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RESUMO 

 
A perda e o luto são duas condições que independem da vontade humana. O processo 

de superação de um momento como esse pode ser de extrema dificuldade para uma pessoa 

adulta e para uma criança não será diferente. Sabendo que a morte é algo que pode acontecer 

a qualquer momento, a escola e a família precisam ter um papel fundamental para auxiliar a 

criança a entender e a superar tal momento. Este processo pode ser ainda mais difícil de ser 

trabalhado se essas duas instituições, familiar e escolar, não souberem como trabalhar os 

fatores emocionais e psicológicos. Entender o que a criança sente é de grande importância, 

para que ela não se sinta impotente e até mesmo culpada. Pensando nessa perspectiva, a 

pesquisa aqui realizada teve a participação de sete pessoas que responderam a questionários, 

sendo que cinco foram indivíduos que perderam um ente familiar na infância e, os outros 

dois, foram coordenadoras pedagógicas que responderam sobre as estratégias utilizadas pela 

instituição escolar quando se deparam com uma situação de luto na vida das crianças. Os 

resultados mostram muitas variedades de sentimentos e formas de se enfrentar o luto, tanto 

daqueles que sofreram a perda, quanto das instituições escolares. 
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APRESENTAÇÃO 

 
A presente pesquisa foi desenvolvida no primeiro semestre de 2011 como trabalho 

final de conclusão de curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília e está dividido em três partes: um memorial, uma monografia e um projeto de atuação 

profissional. 

Na primeira parte, denominada memorial, é relatada minha trajetória de vida ao longo 

de todo o meu processo educativo. Neste ponto, reflito sobre os principais fatos ocorridos 

durante esse percurso que foram cruciais para que hoje eu pudesse concluir o curso de 

pedagogia e tornar-me educadora. 

A segunda parte, denominada monografia, tem como título: “O papel da escola e da 

família no resgate da auto-estima pós luto”. Encontra-se também uma pesquisa realizada com 

pessoas que perderam algum ente familiar quando pequenas, tendo o intuito de saber como a 

família e a escola abordaram tal temática e a visão de algumas escolas quando se deparam 

com a morte de algum ente familiar dentre seus alunos. 

A terceira parte desse trabalho aborda brevemente as minhas expectativas para o meu 

futuro profissional e pessoal, no qual exponho que tipo de educadora pretendo ser.  
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MEMORIAL 
 

Este memorial tem como objetivo relatar alguns momentos importantes da minha vida, 

desde meu primeiro contato com o ambiente escolar até a graduação em Pedagogia na 

Universidade de Brasília (UnB). 

Para conseguir escrever esta parte do trabalho, tive que recorrer ao auxílio de meus 

familiares e amigos, para que, assim, conseguisse resgatar alguns dos fatos mais importantes 

da minha vida, que aos poucos foram se perdendo em minha memória, dando lugar para os 

fatos ocorridos mais recentemente. Porém, antes, pretendo começar o meu memorial relatando 

um pouco do meu núcleo familiar, pois terá uma grande importância para a escolha do meu 

tema monográfico.  

Minha família vem de dois lugares do Brasil. O meu pai era do Rio de Janeiro e minha 

mãe de Natal – Rio Grande do Norte. Com apenas 12 anos de idade minha mãe mudou-se 

para o Rio de Janeiro para morar com os meus tios e estudar. Os meus pais se conheceram em 

1966, no prédio onde eles moravam e eram vizinhos. Minha mãe diz que na época não 

gostava muito do meu pai, mas com o tempo eles foram se conhecendo e começaram a 

namorar. 

 A diferença de idade entre os dois foi um grande problema para a família da minha 

mãe, pois meu pai era 7 anos mais velho, mas isso não foi um obstáculo, eles namoraram por 

5 anos e depois se casaram. 

O meu pai trabalhava no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) e minha mãe nunca trabalhou formalmente, ela ficou sendo dona de casa. Depois do 

casamento eles foram morar no interior do Rio de Janeiro, levando uma vida bastante simples 

e humilde. Até hoje minha mãe costuma dizer que aquela época foi uma das melhores da sua 

vida, pois não havia tanta violência como existe hoje, e que com o pouco que eles tinham, 

realmente eram felizes. 

Em 1º de janeiro de 1972, nasceu o meu irmão, que herdou o nome do meu pai, Paulo 

Sérgio. Ele é chamado de Paulinho até hoje, já tem 39 anos e é formado em direito. 

Voltando para a trajetória da minha família, eles continuaram morando no interior até 

o ano de 1980, quando decidiram se mudar para Natal, terra da minha mãe. Essa foi uma 

época muito difícil, porque assim como no Rio de Janeiro, em Natal eles não tinham uma casa 

própria e o aluguel era muito caro para a minha família, então a vida que eles levaram lá não 

foi a mesma que estavam acostumados a levar no Rio de Janeiro. 
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Em 26 de novembro de 1980, nasceu o meu segundo irmão, que se chama Bruno 

Leonardo. Hoje ele tem 30 anos e se formou em Sistema de Informação. 

Passaram-se mais de cinco anos até meu pai conseguir uma transferência para Brasília. 

Na época meu pai já conhecia a cidade, porque o trabalho dele sempre exigia que ele viajasse 

muito. No começo ele não queria trazer toda a família para morar aqui, pois a cidade não era o 

que é hoje, não oferecia uma boa estrutura e uma expectativa de vida, mas como a proposta de 

mudança era tentadora, ele resolveu mudar–se e em 1985 começa outra etapa na vida da 

família Vasconcelos. 

Ao chegar em Brasília, o meu pai começou a receber um salário melhor e a qualidade 

de vida melhorou muito. Minha família percebeu que as aparências enganam, pois todos 

achavam que Brasília não seria uma boa cidade, mas acabaram se surpreendendo e gostando 

daqui (apesar de não ter praia). 

 Parecia que a nova cidade estava trazendo muito sorte, pois ao chegar minha família 

conseguiu financiar a tão sonhada casa própria e para completar a sorte grande, em 1987 eu 

nasci, em uma data bem próxima a do aniversário do meu irmão Bruno. Nasci no dia 24 de 

novembro. 

Nunca na minha vida passei por dificuldades, mas sempre ao ouvir a história da minha 

família dou mais valor às coisas que tenho. Nós nunca fomos ricos, mas sempre tivemos 

alegria e fé em Deus, o que nos faz levar a vida em plena harmonia. 

Falando um pouco de mim, acho que minha primeira experiência com o mundo social, 

que eu me lembre, começou em 1990, com apenas três anos. Ia para a creche “Bem me quer”, 

que era perto da minha casa, e nos dias de sábado ia para a igreja participar da catequese. Sim, 

eu comecei a catequese com três anos. A minha família é toda católica e creio que de certa 

forma a minha personalidade se formou um pouco a partir dos princípios e aprendizagens que 

eu tenho e tive na igreja. 

Começar a socializar desde pequena foi bom para que pudesse aos pouco me tornar 

“independente”, ou seja, não ter medo de ir à escola, ou a lugares sem ter minha mãe por 

perto. 

Na mesma época, com a entrada do presidente Collor no poder, as coisas começaram a 

ficar um pouco difíceis, pois toda a economia da minha família ficou retida no governo e a 

moeda brasileira começou a perder valor comercial também. Com isso meus pais resolveram 

fazer economia e decidiram tirar-me da creche onde estudava (que era particular) e meu irmão 

(Bruno) do colégio particular que ele também estudava. Nós dois fomos para a escola pública. 
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Com o passar dos anos as coisas foram melhorando e a estabilidade financeira foi 

voltando aos poucos. Em 1992 comecei a estudar em um jardim de infância “Meu pequeno 

mundo”, que foi bastante significativo para mim. Me lembro até hoje das professoras que tive 

e dos amigos que eu fiz. Foi uma época bastante divertida e foi também nesse momento que 

comecei a gostar da docência. Em casa sempre brincava com meus amigos que eu era uma 

professora.  Então, desde pequena já tinha em mente a vontade de trabalhar em escolas. 

Logo depois de terminar a pré-escola voltei para o colégio público, mas dessa vez não 

tenho boas lembranças. Em 1995 estava na primeira série e a escola era a “Escola Parque 308 

sul”. Essa instituição de ensino não fornecia para os pais dos alunos os boletins com notas de 

desempenho ou provas e trabalhos. Estudei lá somente por um ano, porque ao perceber que 

meu rendimento estava caindo, minha mãe resolveu me tirar da escola, mas corria o risco de 

perder o ano, pois estava muito atrasada em relação as outras crianças da minha idade. 

Lembro-me que minha mãe começou a estudar comigo em casa, para que no ano 

seguinte eu conseguisse ingressar em outro colégio e não perder o ano. Fiz uma prova para 

ganhar uma bolsa escolar em um colégio particular que ficava bem perto da minha casa, o 

colégio se chama “Cor Jesu”.Me lembro que eu me esforcei muito para ganhar a bolsa e por 

fim consegui, mas muitas pessoas achavam que eu não teria capacidade de acompanhar a 

turma e que consequentemente acabaria perdendo o ano. Essas palavras felizmente não 

afetaram a minha mãe e nem a mim. Para conseguir manter a bolsa eu tinha que manter 

minhas notas sempre acima de sete, e durante os nove anos que estudei lá, poucas vezes fui 

ameaçada de perder essa auxílio na mensalidade. 

Em 1996, comecei a estudar no Cor Jesu, na segunda série, e confesso que nos 

primeiros dias estava com bastante medo de desapontar a minha mãe, mas aos poucos eu fui 

me encaixando na escola e fui começando a me destacar na turma. Lembro que todos os dias, 

depois do almoço, eu estudava com minha mãe. E assim foi passando o meu primário.  

Agora vou dar um pouco mais de ênfase no ano de 1998, que foi o ano em que o meu 

pai faleceu. Eu estava na 4ª série. 

  No dia 10 de junho meu pai estava voltando de uma viagem de trabalho, quando o 

carro em que ele estava capotou. Havia cinco pessoas no carro e somente meu pai perdeu a 

vida. Ele ficou em coma durante 2 dias. Foram os piores dias da minha vida e infelizmente 

meu pai faleceu no dia 12 de junho, com apenas 52 anos. Eu me lembro que ele dizia que ia se 

aposentar naquele ano e que nós iríamos embora de Brasília e voltaríamos para o Rio de 

Janeiro. 
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No momento eu não acreditei no que estava acontecendo na minha vida. Acho que 

minha visão de mundo como sendo algo perfeito acabou naquele dia 12. Era época de copa do 

mundo e eu me lembro que ele estava bem animado. Nós havíamos comprado uma televisão 

nova para poder ver os jogos, mas ele não pôde aproveitar. 

Para completar aquele ano, eu não conseguia mais me concentrar para estudar e 

minhas notas estavam começando a ficar muito baixas, mas aos poucos fui ficando mais 

conformada e recuperando as forças para continuar levando a vida. 

Acho que aqui é relevante ressaltar o quanto essa tema de pesquisa escolhido por mim 

é tão importante. Ele é a minha memória e o meu tema de estudo. A minha família teve que 

ser muito forte para poder superar a perda do “chefe” da casa. Antes, eu não tinha noção do 

que era perder alguém e creio que o mesmo ocorreu com os meus irmão mais velhos, que 

ficaram durante longos meses vivendo em uma tristeza profunda. 

Meu pai, para mim, é um grande exemplo de vida e de perseverança. Até hoje sigo os 

seus exemplos. Ele gostaria muito de me ver formada assim como meus irmãos, da mesma 

forma que eu gostaria que meu pai pudesse me ver hoje, e que ele tivesse muito orgulho de 

mim. Sinto muita falta das nossas brincadeiras e dos jogos de futebol do Vasco que 

assistíamos juntos quando era pequena. Tento sempre me lembrar de como ele era feliz e de 

como ele me ensinou a dar valor as pequenas coisas da vida e a respeitar as pessoas.  Quando 

comecei a escrever esse memorial fiquei com um pouco de receio porque sabia que teria que 

falar do meu pai, e infelizmente, esse é um assunto bastante difícil para mim. Quando falo do 

meu pai para as pessoas, sempre digo que gostaria que elas dessem valor aos seus pais 

enquanto eles estão vivos, da mesma forma que eu tentei dar valor ao meu. 

Às vezes em que me pergunto o que me educou durante a minha vida, sempre penso 

que a perda do meu pai tem uma grande influência. Ele fez, faz e vai continuar fazendo muita 

falta na minha vida, mas eu espero que com tudo que já passei, eu possa futuramente repassar 

esses ensinamentos para os meus filhos, amigos e alunos. 

Em 1999 eu comecei a 5ª série com um pensamento de vida nova e de continuar com 

muita fé em Deus. Lembro que estudei muito e aproveitei tudo que era possível. Fiz amizades 

que levo comigo até hoje e que fazem parte da minha vida. E assim foi passando o ensino 

fundamental. Sempre tudo muito normal. Não via a hora de ir para o tão esperado ensino 

médio, porque, para mim, quem estudava no segundo grau já era “adulto”. 

Comecei o ensino médio em 2003, e no início, foi uma grande decepção para mim, 

porque eu não via diferença nenhuma do ensino fundamental. A única coisa que mudou, mas 
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que não me assustava, era o PAS e o vestibular. Sinceramente eu achava que seria muito fácil 

conseguir passar na UnB pelo PAS, mas não foi assim.  

No primeiro e no segundo ano as minhas notas do PAS foram muito boas, mas no 

terceiro ano minha nota foi péssima. Não sei se juntou o nervosismo na hora da prova com a 

responsabilidade de entrar em uma universidade. Somente sei que não passei pelo PAS para 

Letras (inglês). Eu pensava em dar aula de inglês para crianças, por isso resolvi tentar a 

graduação nessa área. 

Durante o meu ensino fundamental e médio eu estudei no centro interescolar de 

línguas de Brasília, aprendendo inglês e espanhol. 

Depois de terminar o ensino médio em 2005 comecei a fazer cursinho no “Alub” para 

o vestibular, e descobri que o meu ensino médio foi muito fraco, considerando o nível das 

provas da UnB. Então somente em 2007, precisamente no dia 13 de julho eu consegui entrar 

para Pedagogia. Troquei de curso, porque queria ser professora e como não estava 

conseguindo passar para inglês, resolvi pesquisar coisas sobre o curso de Pedagogia e gostei. 

Durante esse momento de estudos em cursinhos aprendi a dar muito valor também na 

confiança que minha família depositava em mim. Eu passei um ano e meio estudando 

somente para a UnB e em vários momentos pensava em desistir, porque não conseguia passar 

no vestibular, e foram nesses momentos que percebi o quanto a minha família é uma fortaleza 

para minha vida. Até hoje brinco com minha mãe dizendo que ela não tem ideia da força que 

ela exerce sobre mim.  

O primeiro semestre na faculdade foi maravilhoso. Fiz grandes amizades e percebi que 

estava mesmo no curso certo. Conforme os semestres iam passando, me identificava cada vez 

mais com tudo que estudava e aprendia. 

Durante o começo do curso, eu ministrei aulas particulares de inglês, e aquilo me 

deixava muito feliz, fixando em minha mente o objetivo de continuar sempre nessa área, 

porque mesmo não tendo passado para Letras, eu gosto muito de estudar essa língua.  

Os projetos do qual participei influenciaram muito para que eu ainda persistisse na 

idéia de me tornar educadora, porém, confesso que nenhum deles me ajudou a pensar acerca 

do meu tema de pesquisa de final de curso. 

O primeiro projeto em que participei foi com a professora Carla Castro, na área da 

ludicidade. Foi um ano de muita leitura e muita dedicação. Lembro-me que tivemos a 

oportunidade de ministrar aulas, a partir de jogos, no Recanto da Emas, para crianças com 

dificuldades de aprendizado. 
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Depois das duas fases do projeto três, eu participei do projeto quatro com o professor 

Cristiano Muniz, na área de Reeducação matemática. Esse projeto foi bastante interessante, 

porque finalmente eu pude estagiar dentro de uma sala de aula como auxiliar da professora. 

