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Resumo 

O mundo contemporâneo excluiu a morte do seu cotidiano. Dela pouco ou 

nada se fala. Quando tornada evento, muitas são as estratégias para minimizar ou 

apagar seu impacto na realidade humana. A partir desse prisma, o presente trabalho 

busca analisar o local da morte na civilização ocidental e a importância da vivência 

do luto no ambiente escolar. Para isso buscar substrato teórico para nossa 

discussão, lançamos mão de autores de campos transdisciplinares como a História e 

a Psicanálise, sobretudo na perspectiva de Philippe Ariès e Elizabeth Kubler-Ross. 

Introdução 

 Como vivenciar o luto na escola, um ambiente que está cada vez mais 

inserido na vida das crianças? Local de estreitamento das relações, onde 

preferências e afinidades são construídas, a escola é palco de encontros e perdas. 

Embora presente na vida infantil – por sua natureza inevitável -, a morte aparece 

obscura, mascarada. Talvez porque os próprios adultos também compartilhem de tal 

sentimento. Qual a forma de lidar com a perda (no caso a morte) na escola? Quais 

os caminhos que contribuem com a elaboração da morte para a criança? Como não 

mascará-la? É um acontecimento do qual não se pode fugir, no mundo 

contemporâneo a morte não é dita, a começar pelas crianças que sabem dar aula de 

como fazem os bebês, mas nada ou quase nada a elas são revelados sobre a 

morte, como que se isto nunca fosse acontecer, privando-a de saber e experimentar 

tal acontecimento que é real e que existe.  

Objetivo geral 

 Analisar a morte no mundo contemporâneo e a sua importância no contexto 

escolar. 

Objetivos específicos 

a) Discutir o mal estar civilizacional diante da morte. 

b)  Demonstrar como a afetividade pode auxiliar a criança a lidar com a perda. 

c) Analisar como os profissionais de educação lidam com a morte e o luto no 

campo pessoal e quando eles são vivenciados pela criança. 

Metodologia 



 A pesquisa irá basear-se em revisão bibliográfica, lançando mão de 

campos multidisciplinares como História, Psicanálise e Sociologia.  

Desenvolvimento 

 Embora a morte faça parte da vida, tudo o que a ela se refere tem 

perdido o seu lugar. E se a morte está sendo expulsa, como lidar com o luto? Choro, 

tristeza e lembranças são formas de elaboração da ausência e da falta. Mas o 

mundo contemporâneo lida mal com essas emoções. Desafio para o adulto, 

incompreensão para a criança. Num tempo em que as relações ganharam 

dimensões descartáveis, recolocar a morte na órbita da vida pode contribuir para a 

ressignificação dos elos sociais. Nessa perspectiva, a escola como instrumento 

constituinte do sujeito deve reconhecer seu papel e assumi-lo de forma consciente. 

Resultados preliminares 

 Até o momento da pesquisa, observa-se a maneira como é colocada a 

morte é fundamental e não há dúvida de que todos estes passos são reconhecidos 

na prática clínica, muitas vezes, não seguem a sequência informada, pois, a 

negação ou a revolta podem persistir inalteradas.  

 Kübler-Ross escreveu sobre os cinco estágios de um caminho para o 

termino da vida, como se fossem etapas a serem cumpridas, embora destacando 

que não há uma ordem rigorosa a ser seguida e que nem todas elas são 

necessariamente vivenciadas. O primeiro é a negação e o isolamento; o segundo é 

a revolta; o terceiro é a negociação (por vezes com Deus, há uma promessa); o 

quarto é a depressão, e o final é a aceitação.  

Estágios da morte, segundo Kubler-Ross:  

      Primeiro Estágio: Negação e Isolamento     

A Negação e o Isolamento são mecanismos de defesas temporários contra a dor 

diante da morte. A intensidade e duração desses mecanismos de defesa dependem 

de como a própria pessoa que sofre e as outras pessoas ao seu redor são capazes 

de lidar com essa dor, quando se escuta e se coloca à disposição para somente se 

colocar como um amigo, o estado de sofrimento tende a melhorar, pois funciona 

como um desabafo. 

      Segundo Estágio: Raiva   

Depois da negação e do isolamento o outro sentimento que se coloca em ênfase é a 

raiva, pois muito se questiona “por que eu?” É uma fase muito difícil para a pessoa 



que passa, como também para a família. Por causa da raiva, os relacionamentos se 

tornam problemáticos e todo o ambiente é hostilizado pela revolta de quem sabe que 

vai morrer.  

Terceiro Estágio: Negociação 

É uma fase que não é tão conhecida mais de grande importância, aqui deixa-se de 

lado a raiva e dá-se lugar a uma negociação, pois percebe que a raiva não deu 

nenhum resultado, agrega ao seu contexto entidades divinas. A maioria dessas 

negociações são feitas com Deus e, normalmente, mantidas em segredo.  

     Quarto Estágio: Depressão 

A Depressão aparece quando a pessoa toma consciência de sua debilidade física, 

quando já não consegue negar suas condições de doente, quando as perspectivas 

da morte são claramente sentidas, ainda mais se está deixa filhos menores em casa, 

que pelo fato de não poder cuidar há uma culpa.  

     Quinto Estágio: Aceitação 

Nessa fase a pessoa já não experimenta o desespero e nem nega sua realidade, 

ainda mais se for de uma idade avançada, com filhos mais velhos tem-se a 

sensação de dever cumprido, uma melhor aceitação.  

 O que se pode observar é que em todos os estágios há esperança, como se 

sujeitassem a todo desgaste físico e emocional e com o passar do tempo entende-

se que ao final destes processos tenham alcançado a cura, a libertação, onde o que 

se está passando irá melhorar, a esperança dá lugar a entrega à morte, podendo-se 

partir sem nenhum obstáculo. 
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