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J
on, aluno da quinta série, geral
mente atento e responsável, tem
ultimamente entregue suas tarefas
incompletas e mal-feitas, e

aparenta estar distraído e inquieto
na classe. Parece estar preocupado e
começou a ignorar outros alunos.

Mas quando você pergunta o que o
preocupa, Jon olha para baixo, aos seus
pés, e resmunga: "Nada". Se você tenta
novamente poucos dias mais tarde, ele
foge da sala. Será encontrado no
banheiro, com lágrimas escorrendo pelo
rosto. Você então lhe diz gentilmente:

- Jon, quando você estiver disposto a
conversar, lembre-se que estarei aqui
pronto a ouvi-lo.

"Qual !;eria o problema?" voeê
imagina. Ele é inteligente, O!; outros
alunos gostam dele, e ele vem de uma
boafamilia. Talvez um dos pais ou
irmão!; e!;teja doente, embora eu não
tenha ouvido nada na igreja. Será que
há algum problema com drogas ou seu
melhor amigo o abandonou? Mas is!;o
não faz sentido. Os outros alunos estão
procurando falar com ele. O divórcio
nem passa pela sua mente. Afinal, o pai
dele é primeiro ancião na maior igreja
do distrito, e a mãe é muito ativa nas
atividades da igreja e da comunidade.
Jon adora o pai, e a família sempre
parece feliz e seus membros dedicados
um ao outro.

Mais uma semana se passa. Jon
parece cada dia mais triste. Você lhe
escreve um bilhetinho: "Quer conver-

Quando os pais divorciam, a

maioria dos filhos lutam com

problemas emocionais que podem

acompanhá-los por muitos anos e

às vezes até a idade adulta.

sar'?" Desta vez lon fica na sala durante
o intervalo. Com uma rápida oração
mental, você se assenta ao lado dele e
põe a mão sobre seu ombro.

- Posso ajudar de alguma forma'?
- Acho que não, ... mas preciso

conversar com alguém - ele responde e
deixa passar um longo período de
silêncio. Por que não fiz aquele curso de
aconselhamento? O que devo dizer agora?
você fica imaginando. Então a história
começa a ser contada pedacinho por
pedacinho. O pai dele saiu de casa e está
morando com alguém do seu escritório. A
mãe chora o tempo todo e não responde às
perguntas que ele faz, por isso ele não sabe
realmente o que está acontecendo, e ela
não conta a ninguém.

por Donna J. Habenicht

- Mas eu precisava conversar com
alguém! Você não contará à minha mãe
o que eu lhe falei, certo'? Que posso
fazer para conseguir que meu pai volte
para casa?

Jon tem um longo e difícil caminho
pela frente. Seu mundo está desmoro
nando ao seu redor, e ele poderá não ser
mais o mesmo. Você, como seu profes
sor, pode ser o único adulto na vida dele
que possa prover a estabilidade que
necessita exatamente agora. A mãe dele
está sobrecarregada com a própria
mágoa, por isso nada tem para oferecer
a Jon. Seus parentes e a maioria dos
membros da igreja tomarão partido.
Você não pode arriscar. Sua responsabi
lidade é estar ali para lon.

O que aguarda Jon se seus pais
divorciarem? Muitos pesquisadores já
tentaram responder a essa pergunta, mas o
veredito ainda é desconhecido em
algumas áreas. Os estudos longitudinais
mais conhecidos são liderados por Mavis
Hetherington e Judith Wallerstein.
Wallerstein publicou descobertas feitas
durante um período de 10 anos após o
divórcio e apresenta dados de 15 anos
de acompanhamento. Seu artigo resume
as melhores opiniões sobre o assunto
colhidas em inúmeros levantamentos.

Possíveis Efeitos do Divórcio
Sobre os Filhos

Quando os pais divorciam, a maioria
dos filhos luta com problemas emocio
nais que podem acompanhá-los por
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muitos anos e às vezes até a idade
adulta. Nem todos os filhos experimen
tarão todos esses efeitos, mas todos eles
experimentarão alguns deles. Utilize
esta lista de possíveis efeitos para
ajudar a cada criança em seus proble
mas, mas tenha cuidado para não rotular
automaticamente um filho de família
afetada pelo divórcio.