Passei um ano também nesse projeto e preciso dizer que foi maravilhoso. As crianças com 

que trabalhei tinham sete anos de idade e eles simplesmente fortaleceram ainda mais a minha 

vontade de ser educadora.  

Minha família continua muito unida. Cada um está sempre ajudando o outro. Tenho 

plena convicção de que meus familiares foram e são de fundamental importância para que eu 

tenha chegado aonde eu cheguei. Sei que eu tive sorte de ter tido uma família bastante 

estruturada que me apoiou e me fortalece até hoje, ajudando-me na auto-estima e também na 

superação dos meus medos e traumas. 

Fazendo uma análise de tudo aquilo que acredito e que influenciou nas minha 

decisões, creio que ser professora é um objetivo que sempre tive, porque penso que através da 

educação é possível realizar mudanças na sociedade em que vivo e que muitas vezes não 

aprovo. Acho que com a educação é possível construir aquilo que eu considero que seja o 

melhor. Tenho consciência de que não conseguirei mudar toda a educação, mas tenho certeza 

de que pelo menos um aluno vou conseguir ajudar e quem sabe influenciar na sua formação 

ou no seu jeito de ser, da mesma forma como fui e sou influenciada por vários professores que 

passaram por minha vida. 
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 PARTE II: 

O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA NO RESGATE DA AUTO-ESTIMA PÓS 
LUTO. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Durante o longo processo de obtenção do saber, tanta na faculdade quanto no 

cotidiano, foram surgindo questionamentos e indagações acerca do trabalho que é realizado 

nas escolas, quando estas se deparam com um aluno que acabou de sofrer uma grande perda 

familiar. Pude perceber que durante esses quatro anos de estudo na faculdade de educação, 

pouco se falava sobre esse tema, mesmo ele estando presente na vida de todos nós. 

Comecei então a elencar uma série de perguntas que logo me motivariam a usá-las 

como meu tema de pesquisa. Eu queria saber qual o papel da escola quando se depara com 

uma criança que acabou de ter uma perda familiar. O que é feito para resgatar essa criança, 

que por um instante se sente diferente ou imersa em uma tristeza profunda? Como ensinar a 

criança a aprender a lidar com a morte? O que a família faz em um momento como esse? 

Essas e outras indagações permearam as minhas ideias durante muito tempo, por isso resolvi 

enfrentá-las e encarar os meus próprios medos. 

Por vezes, passamos por problemas que, de certa forma, regem o nosso presente e 

determinam o nosso futuro, porém, sem o apoio das pessoas com que convivemos, tudo se 

torna mais difícil e doloroso. Quando uma criança tão pequena precisa lidar com um tema 

sobre o qual os adultos não estão dispostos a falar, a compreensão pode se dar de uma forma 

errônea. Infelizmente, a sociedade na qual vivemos, não foi ensinada a lidar com a morte, 

muito menos a explicar tais acontecimentos a uma criança, que também sofre. 

A escolha do tema “O papel da escola e da família no resgate da auto-estima pós luto”, 

para o meu trabalho final de curso, justifica-se pelo fato de eu ter passado por tais 

experiências e traumas há alguns anos, e pela minha vontade de saber como que algumas 

pessoas que passaram pelos mesmos acontecimentos se sentiram, e o que a escola e a família 

delas fizeram para amenizar tal dor. Infelizmente ao se trabalhar com um assunto como esse, 

encontramos diversas dificuldades, pois os materiais para estudos são escassos e algumas 

pessoas não se sentem à vontade para tratar esse tema abertamente, porém, por ser algo que 

está recorrente na vida humana, acredito que esta seja uma temática que mereça ser abordada 

e discutida. 

Por fim, com base nas minhas indagações como pesquisadora e futura educadora, a 

par dos mais variados problemas que as crianças e as escolas estão destinados a enfrentar em 

seu cotidiano, é que proponho meu engajamento neste trabalho, que ressaltará a importância 

do papel da escola e da família no resgate da auto-estima pós luto em crianças. A partir dessa 
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pesquisa, tentarei buscar estratégias que possam contribuir para que esse tema não continue 

sendo somente um tabu. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 
• Analisar o  papel da escola no resgate da auto-estima após uma perda familiar.  

 
Objetivos Específicos: 

 
• Identificar quais são os aspectos psicológicos da auto-estima e do luto; 

 
• Verificar quais as estratégias empregadas na escola após a perda de um ente familiar 

na vida de uma criança; 

 
• Identificar os sentimentos vividos logo após a perda e como que eles são percebidos 

atualmente. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo procurar analisar o papel da escola e da família 

no resgate da auto-estima pós luto. Infelizmente, tal temática raramente faz parte dos círculos 

de discussões da educação, por se tratar de algo que imediatamente nos remete a dor e ao 

sofrimento. 

A relevância de se estudar esse assunto é que ele possivelmente ajudará a 

compreender como que a criança passa por esses sentimentos após a perda. A intenção é de 

ajudar os educadores e familiares a entenderem que é preciso enfrentar essa realidade, através  

do diálogo e do companheirismo. 

A morte é algo inerente à vida de todos os seres da Terra e cabe a todos nós 

encontrarmos maneiras de enfrentarmos as dores e os obstáculos que irão surgir como 

conseqüência dessa perda. Ao redor do mundo, a morte pode ser encarada e vista de 

diferentes formas. No Brasil, por exemplo, temos o costume de nos retrairmos, em sinal de 

respeito, no dia 2 de novembro, o dia dos mortos ou dia de finados, porém, em outras culturas, 

como a mexicana, o ritual que segue nesse dia é o oposto. Lá, as pessoas, inclusive crianças, 

festejam e comemoram a vida daqueles que já faleceram. 

Infelizmente, pelo fato de não se falar sobre o que é a morte, o trabalho dos pais e dos 

educadores vai se tornando ainda mais difícil e delicado quando se é necessário explicar qual 

é o real significado da morte na atualidade e as suas conseqüências, que é a dor e o luto. 

Pode ocorrer, em muitos casos, de uma morte súbita invadir a vida de uma família e a 

criança ainda não saber o que realmente está acontecendo, talvez por ser muito nova e não ter 

idade para compreender o que de fato é morte e luto, ou talvez, por nunca haver conversado 

ou entendido o real significado. Quando isso acontece, a superação e os sentimentos tornam-

se ainda mais profundos. 

Quando a família ou os educadores se negam a dialogar sobre o significado e as 

conseqüências que a morte traz para a vida de uma pessoa, o processo de adaptação da perda, 

torna-se ainda mais complicado do que já é em realidade (LIMA, 2007). 

Em crianças pequenas, a auto-estima pode ser abalada, fazendo com que ela se sinta 

excluída, deprimida, incapaz e até, em alguns casos, culpada. O diálogo, como uma 

ferramenta primordial, deve ser utilizada, não somente pelos pais, mas também pelos 

educadores e as pessoas que convivem com a criança.  

Os aspectos relacionados aos sentimentos e emoções são os mais variados possíveis. 

Cada pessoa enfrenta a morte e o luto de maneiras diferenciadas, e isso também depende de 
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como a morte do ente familiar ocorreu. Portanto é importante, depois de certo tempo, procurar 

saber como que o indivíduo enfrentou aquele momento de dor e verificar se os sentimentos 

envolvidos no luto foram superados. 

Por fim, é importante ressaltar que esse é um assunto que precisa ser discutido e 

revisto dentro dos institutos escolares e familiares, pois somente dessa forma é possível 

delimitar estratégias que possam ajudar a criança a superar esse momento de dor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   23	  

CAPÍTULO I 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A auto-estima e o Autoconhecimento. 

A temática da auto-estima vem ganhando espaço nos meios acadêmicos e também nos 

meios sociais nos últimos tempos. É percebido a importância que é dada aos estudos 

realizados nessa área, pois muito pode ser aprendido e entendido dentro dessa perspectiva. 

O primeiro estudo realizado dentro nesse patamar da psicologia foi relacionado com o 

autoconhecimento, o qual ganhou repercussão nas décadas de 70 e 80. Ao se estudar os 

fundamentos do autoconhecimento, chega-se à outra vertente que é a auto-estima. MOYSÉS 

(2002) afirma que o autoconhecimento é a percepção que o indivíduo tem de si mesmo, assim 

como a auto-estima é percepção de seu próprio valor. 

O autoconceito é formado a partir de imagens que o indivíduo tem de si próprio, 

estando sujeito a uma série de fatores externos e internos que influenciam na formação da 

personalidade. Para melhor entendimento, Moysés explica um pouco sobre o significado de 

autoconceito: 
 
Ele é o fruto da percepção que pessoa tem de si mesma. Como todo processo 
de percepção, está sujeito a uma série de fatores internos e externos à própria 
pessoa. Informações que vamos colhendo aqui e ali, a nosso respeito, fruto 
de opiniões alheias, formam, possivelmente, os primeiro rudimentos do 
nosso autoconceito.(MOYSÉS, 2002, p. 19) 
 

 A partir dos sentimentos envolvidos no autoconceito, será dada a construção da auto-

estima, representando, assim, uma resposta no plano afetivo de ações tomadas a partir do 

conhecimento prévio do plano cognitivo. 

Para uma melhor compreensão, Moysés (2002) ainda explica que “em termos práticos, 

a auto-estima se revela como a disposição que temos para nos ver como pessoas merecedoras 

do respeito e capazes de enfrentar os desafios básicos da vida.” (MOYSÉS, p.19). 

 Assim, a auto-estima é a imagem construída a partir das percepções que o indivíduo 

tem de si próprio. Se ele tem noção de que não é bem visto e de que é não merecedor de tal 

mérito ou confiança, automaticamente a sua auto-estima ficará comprometida. 

Desde pequena a criança está em contato com várias pessoas à sua volta e, dessa 

forma, serão construídas as percepções que envolvem a sua personalidade. Quando pequena, a 

criança recebe os elogios e repreensões dos adultos que a cercam, porém, a partir do momento 
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em que a criança começa a se reconhecer como parte do meio em que está incluída, ela 

começa a ter as suas próprias repreensões e elogios de si, diante de várias situações, como um 

fracasso ou um êxito. 

A criança constrói a sua identidade a partir do convívio no meio social, histórico e 

cultural no qual está inserida. As respostas e motivações que o indivíduo vai ganhando ao 

longo da vida, influenciam na formação de sua personalidade, por isso a importância que os 

pais devem dar a esse período de desenvolvimento. Se uma criança sempre recebe elogios e 

demonstrações de afeto, sem dúvida ela crescerá com uma boa imagem de si, porém, se esta 

mesma criança for sempre repreendida e mal vista, o inverso ocorrerá.  

Nas palavras de Bruno Bettelheim (1988), fica entendido que a principal motivação 

para uma criança são as demonstrações de afeto que ela recebe durante a sua criação. 
 
[...] todas as situações pai/filho estão carregadas de sentimentos. Só as ações 
paternas imbuídas de sentimentos positivos por nosso filho convencem-no 
de sua importância para nós, uma experiência de que ele necessita 
desesperadamente para poder acreditar que também pode ser importante para 
outros. (BETTELHEIM, 1988, p. 52) 
 

Portanto, pode-se entender que a criação e o afeto que se tem no meio familiar são 

fundamentais para a formação de uma identidade consistente, que seja apta para enfrentar as 

mais variadas diversidades existentes no cotidiano. 

Sabe-se que é na infância que a criança constrói a maior parte da sua personalidade, 

pois é a partir do contato com o meio no qual está inserida que ela vai adquirindo seus gostos 

e antipatias. Ressalta-se aqui que os estímulos recebido por aqueles que estão à sua volta é o 

que vai proporcionar a sua formação de autoconceito e, consequentemente, da auto-estima. 

 
Os adultos costumam reagir aos comportamentos das crianças pequenas ora 
com aplausos e incentivos, ora com zangas e repreensões. Assim, ela vai 
ouvindo que é “boazinha” e “bonitinha”, ou “boba” e “feia”. Após um certo 
período de tempo e com a repetição desses padrões de comportamento, 
aquilo que surgiu como um processo interpessoal começa a ser incorporado 
à própria estrutura cognitiva da criança, tornando-se pessoa. Agora é ela 
quem se aplaude diante do desafio vencido ou se acabrunha ante o fracasso. 
(MOYSÉS, 2002, p. 20) 
 

Vale ressaltar que não é somente o ambiente familiar que é crucial para a formação do 

autoconhecimento da criança, mas também a participação de todos que estão à sua volta, bem 

como os educadores. Os educadores exercem um papel fundamental nesse período, pois assim 

como os pais, eles têm em suas mãos o poder de controlar, elogiar, de reprovar e de 

determinar. 
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Auto-estima da criança na aprendizagem 
      

 Como se sabe, está vinculada à infância a formação da personalidade que a criança 

terá quando adulto. É durante essa fase que ela passará por diversas modificações nos planos 

biológicos, sociológicos e psicológicos, por isso, é de fundamental importância a introdução 

de aspectos positivos na vida da criança. Talvez, por essa série de fatores, a auto-estima vem 

sendo constantemente vinculada à infância e chamado a atenção de especialistas. 

       A auto-estima é indispensável para o reconhecimento de si em qualquer fase da vida, 

porém, na aprendizagem, ela é essencial para que se possa ter os êxitos almejados. Promover 

a auto-estima da criança é fazer com que ela tenha uma aceitação de si mesma e também fazer 

com que ela se sinta bem em um contexto sócio-cultural familiar. 

       Normalmente, durante a sua fase de desenvolvimento, a criança pode demonstrar 

alguns tipos de mudanças em seu comportamento, o que é normal, pois elas estão vivenciando 

diferentes situações. O problema da auto-estima pode começar a preocupar quando essas 

crianças começam a se excluir de meios sociais, a se negar a realizar práticas desportivas, a 

ter vergonha de si mesmas e sentirem-se inferiorizadas. É imprescindível que se saiba o 

motivo dessas ações negativas e aqui entra a figura do professor, sendo aquele que está 

presente nesses momentos e que repara nos problemas comportamentais que podem 

eventualmente acontecer dentro de sala de aula. 

 A escola tem a característica de receber em seu ambiente vários tipos de culturas e de 

diversidades, portanto, cabe a ela saber respeitar essas diferenças e promover a integração e o 

respeito entre as crianças, fazendo com que eventuais situações que ocasionam a baixa auto-

estima – exclusão, preconceito e o bullying –, não ocorram. 

 

[...] O ser humano também é uma pessoa e cada pessoa é um ser único. Dizer 
que o ser humano é único significa que ele é diferente dos outros. Significa 
que entre nós, existe a diversidade. Apesar de ter uma natureza humana, 
ninguém é igual a ninguém. Somos originais. Cada um vive a vida de 
maneira especial. Da sua maneira. (CASSASUS, 2009, p. 43) 
 

 Portanto, é preciso que a escola ofereça um local de equidade, no qual a criança se 

sinta à vontade para se expressar. 

       A falta de estima, a repressão excessiva e a falta ou o excesso de brincadeiras podem 

gerar uma série de fatores que não só ocasionam o não reconhecimento de si no mundo em 

que vive, mas também, problemas que podem ser irreparáveis. É preciso, portanto, que haja 

uma dosagem de todos esses fatores. 
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 Ressalta-se também, que normalmente uma criança com baixa auto-estima, não vai 

assumir tal problema, pois para ela, ser dessa forma, é como se fosse uma condição da vida. 

Por isso, esse tema é relevante e precisa ter um olhar atento por parte dos educadores, pois são 

eles, juntamente com os familiares, que vão conseguir perceber se a criança está ou não tendo 

problemas com a auto-estima. 

A escola precisa entender que estimular a criança para o autoconhecimento é uma 

forma de lhe mostrar a sua identidade e de respeitá-lo como único e particular. Cada aluno 

possui suas características especiais e culturais, que devem ser levadas em consideração e não 

negadas, o que acontece quando elas não são discutidas.  

