profissionais enfermeiras 

(os), técnicas (os) e auxiliares de enfermagem, quanto na relação da enfermagem com outras 

categorias profissionais. Dessa última relação merece destaque aquela estabelecida com 

profissionais médicas (os), marcada por uma profunda assimetria, como se houvesse alguma 

fundamentação plausível para a desigualdade. De uma secular formação pautada nesse tipo de 
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diferenciação, a enfermagem chega ao século XXI com revisões críticas e movimentos de 

resistência à naturalização de uma suposta e mal posta e, portanto, descabida inferioridade 

diante de outras categorias, em especial a medicina. Justamente pela sua importância, Coelho 

(2005, p.347) alude à introdução das discussões sobre gênero nos currículos das formações 

em enfermagem como sendo imprescindíveis: “Construir consciência de gênero vem 

provocando mudanças na formação e nas práticas profissionais, fazendo com que enfermeiras 

e enfermeiros passem a ser sujeitos também de uma outra história”. 

 As especificidades do ser-profissional de saúde nos ajudam a compreender nuances da 

relação deste com a morte no ambiente de trabalho. Questões como a formação, as diferentes 

categorias e as relações de gênero imanentes trazem à luz muitos dos aspectos que permitem 

situar esses seres-na-pesquisa como representantes singulares de uma realidade social e 

profissional mais ampla.      

 

7.3 Relação espiritualidade/religiosidade e morte e a busca por sentido 

A dimensão da espiritualidade/religiosidade aparece como fio condutor para a 

abordagem e compreensão de várias questões suscitadas durante as discussões do grupo. 

Desde o primeiro encontro, tal dimensão se apresenta como constituinte do ser para muitas 

das participantes, o que reflete nos seus modos de percepção dos processos de morte e morrer 

na unidade, bem como nos seus respectivos enfrentamentos. Além das apreciações pessoais 

da questão, as voluntárias destacaram a espiritualidade/religiosidade como importante via de 

significação de experiências difíceis para muitas famílias, o que as fortalece para os 

momentos de perda e luto. Cada vez mais considerada no âmbito da psicologia da saúde, as 

práticas religiosas evidenciam a busca humana por sentidos, especialmente nos momentos de 

dor e sofrimento, sendo possível, portanto, o estabelecimento de uma estreita relação entre 

“[...] variáveis religiosas e enfretamento de eventos estressores da vida” (FARIA E SEIDL, 

2005 p. 381), questão também salientada por Bousso et al (2010).  

Como ponderam Pessini e Bertachini (2011), o paradigma biopsicossocial e espiritual, 

cada vez mais valorizado no âmbito da saúde passa a considerar o componente espiritual 

como constitutivo de muitos seres envoltos em processos de saúde-doença-morte. Mais que 

um pressuposto teórico, o exercício da religiosidade se configura como direito do paciente, 

assegurado por documentos oficiais, incluindo no Brasil a Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde (2009).  



140 
 

Há de se distinguir brevemente as noções de espiritualidade e religiosidade, as quais 

estabelecem entre si relação de contiguidade, porém, possuem especificidades que demandam 

apontamento. Segundo Gutierrez et al (2007) e Pessini e Bertachini (2011), espiritualidade 

abrange algo mais amplo, que extrapola uma prática religiosa específica, remetendo à busca 

pela transcendência, não restrita, necessariamente, a alguma denominação religiosa. As 

autoras acreditam que essa dimensão se expressa em ideias, sentimentos e atitudes do ser, de 

fato, espiritualizado. Já religiosidade se caracterizaria pelo culto a uma determinada religião, 

bem como a filiação às práticas e doutrinas que lhe são próprias, como sugerem Faria e Seidl 

(2005) e Bousso et al (2010). 

Em estudo realizado com profissionais de UTIN, Gutierrez et al (2007, p.663) se 

depararam com tal aspecto, de modo bastante substancial. “[...] princípios religiosos 

influenciam a maneira desses profissionais aceitarem a morte, pois eles relevaram que a 

religião conforta-os e os ajuda a suportar melhor o difícil momento que é o final da vida”. Os 

profissionais demonstram aceitar bem as manifestações de fé e religiosidade de pacientes e 

familiares, tanto nos referenciais pesquisados quanto no estudo relatado no presente escrito. 

As participantes são unânimes em conceber o apoio espiritual como importante via que 

favorece o enfrentamento das famílias. Compreendem como uma dimensão do cuidado e, por 

isso mesmo, incorporada como parte da rotina. 

Íris até diz considerar extremamente importante conhecer as crenças religiosas de cada 

família, quando estas se manifestam no contexto da UTIN, uma vez que isso pode favorecer a 

compreensão de reações e comportamentos das mesmas durante o processo de morte e morrer 

de seus bebês. Esse tipo de preocupação vem de encontro ao exposto por Bousso et al (2010 

p.13): “Vale ressaltar que diferentes religiões oferecem crenças distintas e, consequentemente, 

os dilemas sobre a experiência de doença e morte também são percebidos de formas 

peculiares”. 

A grande tolerância e abertura para a religiosidade na unidade pode estar relacionado 

ao fato de todas as participantes, as quais representam significativa parcela do setor, 

declararem-se espiritualizadas, assim como boa parte das famílias de bebês recebidos e 

acompanhados no setor. Com exceção de Atena que diz não aderir a nenhuma religião 

específica, as demais voluntárias do projeto afirmam que sua espiritualidade é ancorada em 

religiões, na maioria, católica. Íris e Hebe, inclusive, atribuem grande importância a esse 

aspecto no que tange ao apoio espiritual voltado para a equipe, bem como valorizam a 

presença de sacerdotes e pastores na ocasião de visitas ou batizados solicitados pelos 
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familiares do bebê. Gutierrez et al (2007 p.664) evidenciam a religiosidade como recurso 

bastante utilizados por profissionais, à medida que estes “[...] buscam na espiritualidade e nas 

crenças religiosas, subsídios para tentar aliviar o sofrimento dos pacientes e, indiretamente, os 

seus próprios”. 

As participantes atentam para o fato de que, em muitos casos, a apoio e o 

aconselhamento de representantes religiosos favorecem um processo de apropriação e 

aceitação de prognósticos negativos, assim como da própria morte. Esta influência religiosa 

também é descrita por Gutierrez et al (2007) como potencialmente positiva para muitos 

familiares (e até para a equipe), que encontram na espiritualidade e religião o conforto para a 

dor vivenciada pela eminência ou pela morte do bebê propriamente.  

Além do alento espiritual, as crenças religiosas, muitas vezes, levam familiares a 

internalizarem causalidades das doenças ou da morte com uma conotação religiosa, o que 

pode conferir sentido a uma experiência profundamente dolorosa. Nesses casos, costuma 

haver uma resignação diante do inexorável e uma maior aceitação da morte por esta 

representar resultado de um desígnio divino, como sinalizam Faria e Seidl (2005). Diante da 

expectativa cristã de continuidade da existência em outro plano ou dimensão, muitas famílias 

acabam por aceitar a perda com maior serenidade, tanto que o conformismo gerado pela 

fé/religiosidade proporciona conforto, esperança e autocontrole diante de uma situação 

potencialmente desorganizador. 