Quase todos os filhos afetados pelo
divórcio experimentam um penetrante
senso de perda, acompanhado de mágoa
que pode levar muito anos para ser
resolvido. A concepção desses filhos
acerca de um mundo seguro e confiável
se fragmentou para sempre, e pode levar
muito anos para confiarem novamente.

Os filhos freqüentemente se sentem
rejeitados pelo pai ou mãe que deixou o
lar e pensam que devem ter feito algo
terrível senão o pai ou mãe não teria
saído de casa. Embora os adolescentes
compreendam cognitivamente que não
provocaram a rejeição. ainda assim
lutam para superar tais sentimentos.

A solidão, especialmente quando a
família precisa mudar-se para uma nl1\ a
vizinhança ou escola. pode ser quase
insuportável para alguns filhos. O
padrão de vida da família
freqüentemente baixa bruscamente.
porque a mãe - que geralmente mantt?m
a custódia - tem falta do poder aquisitI
vo do pai ausente. Em vez de tardes
livres, fins de semana com amigos e
participação em esportes. o adolescente
pode ter que cuidar de irmãos mais
novos e fazer grande parte das tarefas
domésticas. Normalmente se sente
separado dos amigos e do pai ausente.

Ansiedade pode facilmente oprimir
tais filhos. O futuro, um dia repleto de
promessas, parece incerto e sem
esperança. A ira - geralmente dirigida
aos pais - pode também se apossar
dele. Um filho ou adolescente irado.
ansioso, procura problemas.

Filhos de famílias afetadas pelo
di\órcio quase sempre experimentam
conflitante lealdade. Amam tanto o pai
,'l)mO a mãe, no entanto cada um dele,
,'ulpa o outro pela separação da família.
Cenas horríveis levando à separação e
;nais tarde relacionadas à visitação ou
,u\lódia colocam a criança diretamente
ll) meio da situação. Muitos filhos
,entem que precisam ser pacificadores e
;nensageiros entre seus pais.

Embora os adolescentes de famílias
~:.:tadas pelo divórcio tendam a ser
:,;\)míscuos, eles geralmente têm
,;: : ic'lIldade nos relacionamentos

pessoais íntimos. Estudantes em idade
universitária, filhos de pais divorciados,
freqüentemente expressam sua preocu
pação com a própria capacidade de
manter um relacionamento conjugal
amoroso, e podem afastar-se de possí
veis companheiros.

O divórcio pode também afetar a
saúde física e mental dos filhos, bem
como o desempenho escolar. De acordo
com descobertas do Levantamento
Nacional dos E.U.A. Sobre Saúde da
Criança Através de Entrevistas Referen
tes à Saúde (U.S. National Health
Interview Survey on Child Health)
realizado em 1988 (17.110 entrevistas a
um grupo nacionalmente representativo
de cidadãos, população não
institucionalizada), as crianças são
desfavoravelmente afetadas pelo
divórcio e por situações de pais soltei
ros. Este grupo tem índices geralmente

muitl) mailHe,
de \ ulnerabilidade na saúde.
incluindo risco de asma. dores de
cabeça e ferimentos. Têm maior proba
bilidade de repetirem uma série escolar
e de serem expulsos ou suspensos da
escola. Eles têm maior índice de
comportamento problemático, conflitos
com companheiros e retraimento social,
bem como dependência.

Os filhos em maior risco são os
apanhados no meio de fortes conflitos
de divórcio. Para eles, o tumulto parece

nunca chegar ao fim. Precisam especial
mente de proteção, apoio e auxílio que
as escolas podem oferecer.