 Como foi exposto anteriormente, o primeiro contato que a criança terá  com o meio 

social, será com a sua família, bem como, com as pessoas com quem convive diariamente. 

Visto que a família também educa, esta precisa fazer parte do desenvolvimento escolar de 

seus filhos, não só quando pequenos, mas em todas as idades. Deve-se considerar, também, 

que a família influencia na sua formação e na personalidade, então, é encontrada mais uma 

razão para se afirmar que o núcleo familiar está diretamente ligado à educação. 

Dessa forma, percebe-se que durante um longo período na vida de uma criança, a 

auto-estima é proporcionada a partir do contato que se tem com os seus familiares, porém, o 

que deve ser feito, a partir do momento em que a fonte que proporciona o seu 

autoconhecimento morre? O que fazer para seguir em frente, quando se percebe que aquela 

pessoa tão estimada não fará mais parte do seu meio físico? 

Explica-se a importância para se pensar no resgate da auto-estima, porque quando uma 

criança passa pelo momento de perda e de luto, o autoconceito que ela cria de si, modifica-se 

de acordo com as reações das pessoas que estão à sua volta. Há situações em que o sentimento 

de pena das pessoas é tão grande, que faz com que o enlutado comece a se sentir um 

desafortunado e comece a internalizar ideia de que ele é inferior ou incapaz. 

 

O papel do diálogo na família e na escola 

 
“Não há dialogo, porém, se não há um profundo 
amor ao mundo e aos homens.” 

 Paulo Freire. 
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Uma das ferramentas que mais se utiliza para praticamente qualquer tipo de 

comunicação é o diálogo verbal. Através dele é possível questionar, discutir, ouvir e 

compreender o que se passa no cotidiano. 

As relações entre os indivíduos são marcadas pelos diálogos verbais e não verbais 

desde os tempos mais primórdios. Essas características conseguem distinguir um grupo do 

outro, por isso, atualmente, em toda parte do mundo, é possível se encontrar as mais variadas 

línguas e dialetos que ajudam na comunicação. Além de ser uma forma de manter contato 

com os indivíduos de uma sociedade, é através do diálogo que muitas questões são resolvidas 

e solucionadas. “O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 2005, p. 91) 

Entende-se que o papel do diálogo, quando bem feito, ganha uma dimensão muito 

grande. Através desse ato é possível construir civilizações, acordos e pacificações ao redor do 

mundo. Desde o momento em que o diálogo deixa de ser algo restrito a pequenos grupos é 

possível construir mudanças em grandes proporções. 

Juntamente com o diálogo, encontram-se outros elementos que fazem parte dessa 

comunicação, que é o silêncio e também a capacidade de ouvir. O silêncio, em muitos casos, é 

a resposta de um indivíduo em uma conversa, tornando-se importante para o momento de 

reflexão e compreensão do que está sendo discutido. A capacidade de ouvir também é o 

combustível para que haja um diálogo compreensível, em que todas as partes podem expor os 

seus pontos de vista: “o diálogo é o cerne da manutenção de uma relação positiva. O sujeito 

expressa muitas de suas intenções através de enunciados verbais, embora, nem sempre isso 

ocorra de maneira consciente.” (SILVA, 2006, p. 47). 

Portanto, fazer uso do diálogo como forma de interação, com intenção de transmissão 

de conhecimento e comunicação faz parte do cotidiano dos seres humanos, mesmo que 

inconscientemente. 

Nas famílias, o que pode facilitar e aproximar pais, filhos e irmãos, é esse contato que 

a fala oferece para aqueles que a utilizam. Quando uma família tem o costume de conversar 

entre si, os problemas podem ser resolvidos mais facilmente.  

 Sem dúvida, há alguns assuntos que são difíceis de serem explorados, como a 

sexualidade, violência, morte, doenças, entre outros, porém, todos esses temas fazem parte do 

cotidiano das pessoas e não podem ser excluídos dos círculos de discussões nas famílias. 

 Por ser uma ferramenta, que faz parte das relações entre os seres humanos, é 

interessante que a família consiga fazer uso dela para explicar e compreender as dúvidas que 

permeiam a mente das crianças, em relação a temas que são difíceis de serem discutidos. A 
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repreensão, ou o simples ato de não conversar sobre essas vertentes, faz com que a criança 

não se sinta à vontade no seu meio familiar, e ela acaba se afastando e carregando consigo 

dúvidas que podem acarretar outros problemas, como dificuldade em se expressar, extrema 

timidez, medo de represálias, entre outros fatores. 

 Da mesma forma também é importante que haja o diálogo nas instituições escolares 

promovendo interação entre o professor e aluno. 

 
O diálogo tem um papel importante na compreensão das relações no 
contexto da sala de aula. O tipo de diálogo estabelecido entre os sujeitos 
envolvidos no contexto educativo revela muitos aspectos das relações entre 
esses sujeitos. (SILVA, 2006, p. 48) 
 
 

 Entende-se que na educação é através do diálogo que se percebe uma série fatores que 

constituem o ambiente escolar, como a qualidade dentro da sala de aula. É praticamente 

impossível haver qualquer troca de conhecimento na educação, sem que haja uma interação 

através do diálogo, seja ele verbal ou não verbal. Por isso, que esse fator de comunicação é a 

chave para uma boa relação entre professor e aluno.  

 No caso das crianças, que estão em constante contestação e descobrimentos sobre 

elementos da vida, o professor torna-se a fonte de todo esse saber. Nas escolas é comum ver 

situações em que o educador é constantemente questionado sobre vários assuntos e fazendo 

uso desse poder de ser o mediador entre o conhecimento e aprendizagem do aluno, o 

professor deve explorar a comunicação em todo o momento, inclusive em situações em que a 

criança está em um período de luto. 

 Neste momento, o professor deve procurar comunicar-se com o enlutado, com o 

intuito de saber como que está sendo enfrentada essa nova realidade na vida da criança, 

porém, sem expô-la e sem forçá-la a nada. Caso a criança não se sinta a vontade para 

conversar, isso deve ser respeitado, no entanto, o professor deve estar sempre atento ao 

comportamento e rendimento do aluno, para que ele não se exclua e a sua auto-estima comece 

a decair. 

 A comunicação entre pais e professores no momento de luto pode ajudar a 

compreender e a encontrar formas de auxiliar a criança. Portanto, novamente, a instituição 

escolar e a familiar precisam estar interligadas para que cada uma possa fazer um papel 

importante no processo de superação da dor e do luto. 

A Morte 
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A morte é vista de diferentes maneiras ao redor do mundo, e durantes séculos teve 

diversos significados conforme as culturas da época. O ser humano, dentre todos os outros 

seres, parece ser o único que tem consciência do que seja a morte, porém, atualmente não é 

costume se falar sobre isso. 

 
O homem no século XII reconhece a morte de si mesmo, mas no século 
XVIII ela é, antes de tudo, a morte do outro; ela é uma violação a vida 
cotidiana, uma ruptura, um interdito; a morte é a reafirmação de que a 
prosperidade do coletivo está ameaçada. Na impossibilidade de impedi-la, 
vamos silenciá-la. (SOUZA, 2009, p. 18) 
 

 Aos poucos, com o passar dos anos, a morte foi ganhando novas dimensões e novas 

formas de ser vista e recebida na vida das sociedades. Houve épocas em que a morte foi 

concebida como algo fascinante e também macabro, porém, atualmente, na maior parte da 

sociedade ocidental, ela é vista como algo que requer respeito e que não é muito comentado. 

Logicamente, a morte tem várias formas de se dar e entender. No mundo, temos 

diversas culturas, no qual cada sociedade enfrenta a perda de uma maneira diferenciada. 

Porém, desvencilhar-se de um laço afetivo, que por algum tempo foi a base de construção da 

vida, torna-se difícil psicologicamente para um ser humano, em qualquer cultura. 

Sabe-se que a morte, assim como a vida, faz parte do desenvolvimento de qualquer ser 

vivo, porém, abordar tal temática atualmente pode se tornar um grande desafio. O ser 

humano, dependendo de sua cultura, não está familiarizado para falar abertamente sobre a 

morte e luto, por ser um assunto que imediatamente remete a um enorme sentimento de perda. 

Se para um adulto, que possui grande parte da sua vida num mundo exterior e depende 

de tais relações para viver, compreender e superar a morte de uma pessoa que lhe era próxima 

é bastante difícil, imagine como deve ser ainda mais complicado para uma criança que ainda 

está construindo a sua personalidade e está centrada em um  “mundo” que se limita somente 

entre os pais e a escola. 

 
Quando se trata da morte de outrem, o homem civilizado cuidadosamente 
evita falar de tal possibilidade no campo auditivo da pessoa condenada. 
Apenas as crianças desprezam essa restrição e desembaraçadamente se 
ameaçam umas às outras com a possibilidades de morrer, chegando inclusive 
ao ponto de fazer a mesma coisa com alguém que amam, como, por 
exemplo: ‘Querida mãezinha, quando você morrer, eu farei isso ou aquilo’. 
Dificilmente um adulto civilizado sequer pode alimentar o pensamento de 
morte de outra pessoa, sem parecer diante de seus próprios olhos 
empedernido ou malvado [...] (FREUD, 1974, p.328)  



	   30	  

 
Compreende-se, então, que a grande dificuldade que se tem ao abordar tal assunto nos 

meios sociais está direcionada aos adultos. As pessoas adultas estão habituadas a se comportar 

como se a morte fosse algo que não pode ser falado e nem pensado, excluindo-a de sua 

vivência, com o intuito de poder eliminá-la da vida. Porém, negar a existência de tal 

realidade, pode ser bastante prejudicial para uma pessoa, independente da idade, acarretando  

vários problemas psicológicos e até físicos.   

Diariamente, a morte vem sendo explicitada nos noticiários da televisão e jornais, o 

que faz com que as pessoas, inclusive as crianças, estejam em constante contato com essa 

realidade. Porém, quando a morte chega dentro das casas, ela ganha um significado 

diferenciado, afinal, agora o sofrimento da perda ganha uma pessoa real para lamentar. 

(LIMA, 2007) 

Mesmo a morte estando presente no cotidiano da humanidade, tratá-la como algo 

comum torna-se um grande obstáculo, que fica ainda maior quando uma criança está 

envolvida e precisa entender o que se passa. 

 

A sociedade contemporânea supõe que a criança não compreende a morte e, 
assim sendo, os fenômenos a ela associados lhe são prejudiciais. A partir 
desta crença, procura-se minimizar o significado da morte como uma força 
ativa no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. (LIMA, 
2007, p. 18) 
 

É fácil de se entender a posição de dificuldade do adulto, ao se deparar com um 

assunto tão doloroso para qualquer idade. Explicar para uma criança que aquele ente querido 

não está mais presente, fisicamente, é um grande desafio para qualquer pessoa. Porém, as 

crianças entendem o que é a perda e a morte desde a  mais tenra idade. 

A criança começa a entender o que é a morte, desde o momento em que ela se prende 

em desenhos animados, no qual o vilão morre, ou quando o seu animal de estimação fica 

doente e falece, mas quando a criança ainda é muito nova, ela pode achar que tudo é 

reversível, ou seja, que em algum momento aquela pessoa ou animal, pode retornar. Com 

crianças maiores, já é possível começar a entender o real significado da morte, mas os 

sentimentos que envolvem tal situação, são ainda desconhecidos. 

 

Entre as pesquisas desenvolvidas com objetivo de investigar a compreensão 
da morte pela criança podem-se distinguir: (1) aquelas que indagam acerca 
da idade em que as crianças compreendem a morte e (2) aquelas que, além 
de focalizar a idade, procuram investigar se a compreensão de cada 
componente está relacionada com o nível de desenvolvimento global. Ou 
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seja, os dois critérios mais comumente empregados nas investigações sobre a 
conceituação da morte na criança são: a idade cronológica e a estrutura geral 
do desenvolvimento cognitivo. (LIMA, 2007 p. 20) 
 

Entende-se, portanto, que a compreensão do que é a morte, não se faz de maneira 

isolada dos outros desenvolvimentos, que ocorrem na vida cognitiva geral, sendo assim, esse 

entendimento sobre morte realmente dependerá do nível de desenvolvimento intelectual. 

A partir dos estudos de Piaget acerca do desenvolvimento da criança é possível 

entender o que se passa em sua mente, e compreender as transições de pensamentos conforme 

o avanço da idade. Este desenvolvimento é dividido em quatro estágios: sensório motor, pré-

operatório, operatório concreto e operatório formal. 

 No primeiro período, designado como sensório motor, que vai do zero aos dois anos 

de idade, fica marcada uma série de características na criança, como por exemplo, o 

aparecimento da linguagem, das simpatias e antipatias pelas coisas, da afetividade pelas 

pessoas que estão a sua volta, e os questionamentos sobre os fatores da vida. 

 No período seguinte, chamado de pré-operatório, que vai dos dois aos sete anos, a 

criança consegue socializar, e o egocentrismo vai deixando de ser o predominante em sua 

mente. Aqui a criança percebe, aos poucos, com o passar da idade, que ele faz parte de um 

meio, no qual o coletivo também é importante. Lima, (2007) diz que “essa liberação de seu 

egocentrismo social e intelectual é de suma importância tanto para a inteligência, quanto para 

a afetividade”. 

 No período caracterizado como operatório concreto, que vai dos sete aos doze anos, a 

criança desenvolve noções de espaço, de tempo, de ordem e casualidade. A afetividade fica 

marcada com o aparecimento de sentimentos morais e o senso de justiça. (LIMA, 2007). 

  Por último, no período chamado de operatório formal, que começa normalmente por 

volta dos doze anos, a criança já consegue abstrair, sem precisar de algo concreto, o que lhe é 

ensinada, e a vida afetiva vai se moldando à sua adolescência e ao seu encaixe na vida adulta. 

 A partir dessa breve exemplificação do desenvolvimento cognitivo da criança, Lima 

(2007) descreve que o entendimento do que seja morte, ocorre da mesma maneira que as 

outras áreas do desenvolvimento são abstraídas pela criança.  

 
Assim como o desenvolvimento mental, o desenvolvimento do conceito de 
morte aparecerá, em sua organização progressiva, como uma adaptação 
sempre mais precisa à realidade. Ou seja, o conceito da criança sobre a 
morte se desenvolve da mesma maneira que se desenvolve o pensamento em 
outras áreas, isto é, gradualmente e como parte ou produto de seu 
comportamento cognitivo global. (LIMA, 2007, p. 23) 
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Sendo assim, tratar sobre a morte, mesmo antes de tal fato ter acontecido na vida de 

uma criança pode ser algo proveitoso, pois a criança consegue entender, conforme o  

amadurecimento o seu real significado. É importante ressaltar que tanto viver, como morrer, 

fez, faz e fará parte de todo ser vivo. Essa é a lógica do ciclo da vida, todos nascem, crescem, 

reproduzem e morrem, por isso é importante  falar sobre a morte dando a mesma importância 

para as outras fases da vida. 

A Morte esperada 
 

 A morte esperada é aquela que acontece quando uma pessoa já está doente, e sabe que 

eventualmente irá falecer em decorrência da doença. O ser humano que vive em um meio 

social, quando passa por algum tipo de adoecimento não sofre sozinho, mas juntamente com 

todas as pessoas que estão a sua volta. 

 
A família se vivencia a si mesma como algo único em sua vida cotidiana, 
integrada por projetos, expectativas, frustrações, dificuldades, reflexões, 
alegrias, responsabilidades assumidas ou não, conquistas individuais e 
grupais, perdas, todas as vivências e experiências [...] Em sua evolução 
como família, atravessa diferentes fases evolutivas de vida, formação, 
desenvolvimento, consolidação e declínio, em que vivências e experiências 
(individual e familiar) cotidianas vão integrando-se e definindo essa unidade 
relacional complexa peculiar, tendo suas próprias características de 
relacionamento de acordo com seu momento de evolução.                 
(DELGADO, 2005). 
 