No entanto, faz-se imprescindível mencionar que, em algumas situações, a religião 

pode influenciar negativamente o processo de enfrentamento, algo já referido pelas 

participantes do programa. Hebe sinalizou a dificuldade em discernir o limiar entre a fé da 

família e não apropriação do quadro clínico do bebê. Íris e Atena, em momentos distintos, 

também alertaram para o papel de representantes religiosos junto a familiares de bebês 

gravemente enfermos, de modo que podem favorecer ou dificultar o enfrentamento. Muitos 

desses líderes espirituais, sem conhecimento ou compreensão da gravidade e/ou 

irreversibilidade do caso, focam suas abordagens na crença convicta na cura, na garantia de 

um “milagre”, como muitas vezes constatado na unidade pelas participantes. Essa postura 

evidentemente prejudica o enfrentamento da situação pelos familiares e pode gerar dilemas e 

conflitos internos no tocante à sua própria religiosidade, caso a morte ocorra, ondo fim à 

esperança na reversão do quadro. Como enfatizam Faria e Seidl (2005, p.384), a “[...] 

religiosidade pode representar tanto uma estratégia de enfrentamento adaptativa quanto um 

elemento estressor, chegando até mesmo a intensificar a gravidade do problema em foco”. 
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Em atenção a preceitos éticos, os profissionais das diferentes categorias não podem 

incitar os familiares a adotarem a via religiosa para o enfrentamento. Porém, quando a família 

traz esse componente como facilitador do processo, as participantes afirmam que reforçam a 

utilização dessa estratégia, quando oportuno. Faria e Seidl (2005) legitimam a valorização e 

incentivo das crenças religiosas da família por parte da equipe, no sentido de favorecer o 

processo na totalidade.  

Como fenômeno multidimensional, a religiosidade está frequentemente presente no 

cotidiano das UTIN´s em seus potenciais positivos ou negativos, a depender do caso, das 

características pessoais de cada membro familiar, das posturas de líderes religiosos, bem 

como dos modos de manejo de tal questão por parte da equipe de saúde. Desse modo, trata-se 

de um fenômeno que precisa ser constantemente discutido e revisto, dada a singularidade de 

cada nova situação. Do mesmo modo que seu potencial positivo precisa ser explorado sempre 

que oportuno, tendo em vista que a espiritualidade e as religiões ajudam muitos seres a 

significarem suas experiências difíceis num conjunto coeso de sentidos. Como assinala o 

filósofo brasileiro Oswaldo Giacóia Junior: “O insuportável não é só a dor, mas a falta de 

sentido da dor, mais ainda, a dor da falta de sentido”. 
20

 

O grupo considera a relação espiritualidade/religiosidade como aspecto fundamental 

para a compreensão e abordagem do tema morte na UTIN, de modo que seus aspectos 

positivos precisam ser considerados e potencializados e os negativos, devidamente 

problematizados e trabalhados. Como advertem Bousso et al (2010 p.17): 

 

Os profissionais de saúde necessitam reconhecer as múltiplas percepções 

relacionadas à doença e morte, compartilhadas pelas diferentes religiões 

para, efetivamente, poderem compreender, acessar e atender esferas 

espirituais do cuidar, integrando mente, corpo e espiritualidade.     

 

 O aspecto religioso, portanto, fora bastante recorrente no decorrer dos encontros, se 

apresentando como um importante componente para a compreensão da morte, bem como para 

seu enfrentamento no contexto hospitalar, tanto no tange aos familiares quanto no que diz 

respeito aos profissionais. Desse modo, a relação espiritualidade/religiosidade não pode ser 

negligenciada e desconsiderada, necessitando de abordagem, discussão, valorização e 

respeito. 

                                                           
20

 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0103200708.htm  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0103200708.htm
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7.4 A morte do bebê – especificidades de um fenômeno antinatural 

Atentar para as especificidades do ser-bebê que morre na UTIN nos remete às 

significações atribuídas ao “filhote” humano em cada cultura e em cada época 

especificamente. Logicamente que aprofundar uma investigação histórica e sociológica a esse 

respeito não configura objetivo do presente trabalho. No entanto, vale mencionar os estudos 

de Ariès (1981) acerca da história da criança e da família no Ocidente, que lançam luz sobre o 

lugar ocupado pela criança no decorrer da história da civilização. De um ser engraçadinho que 

servia para divertir os adultos e ao qual não era dirigido afeto especial na Idade Média, o 

recém-nascido passa a receber grande atenção, sendo objeto de interesse de ciências como a 

jovem psicologia e áreas mais especializadas da medicina, além das teorias pedagógicas, cada 

vez mais ocupadas da socialização e aprendizagem desse público em potencial. Tudo isso a 

partir do advento da Modernidade que concedeu lugar de destaque à criança, uma vez que 

passou a ser considerada o futuro no qual todas as expectativas eram (são) projetadas. Fruto 

de um lento e longo processo histórico e social, a criança chega à Contemporaneidade com a 

grande e penosa responsabilidade de ser o arauto de um mundo melhor, perspectiva esta 

reiterada a cada nova geração e lançada para a próxima, sem que haja a devida apropriação 

individual e coletiva em cada dado momento e contexto.  

Por mais tentadora que seja a discussão desse aspecto, desviaria do foco do presente 

escrito se perseverasse nela. Coube, portanto, aludir e contextualizar o lugar atual da criança 

e, em especial, do bebê na nossa sociedade. Os avanços biotecnológicos permitem que, cada 

vez mais, a vinda de um bebê seja programada e, por isso mesmo, esta começa a ser 

significada muito antes da gestação propriamente. 

Desse modo, segundo Baltazar et al (2014), o bebê preexiste à sua própria concepção 

ou nascimento, sendo representante de uma série de construções psíquicas de projeções e 

idealizações dos pais. Esse fator “[...] liga esse filho a uma história familiar” (BALTAZAR et 

al, 2014, p. 92) e o inscreve numa lógica simbólica que é radicalmente rompida com o 

nascimento de uma criança prematura ou gravemente doente. 

Há de se considerar como os riscos associados à internação de um bebê em UTIN 

podem prejudicar o vínculo afetivo entre pais e filhos, como destacam Baltazar et al (2014)  e 

Moraes et al (2015).Tais autoras enfatizam que a dificuldade de estabelecimento da 

vinculação inicial geralmente resulta de uma desconstrução do ideal de nascimento e de bebê 
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erigidos ao longo do período gestacional. Para elas, esse deve ser um ponto de atenção da 

equipe, a qual, acreditam, pode favorecer a aproximação pais-bebê. Muito oportunamente se 

questionam: 

 

Como construir um lugar, onde a experiência inicial da vida como enlace 

afetivo entre pais e filhos seja possível, se estamos diante da possibilidade de 

perda e do avesso do nascimento idealizado? Como investir num filho que 

não se pega nos braços? (BALTAZAR et al, 2014 p. 90) 

 

 As participantes do projeto demonstraram empatia para com os familiares, ao 

compreenderem e considerarem que o bebê paciente de UTIN é muito diferente do sonhado e 

idealizado por seus pais. Afrodite chega a referir o luto simbólico que a mãe precisa elaborar 

quando do nascimento de um bebê prematuro ou doente até mesmo para que o vínculo com o 

filho “real” seja desenvolvido e se sobreponha ao afeto investido no bebê “imaginário”. 

Baltazar et al (2014) discorrem sobre a importância de estimular os pais a vivenciarem esse 

luto simbólico, de modo que possam reconhecer e acolher, de fato, seu bebê, reintegrando-o à 

dinâmica psíquica familiar. 

 A ruptura brusca de um planejamento e investimento familiar causada pela internação 

do recém-nascido em UTIN, especialmente nos casos de bebês prematuros também 

desencadeia a evidência de uma parentalidade, do mesmo modo, prematura. Pais que não 

estavam preparados para serem pais naquele momento. Pais que não se sentiam capazes de 

serem pais de um bebê de UTIN. Segundo Baltazar el al (2014) esses pais e, em especial a 

mãe, com quem o bebê possui uma relação visceral, têm que entregar seu filho ou filha aos 

cuidados de uma equipe, até então, desconhecida. Tais circunstâncias são geradoras de intenso 

sofrimento, ao qual as participantes do projeto mostraram-se bastante sensíveis, à medida que 

conseguem acolher os pais, bem como criar condições para que a aproximação destes com 

seus bebês seja possível. Retomando uma das contribuições de Atena para as discussões em 

grupo, cabe endossar a ênfase dada por essa participante ao contato físico e ao olhar materno 

após o nascimento. Baltazar et al (2014) também atribuem a essas primeiras trocas com o 

corpo materno como extremamente importantes para o a constituição do vínculo e do ser em 

si. 

 Quando a morte se impõe na UTIN, o sofrimento da família e, sobretudo, dos pais se 

evidencia, de modo que presenciar a dor dos mesmos na ocasião da notificação do óbito é 

bastante perturbador e angustiante para as equipes de UTIN em geral, incluindo a unidade a 
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qual as participantes integram. Isso porque comumente se considera a perda de um filho como 

um “estressor catastrófico”, nas palavras de Baltazar et al (2014, p. 95) ou como “[...] o 

acontecimento mais dramático que um ser humano pode vivenciar” sugerido por Toma et al 

(2014, p. 545), uma tragédia sem precedentes que pode desorganizar psiquicamente quem 

vivencia a experiência e que representa uma inversão na ordem natural da vida. Menin e 

Pettenon (2015, p.611) também atentam para a necessidade de que a equipe considere que 

“[...] cada família interpreta e vivencia a morte e o morrer de formas diferentes conforme seu 

contexto histórico e sociocultural”. Essa porção constituinte de cada individualidade oferece, 

portanto, subsídios para a equipe perceber e compreender as diferentes reações familiares, 

algo difícil de mensurar e não passível de julgamento. 

Portanto, a despeito de todo o moderno arsenal tecnológico e farmacológico, ainda 

assim, nem sempre é possível evitar a morte de bebês e quando esta ocorre gera sentimentos 

autodepreciativos na equipe, os quais, se não devidamente trabalhados, podem interferir 

negativamente na prestação do atendimento aos pacientes e familiares. Para os profissionais 

pesquisados por Silva e Rocha (2011), esses sentimentos são amenizados pela possibilidade 

de “cuidar”, em todas as suas dimensões, oferecendo ao recém-nato em processo de morrer e 

à sua família o máximo possível de conforto. 

De acordo com a autores como Silva e Rocha (2011), Moraes et al (2015) e Menin e 

Pettenon (2015), acompanhar o processo de morrer e de morte propriamente de um recém-

nascido pode potencializar e intensificar os sentimentos de frustração e impotência na equipe 

de assistência, “[...] principalmente por se tratar de um ser humano que tenha acabado de vir 

ao mundo. E esse episódio pode ocasionar um impacto psicológico que precisa ser superado” 

(SILVA; ROCHA, 2011 p. 102). Tal superação se faz necessária para a manutenção da saúde 

mental dos trabalhadores, bem como para que haja a garantia da continuidade do investimento 

profissional em outros pacientes, seja os que se encontram na unidade na ocasião da morte do 

bebê, sejam os novos pacientes que seguirão o fluxo de atendimento e os quais configurarão 

novas demandas. 

A equipe sofre quando da morte de bebês na unidade, não somente pelos sentimentos 

egóicos descritos acima, mas também e muito significativamente pelo vínculo que constituem 

com o bebê e com sua família durante o período de internação. Segundo Moraes et al (2015, 

p. 429), “o envolvimento emocional é inevitável”, especialmente no tangente à equipe de 

enfermagem que estabelece com o paciente um intenso e contato físico. Como aludem Santos 

et al (2010, p.13), a noção de “cuidar” pressupõe “[...] envolver-se afetivamente com o outro, 
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ocupar-se e preocupar-se”. As participantes do projeto relatam que essa proximidade com o 

bebê como sendo uma via de construção do vínculo afetivo, contato este que, em diversas 

situações, a criança estabelece mais com os profissionais do que com os próprios pais. Tocar 

no bebê para a realização dos inúmeros procedimentos durante uma série de plantões faz com 

que a equipe seja capaz de identificar sinais emitidos pelo mesmo, de decodificar esses sinais 

e, desse modo, poder proporcionar o conforto, a aplacação de suas necessidades e o alívio do 

sofrimento. Esse tipo de troca intensifica o vínculo e, consequentemente, a dor quando da 

ocorrência de óbitos na unidade. 

O vínculo evidentemente extrapola a relação equipe-paciente e avança para intensas 

trocas com a família do bebê, com a mãe de modo particular. A empatia para com o 

sofrimento materno foi evocada em diversos momentos pelo grupo, totalmente formado por 

mulheres como já salientado anteriormente. Psique e Harmonia, inclusive afirmam que 

sempre se colocam no lugar da mãe que está vivenciando o processo de morrer ou morte de 

seu filho e, por isso mesmo, imaginam a proporção da dor dessas mulheres. Como mães na 

dimensão pessoal, projetam-se na realidade de outras mães no seu cotidiano de trabalho, no 

sentido de uma abertura empática para acolher o sofrimento alheio. Poles e Bousso (2006, 

p.210) problematizam essa questão, afirmando que acompanhar mães de bebês em processo 

de morte ou morrer pode propiciar à profissional “[...] refletir sobre suas crenças e valores a 

respeito da maternidade”. Trata-se de um processo dinâmico e constante que possibilita 

significações e ressignificações e que reflete até mesmo no exercício de suas próprias 

maternidades. Essas reflexões que geralmente resultam em maior sensibilidade e 

solidariedade para com as mães dos bebês pode ser impetradas, inclusive, por profissionais 

que ainda não são mães, de fato. Essas mesmas autoras afirmam que, como mulheres, tanto as 

profissionais mães quanto aquelas que ainda não o são projetam-se nesse papel, tendo em 

vista suas experiências passadas como filhas, bem como as expectativas potenciais futuras de 

exercício da maternidade na instância pessoal.   