 

 Portanto, a família constitui-se como um grupo de pessoas, no qual os seus membros 

(pais, filhos, irmão, tios, avós, entre outros) fazem parte, contribuindo com suas alegrias e 

frustrações. Porém, quando essa família se depara com um enfermo em seu núcleo de 

convívio, uma série de modificações acontecem, pois são as pessoas que estão mais próximas 

à pessoa debilitada que terão que ajudá-la. As funções de cada membro, por vezes, 

modificam-se e as adaptações vão ocorrendo a partir do contato e do convívio com o paciente. 

 Em muitos casos o pai precisa assumir o papel de mãe, acontecendo o mesmo com a 

figura materna que assume o papel de pai. Outros membros da família também podem 

assumir posições e funções para substituir o espaço que está faltando. 

 Se deparar com uma doença não é fácil, pois assim como a morte, as pessoas não estão 

acostumadas a conversarem acerca das doenças e das enfermidades que podem ocorrer a 
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qualquer pessoa, e quando isso acontece, uma série de mudanças e estratégias precisam ser 

revistas e pensadas.  

 A família que lida com uma pessoa que está doente sofre modificações em sua 

estrutura, passando primeiramente pelo reconhecimento da doença, pela expectativa de 

melhora e pela frustração, quando a morte acontece. 

 Em casos como esse, em que a doença é a causa da morte, o stress e o sofrimento da 

família é diferente. No caso de uma morte súbita, o luto é um choque, no qual era inesperado 

que tal fato ocorresse, causando dor e tristeza. Contudo, no caso de morte em decorrência de 

uma doença, o sofrimento dos familiares existe há um longo tempo, pois as dúvidas e as 

incertezas já permeavam o ciclo familiar. 

O luto de uma criança que perde um ente em decorrência de uma doença, não é o 

mesmo luto de uma criança que perde alguém de maneira súbita. Por isso, é importante que 

haja o diálogo e explicações das conseqüências da doença, para que as eventuais dúvidas das 

crianças possam ser sanadas e que ela possa começar a entender que talvez, aquele familiar, 

possa vir a falecer. 

O Luto 

“Nós temos que abraçar a dor e queimá-la como 
combustível para nossa jornada.”  

Kenji Miyazawa 

 

O luto é, de um modo geral, a reação tida pelas pessoas após a perda de algum ente, de 

alguma liberdade e de algum ideal, como diz Freud (1974).  Para melhor compreensão, 

entende-se que: 
 
Luto é o processo pelo qual alguém passa quando uma perda é 
experienciada. As experiências que fazem parte desse processo ocorrem em 
diferentes seqüências e intensidades e, assim como sua duração, dependem 
do indivíduo. Respostas de luto vão também depender de quão significativa 
é a perda. Em casos onde a morte é complicada por circunstâncias 
inusitadas, o processo de luto pode ser exacerbado (SCHOEN 33r 33r. 
Citado por LIMA, 2007). 
 

A forma como cada pessoa enfrenta o luto varia de indivíduo para indivíduo. Aqui, 

uma série de fatores são determinantes para que tal experiência seja passada da forma 

saudável, porque assim como a morte é inerente à vontade do ser humano, o luto também é 

algo que não é escolhido e fica para as pessoas que conviviam com aquela pessoa.  
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O luto faz com que a pessoa afaste-se daquilo que é constituído como normal pela 

sociedade, mas não é visto como uma patologia que deve ser submetida a algum tipo de 

tratamento médico. O que não quer dizer que é normal a pessoa ficar em constante luto, ou 

sentimento de impotência e fracasso. Segundo Freud (1974), o luto é superado após um certo 

tempo, quando a pessoa realmente consegue compreender a morte de seu ente. 

Com as crianças, a reação à perda ocorre de uma maneira diferenciada dos adultos. 

Não se deve achar que o tempo que um adulto leva para superar uma perda é o mesmo para 

criança, pois ela, dependendo da idade, muita das vezes pode não compreender o real 

significado de perda, mas vive o luto de variadas formas, ainda mais se o ente perdido foi o 

seu progenitor.  

Um dos aspectos psicológicos do luto em crianças é a sua auto-exclusão e a revolta. A 

primeira etapa desse processo de superação da perda acontece quando a criança se depara com 

a notícia da morte. Muita das vezes aqui ocorre a descrença e o choque. Por não acreditar na 

real morte daquele ente, na segunda fase, a criança se empenha em “trazer” de volta para a 

sua vida tal pessoa, para que, assim, ela possa recriminá-la por havê-la abandonado. Porém, já 

na terceira e última fase, que é o reconhecimento, a aceitação da morte começa a permear as 

ideias da criança e o pensamento de ainda reencontrar aquela pessoa se esvai. (BOLWBY, 

1982 apud LIMA, 2007). 

Em muitos momentos, lembro-me do meu empenho em trazer o meu pai de volta para 

a “realidade”. Meses após a sua morte, eu ainda imaginava o dia em que ele chegaria em casa, 

como se nada houvesse acontecido, talvez dizendo que foi apenas uma brincadeira. Houve 

também, a parte da revolta por me sentir abandonada, pois nos momentos em que eu me 

sentia sozinha, eu chegava a sentir raiva por ter sido abandonada tão cedo pelo meu pai. 

Entende-se, portanto, que passar por tais sentimentos de perda, dor e sofrimento é 

normal ao longo do curso da vida e o que mais importa é como que esse momento vai ser 

vivido e superado pela criança.  

Certamente, o luto não é uma patologia, mas sem o seu devido apoio e cuidado, ele 

pode desencadear uma série de problemas como, por exemplo, depressão, falta de afetividade, 

sentimentos de culpa, desconcentração, melancolia – que acarreta a baixa-auto-estima – entre 

outros fatores. 

O sentimento de culpa é um dos pontos que merece destaque, pelo fato de se tornar 

completamente destruidor na vida de uma criança. Algumas vezes, por ela ainda estar em um 

estágio egocêntrico, a culpa pela morte de um ente pode se tornar uma constante em sua 
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mente. Porém, vale ressaltar que a culpabilidade da morte para uma criança depende da 

evolução afetiva que existia anteriormente. 

 

O Meio Escolar e as Emoções 
 

No começo do século XX a sociedade foi impregnada por uma ideologia de 

racionalidade, ou seja, a razão e a lógica era o que importava. Juan Casassus (2009) explica 

que o homem racional, é aquele que é livre e não é preso psicologicamente através da política, 

como ocorreu nas estruturas feudais e medievais.  

O ser humano tornou-se aquele que pode tomar as suas decisões de forma que a razão 

seja a predominante. Sendo assim, as escolas que foram construídas há décadas e que até hoje 

prevalecem entre as sociedades são aquelas fundadas com esse pensamento de racionalidade, 

no qual a emoção não faz parte do processo. 

Entretanto, após as duas grandes guerras mundiais que o mundo vivenciou no século 

passado, a necessidade de que se repensasse o papel da racionalidade cresceu, pois ela não era 

mais suficiente para explicar as atitudes das pessoas. Nasceu, aqui, a precisão de se entender o 

estado emocional da humanidade.  

Sabe-se que a razão deixa de ser a predominante na consciência de uma pessoa em 

diversos momentos, dando espaço para que as emoções rejam a vida e as atitudes dos seres 

humanos, transformando o que era um ser somente racional em um ser também emocional. 

A emoção e a racionalidade são duas vertentes que caminham juntas no consciente do 

ser humano e que devem ser levadas em consideração em todos os meios sociais: família, 

escola, hospitais, faculdades, entre outros. Para Casassus (2009, p.36): “o ser emocional não é 

o oposto do ser racional, é algo que o complementa [...] Uma parte de mim, uma dimensão 

importante do meu ser um ser humano, é um ser emocional”. 

Portanto, se considerarmos que todo o ser humano é um ser emocional, o mínimo que 

deve ser feito, por parte de todos, é tentar entender como que se dão essas formações das 

emoções, e como que elas podem direcionar a vida de uma pessoa, porém, infelizmente, a 

falta de informação faz com que as emoções sejam vistas como fraqueza. 

Em certos países e culturas, as expressões das emoções são vistas de forma negativa, 

como se fosse uma debilidade do ser humano. No Japão, não é bom demonstrar o que se 

sente, sendo assim, as pessoas são ensinadas a sorrirem a cada momento, mesmo não tendo 
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razões para isso. O mesmo ocorre no Reino Unido, no qual a demonstração das emoções pode 

indicar o tipo de classe social da qual o indivíduo provêm. (CASASSUS, 2009) 

 Por isso, há uma enorme dificuldade em algumas sociedades em se compreender e 

expressar as emoções que cada indivíduo tem. Se fosse possível viver em um meio no qual as 

emoções fossem consideradas como algo importante, entendê-las no seu cotidiano não seria 

tão complicado e dificultoso como é para algumas pessoas. 

Na fase adulta, por vezes, há uma certa facilidade em conseguir controlar certas 

emoções, facilidades essas que são adquiridas com o tempo e com a experiências vividas 

diariamente. 

Da mesma forma que as emoções permeiam a vida adulta, elas também se fazem 

presentes na vida das crianças. Entende-se que na infância, a criança sofre uma série de 

mudanças comportamentais e físicas, e as emoções estão presente em cada um desses 

momentos, cabendo à família e à escola saber ajudar a criança a lidar com todas essas 

transformações. 

 
O conhecimento das emoções é crucial para viver, porque é uma ponte entre 
nossa realidade interior e a realidade externa que nos rodeia e na qual 
habitamos. [...] No conhecimento emocional há um risco. É o risco de si 
mesmo. O que se aprende é algo novo e íntimo.  (CASASSUS, 2009, p. 134) 
 

Para saber lidar com as emoções, portanto, é preciso conhecê-las, e para conhecê-las, é 

preciso que haja abertura e oportunidade nos locais onde se convive. No caso das crianças, as 

pessoas que podem oferecer tais condições são os pais, familiares e a escola. 

Sabe-se que após a família, a escola por vezes se torna o segundo lar de uma criança. 

Do mesmo modo que o meio familiar ensina, dá suporte e apóia, a escola também realiza 

essas funções com as suas crianças. 

Na escola a criança cria raízes e afinidades que ajudam a formar a sua personalidade, 

desde o porteiro que a recebe diariamente, até a professora e colegas, com os quais ela trocará 

experiência e passará grande parte do seu dia.  

Normalmente, as crianças sentem uma grande vontade de fazer parte do meio escolar, 

não só para aprender o que o currículo que a sua idade exige, mas para simplesmente brincar e 

ficar próximos de seus amigos e conhecidos. A escola tem um grande poder de acolher e 

abrigar seu estudantes, tornando-se um tipo de porto seguro, no qual se pode confiar e 

permanecer. Portanto, quando algo extremo, como a morte, acontece na vida de um dos seus 

estudantes, é dever da escolar tratar de tal tema e não se esquivar. 
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Durante anos, a escola não deu relevância para esse tipo de situação, porque o seu 

papel é educar de forma eficaz e não se preocupar com os eventuais problemas emocionais e 

familiares de cada aluno. Porém, muitos estudantes passam por momentos entristecedores na 

escola, e esta, muitas das vezes, não sabe disso. As datas comemorativas são, sem dúvida, as 

mais marcantes para alguns, mas para outros  podem ser constrangedoras e tristes. Dias dos 

pais e o dia das mães, por exemplo, podem se tornar traumatizantes para aqueles que já não 

tem os seus presentes. 

A escola distancia-se dessa realidade e age de uma forma racional em muitos casos. 

Essa forma é aquela em que as emoções não são levadas em consideração, por uma série de 

fatores: falta de preparação na formação docência, falta de sensibilidade ou, até mesmo, 

insegurança para poder tratar sobre tal assunto com uma criança. 

Entretanto, como já foi dito anteriormente, a morte faz parte da vida. Na verdade ela 

faz parte do ciclo de tudo que é ser vivo. As crianças aprendem o que é isso quando estão 

estudando ciências, ao verem em seu livro as ilustrações dos vários tipos de ciclos da vida. 

Entretanto, os ciclos mostrados, são, na maioria das vezes, de animais, vegetais e, raramente, 

de seres humanos, por isso fica tão distante compreender a morte de alguém quando se é tão 

pequeno, ainda mais quando esse alguém convivia com a criança. 

Portanto, ter uma escola que trabalhe com o lado emocional, dando ênfase também 

para o fator racional, pode ser um grande passo para que mudanças positivas possam ocorrer 

dentro do âmbito escolar e é justamente nesse lado emocional que se pode abordar temas que 

permeiam a vida da maioria das crianças, como: separação dos pais, morte de algum ente 

familiar, doenças, convivência à distancia, entre outros.  

É importante que se tenha um olhar mais atento para o lado emocional, para que, 

assim, certas situações não sejam despercebidas, como no exemplo a seguir: 

 
Contou-me uma professora que certa aluna sua recusava-se a separar os 
dígrafos RR e SS. Embora com autorização expressa da gramática, a menina 
queria as duas letras juntas. A professora só entendeu mais tarde, quando 
descobriu que os pais da aluna estavam separados e “separação” tornara-se 
palavra cruel demais. (PERISSÉ, 2008) 

 

Percebe-se que é possível, através de atividades escolares, e também das brincadeiras, 

entender o que está ocorrendo na vida da criança, pois em todos esses momentos as emoções 

estão presentes. Dessa forma, torna-se necessário enfatizar que o estado emocional da criança 

é mais do que uma mera expressão de sentimentos, mas também uma expressão de vida. 
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A partir do momento em que a escola se posiciona como parte integrante da vida de 

seus alunos, é preciso tomar certas atitudes. Da mesma forma que é dificultoso para a família 

entender e compreender os sentimentos e o raciocínio de uma criança, para a escola também 

pode ser um processo complicado quando não se está preparado. 

Ainda assim, a escola tem a grande vantagem de ter em suas mãos uma série de 

estratégias para se aproximar de uma criança. Os educadores podem formar estratégias que 

ajudem na superação da perda através de pequenos diálogos, jogos, brincadeiras e atividades 

planejadas.  

Ao lidar com situações como luto, a escola precisa entender que cada criança tem o 

seu tempo e a sua forma de superar a dor. Quando há um distanciamento da escola em relação 

a isso, uma série prejuízos na vida do aluno ocorrem. 

 
A incompreensão emocional não apenas leva a distanciamentos, julgamentos 
e ações equivocadas por parte dos professores como também se torna um dos 
inimigos da aprendizagem dos alunos. De outro modo, quando os 
professores tratam de estabelecer vínculos duradouros com os alunos, 
acompanhando-os de um ano a outro, ou de fazer do vínculo com eles o 
suporte da aprendizagem, criam-se condições propícias para que a 
aprendizagem se dê e para resultados acadêmicos de alto nível. 
(CASASSUS, 2009, p. 128) 
 

Portanto, é necessário que a escola tenha uma proposta de conhecer os seus alunos, e 

compreender que a partir dos laços formados entre eles, a troca de conhecimentos e de 

aprendizagem vai ocorrer de forma eficaz e também duradoura. 

O respeito do tempo de superação e de aceitação também é de fundamental 

importância. Não há estudos que comprovem em quanto tempo uma criança, ou até mesmo 

um adulto, conseguirá superar com “sucesso” a dor da perda, pois cada pessoa tem o seu 

tempo, modo de agir e emoções. Cada ser humano enfrenta a vida de uma maneira, porém, a 

mediação que pode e deve ser feita nesses casos não significa uma aceleração na superação, 

mas uma ajuda para a pessoa se recompor, entender e aceitar a realidade que a cerca. 

De acordo com Casassus (2009) cada pessoa é única, apesar de todos serem seres 

humanos. Cada individuo é único na sua forma se ser, na sua personalidade e na sua forma de 

construir emoções. O resultado disso pode ser visto nas mais variadas situações em cada 

pessoa passará ao longo da vida. Retorna-se, aqui, às características citadas na auto-estima, ao 

se dizer que é preciso levar em consideração a importância da sua individualidade e também 

da sua valorização. 
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Entende-se, portanto, que o diálogo e a compreensão dos sentimentos que cada 

indivíduo possui é de fundamental importância para se ajudar na superação de um momento 

como a perda. Vale ressaltar que o diálogo sobre a morte deve estar presente nas atividades 

com as crianças, para que não haja sentimentos de culpa, inferioridade e baixa auto-estima. 