A relação estabelecida com a família e principalmente com a mãe, geralmente mais 

presente, também é revestida de afeto na maioria das vezes, potencializando o sofrimento da 

equipe quando da morte de bebês. Hebe, em mais de uma ocasião ressalta que, quanto maior o 

tempo de internação, maior tende a ser a dor da equipe no óbito, pois a empatia desenvolvida 

pela mãe desperta uma solidariedade mais intensa. Tal impressão também foi identificada por 

Santos et al (2010)  e por Poles e Bousso (2006) em seus estudos junto a profissionais da 

Enfermagem de UTIN. Para Hebe, quando o vínculo com a família é bem consolidado, se 
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sente mais segura e à vontade para se comunicar com os pais, bem como de oferecer-lhe 

conforto através de um abraço caloroso que selaria um vínculo formado no auge do medo e da 

apreensão. Por um lado, o longo convívio favorece o momento da notificação do óbito dada a 

relação de confiança e intimidade já estabelecida com a família. Por outro, no entanto, o 

vínculo intenso com bebê e com a sua família gera maior carga de sofrimento à equipe 

quando da ocasião da perda. Nesses casos, as trocas pós-óbito podem se dar de maneira 

solidária, configurando uma “[...] oportunidade recíproca de consolo” (POLES E BOUSSO, 

2006 p.212). 

No tangente à comunicação das más notícias especificamente, Bertanchini (2011, 

p.72) assevera que é grande o desafio que o profissional enfrenta ao ter que “[...] aliar a 

comunicação da verdade com o compromisso da sensibilidade”. Desse modo, comunicar 

significa muito mais que informar; significa abertura para acolher e interpretar as reações de 

seu interlocutor, sem negligenciar suas necessidades de conforto e orientação. Cabe ressaltar 

que a comunicação se traduz num conjunto integrado de estímulos, que vão além do discurso 

verbalizado pelo profissional. Muito mais do que palavras que a boca profere, os familiares 

estarão atentos a todo um aparato não verbal que também se comunica efetivamente com eles. 

Assim, gestos, expressões faciais, postura e orientação corporal dizem muito a respeito das 

impressões do profissional acerca da situação, podendo amenizar ou potencializar o 

sofrimento e a ansiedade dos familiares. Bertanchini (2011) ainda atenta para o caráter 

relacional da comunicação, cuja essência consiste em sensibilidade, interesse e respeito pelo 

outro. A atitude de comunicar, quando pautada nessa tríade tende a facilitar a troca 

interpessoal, proporcionando maior conforto e menos ansiedade a todos os envolvidos.  

A vivência de dramatização do último encontro, descrita no capítulo anterior já 

possibilita antever a forma de organização e funcionamento da equipe da UTIN em questão 

nas situações de óbito. Tal dinâmica é marcada pelo trabalho multidisciplinar, com uma clara 

distinção de papéis dentro do contexto, balizados principalmente pela categoria profissional. 

A partir dessa perspectiva, médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas e 

psicóloga possuem funções que são inerentes às suas formações e habilitações. Em ocasiões 

de óbito, todas são afetadas e se sentem impelidas a prestar solidariedade à família, em 

especial à mãe. No entanto, interessante observar que uma maior responsabilidade sobre 

acolher essa demanda recai sobre a figura da psicóloga nesse contexto específico, como se aos 

demais membros da equipe fosse facultado o desenvolvimento e emprego de estratégias de 

defesa como o evitamento e a fuga, mas não a esse profissional que deve assumir o manejo da 
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situação com assertividade. No senso-comum se acredita que esse profissional possui uma 

total capacidade de autocontrole e que sempre saberá o que dizer para amenizar a dor da 

família, como evidenciado no discurso de Irene, a qual representou a psicóloga na 

dramatização. 

Nesse sentido, Baltazar et al (2014, p.91) ressaltam que, de fato, a presença do 

psicólogo tende a favorecer a rotina da UTIN, setor que representa um “lugar de urgência 

psíquica”. Pela escuta sensível dessas urgências, pela acolhida psicológica e pela constante 

sensibilização das equipes, o profissional da psicologia pode contribuir, e muito, para o 

trabalho da equipe multidisciplinar. No entanto, cabe salientar que nem todos os serviços 

contam com psicólogos em seu quadro funcional, além do que o acolhimento em todo o 

processo de produção de saúde (incluindo as situações de morte) é atribuição de todos os 

envolvidos, como preconizado pela PNH (BRASIL, 2007). 

No que tange ao pós-óbito na UTIN, a descrição dos encontros já favoreceu conhecer 

a dinâmica da equipe da unidade, a qual, após a constatação do óbito, inicia o processo de 

preparo do corpo do bebê e se organiza para a comunicação do fato à família. Mota et al 

(2011, p.113) definem o preparo do corpo como o processo de “[...] remoção de materiais e 

equipamentos, aos quais o corpo vivo possa estar conectado, higiene, tamponamento, 

vestimenta e identificação”. Trata-se de um estágio bastante tenso e angustiante para a 

maioria das voluntárias que participaram do projeto, permeados por sentimentos diversos e, 

por vezes, difusos e perturbadores. Para lidarem com tal desconforto cada profissional 

desenvolve estratégias particulares de enfrentamento, relacionadas às suas características 

pessoais, experiências prévias de perda, formação, dentre outros aspectos. 

Moraes et al (2015, p.429) alertam para a necessária abertura dos profissionais para a 

família que acaba de ser informada da morte de seu bebê, no sentido de “[...] garantir a 

privacidade dos familiares e oferecer-lhes um cuidado individualizado, procurando atender 

seus desejos e solicitações naquele momento”. Esses desejos quase sempre remetem à 

possibilidade de despedida a ser impetrada ali mesmo, na unidade. A esse respeito, as 

participantes do projeto manifestaram opiniões divergentes; não no que concerne ao 

atendimento desse desejo, quase sempre expresso pela família, mas sim, quanto ao local 

destinado a esse ritual. Todas concordam ser este um momento com uma significativa função 

simbólica para os familiares, uma vez que, como sinaliza Hebe, na ocasião do funeral do 

bebê, estes não poderão estabelecer um contato íntimo com o corpo do mesmo. Se não 

segurarem no colo, acalentarem em seus braços no hospital, os pais não mais o poderão fazer, 
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o que pode repercutir muito negativamente para muitos dessas figuras que, em muitos casos, 

não puderam ceder a esse apelo físico com o filho ou filha em vida, dadas as circunstâncias de 

cuidado intensivo e de riscos. Santos et al (2010) e Poles e Bousso (2006) também discorrem 

sobre a importância desse ritual, à medida que opera como facilitador do posterior processo 

de elaboração do luto dos familiares. 

O ponto de divergência no tocante ao local se deve a diferentes perspectivas das quais 

a questão é tomada. Para algumas das participantes a unidade e, mais precisamente, o leito 

onde o bebê permanecera durante a internação constitui o local mais apropriado para a 

despedida dos pais com o corpo do filho ou filha. Outras, porém, consideram que deveria 

haver um local específico para esse tipo de momento e justificam a opinião elencando a 

necessidade de garantir privacidade e intimidade para a família enlutada, bem como de 

preservar os familiares de outros bebês que porventura estejam realizando visita na unidade. 

A partir da maior exploração dessa questão no encontro em questão, as participantes adeptas 

de um local específico para a despedida dos familiares admitem que a maior objeção a esse 

momento se dar na unidade reside na necessidade de poupar a própria equipe de presenciar a 

manifestação da dor dos familiares. Seria como um espetáculo mórbido o qual não gostariam 

de assistir, especialmente porque muitas das voluntárias dizem não saber o que dizer aos pais 

e nem como se portar diante da situação. Nessas circunstâncias, retirar a cena do campo visual 

poderia operar como um mecanismo de defesa que afastaria a presença tão indesejada e 

perturbadora da morte, até mesmo porque o grupo concorda que as atividades precisam ser 

retomadas e o demais bebês sobreviventes precisam da atenção, energia e empenho da equipe, 

como também apontam Mota et al (2011). Por isso, o clima de tristeza tem que ser dissipado o 

mais rápido possível. Tais defesas também foram percebidas por Santos et al (2010) no seu 

estudo com profissionais da enfermagem. 

A morte do bebê gera grande consternação para todos os envolvidos no processo, 

sendo que a equipe não passa incólume a sofrer com essa perda, mesmo quando esta se 

anuncia há tempos. Assim como a família, a equipe também precisa impetrar um trabalho de 

elaboração do luto por essa criança perdida. Para a supressão de sentimentos negativos, os 

profissionais geralmente recorrem à utilização de defesas como a racionalização, negação ou 

fuga, sem a devida abordagem dos pontos nevrálgicos inerentes à morte do bebê em questão. 

Piva e Lago (2011) chamam atenção para a necessidade de atenção e escuta à equipe 

assistencial após o óbito. Sugerem a realização de reuniões para a expressão de sentimentos e 
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para a revisão de práticas e condutas como alternativa profícua para a elaboração do luto e 

melhorias no atendimento a pacientes e familiares. 

O grupo de trabalho é unânime em acentuar especificidades do bebê que conferem 

singularidade a esse ser em potencial, o que torna a sua morte dolorosamente sentida pela 

equipe, de modo distinto quando se trata de pacientes adultos e/ou idosos. Justamente por seu 

caráter “potencial”, numa perspectiva do vir-a-ser a que todo bebê remete é que as 

participantes associam maior pesar pela perda de recém-nascidos, como evidenciado na fala 

de Psique “o bebê ainda não viveu nada”. Menin e Pettenon (2015) também consideram esse 

fator preponderante para compreender porque a morte do bebê pode ser de mais difícil trato 

por parte da equipe que o assistia até então. 

A interrupção de um ciclo vital iniciado há tão pouco tempo é o que torna a morte de 

um bebê antinatural para as participantes da pesquisa e também para Poles e Bousso (2006). 

Por isso mesmo, a morte de um ser tão incipiente costuma ser mais difícil de aceitar, tanto e 

principalmente para a família do bebê quanto para a equipe de saúde. Embora um ser 

incipiente, com uma capacidade cognitiva ainda rudimentar, há de se considerar: 

 

[...] o recém-nato como um indivíduo que pensa, sente, chora, mas não sabe 

se expressar com a fala. Esse bebê faz parte de uma família que está 

sofrendo com o seu problema, precisando de acolhimento e amparo para 

diminuir seu sofrimento e instrumentalizada a resgatar a autonomia do 

cuidado ao filho. (OLIVEIRA et al, 2006 p.110) 

 

Uma vez consideradas as especificidades do bebê, a morte deste é duramente sentida 

por todos os envolvidos no processo, a saber, familiares e membros da equipe. Daí a 

necessidade de promover espaços para a expressão e compartilhamento de sentimentos e 

percepções. 

  

7.5 Falando de Morte na UTI Neonatal – a experiência de um programa de Educação 

para a Morte 

O despreparo dos profissionais de saúde para enfrentar a morte em seus ambientes de 

trabalho é frequentemente evocado por diversos estudos (SANTOS et al, 2010; GUTIERREZ; 

CIAMPONE, 2007; MOTA et al, 2011; POLES; BOUSSO, 2006). Como já problematizado 

na primeira unidade de significação, muito dessa dificuldade advém de falhas na formação 



151 
 

profissional que carece de abordagem da morte como uma constante nos serviços de saúde, 

com destaque para o hospital. Evidentemente, como já mencionado anteriormente, é 

necessário conjugar esforços no sentido de reformular currículos de diversos cursos de 

graduação, mas em relação aos profissionais já atuantes nos serviços, um incremento na 

graduação não sana dificuldades atuais. Desse modo, vários são os autores que enfatizam a 

necessidade urgente de disponibilizar espaços para a discussão do tema nos locais de trabalho, 

bem como a oferta de programas de educação continuada que visam a capacitação 

profissional no hospital, onde a morte se faz muito presente. (SANTOS et al, 2010; 

GUTIERREZ, CIAMPONE, 2007; MENIN, PETTENON, 2015). Urge a abertura desses 

espaços para as trocas de experiências, impressões e para o compartilhamento de sentimentos, 

de dificuldades e limitações, bem como para o debate franco acerca de questões de ética e 

bioética. 

Santos et al (2010) assinalam, inclusive, a estreita relação entre espaços de discussão 

sobre a morte e o processo de humanização. Em consonância com a presente proposta de 

trabalho, aqui, apresentada, essas autoras também reconhecem a necessidade de atenção ao 

profissional, de “[...] cuidado com o cuidador” (SANTOS et al, 2010 p.14) como importante 

dimensão de humanização em saúde. Isso porque o trabalhador da saúde, em especial os que 

atuam na área hospitalar, estão constantemente expostos a situações de estresse e sofrimento. 

Nesse contexto onde o contato com processos de morte e morrer é frequente e fonte de 

sofrimento, muitos profissionais adoecem psiquicamente, como assinalam Mota et al (2011).   

De modo bastante oportuno, Gutierrez e Ciampone (2007) endossam a pertinência de 

iniciativas como a da proposta de educação para a morte aqui descrita. Embora sua colocação 

remeta especificamente à enfermagem, pela experiência multiprofissional desenvolvida 

sabemos que esse tipo de programa beneficia a equipe como um todo. 

 

É nesse contexto da cultura que consideramos relevante os estudos que 

possibilitem aos profissionais de enfermagem desenvolver o 

autoconhecimento e intervenções que auxiliem assistir o paciente e 

familiares diante do processo de morrer, minimizando o seu próprio 

sofrimento psíquico e auxiliando no desenvolvimento de estratégias 

coletivas de enfrentamento. (GUTIERREZ; CIAMPONEl, 2007 p.666) 

 

 Isso reflete a necessidade, ressaltada pelas autoras e evidenciadas no presente estudo, 

de os serviços de saúde se organizarem no sentido de criar vias de aprendizagem face às 
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difíceis situações que lançam equipes de saúde num lugar desconfortável no limiar entre vida 

e morte de usuários. Em se tratando de bebês, essas discussões, direta e inevitavelmente 

envolvem a família, recentemente convocada a participar de modo ativo desse processo. 

Gutierrez e Ciampone (2007) afirmam que espaços para a abordagem da morte são 

indispensáveis para que a equipe possa conduzir e manejar dilemas bioéticos que se impõem 

na rotina de trabalho de uma UTIN. Tais momentos, caracterizados pela escuta e pela troca de 

experiências favorece a emergência de um novo paradigma em saúde, mais descentralizado, 

democrático e humanizado. 