 Os sentimentos que são tidos após a superação do luto, são aqueles que não 

transtornam psicologicamente a pessoa, causando depressão, exclusão, apatia e sim, aqueles 

sentimentos que denotam saudade. 
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CAPÍTULO II  

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A seguinte pesquisa tem como objetivo analisar os dados referentes as entrevistas 

realizadas com um público de sete participantes e descobrir respostas para os problemas já 

expostos. A pesquisa de cunho social busca em sua essência por novos conhecimentos de 

âmbito social. 

As entrevistas realizadas neste trabalho monográfico têm como característica 

predominante entender a utilização e as conseqüências práticas dos conhecimentos adquiridos 

e enquadrar-se-ão no estilo de pesquisa descritiva e exploratória. 

Foi escolhida também, para a realização deste trabalho, a abordagem qualitativa, que 

permite uma flexibilidade na compreensão da análise dos dados e na forma de como proceder 

na realização dos questionários. 

 De acordo com Gil (2007), uma pesquisa descritiva tem, em sua essência, a descrição 

de determinadas características de uma população ou fenômeno que está sendo avaliado, e as 

técnicas de coletas de dados são padronizadas e específicas. “São incluídas nesse grupo as 

pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população.” 

(GIL, 2007, p. 44) 

 Já as pesquisas exploratórias, procuram esclarecer e entender conceitos a partir de 

problemas e hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 
 
Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado assunto. Esse tipo 
de pesquisa é realizado especificamente, quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis.  (GIL, 2007, p. 43) 

  

 Portanto, fazendo uso do conhecimento acerca do que seja uma pesquisa de cunho 

social, os questionários respondidos seguirão essa linha de estudo e de análise. 

 

Os Participantes 

 

Os participantes selecionados para as pesquisas foram pessoas que, quando pequenas, 

passaram por perdas significativas na infância ou na adolescência. Outras duas entrevistas 

foram realizadas em escolas do Distrito Federal, através das participações das coordenadoras 
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pedagógicas, com o intuito de saber quais são as estratégias utilizadas por essas instituições 

ao se depararem com um aluno que está passando por uma fase de luto. 

Os instrumentos utilizados para realizar tais pesquisas foram questionários, com 

perguntas acerca dos problemas vivenciados pelos participantes quando crianças. 

O objetivo da aplicação desses questionários foi conseguir identificar: o  papel da 

escola no resgate da auto-estima após uma perda familiar, os aspectos psicológicos da auto-

estima e do luto, as estratégias empregadas na escola após a perda de um ente familiar na vida 

de uma criança, e os sentimentos vividos logo após a perda e como que eles são percebidos 

atualmente. 

Os participantes eram em sua maioria estudantes da Universidade de Brasília, que ao 

longo da infância perderam um ente familiar. Exigiu-se que fossem pessoas que sofreram a 

perda na infância, para poderem discutir os sentimentos e as estratégias utilizadas pela escola 

na época da perda. 

As pessoas escolhidas para a realização dessa pesquisa foram localizadas através da 

divulgação do trabalho, o que fez com que algumas pessoas indicassem outras que estariam 

dispostas a responder ao questionário. Divulguei também, a minha pesquisa, na disciplina 

Seminário Final de Curso, no qual algumas pessoas ficaram interessadas em participar. 

Foi muito difícil encontrar uma escola que estivesse disposta a falar sobre tal temática, 

pois muitas das que foram procuradas alegaram que a escola nunca havia lidado com uma 

situação de luto e, portanto, não havia projetos relacionados a essa área.  

Por fim, duas escolas, uma pública e uma particular, propuseram-se a responder o 

questionário, mas os nomes da instituições não serão divulgados, por exigência delas próprias. 

As escolas escolhidas para participar da pesquisa, foram aqueles que se encontravam 

próximas a Universidade de Brasília. 

A escola particular encontra-se no plano piloto, mais precisamente na Asa Norte, e 

tem uma grande infra-estrutura, com um ambiente bastante amplo e seguro para os seus 

alunos. A escola atende aos dois segmentos do ensino fundamental, nos turnos matutino e 

vespertino, e mantém um vasto número de professores e funcionários, que proporcionam 

projetos e eventos referentes aos temas que estão sendo estudados pelos alunos. 

A escola pública também se localiza no plano piloto, na Asa Norte. Ela passa por 

alguns problemas de infra-estrutura, necessitando de reformas, mas isso não prejudica a 

qualidade de ensino ou apresenta algum tipo de risco para os alunos. A escola atende somente 

o primeiro segmento do ensino fundamental, nos turnos matutino e vespertino, e apresenta um 
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corpo docente e de funcionários que atende a realidade da escola, realizando projetos e 

eventos durante todo o ano letivo. 

 

Os instrumentos utilizados 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, as perguntas selecionadas foram abertas, 

com o intuito de proporcionar aos participantes maior liberdade para expor os seus 

pensamentos. Infelizmente, as perguntas não puderam ser realizadas em forma de entrevista, 

por falta de disponibilidade de tempo dos participantes, portanto, a pesquisa se realizou 

apenas em forma de questionário. 

As entrevistas ocorreram durante o período do primeiro semestre de 2011, através de 

contatos por endereço eletrônico e telefone. Os questionários foram enviados por endereço 

eletrônico e, depois de respondidos, foram reenviados a mim. 

As primeiras perguntas dos questionários direcionados àqueles que perderam um ente 

familiar na infância estão ligadas à identificação do entrevistado: Idade, Sexo e Religião. 

Depois começam, de fato, as questões que estão ligadas à morte e ao luto. 

 Já a pergunta feita para as escolas foi a seguinte: “Quais são as estratégias utilizadas 

pela escola ao se deparar com uma criança que perdeu um ente familiar?” 

Por ser um questionário, não foi possível fazer tais intervenções, porém, pode-se 

perceber nas respostas dos participantes que alguns se sentiram muito à vontade para 

responder o que foi proposto, apresentando exemplos e relatos. 

 

Procedimento da coletas de dados 

 

O primeiro procedimento utilizado como uma pré-análise dos dados coletados, foi a 

leitura flutuante das respostas, para poder compreender as primeiras impressões das 

entrevistas. 

 
A primeira atividade de pré-análise consiste em estabelecer os contatos com 
os documentos a serem analisados e conhecer os textos, as mensagens neles 
contidas, deixando-se invadir por impressões, representações, emoções, 
conhecimentos e expectativas [...] (FRANCO, 2008, p. 52) 
 

 
Portanto, através desse método, foram levantadas as primeiras categorias e 

entendimentos dos dados. Posteriormente, foram realizadas as leituras das entrevistas como 
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uma análise, propriamente dita, levando-se em conta a forma da colocação das falas dos 

participante, analisando-as individualmente, mas sem perder o foco da pesquisa. 

Ressalta-se que uma pesquisa de cunho social, ocorre através de uma ordem 

intelectual, quando está baseada no desejo de conhecer e entender. Aqui se envolvem 

sentimentos e outros aspectos relativos ao homem, que permitem obter novos conhecimentos 

no campo da realidade social. (GIL, 2007) 
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CAPÍTULO III  

APRESENTAÇÃO E COMPREENSÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 
Os questionários realizados foram lidos e relidos incontáveis vezes, com o objetivo de 

compreender e levantar os elementos mais significativos de cada resposta dada.  

O Quadro abaixo expõe as características principais de cada participante, ressaltando 

qual foi o ente perdido, o tipo de morte e a idade da criança envolvida. 

 

Quadro I – Características dos Participantes 

	   Questionário 
1 

Questionário 
2 

Questionário 
3 

Questionário 
4 

Questionário 
5 

Ente 
perdido 

Mãe Mãe Pai Pai Mãe 

Tipo de 
morte 

Anunciada/ 
Doença/ 
Câncer 

Anunciada/ 
Doença/ 
Câncer 

Repentina/ 
Violenta/ 

Homicídio 

Repentina/ 
Ataque 
cardíaco 

Repentina/ 
Violenta/ 

Homicídio 

Idade da 
criança 

7 anos 11 anos 1 ano 9 anos 5 anos 

 

Este trabalho monográfico trabalhou com diferentes estruturas familiares, o que 

resultou em diferentes formas de reorganização da vida após a morte e o luto. Percebe-se que 

com todos os participantes, os entes familiares eram centrais na família, o que demonstrou 

que as perdas eram muito profundas e significativas, porém, as estratégias utilizadas pelos 

familiares foram bastante diferenciadas. 

 

Analisando o questionário 1 
 

 O primeiro questionário respondido (em anexo), foi de um rapaz de vinte e cinco anos, 

ex-aluno da Universidade de Brasília, que perdeu a mãe em decorrência de um câncer quando 

ele tinha sete anos de idade. O rapaz atualmente trabalha e não tem religião. 

 

Minhas impressões do questionário 1 
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 Por ter sido a primeira pessoa a se propor a responder o questionário, eu fiquei um 

pouco envergonhada e receosa por achar que talvez ele não se sentisse à vontade para falar 

sobre morte de sua mãe. Porém, apenas dois dias após o envio do questionário, ele me 

retornou, propondo-se a responder mais perguntas se fosse necessário.  

 Lendo as suas respostas, pude perceber que ele não se retraiu e respondeu a tudo de 

forma bastante clara e objetiva, o que ajudou na compreensão e análise das suas respostas. 

 

Preparando-se para a perda 
 

Como a sua mãe faleceu em decorrência de um câncer, o participante já sabia que ela 

vinha doente e que estava lutando para sobreviver. Percebe-se o que papel do pai foi de 

fundamental importância para a compreensão e aceitação da morte da mãe. “meu pai me 

contou calmamente, olhando nos meus olhos que minha mãe, que estava internada, não 

voltaria mais pra casa, porque ela havia falecido.” 

O papel da família, neste caso, o papel do pai, é muito importante, pois a criança não 

se sente sozinha e pode compartilhar a dor e os sentimentos. Também há a representação que 

o pai tem para o filho, sabendo que, agora, este terá que assumir mais um papel, o de mãe. O 

participante já sabia o que era morte, assim como a maioria das crianças de sua idade, porém, 

quando se vivencia tal acontecimento, tudo muda (LIMA, 2007). 

As estratégias para lutar contra a dor da perda são inúmeras e, por vezes, inesperadas, 

pois cada pessoa ou família procura um meio de superar o momento de luto. “Meu pai sempre 

esteve comigo. Um dia depois que minha mãe faleceu, me levou ao parque da cidade para que 

eu me distraísse.” 

 Às vezes, para se amenizar a dor o ideal é manter a rotina ou mostrar para a criança 

que o cotidiano continua, porém, sem aquela pessoa que lhe é especial. Momentos de 

interação e lazer podem ajudar a criança a se distrair, entretanto, ressalta-se a necessidade de 

saber que isso não é o suficiente. É preciso que haja uma mescla entre o diálogo e o lazer. 

Teles (1997), diz que “existem crianças tristes [...] em todo o mundo. [...] A causa de tanta 

infelicidade é uma só: as necessidades da criança não estão sendo satisfeitas e o meio-

ambiente em que vive, seja familiar, escolar ou social, lhe é adverso.” (TELES, 1997, p. 11) 

 Então, entende-se que é preciso que exista a ludicidade, momentos de descontração e 

divertimento, mas a necessidade da criança de atenção e cuidados psicológicos precisa estar 

presentes no cotidiano familiar. 
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A escola 
 

 Para a vida desse entrevistado, a escola não foi tão marcante e fundamental no 

momento da perda e no luto. Talvez por uma escolha do pai, que não quis envolver a escola, 

por receio de que o seu filho fosse visto como um desafortunado. 

 É comum que as pessoas pensem que o enlutado é “infeliz” por causa da perda, e por 

vezes isso é ruim, pois neste momento o que a criança necessita é de algum estímulo para dar 

prosseguimento com a vida e continuar as suas atividades normais. Se a criança é vista como 

coitada, incapaz, o sentimento de dor e sofrimento pode permanecer mais do que o normal, 

ocasionando uma baixa auto-estima. Por isso a importância da escola em acolher esses alunos, 

para que eles não se sintam inferiores.  

 A escola, ao fazer parte do meio social e educativo da criança, não pode se abstrair do 

seu papel de cuidar dos sentimentos e das cargas emocionais que afetam as crianças que estão 

passando por significativas perdas no seu núcleo familiar. 

 Nesse caso, o pai do participante evitou o envolvimento da escola para que o 

sentimento de impotência não permanecesse e também para preservar a vida do seu filho. 

Com isso, percebe-se, através do seu questionário, que não houve problemas escolares, como 

baixo rendimento escolar, exclusão dos outros alunos, ou baixa auto-estima. É importante 

ressaltar que nesse caso o pai assumiu o papel da família e retirou o papel da escola. 

 

Os sentimentos 
 

Através da ajuda do pai, o entrevistado pôde entender e superar a morte da mãe. “[...] 

meu pai sempre esteve do meu lado e nunca me deixou faltar nada. Fez o papel de pai e mãe 

[...]” 

Com isso percebe-se através das respostas que a superação do luto foi se dando a 

partir do momento do entendimento de que o seu pai estava lhe apoiando e também do 

acompanhamento do pai deu nos momentos em que o filho necessitou, o que resultou em um 

crescimento saudável, no qual a criança não se retraiu e soube lidar com o momento de luto.  

Por fim, o participante explica que não sabe ao certo quando que ele se deu conta da 

superação da perda, porém, relata que os sentimentos vividos eram de saudade e da 

necessidade de saber por que lhe “tiraram” a sua mãe. 

 



	   47	  

Analisando o questionário 2 
 

O segundo questionário a ser respondido (em anexo), foi respondido por uma mulher 

de vinte e seis anos, que perdeu a mãe aos onze anos de idade. Atualmente ela trabalha e é 

católica. 

 

Minhas impressões do questionário 2 
 

 Esse segundo questionário tem uma linguagem bastante objetiva e clara, o que 

possibilita um maior aprofundamento na análise das respostas. Assim como o primeiro 

participante, a criança também perde a mãe em decorrência de um câncer. Percebe-se que ela 

não cita muito os membros de sua família, como o pai ou irmãos, ela somente fala dela 

mesma e da família de uma maneira geral. 

 

Consciência do que é a morte 
 

 A participante relata que já sabia o que era morte, porque, na sua família, o seu tio, 

irmão da sua mãe, havia falecido oito meses antes e a sua avó paterna também já havia 

falecido. 

 Assim como afirma Lima (2007) a partir do momento em que a criança vai 

amadurecendo os seus conhecimentos cognitivos, ela também vai conseguindo entender o real 

significado da morte, que é o que acontece com a mulher que respondeu a esse questionário. 

Percebe-se que, quando pequena, na época da morte de sua mãe, ela já tinha consciência, 

mesmo que superficialmente, do que é “morrer” e a dor que fica para os familiares e amigos, 

pelo fato de ter vivenciado a morte de seu tio. 

 

Estratégias da família e da escola 
 

 É bastante interessante o que a família da entrevistada fez, após a perda da mãe.  

“Como estava quase na época das férias, assim que passou a missa de sétimo dia, eu e meus 

irmãos viajamos para a Bahia, onde fica a casa da minha avó materna.” 
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 Ressalta-se que nem sempre é possível para uma família viajar, por mais perto que 

seja o local de destino, mas assim como a primeira entrevista, essa a família fez uso de 

estratégias de lazer para poder ajudar na superação.  

O lazer e a ludicidade são ferramentas utilizadas para poder “amenizar” o luto. Teles 

(1997), diz que “brincando, a criança, também coloca para fora as suas emoções e personaliza 

os seus conflitos”. Nesse caso, a participante também teve o apoio dos seus outros entes 

familiares, o que pode ter ajudado na superação da dor e do luto. 

 No caso da escola, é interessante ver qual foi a estratégia utilizada. “Quando minha 

mãe faleceu, estava na semana de prova final e me deram a opção de fazer depois. Não me 

lembro de mais nada.” 

A escola, nesse caso, ofereceu a oportunidade da aluna de se “afastar” dos deveres 

escolares, porém, não houve nenhuma conversa ou estratégia com o objetivo de ao menos 

saber como que estavam os sentimentos da criança, ou de como que a família estava lidando 

com isso. 

Pelo fato de a escola ser o segundo lar, para muitas crianças, cria-se uma expectativa 

muito grande para que o papel que a instituição desempenhe seja satisfatório. Como explica 

Casassus (2009), é importante que a escola esteja a par dos sentimentos e emoções que 

envolvem a criança, pois assim é possível entender o que se passa no seu interior a partir do 

momento em que se tem conhecimento do exterior. 

A participante acredita que pelo fato de ser uma criança um pouco crescida, a 

superação tenha ocorrido de forma mais rápida, não ocasionando problemas escolares, como 

baixo rendimento ou baixa auto-estima. Isso pode ter acontecido porque o seu autoconceito já 

estava formado. A viagem também teve um papel importante, porque ajudou a amenizar a 

dor. 

 

Os sentimentos 
 

 A participante acredita que a superação ocorreu desde o momento em que ela 

entendeu que a morte da mãe era algo que não poderia mudar, ou seja, era algo que 

independia da vontade dela. Por mais que sofresse, ela tinha consciência de que não era 

possível trazer a sua mãe de volta para a vida. Ela entende também que, talvez, não tenha tido 

tantos sentimentos negativos em relação à morte da mãe, porque ela era pequena e não tinha 

noção do que fosse acontecer no futuro. Isso nos remete aos pensamentos de Freud (1974), 
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quando ele diz que a criança, diferentemente do adulto, consegue imaginar a morte dos pais 

sem se sentir culpado, muito pelo contrário, a criança, faz até planos para o “pós morte” e 

consegue conversar acerca desse assunto, como um outro qualquer. No caso da participante, 

fica claro que ela sofreu e vivenciou o luto, porém, a preocupação com o futuro não foi um 

agravante em sua consciência e ela soube lidar com as pressões que foram acontecendo de 

forma satisfatória. 

 

Analisando o questionário 3 
 

O questionário três (em anexo), foi respondido por uma estudante da Universidade de 

Brasília. Ela tem vinte e um anos e perdeu o pai com um ano de idade. O seu pai foi 

assassinado enquanto trabalhava. Ela atualmente estuda e é católica. 

 

Minhas impressões do questionário 3 
 

 Esse terceiro questionário é um dos mais emotivos. A participante escreveu as 

respostas de forma clara e objetiva, deixando passar os seus sentimentos e angústia da época. 

Diferentemente dos outros dois questionários, aqui a criança perdeu o pai quando ainda era 

muito nova e, por conta disso, não se lembra dos sentimentos vividos no luto, porém, ela nos 

traz de forma sucinta os seus pensamentos, desde o momento em que percebeu que o seu pai 

estava morto e como ele havia morrido. 

 

Entendendo a morte 
 

Como a participante era apenas um bebê, ela só foi entender o que é a morte quando 

era um pouco maior, através de conversas com a sua mãe. 

 
[...] quando completei meus 7/8 anos [...] passei a entender realmente o que 
era a morte e ver as diferenças da minha família para as famílias dos meus 
colegas [...] Conforme eu ia crescendo, minha mãe ia me explicando melhor, 
com mais detalhes o que tinha acontecido e como tinha sido a morte do meu 
pai, até que um dia eu entendi e parei de fazer perguntas. 

 

 Aqui, percebe-se que o diálogo da família fez com que a criança compreendesse 

melhor como foi a perda. No caso dessa criança, ela já cresce sabendo o que é a morte, 
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mesmo que não seja da forma mais clara como os adultos a entendem, porém, ela sabe que o 

seu pai morreu e que não vai voltar. Para ela, o significado da morte é diferente das outras 

crianças, que só entende o que é a morte através de desenhos ou noticiários ou com uma idade 

mais avançada. 

  

O papel da escola 
 

Nesse caso a escola teve um papel fundamental na vida da criança. Pelo fato da aluna 

ser tão nova e não ter o pai, a escola procurou estratégias que pudessem ajudar a criança a 

interagir e participar de atividades programadas, como o dia dos pais.  

Um dia festivo como esse, pode ser traumatizante para crianças que já não tem os seus 

presentes, porém, é uma data que a maioria das escolas comemoram, apesar de isso já estar 

mudando. Algumas escolas comemoram o dia da família, no qual o que importa é a presença 

daquela pessoa que é responsável pela criança, independentemente de quem seja.  

Na vida dessa participante, a escola propôs atividades nas quais ela pudesse participar, 

mesmo não tendo o seu pai presente. 

 
[...] me lembro que a escola fazia algumas atividades para confortar, tanto eu 
como algumas outras crianças que tinham situação parecida. Uma atividade 
que me lembro bem, foi um mural que todas as turmas fizeram, sobre como 
era a família de cada aluno: cada criança desenhava sua família e 
apresentava o desenho contando quais as pessoas que formavam nossa 
família e também contávamos as possíveis perdas que tivemos, de pais, 
mães, avós, irmãos, entre outros. E depois colávamos na parede do lado de 
fora da sala. Outra estratégia bem legal eram as atividades do dia dos pais, 
[...] sempre havia atividades alternativas. Por exemplo: no dia dos pais, eu ia 
com minha mãe que era pai e mãe ao mesmo tempo, então a escola pensando 
nessa situação, abria atividades em que minha mãe pudesse participar. 

É interessante perceber que a escola não deixou de realizar os projetos iniciais, como a 

comemoração dos dias dos pais, porém, é importante ver que a escola estava atenta a todas 

essas particularidades, como a ausência de um pai, devido a uma morte. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de a escola fazer atividades nas quais as 

crianças que já perderam um ente familiar possam se manifestar e expor os seus sentimentos 

aos colegas. Isso é bom, pois a criança pode começar a se sentir mais a vontade ao falar sobre 

tal assunto, e também é relevante para as outras crianças que nunca vivenciaram essa 

experiência, pois, assim, elas vão entendendo o que é a morte e como que é a vida de uma 
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criança que perdeu um ente familiar. Isso faz com que a criança não se sinta menosprezada ou 

tenha uma baixa auto-estima. 

Mais uma vez, as palavras de Casassus (2009), nos ajudam a compreender a 

importância do entendimento das emoções nas escolas. Não é saudável separar o emocional 

do racional, pois, os dois andam conectados e se completam. A educação emocional ajuda a 

criança a crescer e a superar os obstáculos, entendendo os seus medos, sem ter vergonha de 

assumir os seus receios e conflitos. 

 

Os sentimentos e a superação  
 

A mistura de sentimentos apresentada pela participante mostra que mesmo ela sendo 

tão pequena quando seu pai faleceu e mesmo tendo o apoio da mãe e da escola, houve 

momentos de revolta, tais como Lima (2007) cita. Os momentos de questionamento, de raiva 

e de tristeza, fizeram parte da vida da criança, até o instante em que ela entendeu que não 

adiantava mais chorar, em busca de respostas. 

 

Lembro-me que ficava mais abalada na época do dia dos pais, a semana 
anterior e posterior ao dia dos pais eram semanas mais difíceis, ficava triste, 
distraída e pensativa, pois via todos os colegas comentando como seria o 
final de semana, qual presente comprariam para o pai e coisas do tipo [...] 
lembro que sentia muita raiva do homem que atirou no meu pai e sonhava 
em encontrá-lo, ou em ter notícia de que ele havia morrido, tinha um 
sentimento de vingança muito forte. E também, às vezes me sentia um 
grande peso para minha mãe, por ela ser sozinha, então é como se eu desse 
trabalho dobrado e isso me deixava extremamente triste. E particularmente 
as noites eram mais longas, pois quase toda noite antes de dormir eu chorava 
muito, ficava muito triste. 

 

 Os sentimentos de impotência, de tristeza e de raiva, fizeram parte da vida dela, 

mesmo o seu pai tendo morrido há muito tempo. Percebe-se também que o sentimento de luto 

foi vivenciado por ela, em datas comemorativas e em momentos de saudade. Essa exclusão, 

sentimentos de culpa, não pela morte, mas por pensar em “dar trabalho” para mãe, como uma 

conseqüência, caracteriza-se como uma dor de luto, porém, não chega a ser uma doença, 

sendo que ela não vivia constantemente com esse tipo de atitude. 

 Por fim, a superação da perda, para a entrevistada, deu-se a partir do momento em que 

ela entendeu como se deu a morte de seu pai, parando de perguntar para a sua mãe detalhes do 

assassinato, e também no momento em que ela parou de culpar a Deus por tê-lo “levando”. 
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 É como explica Lima (2007), a partir de certa idade o que ocorre nas crianças é a 

aceitação da morte. 

 

Analisando o questionário 4 
 

 O questionário quatro (em anexo) foi respondido por uma mulher de sessenta e um 

anos, que perdeu o pai em decorrência de um ataque cardíaco, quando tinha nove anos de 

idade. Ela atualmente trabalha e é católica. 

 

Minhas impressões do questionário 4 
 

 O quarto questionário, também é permeado de respostas emotivas. Aqui, a participante 

relata as suas emoções e pensamentos, vividos há um longo tempo, mas que marcaram a sua 

vida de alguma forma. A respostas que foram dadas as questões são bastante claras para o 

entendimento e análise e, assim como nos outros questionários, essa pessoa prontificou-se a 

responder com precisão tudo que fosse necessário para a realização do trabalho. 

 

O papel da família e escola 
 

Nesse questionário, temos um relato bastante diferenciado dos demais vistos 

anteriormente. Com essa criança, a família não soube como lidar com o que estava 

acontecendo – como o luto – e também não procurou estabelecer um diálogo que ajudasse a 

criança a superar a perda. 

 
Na realidade a minha família só piorou as coisas, pois depois que meu pai 
faleceu meus tios paternos tiraram eu e minha irmã da guarda de nossa mãe e 
nos levaram para a cidade, cada uma na casa de um tio diferente, e no final 
das contas viramos (eu e minha irmã mais nova) empregadas. Éramos 
exploradas pelos nossos familiares. Lembro-me que onde mais encontrei 
apoio foi no cachorrinho lá de casa, que virou meu melhor amigo e escutava 
todos meus desabafos. 

  

Um agravante, nesse caso, é a separação que fizeram entre as irmãs. Além de enfrentar 

a morte do pai, a família separou as crianças da mãe e posteriormente as separaram, fazendo 

com que o momento de luto e tristeza fosse ainda maior. 
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 Como se não bastasse a ausência da família e dos cuidados necessários, a escola 

também não colaborou com o momento de luto vivenciado pela criança, porém, a justificativa 

dada pela participante por tais omissões, deve-se ao fato de que antigamente as escolas eram 

construídas com o intuito de somente se preocupar com as questões racionais do ensino e não 

reparar nos problemas emocionais que eventualmente possam ocorrer com os estudantes. 

 
A instituição educacional, pela qual todos nós passamos e na qual fomos 
socializados, foi concebida numa atitude de antiemoção. [...] Em 
conseqüência o tipo de ser humano que se desejava formar era um ser 
racional. Nessa maneira de ver as coisas, tratava-se de deixar de lado o que 
tivesse a ver com as emoções, com o corpo e inclusive com a dimensão da 
“sombra” no espaço mental. (CASASSUS, 2009, 53r. 200-201) 

 

Essa citação de Casassus (2009), comprova a fala da entrevistada quando ela diz: “a 

escola não me ajudou em nada, naquela época as escolas não tinham esse tipo de preocupação 

com os alunos, e nem com a vida deles fora da escola.” 

Portanto, percebe-se que mesmo com os atuais problemas que as escolas possam 

enfrentar, antigamente era muito pior o tratamento que se dava aos alunos. 

 

A auto-estima e os sentimentos 
 

Através da análise da fala da entrevistada, percebe-se que uma série de fatores 

influenciaram no comportamento da criança. O relato que de quando se sentia triste, 

costumava se isolar, para poder chorar é um dos fatores que apontam para o começo da baixa 

auto-estima. O grande problema da baixa auto-estima está justamente, quando a criança 

começa a se isolar e a não manter o contato com as pessoas. “Não sei se psicológicos, mas o 

que ajudou a melhorar minha auto-estima foi o trabalho que era uma válvula de escape, me 

distraia e eu convivia com pessoas diferentes.” 

Aqui, a criança empenhou as suas energias no trabalho que realizava, procurando 

dessa forma esquecer ou se abstrair dos problemas. Muitas vezes, as pessoas encontram no 

trabalho uma espécie de válvula de escape para os obstáculos que aparecem no dia-a-dia. 

Por fim, é interessante perceber que, para essa mulher, os sentimentos vividos por uma 

criança que perde alguém e passa pelo luto são inúmeros, porém, com o tempo, e com o apoio 

das pessoas, essa mistura de emoções pode ser amenizada. “Percebo que foi um sentimento 

extremamente forte e pesado para uma criança, o sentimento de desespero tendo que ser 

suportado e entendido por uma criança solitária.” 
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 A falta que o diálogo e a companhia fazem na vida de uma criança que passa pelo 

sentimento de luto pode trazer danos para toda a vida dessa pessoa. 

 

Analisando o questionário 5 
 

 O último questionário respondido foi o de uma estudante da Universidade de Brasília. 

Ela tem vinte e quatro anos e perdeu a sua mãe em um assalto, aos cinco anos. O questionário 

demorou a ser respondido, por falta de tempo da entrevistada, porém, ela se prontificou a 

respondê-lo o mais rápido possível. Ela atualmente estuda, trabalha e é espírita. 

 

Minhas impressões do questionário 5 
 

 Assim como os questionários de números três e quatro, este também transpassa 

bastante emoção nas respostas. Ela relata o que consegue se lembrar da perda da mãe e faz 

com que as suas respostas atendam às expectativas das perguntas. 

 

Quem dá o apoio? 
 

Nesse questionário, temos o relato da vida da participante, a qual explica que, 

infelizmente, até hoje, ela não sabe ao certo como tudo aconteceu, por ser muito pequena na 

época, porém, o que ela tem de conhecimento é que a sua mãe faleceu em decorrência de um 

assalto, sendo assassinada.  

Por não ter a convivência com o pai, a criança foi adotada pela irmã da mãe, que era o 

único parente vivo, junto com a sua irmã. Tendo que viver uma vida nova, juntamente com 

novos costumes, a participante relata como foi passar por tal situação de adaptação e 

acolhimento. “esse acolhimento tem muito significado, apesar de eu ter enfrentado muitos 

conflitos com a perda. Praticamente colocaram uma pedra no que havia acontecido. Não se 

tocava no assunto.” 

 Talvez por também ser um assunto complicado de ser abordado, tanto pela criança 

que enfrenta o luto, quanto para a tia que se depara com a responsabilidade de dar 

continuidade à criação da sobrinha, a estratégia utilizada para enfrentar a realidade é não se 

falar sobre o assunto. Porém, isso pode não ser uma boa ideia, pois a criança precisa desse 
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momento de conversa e discussão para que possa entender o que está acontecendo. O diálogo 

é de extrema importância para o desenvolvimento e crescimento intelectual e psíquico. 

A falta desse momento de conversa pode acarretar um distanciamento dos pais (nesse 

caso, do responsável) e das crianças, fazendo com que não haja um bem-estar no 

relacionamento dos dois. 

 
Mesmo minha tia me adotando foi muito difícil. Eu não me familiarizava 
muito com ela. Minha irmã pouco tempo depois começou a chamá-la de 
mãe de forma natural e eu me vi forçada a fazer o mesmo. Minha tia era 
áspera e não tocava no assunto pra amenizar o processo e muito menos 
minhas primas. 

 
Portanto, percebe-se que a criança, não conseguia interagir com a tia, talvez por se 

sentir inibida para abordar o assunto que precisava ser revisto, que no caso é a morte da mãe. 