 Por isso, Reichert et al (2007) alertam que os programas de educação continuada, para 

que realmente fomentem a humanização em saúde, precisam perpassar a mera preocupação 

com capacitação técnica, abrangendo uma formação voltada para a sensibilização dos 

profissionais. Sensibilizar, nesse sentido, significa acolhê-los em suas necessidades 

singulares, como também despertá-los para a autonomia e convocá-los à co-responsabilização 

pelos e nos processos de saúde. Dessa maneira, “[...] momentos de reflexão acerca do 

processo de trabalho no cotidiano são fundamentais a fim de se rever as práticas” 

(REICHERT et al, 2007 p.211).   

 Considerando que cada membro da equipe reage de modo singular diante de situações 

de morte e que essas reações “[...] variam conforme sua vivências pessoais e profissionais, 

suas religiões, crenças e valores” (MOTA et al, 2011 p.131), reflexões coletivas sobre a 

questão podem possibilitar que os profissionais organizem emoções, revejam conceitos e 

repensem práticas. Tais espaços de discussão e reflexão sobre a morte nos serviços de saúde, 

com destaque para o hospital onde esta se faz presente e, muitas vezes inevitável, se fazem 

imprescindíveis. Conforme Poles e Bousso (2006) apontam, conhecer os sentidos da 

experiência de contato próximo e frequente com a morte, construídos pelos profissionais pode 

lhes possibilitar a elaboração das perdas nos seus contextos de trabalho de forma mais amena 

e saudável. O desenvolvimento e emprego de estratégias de enfrentamento sadias e eficazes 

ajuda o profissional a lidar melhor com as futuras situações de eminência ou ocorrência de 

óbito. “Refletir sobre esta temática pode auxiliar esses profissionais a vivenciarem este 

processo de forma mais equilibrada, fortalecendo-os para cuidar do paciente e de seus 

familiares, minimizando seu próprio sofrimento” (MOTA et al, 2011 p.130). 

 A experiência de participar de um programa de Educação para a Morte foi considerada 

positiva para todas as participantes, embora cada uma elenque motivações particulares para 

justificar a validade da proposta. O grupo é unânime em desejar que esses momentos sejam 
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frequentes, sem se reduzir a um projeto pontual, pois reconhecem como necessária a abertura 

de espaço para discutir o tema, para o compartilhamento de sentimentos acerca das 

experiências vivenciadas no cotidiano do trabalho. Desse modo, a relação Educação para a 

Morte e Humanização em saúde se mostra pertinente e, mesmo, necessária com vistas à 

manutenção da saúde mental dos trabalhadores. 
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Ela que é na vida  

A grande esperada!  

A desesperada  

Do amor fratricida  

Dos homens, ai dos homens  

Que matam a morte  

Por medo da vida. 

(Vinicius de Moraes) 

 

 

A EXPERIÊNCIA DE SER-PESQUISADORA NO PROJETO “FALANDO DE MORTE 

NA UTI NEONATAL” 

 

No decorrer do trabalho me detive a relatar uma experiência de pesquisa, de modo a 

identificar, valorizar e compreender os sentidos atribuídos pelas voluntárias participantes a 

um programa experimental de Educação para a Morte no âmbito da realidade hospitalar, mais 

especificamente da UTIN. Nesse item, à guisa de finalização do estudo, passo a tecer breves 

considerações acerca da minha própria participação na pesquisa, enquanto ser ativo, presente 

e implicada no processo de fazer pesquisa e desvelar sentidos, dada sua natureza 

fenomenológica. 

Embora se mostre, a cada dia, mais clara a necessidade de abordar o melindroso e 

evitado tema da morte na realidade hospitalar onde desenvolvo diariamente meu ser-

psicóloga, constituiu um grande desafio operacionalizar essa demanda no formato de uma 

pesquisa que correspondesse aos requisitos acadêmicos, para além das frequentes divagações 

pessoais, inevitáveis para quem lida com a morte no cotidiano profissional. Entender se esta 

necessidade se faz sentir por outros profissionais, se traduzindo numa demanda de todos os 

seres que trabalham na assistência direta aos pacientes passou a ser o fio condutor que regeu 

todo caminho metodológico, desde o planejamento até a análise, afinal, somente com esse 

horizonte a pesquisa se revestiria de sentido. 

 Uma vez definidos os referencias e superada a fase inicial de verificação da 

exequibilidade do programa experimental, aqui descrito, a programação dos encontros, o 

desenvolvimento de atividades que pudessem favorecer a expressão de sentimentos e 

sensações significou uma etapa instigante, porém, não livre de ansiedade. Isso porque o medo 

de não conseguir atingir o tão almejado anseio de experimentar uma metodologia de educação 
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em saúde, na forma de uma tecnologia leve, permeou toda a experiência. Sensação de 

insegurança, temor de não despertar seres para o compartilhamento, de não mobilizá-los para 

a efetiva adesão aos momentos. Mais ainda, temi não conseguir indentificar, interpretar 

devidamente todos os conteúdos que poderiam aflorar (e felizmente afloraram) ao longo dos 

quatro encontros.  

No decorrer dos dias a ansiedade reduziu, mas sem deixar de se fazer presente. 

Entretanto, essa ansiedade provavelmente fora funcional, à medida que me manteve alerta 

enquanto pesquisadora, sem permitir qualquer prestensão ou inferência a priori e sem 

deslocar-me do lugar de um ser humano em meio a outros seres humanos em busca de 

autodescobertas. Alguém que também estava vivenciando uma experiência nova, no âmago de 

uma metodologia orginal, o que se traduziu num constante exercício de pesquisa, mas antes 

disso, um processo de infinitas e enriquecedoras trocas humanas. 

      A fase de análise trouxe outras e novas preocupações, já que muitos fatores 

podiam interferir no curso do trabalho, a começar pela sua própria configuração que, embora 

aleatória, evidenciou uma variedade de categorias profissionais. Essa heterogeneidade revelou 

um cenário onde diferentes profissionais de uma equipe já constituída e atuante no cotidiano 

experimentaram outra perspectiva de relação. Este também representou um desafio, pois a 

metodologia, tal qual fora construída, convocou as participantes a abandonarem, ao menos 

durante os encontros, os papéis que tradicionalmente desempenham na realidade de trabalho. 

Papéis que pressupõem relações de poder, dadas as especificidades de cada formação, bem 

como os lugares que ocupam dentro dessa organização de trabalho. Assim, no decorrer do 

programa experimental todas tivemos que fazer um exercício contínuo de nos despojarmos 

dos papéis previamente estabelecidos pela e na rotina do setor, em prol da construção coletiva 

a que estávamos nos propondo. 