A falta de diálogo faz com que a criança se exclua e aprenda a não se manifestar quando 

necessário. 

Nesse caso, fica bem explícito que o contato e o carinho fez falta para a superação do 

luto. 

 

O papel da escola 
 

Para a participante, a escola não foi tão marcante nesse momento, porque ela era muito 

nova e ainda não a frequentava, porém, relata alguns momentos que vivenciou nos anos 

posteriores no ambiente escolar. “Eu ainda não frequentava a escola. Mas foi muito difícil 

sim, porque minha mãe era minha mãe e nada a substituiria pra mim.[...] Eu aprendi a chorar 

calada e isso se estendeu por longos anos. Depois a escola não me ajudou em nada”. 

A escola poderia ter feito estratégias, desde o momento em que a criança ingressou no 

ambiente escolar, porém, muitas ainda não estão preparadas para lidar com um assunto como 

esse. Mesmo vivendo em um momento no qual os olhares que são dados às crianças são os 

mais importantes, ainda se encontram escolas que não conseguem enfrentar essa realidade de 

morte e luto. 

Uma escola que não considera as necessidades das crianças como fatores primordiais 

para o ensino e aprendizagem traz uma série de conseqüências negativas para o 

comportamento da criança. 

 



	   56	  

As crianças aprendem a simular o que estão sentindo e pensando e entram 
numa espiral negativa. Não se sentem reconhecidas pelo que são. A falta de 
reconhecimento produz perda de sentido de sua identidade; tendem a 
desconectar os seus vínculos com os professores; e diante da frustração, 
emoções contrárias são disparadas e as crianças vêem os professores e as 
autoridades como inimigos. (CASASSUS, 2009, p.203) 

 

O que ocorre aqui é a falta de confiança e de um vínculo afetivo com os educadores e 

com a escola. 

Por fim, a participante diz que não sabe ao certo quando superou a dor e luto. Na 

verdade, ela acredita que seja muito difícil superar esse sentimento, pois até hoje ela ainda 

sente falta da mãe e chora a sua ausência.  

 

Analisando as Escolas 
 

Análise da Escola 1 

 

A primeira escola que se prontificou a responder o questionário é particular e atende 

aos dois níveis de ensino fundamental. 

 A pergunta realizada foi: “Quais são as estratégias utilizadas pela escola ao se deparar 

com uma criança que perdeu um ente familiar?” 

Essa instituição responde que a metodologia de ensino adotada é a sócio-

interacionista, onde o maior objetivo dessa corrente é manter a criança em constante interação 

com o grupo. Seguindo essa metodologia, a escola propõe o diálogo, não só com a criança, 

mas também com os pais, que costumam procurar a professora em busca de auxílio e 

estratégias para abordar o que está acontecendo. A professora tem uma responsabilidade 

muito grande ao lidar com este momento de tristeza do aluno, mas ela não obriga a criança a 

falar, caso ela não queira conversar. 

Mostra-se a necessidade, caso a criança se sinta à vontade, em compartilhar os seus 

sentimentos com toda a turma, relatando o que houve e permitindo que as outras crianças 

tenham conhecimento do que é o luto e de como que é difícil enfrentar o mundo sem aquela 

pessoa que por anos fez parte da sua vida. 

A metodologia utilizada nessa instituição lembra o relato do questionário três, no qual 

a escola fez uso de estratégias parecidas para tratar de temas como a morte e o luto. 

É interessante perceber que a escola consegue entender que não só a criança passa 

pelo momento de luto, mas a família o vivencia também. Havendo o diálogo entre as duas 
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partes é possível encontrar estratégias que ajudem a criança na preservação de uma boa auto-

estima e também na superação do sentimento de luto. 

 

Análise da escola 2 
 

A segunda escola a responder o questionário é da rede pública e só ministra aulas do 

primeiro segmento do ensino fundamental.  

Primeiramente, esta escola, ao saber do trabalho que estava sendo realizado, afirmou 

que não poderia responder o questionário, porque nunca em todos os anos de funcionamento 

da escola houve situações de morte de algum ente familiar das crianças, porém, 

posteriormente, a instituição foi bastante clara e objetiva, ao responder a mesma pergunta que 

foi feita para a escola anterior, alegando que a escola encaminha o aluno para o SOE – 

Serviço de Orientação Escolar, para receber todo atendimento que for necessário, caso isso 

acontecesse. 

Ela não relata nenhum projeto ou atividade que a escola possa realizar no caso de se 

deparar com tal realidade. 

 

Minhas impressões sobre os questionários 
 

Cada participante relatou o que mais marcou em sua vida no momento da morte e do 

luto. Percebe-se que as formas de superação foram distintas. Alguns tiveram os parentes como 

fonte de apoio, enquanto outros tiveram que se empenhar no trabalho e tentar esquecer a dor. 

As mortes que acarretaram as famílias também foram as mais variadas. Houve mortes 

súbitas e também mortes naturais. Os sentimentos percebidos agora são de saudades e de 

carinho por aquela pessoa que lhes era importante. Porém, na época do luto, era de muita 

tristeza e também de insatisfação pelo fato da morte ter ocorrido. É interessante atentar-se à 

participante que perdeu o pai quando ainda era um bebê. Mesmo ela tendo crescido sem a 

presença paterna, ela sentia falta e vivenciava alguns sintomas característicos do luto, que é a 

tristeza e o isolamento em datas comemorativas. 

 

Minhas impressões das escolas 
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Através dos questionários respondidos pelas coordenadoras pedagógicas das escolas, 

percebe-se que ainda há uma grande dificuldade para se falar sobre a morte. A escola 

particular faz uso de estratégias para integrar os seus alunos que estão sofrendo ou que já 

sofreram com o luto, através de atividades como desenhos, uma escuta sincera, uma 

exposição para a turma, entre outros. Aqui a escola faz o que acha que pode ajudar a criança. 

Já a escola pública não faz uso de estratégias curriculares para abordar essa temática, no caso 

dessa escola, ela distancia o aluno da sala e o leva para um outro lugar, que é o centro de 

apoio ao aluno na coordenação pedagógica, o que não é ruim, porém, talvez não seja o 

suficiente. Em muitos casos é preciso que a figura do professor seja a central nesse momento 

delicado. 

Entende-se que lidar com emoções não é algo fácil para qualquer pessoa. O docente, 

nesse caso, precisa saber enfrentar os seus sentimentos, que são diversos, precisa saber 

superar os obstáculos que aparecem em sua profissão e também precisa saber como agir e 

entender os aspectos emocionais que envolvem os seus alunos. 
 
Como seres humanos, os professores estão sempre sob a influência das 
emoções. [...] A profissão docente é difícil do ponto de vista emocional. Por 
um lado é uma tarefa bastante solitária (o estar só diante dos alunos) e, ao de 
exteriorização, quer dizer, constantemente voltada para fora, para os alunos. 
(CASSASUS, 2009, p.206 – 208) 

 

Portanto, percebe-se que é difícil para o professor saber lidar com todas as gamas de 

emoções que vão acontecendo à sua volta e também em seu interior. Por isso a necessidade de 

se atentar ao fato de que tais questões devam ser mais discutidas dentro das faculdades de 

formação de professores, para que quando esses profissionais estiverem na ativa, eles possam 

ter, no mínimo, algum tipo de conhecimento prévio sobre o assunto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente trabalho tratou de um tema bastante importante, porém difícil e doloroso de 

ser explorado e discutido. Perder uma pessoa amada, que fez parte de muitos momentos em 

nossas vidas, não é algo fácil e pode ser identificado como uma das experiências mais tristes 

que um ser humano pode enfrentar. 

Lidar com novos sentimentos e saber superar todos os obstáculos que eventualmente 

irão aparecer, exige muita maturidade por parte do enlutado e dos que estão ao seu redor. 

Enfrentar o momento de luto não é simples em nenhuma idade, e isso se comprovou com os 

questionários realizados, por pessoas que se disponibilizaram em contribuir com esse estudo. 

Investigar as estratégias que tratam sobre a superação do luto em crianças foi muito 

difícil para mim, enquanto estudante e aprendiz. Preciso ressaltar como foi complexo 

encontrar materiais que falassem sobre tal tema. Infelizmente, as pessoas não se sentem à 

vontade de abordar essa assunto, o que faz com que os estudos na área sejam muito escassos. 

Enfatizo, também, o preconceito que encontrei dentro da faculdade de educação, por 

parte de alguns estudantes, ao comentar sobre o meu tema de estudo. Muito companheiros de 

curso ficaram surpresos e acharam que era um assunto muito “estranho” para ser lido e 

estudado. Pensando em episódios como esse, chego à conclusão de que a falha que 

encontramos nas escolas e nos pedagogos, que não sabem abordar esse assunto, deve-se à 

falta de preparação dentro da graduação, por parte dos professores. Os estudantes da 

pedagogia que são formados não sabem como lidar com situações como essa e, muita das 

vezes, nem querem entender e estudar o assunto. 

Porém, mesmo com todos os problemas e dificuldades que encontrei para realizar esse 

trabalho de pesquisa, sinto-me gratificada por ter enfrentado um assunto que me deixa triste e 

por tentar analisar estratégias que ajudem o professor e a família nesse momento de pesar. 

Alguns dos objetivos propostos no início desse trabalho, foram alcançados através dos 

questionários respondidos pelos participantes, porém o objetivo que tratava sobre identificar 

os sentimentos vividos logo após a perda e como que eles são percebidos atualmente, não foi 

alcançado, já que os participantes não conseguiram responder. 

 Percebe que há uma variedade de sentimentos que envolvem a dor do luto e da morte 

como, tristeza, raiva, vingança (no caso da participante que teve o pai assassinado) exclusão e 

também a superação e o entendimento da morte. Há também o fator da religião, que pode ter 

ajudado alguns participantes a superarem o momento do luto. 
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Dentre todos os livros e artigos que li para me servir de base teórica, os temas que 

abordavam o diálogo e a emoções foram o que mais me atentaram para defini-los como umas 

das maneiras que podem ser utilizadas pelas instituições citada acima. As emoções, assim 

como o diálogo, são fatores que ajudam a compreender os diversos estados de sentimentos 

que a morte e o luto traz para a vida das pessoas que perderam um ente familiar. 

Percebe-se, também, que cada caso é diferente e que cada perda é significativa. 

Sempre tive o pensamento de que o meu sofrimento, o meu luto, a minha perda, eram maiores 

do que a de todos, porém, com os relatos e com tudo que vamos convivendo ao longo da vida, 

acredito que de certa forma, o ser humano sempre sofre e, infelizmente, alguns mais do que os 

outros. 

Saber lidar com o sentimento de perda e de tristeza não é algo que se controla, mas 

algo com que ao longo do tempo se aprende a conviver e a aceitar. Na vida de uma criança, o 

apoio da família e da escola é de fundamental importância e não se pode retirar o papel que 

cada uma tem nessa etapa. 

Acredito que esse tema ainda precise ser muito bem revisto e estudado pelos 

educadores e pelos estudantes que pretendem enfrentar uma sala de aula e trabalhar com 

crianças. Penso, também, que a junção dos papéis da família e da escola pode colaborar para a 

superação não só da criança, mas também para a reestrutura da família e dos parentes mais 

próximos. 

Por fim, ressalto que esse trabalho foi, em certos momentos, doloroso e um grande 

desafio para mim, ao ter que estudar algo que marcou tanto a minha infância, mas pensando 

em meu futuro papel de educadora, penso que não posso deixar de avaliar estratégias que 

ajudem as crianças que passam pelo mesmo problema que eu passei. Enfrentar o luto e a 

tristeza não é simples, porém, com o apoio das pessoas que são tidas como o um porto seguro, 

esse sentimento vai se apaziguando.  
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PARTE III 
PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 
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PERSPECTIVA PROFISSIONAL 
 

Ao longo de toda a minha trajetória como estudante, sempre almejei poder ministrar 

aulas para crianças e somente agora com a conclusão deste curso é que será possível alcançar 

tal meta. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que penso em estar realizando o meu sonho de ser 

professora, também me atento a realidade do país em que vivo, e sei das imensas dificuldades 

e obstáculos que os atuais professores enfrentam diariamente. 

São em momentos como esses, com indagações e dúvidas, que penso em desistir da 

minha possível carreira como professora. Há, também, uma grande pressão da sociedade, 

principalmente para com os jovens, acerca dos concursos públicos. É quase uma obrigação 

para todos que saem do ensino médio em prestar um concurso público, e logicamente, 

encaixo-me nesse perfil. Atualmente, penso seriamente em dedicar-me aos estudos gerais para 

poder passar em qualquer concurso público que me pague bem, para que assim eu possa, 

enfim, realizar os meus outros sonhos, como dar continuidade aos meus estudos de inglês e 

conhecer outras culturas. 

Quero ressaltar que gostaria de seguir na área da educação, já que é algo que eu gosto. 

Saliento, também, que esse curso de Pedagogia foi de extrema importância não só para a 

minha vida acadêmica, mas também para a minha formação pessoal. Durante o curso eu me 

conheci e aprendi bastante com os amigos e professores com quem tive a honra de estudar. 

Portanto, sinceramente, creio que continuarei estudando para que eu possa, finalmente, 

ter um emprego e assim realizar uma série de sonhos e projetos que estão apenas começando.  
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Questionário 1 
 

Idade: 25 

 

Sexo: masculino 

 

Religião: nenhuma 

 

Você já perdeu “faleceu” algum parente próximo? 

R: Sim, minha mãe. 

 

Você tinha quantos anos quando perdeu o seu ente familiar? 

R: 7 anos. 

 

Como a pessoa morreu? 

R:Em decorrência de um câncer. 

 

Você já sabia o que era morte? 

R:Sim.  

 

O que a escola fez para lhe ajudar? Quais estratégias você lembra que ela utilizou? Cite-

as. 

 

R:Meu pai tentou não envolver a escola nesse assunto para que eu não fosse visto pelos 

colegas como “coitadinho”.  

 

O que a sua família fez para lhe ajudar? 

 

R:Meu pai sempre esteve comigo. Um dia depois que minha mãe faleceu me levou ao parque 

da cidade para que eu me distraísse.  

 

Como a sua família lhe deu a notícia? 
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R:Meu pai me contou calmamente, olhando nos meus olhos que minha mãe, que estava 

internada, não voltaria mais pra casa porque ela havia falecido. 

 

Você teve problemas escolares após a perda, como por exemplo, queda de rendimento 

escolar,  problemas de relacionamento com as outras crianças, entre outros, relate como 

foi para você? 

R:Não. Eu soube reagir bem a isso.  

 

 

Você superou esta perda? 

R: Sim, pois meu pai sempre esteve do meu lado e nunca me deixou faltar nada. Fez o papel 

de pai e mãe sempre e soube articular de forma que a perda da minha mãe não me 

traumatizasse.  

 

Quando você percebeu que havia superado a perda? 

R:Não sei ao certo.  

 

A escola ajudou você a melhorar a sua auto-estima após a sua perda familiar? De que 

forma? 

R: Não 

 

Quais aspectos psicológicos você cita que melhorou a sua auto-estima? 

----- 

 

Você lembra dos sentimentos vividos por você na época da sua perda? Relate-os. 

Como você os percebe hoje? 

R: Saudade, vazio e uma vontade imensa de saber o porquê de terem tirado minha mãe de 

mim.  
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Questionário 2 
Idade: 26 

 

Sexo: Feminino 

 

Religião: Católica 

 

Você já perdeu “faleceu” algum parente próximo? 

R:Sim, minha mãe, meu tio (irmão do meu pai), minha avó (paterna) 

 

Você tinha quantos anos quando perdeu o seu ente familiar? 

R:11 anos, quando do falecimento da minha mãe  

 

Como a pessoa morreu? 

R:Minha mãe morreu por falência múltipla dos órgãos, após um longo tratamento lutando 

contra um câncer 

  

Você já sabia o que era morte? 

R:Sim, meu tio tinha falecido uns 08 meses antes que minha mãe 

 

O que a escola fez para lhe ajudar? Quais estratégias você lembra que ela utilizou? Cite-

as. 

R:Quando minha mãe faleceu, estava na semana de prova final e me deram a opção de fazer 

depois. Não me lembro de mais nada. 

 

O que a sua família fez para lhe ajudar? 

R:Como estava quase na época das férias, assim que passou a missa de sétimo dia, eu e meus 

irmãos viajamos para a Bahia, onde fica a casa da minha avó materna. 

 

Como a sua família lhe deu a notícia? 

R:Eu estava em casa e vi quando minha vizinha chegou falando que minha mãe não tinha 

resistido. 
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Você teve problemas escolares após a perda, como por exemplo, queda de rendimento 

escolar, problemas de relacionamento com as outras crianças, entre outros, relate como 

foi para você? 

R:Não tive nenhum problema. Eu acho que por ter pouca idade, apesar de saber o que era a 

morte, eu não sofri muito porque não sabia a falta que minha mãe me faria no futuro 

 

Você superou esta perda? 

R: Sim 

 

Quando você percebeu que havia superado a perda? 

R: Desde o fato, pois sabia que não podia fazer nada para trazer a vida, principalmente da 

minha mãe, apesar de sofrer pela falta que ela me faz. 

 

A escola ajudou você a melhorar a sua auto-estima após a sua perda familiar? De que 

forma? 

R: Não 

 

Quais aspectos psicológicos você cita que melhorou a sua auto-estima? 

R: Não sei 

 

Você lembra dos sentimentos vividos por você na época da sua perda? Relate-os. 

Como você os percebe hoje? 

R:Não me lembro, eu era muito criança e hoje quando penso em como eu era naquela época, 

acho que eu não me preocupava muito com o futuro. 
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Questionário 3 
 

Idade: 21 

 

Sexo: Feminino 

 

Religião: Católica praticante 

 

Você já perdeu “faleceu” algum parente próximo? 

R: Sim. Meu pai faleceu. 

 

Você tinha quantos anos quando perdeu o seu ente familiar? 

R: Eu tinha apenas 1 ano e dois meses de idade. 

 

Como a pessoa morreu? 

R: Meu pai foi assassinado com sete tiros no comércio em que ele trabalhava no interior de 

Alagoas. 

 

Você já sabia o que era morte? 

R: Não. Era bem pequena nem me lembro de nada. 

 

O que a escola fez para lhe ajudar? Quais estratégias você lembra que ela utilizou? Cite-

as. 

R:Bem, quanto à perda, na época eu nem estudava ainda. Mas durante toda minha vida 

escolar, principalmente quando completei meus 7/8 anos quando passei a entender realmente 

o que era a morte e ver as diferenças da minha família para as famílias dos meus colegas, me 

lembro que a escola fazia algumas atividades para confortar, tanto eu como algumas outras 

crianças que tinham situação parecida. Uma atividade que me lembro bem, foi um mural que 

todas as turmas fizeram, sobre como era a família de cada aluno: cada criança desenhava sua 

família e apresentava o desenho contando quais as pessoas que formavam nossa família e 

também contávamos as possíveis perdas que tivemos, de pais, mães, avos, irmãos, entre 

outros. E depois colávamos na parede do lado de fora da sala.  
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Outra estratégia bem legal era as atividades do dia dos pais, ou das mães, sempre haviam 

atividades alternativas. Por exemplo: no dia dos pais, eu ia com minha mãe que era pai e mãe 

ao mesmo tempo, então a escola pensando nessa situação, abria atividades que minha mãe 

pudesse participar, então enquanto estava havendo o torneio de futebol dos pais, tinha uma 

oficina de pintura que se adequava mais a minha mãe e também a alguns pais mais velhos. E 

coisas do tipo, bem a escola nunca se esquivou desses assuntos mais delicados na realidade 

ela fazia questão de tratar da melhor forma essas particularidades dos alunos. 

 

O que a sua família fez para lhe ajudar? 

R:Minha família sempre me apoiou de todas as formas possíveis, sempre conversaram 

bastante comigo e tiravam todas minhas dúvidas, respondendo tudo que eu perguntava a 

respeito do meu pai e da morte dele. Mesmo com esse apoio, eu chorei bastante durante 

muitos anos e perguntava para Deus, por que levou meu pai tão cedo. Mas com o passar do 

tempo a ficha cai e a gente se acostuma com a realidade.  

 

Como a sua família lhe deu a notícia? 

R:Conforme eu ia crescendo minha mãe ia me explicando melhor, com mais detalhes o que 

tinha acontecido e como tinha sido a morte do meu pai, até que um dia eu entendi e parei de 

fazer perguntas. 

 

Você teve problemas escolares após a perda, como por exemplo, queda de rendimento 

escolar,  problemas de relacionamento com as outras crianças, entre outros, relate como 

foi para você? 

R:Lembro-me que ficava mais abalada na época do dia dos pais, a semana anterior e posterior 

ao dia dos pais eram semanas mais difíceis, ficava triste, distraída e pensativa, pois via todos 

os colegas comentando como seria o final de semana qual presente comprariam para o pai e 

coisas do tipo, mas nada que prejudicasse meu rendimento. 

 

Você superou esta perda? 

R:Sim, acho que superei, mas sempre penso em como tudo seria diferente se meu pai ainda 

estivesse vivo. 

 

Quando você percebeu que havia superado a perda? 

R:Quando parei de chorar e de “culpar” Deus por essa decisão de levá-lo tão cedo. 
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A escola ajudou você a melhorar a sua auto-estima após a sua perda familiar? De que 

forma? 

R:Não foi necessário, porque apesar de me sentir diferente das outras crianças por não ter um 

pai, eu nunca tive problemas de auto-estima. 

 

Quais aspectos psicológicos você cita que melhorou a sua auto-estima? 

R:Sem resposta. 

 

Você lembra dos sentimentos vividos por você na época da sua perda? Relate-os. 

Como você os percebe hoje? 

R:Na época da perda não. Mas depois de muito tempo,após entender  melhor o que tinha 

acontecido, lembro que sentia muita raiva do homem que atirou no meu pai e sonhava em 

encontrá-lo, ou em ter noticia de que ele havia morrido, tinha um sentimento de vingança 

muito forte. E também, às vezes me sentia um grande peso para minha mãe, por ela ser 

sozinha, então é como se eu desse trabalho dobrado e isso me deixava extremamente triste. E 

particularmente as noites eram mais longas, pois quase toda noite antes de dormir eu chorava 

muito, ficava muito triste! Percebo que foram sentimentos muito intensos e que até hoje ainda 

fazem parte de mim, acredito que carregando esses sentimentos comigo fui influenciada por 

eles, por isso hoje tenho uma visão mais fria, mais objetiva das coisas, não sou muito 

sentimental, etc. 
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Questionário 4 
 

Idade: 61 anos 

 

Sexo: Feminino 

 

Religião: Católica 

 

Você já perdeu “faleceu” algum parente próximo? 

R:Sim.Meu pai. 

 

Você tinha quantos anos quando perdeu o seu ente familiar? 

R:Eu tinha 9 anos. 

 

Como a pessoa morreu? 

R:Meu pai teve um ataque cardíaco. 

 

Você já sabia o que era morte? 

R:Sim, eu já havia entendido o que era a morte, pois já havia perdido minha avó paterna antes 

de perder meu pai. 

 

O que a escola fez para lhe ajudar? Quais estratégias você lembra que ela utilizou? Cite-

as. 

R:A escola não me ajudou em nada, naquela época as escolas não tinham esse tipo de 

preocupação com os alunos, e nem com a vida deles fora da escola. 

 

O que a sua família fez para lhe ajudar? 

R:Na realidade a minha família só piorou as coisas, pois depois que meu pai faleceu meus tios 

paternos tiraram eu e minha irmã da guarda de nossa mãe e nos levaram para a cidade, cada 

uma na casa de um tio diferente, e no final das contas viramos (eu e minha irmã mais nova) 

empregadas, éramos exploradas pelos nossos familiares. Lembro-me que onde mais encontrei 
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apoio foi no cachorrinho lá de casa que virou meu melhor amigo e escutava todos meus 

desabafos 

 

Como a sua família lhe deu a notícia? 

R:Ninguém precisou me dar a noticia, pois quando estava chegando da escola e vi de longe a 

casa cheia de gente eu entrei correndo no quarto do meu pai e ele já não estava mais lá, já 

tinha sido o levado para preparar o corpo. 

 

Você teve problemas escolares após a perda, como por exemplo, queda de rendimento 

escolar, problemas de relacionamento com as outras crianças, entre outros, relate como 

foi para você? 

R:Problema escolar não, eu me isolei, me afastei de amigos, e de todas as pessoas, só ficava 

com meu cachorro, mas apesar do isolamento eu não me prejudiquei na escola, minhas notas 

continuaram as mesmas, pois continuei estudando como sempre tinha feito. 

 

Você superou esta perda? 

R:Acredito que superei sim, mas sempre vou sentir muita falta dele, pois sempre fui apegada 

demais a meu pai. 

 

Quando você percebeu que havia superado a perda? 

R:Quando tive que cuidar da minha mãe doente com câncer, dois anos depois da morte do 

meu pai, pois ai tive que ter força, não podia mais ficar depressiva, chorando pelos cantos, 

tive que ser forte e quando consegui ter essa força é que percebi que tinha superado a morte 

do meu pai. 

 

A escola ajudou você a melhorar a sua auto-estima após a sua perda familiar? De que 

forma? 

R:Não como já disse anteriormente, a escola não ajudou em nada. 

 

Quais aspectos psicológicos você cita que melhorou a sua auto-estima? 

R:Não sei se psicológicos, mas o que ajudou a melhorar minha auto-estima foi o trabalho que 

era uma válvula de escape, me distraia e eu convivia com pessoas diferentes. 

 

Você lembra dos sentimentos vividos por você na época da sua perda? Relate-os. 
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Como você os percebe hoje? 

R:Me senti perdida, porque meu pai era meu porto seguro, era a pessoa que eu mais amava, 

era quem me protegia e me apoiava, ele era minha referencia para tudo, sem ele não sabia o 

que seria da minha vida. Percebo que foi um sentimento extremamente forte e pesado para 

uma criança, o sentimento de desespero tendo que ser suportado e entendido por uma criança 

solitária.  
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Questionário 5 
 

Idade: 24 anos 

 

Sexo: Feminino 

 

Religião: Espírita 

  

Você já perdeu “faleceu” algum parente próximo? 

R:Sim. Minha mãe. 

 

Você tinha quantos anos quando perdeu o seu ente familiar? 

R:Cinco anos de idade. 

  

Como a pessoa morreu? 

R:Infelizmente até hoje não sei dizer com precisão o que ocorreu, pois eu era criança e 

mesmo depois ninguém soube me esclarecer. Mas segundo o certidão de órbito estava 

descrito traumatismo craniano e perfuração de arma branca. Envolveu assalto em ônibus.  

Acho que se não sabia, eu pelo menos entendia a situação, porque além de chorar eu sabia que 

minha mãe não ia mais voltar. 

 

O que a sua família fez para lhe ajudar?  

R: Bem minha tia por ser minha única parente em Brasília lutou pela minha guarda e 

conseguiu. Então eu fui adotada logo em seguida e não se falava muito no que tinha 

acontecido. Eram poucas pessoas que sabiam que minha mãe adotiva não era minha mãe 

biológica. 

 

Como a sua família lhe deu a notícia?  

R:Minha tia me adotou, né? Esse acolhimento tem muito significado apesar deu ter enfrentado 

muito conflitos com a perda. Praticamente colocaram uma pedra no que havia acontecido. 

Não se tocava no assunto. 

  



	   76	  

Você teve problemas escolares após a perda, como por exemplo, queda de rendimento 

escolar, problemas de relacionamento com as outras crianças, entre outros, relate como 

foi para você? 

R:Eu era muito pequena, não me recordo desse detalhe. Mas só tinha minha mãe e minha irmã 

mais próximas, sendo que eu e minha irmã ficávamos na aldeia SOS de segunda a sexta e de 

15 em 15 dia minha mãe nos buscava. E também tinha minha tia e as duas primas, mas não 

me lembro da convivência com elas. 

Eu ainda não frequentava a escola. Mas foi muito difícil sim, porque minha mãe era minha 

mãe e nada a substituiria pra mim. E ainda sim com a adoção e uma nova presença materna eu 

sentia muito essa perda. Minha tia tinha duas outras filhas e adotou eu e a minha irmã. 

Haviam alguns conflitos. Eu aprendi a chorar calada e isso se estendeu por longos anos. A 

escola não me ajudou em nada. 

 

Você superou esta perda? 

R:É difícil superar, eu talvez tenha entendido o que aconteceu, mas não sei explicar direito. 

Sei que até hoje sinto a falta dela e choro por sua ausência. Acho que essa perda me obrigou a 

ter uma maturidade precoce. Tenho flash de imagens em minha memória e espero que o 

tempo jamais apague. 

 

Quando você percebeu que havia superado a perda? 

R:É como falei, talvez eu tenha entendido. E acho que esse entendimento veio bem cedo 

ainda quando criança mesmo. 

  

A escola ajudou você a melhorar a sua auto-estima após a sua perda familiar? De que 

forma? 

R:Não frequentava escola ainda. 

  

Quais aspectos psicológicos você cita que melhorou a sua auto-estima? 

R:Eu não estava na escola. 

  

Você lembra dos sentimentos vividos por você na época da sua perda? Relate-os. 

Como você os percebe hoje? 

R: Algumas coisas eu me recordo. Me lembro na aldeia eu estando no parquinho e outro 

menina me perguntou? Sua mãe morreu foi? Eu não respondi nada apenas comecei a chorar, 
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era muito triste saber que minha mãe não ia mais voltar. Mesmo minha tia me adotando foi 

muito difícil. Eu não me familiarizava muito com ela. Minha irmã pouco tempo depois 

começou a chamar de mãe de forma natural e eu me vi forçada a fazer o mesmo. Minha tia era 

áspera e não tocava no assunto pra amenizar o processo e muito menos minhas primas. Era 

simples assim perdi minha mãe e ganhei outra com mais duas irmãs. E havia uma pedra no 

passado. E eu me sentia uma represália, talvez não proposital, em para não fazer abordagens 

em torno do ocorrido.Tanto que depois dos meus 18 anos que veio a tocar no assunto pra eu 

entender certos fatos do ocorrido e devido a processos de herança e DPVAT. 
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Questionário com a Escola Particular 
 

 
          “Quais são as estratégias utilizadas pela escola ao se deparar com uma criança que 

perdeu um ente familiar?” 

          R: A proposta da escola é Sócio-interacionismo. O objetivo dela é integrar o aluno ao 

grupo, fazendo o acompanhamento com a família. A escola procurar respeitar todas as 

religiões, e o seu método de incluir a criança nesse momento conturbado, não se baseia em 

nenhum ensinamento religioso, para não haver nenhum conflito entre as famílias, buscando 

trabalhar com a criança as saudades e entre os colegas a solidariedade.  

 Nesse momento difícil, permite-se que a criança chore e que fale da sua dor com a 

turma, compartilhando os seus sentimentos.  As questões a respeito da morte do seu ente 

querido vão sendo respondidas conforme a necessidade da criança, no mesmo nível de 

maturidade. A professora tem papel fundamental nesse processo, os pais e a família buscam 

os professores para conversar e pedem que converse com a criança, (o que professor fala é 

como a lei elas acreditam muito mais). Mas quando a criança “perde” o ente querido de outro 

Estado, a família viaja com a criança, a ela fica sem ir à escola um bom período, quando volta 

à família não fala do assunto e nem a criança. A escola o respeita.   
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Questionário com a Escola Pública 
 
“Quais são as estratégias utilizadas pela escola ao se deparar com uma criança que 

perdeu um ente familiar?” 

 R: A escola encaminha o aluno para o SOE – Serviço de Orientação Escolar, para receber 

todo atendimento que for necessário. 

 
 