Tal despojamento se fez indispensável para que todas pudessem experimentar um 

nível de autonomia necessário para a expressão, comunicação e compartilhamento de 

vivências pessoais, conhecimentos, sentimentos, expectativas e anseios. Isso porque uma 

atmosfera horizontal, condizente com a metodologia de Pesquisa-Ação, figurou como a única 

possibilidade de acessar as percepções das participantes acerca da morte, tanto no plano 

individual quanto na dimensão grupal. E, assim, como participante me impliquei e sigo a me 

implicar nessa pesquisa, sem perder de vista a atitude fenomenológica de percerber-me como 

ser-pesquisadora imersa numa pesquisa-sendo que não se propõe conclusiva ou prescritiva, 

mas sim, uma experiência de pesquisa que confirma a possibilidade e a necessidade de se 
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trabalhar a educação para a morte no hospital, partindo de uma metodologia sensível e focada 

no eminente e essencialmente humano. 

 Portanto, assim como as profissionais voluntárias do Projeto “Falando de Morte na 

UTI Neonatal” eu, da perspectiva de quem intencionou conhecer, mas também se deu a 

conhecer, endosso a avaliação positiva das participantes. Sinto que essa experiência ímpar de 

desdobramentos acadêmicos, profissionais e, sobretudo, humanos me fez evoluir bastante em 

todos esses sentidos e me despertou o desejo de continuar evoluindo.  

Dentre todas as grandes e valiosas contribuições da minha banca de defesa, a 

discussão em torno de este ter sido um trabalho, cuja metodologia possui uma valoração 

acadêmica, clínica e social tem sido o que mais me motiva, o que mais me entusiasma. 

Imaginar que o mesmo pode ser tomado como uma possível inspiração ou estímulo para 

outros curiosos, como eu, dispostos a fazerem educação para a morte em suas realidades, me 

incumbe de uma grande responsabilidade, mas também, de uma satisfação indescritível.  O 

que prevalece e permanece é uma serenidade, uma espécie de alívio por saber que o que fora 

construído, aqui, atende ao propósito de servir como produção científica pertinente dentro de 

uma área de estudos ainda incipiente, mas que possui um horizonte de possibilidades a ser 

explorado.   
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“Morte, morte, morte que talvez seja o 

segredo dessa vida...” 

Raul Seixas 

 

 

VISLUMBRANDO CAMINHOS  

Sem a pretensão de chegar a conclusões ou inferências fechadas, o trabalho aqui 

enunciado, descrito e abordado, apenas aponta caminhos para análises e reflexões. Reflexões 

acerca de vida e morte no âmbito das práticas humanas em saúde circunscritas pela interface 

psicologia-educação. 

Dessa intricada rede de áreas de saber e locus onde o fazer o humano se constrói e 

reconstrói, emanam variados significados que me permitem afirmar que o trabalho de 

pesquisa correspondeu à sua função formativa. Mais do que encerrar um ciclo na pós-

graduação como um exercício de pesquisa e garantir um título, este trabalho proporcionou um 

crescimento e um amadurecimento ímpares, na medida em que me colocou, como ser-para-o-

mundo à frente de uma proposta que convocou outros seres-para-o-mundo a pensarem os 

sentidos da morte e seus reflexos nas práticas profissionais no melindroso ambiente de uma 

UTIN. Mais que somar uma gama de conhecimentos teóricos, a presente pesquisa me 

possibilitou converter tais conhecimentos em compromisso com uma prática cada vez mais 

sensível, empática e humanizada.  

Como o objetivo geral, a intenção deliberada foi de propor um projeto-piloto de 

Educação para a Morte a profissionais da UTI Neonatal, no sentido de avaliar sua pertinência 

como estratégia de humanização em saúde. Para tanto, foi necessário conhecer e compreender 

sentimentos e emoções das profissionais participantes frente à morte, desde uma perspectiva 

pessoal até o enfrentamento da morte de bebês no seu cotidiano de trabalho. A metodologia 

desenvolvida para essa empreitada se mostrou efetiva, na medida em que possibilitou a 

realização da proposta. 

Orientada por esses objetivos, passei a pensar meu objeto de estudo e explorá-lo, no 

sentido de preparação para a pesquisa propriamente. Esse estágio inicial foi dedicado ao 

aprofundamento teórico, especialmente acerca das principais variáveis que compunham o 

tema, a saber: a morte como fenômeno multidimensional; o conceito de Educação para a 

Morte e sua articulação com Educação em saúde; a relação entre Educação para a Morte e 

Humanização em saúde. Ainda no plano da revisão bibliográfica, apresentei uma breve 
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descrição de aspectos metodológicos, os quais situam a pesquisa em questão numa abordagem 

clínico-qualitativa. Como aportes que serviram de inspirações para o desenvolvimento do 

trabalho, a Fenomenologia e a Pesquisa-Ação são evocadas, no sentido de indicar as bases 

teóricas que fundamentam, tanto a exploração e a lapidação do tema, quanto a elaboração 

prática do estudo. 

Cabe, aqui, evidenciar a importância da opção pela Fenomenologia como inspiração 

teórico-metodológica. Como já expus na parte introdutória desse escrito, meu primeiro 

contato com a Fenomenologia se deu na ocasião do ingresso no programa de mestrado, fato 

que admito sem constrangimento, do lugar de eterna aprendiz. Feliz encontro este! Afinal, 

posso afirmar, sem a menor hesitação, que minha identificação com essa escola de 

pensamento foi intensa, de modo que ouso dizer que teórica e existencialmente me encontrei. 

A Fenomenologia me permitiu um alargamento da consciência em vários sentidos da minha 

existência, de modo que meu ser-no-mundo e meu-ser-na-pesquisa foram bastante afetados 

por essa perspectiva.  

Na minha formação acadêmica e na minha prática profissional sempre me angustiava 

minha incapacidade de corresponder a um suposto ideário que coloca o psicólogo diante da 

necessidade de filiação, geralmente ortodoxa a uma ou outra “abordagem” ou “vertente”. 

Diante de uma infinidade de teorias e pensadores que oferecem contribuições a partir de 

diferentes perspectivas, sempre considerei uma espécie de desperdício a adoção de um único 

referencial. Um ensimesmamento egoísta que, a meu ver, rompe com a própria essência da 

ciência enquanto via para desenvolver melhores maneiras de viver (e por que não de morrer?).  

Assim, por muito tempo, me senti uma “ovelha desgarrada”, um ser pensante sem alicerce, 

sem casa. Sempre construí minha visão de mundo amparada por diversos olhares teóricos, 

mas também por minha própria experiência de ser-no e para-o-mundo, sem, no entanto, 

incorrer num ecletismo ou num relativismo extremos. Nunca careci de referenciais, mas 

sempre relutei em ter que optar por apenas um olhar. 

Na Fenomenologia encontrei o espaço que necessitava para “ser” dentro do contexto 

de pesquisa. Difícil desfazer as amarras de uma formação (pessoal, escolar e acadêmica) 

calcada numa cientificidade desprovida de humanidade e de “paixão”, nas palavras de Hooks 

(2000). A abordagem fenomenológica me autorizou a ser na pesquisa, a ocupar um papel 

ativo e a me reconhecer como agente do processo, num incessante movimento de autoanálise 

que permite chegar a pontos significativos de reflexão. 

A partir da descrição e, posterior, análise dos encontros é possível afirmar que a 

proposta de um programa experimental de Educação para a Morte na referida UTIN mostrou-
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se pertinente como uma estratégia de humanização em saúde. Tal afirmação advém da atenta 

análise das avaliações das próprias participantes e da minha própria percepção enquanto 

pesquisadora. Não somente como pesquisadora proponente da atividade, mas principalmente 

como profissional imersa naquela realidade, pude estabelecer trocas intensas e extremamente 

ricas com colegas com as quais cotidianamente compartilho as alegrias e agruras dos ser-

psicóloga na área hospitalar, em que a morte se apresenta como um dos maiores e constantes 

desafios. 

Evidentemente esse aspecto foi (e ainda é) pauta para muita reflexão e autoanálise. O 

ser-profissional e o ser-pesquisadora na mesma realidade de pesquisa me implica como 

alguém que conhece o contexto problematizado, do qual o problema de pesquisa emergiu 

como substancial e necessário e a qual os resultados também interessam. O reconhecimento 

disso como uma questão a ser considerada e, não necessariamente como um problema a ser 

combatido, provavelmente favoreceu que o trabalho de pesquisa não fosse comprometido por 

esse viés.   

Retomando as unidades de significação apresentadas no último capítulo e já à guisa de 

finalização, cabem algumas considerações acerca dos pontos que afloraram durante os 

encontros, de modo genérico. Observou-se que a família, em especial os pais, é considerada 

pelo grupo, parte integrante da equipe, havendo uma empatia e uma acentuada identificação 

com as mães que vivenciam a experiência de ter um bebê em UTIN e, mais ainda, com 

aquelas que perdem seus bebês na unidade. 

As percepções e os sentidos construídos pelas participantes em torno da questão 

“morte” advêm de experiências pessoais com a perda de entes queridos e do contato frequente 

com a morte de bebês na UTIN. Conhecer essas significações traduz-se na própria essência da 

pesquisa qualitativa em saúde como nos alerta Turato (2005). Trata-se da matéria-prima com 

a qual o ser-pesquisador trabalha e sobre a qual propõe reflexões, revisões e ampliação de 

conceitos. 

As especificidades do ser-profissional de saúde na realidade hospital fez aflorar o que 

muitas pesquisas na área já revelaram: que a formação dos profissionais não os prepara para o 

enfrentamento da morte no seu cotidiano de trabalho. Assim, as profissionais desenvolvem 

estratégias próprias para lidar com essa problemática tão presente no seu dia-a-dia, sendo que 

diversas defesas pouco efetivas e pouco saudáveis, muitas vezes, afloram como via para o 

enfrentamento. Com diferentes categorias, predominantemente representadas por mulheres o 

ambiente da UTIN, faz emanar relações de poder-saber e de gênero que atravessam as práticas 

profissionais e as trocas humanas que se dão nesse contexto. Embora não caracterize objetivo 
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do presente estudo, tais questões que emergiram clamam por debate e problematização, já que 

forjam modos de ser e de estar-no-mundo e no-trabalho e, por isso mesmo, carecem de 

maiores e mais específicas problematizações. 

A relação espiritualidade/religiosidade também foi ponto constantemente levantado 

pelas voluntárias como imprescindível para a compreensão e abordagem da morte no contexto 

da UTIN. O grupo reconhece que o desenvolvimento dessa dimensão é potencialmente 

positivo, sendo um direito a ser garantido aos pacientes, familiares e membros das equipes. 

Entretanto, seus discursos alertam para a necessidade de trabalhar cuidadosamente essa 

questão no âmbito da UTIN, de modo que possa, de fato, favorecer o processo de 

enfrentamento de todos os envolvidos. 

As especificidades do bebê como o paciente que morre na UTIN foram evocadas de 

diferentes maneiras, assim como o fato de a morte deste despertar diferentes necessidades, de 

acordo como cada membro da equipe enfrenta a morte no seu cotidiano de trabalho. De modo 

geral, as participantes consideram o bebê um ser especial, dotado de potencialidades e que 

não mereceria morrer, numa clara alusão à ideologia cristã que apregoa a morte como castigo. 

Independentemente das percepções acerca do ser-bebê, sua morte é duramente sentida por 

todos, incluindo as profissionais que lidam com esse fato, com essa dor. Essa dor é expressa 

na forma de diferentes necessidades, tais como valorizar simbolismos como o preparo e o 

ritual de despedida do corpo do bebê pelos pais no interior da unidade, como a simbolização 

das profissionais da despedida dos familiares quando o bebê morre, com maior ou menor 

manifestação de afeto, dentre outras questões.  

Pelas várias razões elencadas no decorrer do presente trabalho, podemos afirmar que a 

morte do bebê possui especificidades que a revestem de um sofrimento singular, marcado por 

uma espécie de “saudade vazia”, em relação a “tudo o que poderia ter sido e não foi”, pelas 

possibilidades interrompidas do vir-a-ser. Parece que, à dor da morte do bebê, soma-se a 

perda de um investimento afetivo tamanho projetado, não somente pelos pais, mas por todo 

um grupo social que lança a cada nova geração o sonho de um projeto de humanidade mais 

justa, fraterna e solidária. Cada bebê que morre parece levar consigo um pouco desse sonho, 

desidealizando e afastando, cada vez mais, os seres desse projeto. 

Por fim, o programa de Educação para a Morte, desenvolvido e aqui relatado 

visivelmente aproximou essa ação educativa dos princípios de humanização em saúde 

propostos pela PNH, à medida que significou um espaço para a discussão de uma, dentre 

tantas outras questões que afligem o ser-profissional de saúde. Um espaço de escuta, de 

acolhida e de genuíno interesse que representou uma experiência rica em trocas e 
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intercâmbios. Seguindo a recomendação apontada por todas as participantes, procurarei 

ampliar o projeto, de modo a estendê-lo à participação de outros setores da insituição que 

também enfrentam a morte em seu cotidiano, como a UTI Adulto, a Emergência e a Clínica 

Médica. Por se tratar de um hospital estadual e, tendo em vista o resultado satisfatório do 

projeto-piloto, há a possibilidade de se pensar em ampliar posteriormente o programa para 

outras unidades próprias do estado, de modo a difundir a Educação para a Morte no estado do 

Paraná.     

Assim, considero a experiência de pesquisa, aqui relatada, singular e aberta, de modo 

que me despertou para uma amplitude de aspectos, de olhares, de perspectivas, antes 

inimagináveis. Não se trata de um método “aplicável” a outras realidades, por não caracterizar 

um instrumento rígido e unidimensional, mas sim, representa um estímulo para se pensar, de 

modo sensível, realidades e contexto similares. Mais do que resultados, o que me cativou na 

realização dessa pesquisa foi o processo, a beleza do caminho percorrido até aqui. Cada 

contexto com suas demandas e características particulares. A cada inserção, uma nova 

oportunidade de aprender e de estimular reflexões que despertem os diferentes atores para 

seus “ser-no-mundo”, assim no singular mesmo, pois se trata de uma tarefa mui pessoal. 

Portanto, ouso encerrar meu relato, minhas análises e minhas divagações com reticências em 

vez de um ponto final, haja vista que me sinto estimulada e impelida a seguir essa trajetória, 

por nela encontrar sentidos que realçam a minha existência e me convocam para a incessante 

busca pela autenticidade...    
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