Tarefas Para o Ajuste à Situação
do Divórcio

Durante os primeiros vários anos, a
maior tarefa emocional desses filhos é
reconhecer a realidade do divórcio.
Isso não é fácil. Os filhos querem reunir
sua família e farão todo o possível para
tentar fazer isso acontecer, inclusive
ficando doente (ex: uma forte crise
asmática), machucando-se ou se
envolvendo em problemas na escola na
esperança de que seus pais se unirão
para ajudá-los. O divórcio pode ocupar
seus pensamentos c tornar difícil a
concentração nos trabalhos escolares.
Por outro lado, alguns filhos podem
considerar a escola como um "'bom"
lugar onde podem esquecer-se de seus
problemas durante algum tempo. e seu
desempenho escolar pode manter-se

bem.
De qualljuer forma.
os filhos precisam reL'onhec'er lJ ue
o divórcio realmente ocorreu e lJue ,eu,
pais provavelmente não \oltarão a \ i\ er
juntos novamente.

Depois de reconhecer a realidade do
divórcio, os filhos precisam desvenci
lhar-se dos conflitos dos pais e assumir
a própria vida. Conquanto isso seja
geralmente mais fácil para adolescentes
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Possíveis efeitos do divórcio nos filhos por idade

do que para crianças mais novas, todas
as idades precisam progredir. Em
divórcios com grandes conflitos, o
tumulto nunca cessa. Qualquer coisa
que os professores façam para ajudar as
crianças a se envolverem nas próprias
atividades e amizades, no final das
contas ajudará.

As outras quatro tarefas para o ajuste à
situação do divórcio podem levar muitos
anos. Cada filho ou filha seguirá seu
próprio prazo na solução desses proble
mas.

"'meira Infincia
•• Medo de abandono por parte do pai

ou mãe que mantém a custódia 
quem cuidará de mim?

• Regressão à fase anterior de
desenvolvimento.

• Pesadelos - quer dormir com um
adulto.
Mudanças no comportamento em
casa e na creche ou escola 
agressivos, inquietos, barulhentos,
irritadiços, apegados, possessivos
dos adultos, atrapalha as brincadei
ras, retraídos.

• Sentimento de culpa ou acusação
própria pelo divórcio.

• Preocupação quanto a não ser
amado ou não ser digno de ser
amado.

• Negação da realidade do divórcio.
• Incapacidade de confiar em adultos

ou crianças.
• Dificuldade de desenvolver adequa

damente a função sexual.
o Sentimento de inaptidão pela

inversão de papéis - criança sendo
usada por pai ou mãe para ajudar a
controlar a própria mágoa.

segunda Inficia
Primeira parte do ensino fundamental

• Tristeza e solidão.
o Preocupação acerca de bens

materiais e cuidado (ex: gula
compulsiva por medo).

•• Sentimento de culpa ou auto
acusação pelo divórcio.

• Fraco aproveitamento acadêmico.
Atitudes negativas para com
autoridades.

o Ansiedade, inquietação, incapacida
de de concentrar, pensamentos
intrusos acerca do divórcio.

o]?rocurade alguém para culpar -

Perda. O divórcio dos pais resulta
em grandes perdas que podem vir à tona
durante muitos anos, quando os proble
mas já pareciam ter sido resolvidos.
Uma competente e atrativa aluna
formanda da faculdade, chamada
Kristen l

, o explicou nas seguintes
palavras: "Meus pais se divorciaram
quando eu tinha 18 meses de idade.
Nunca conheci meu pai, e achei que
minha mãe e eu tínhamos excelente
relacionamento. O divórcio não me
afetara, eu pensava. Ultimamente.

geralmente a pessoa que mantém a
custódia.

Segunda parte do ensino fundamental
• Aumento da capacidade de compre

ender a dinâmica do relacionamen
to conjugal dos pais.

• Abuso moral ou culpa e embaraço
por causa do divórcio.

• Forte ira contra os pais.
• Mentira e roubos insignificantes.
• Isolamento, solidão e falta de auto

estima por causa da incapacidade
de partilhar aflição com colegas.

Adolescência
• Perda da identidade própria por

causa da preocupação com o
divórcio.

• Necessidade de afeição e afirmação
acerca da própria função do sexo,
que leva à atividade sexual prema
tura.

o Comportamento anti-social ou
delinqüente.

• Ira intensa, mau humor, tristeza.
o Sentimentos negativos para com os

pais, rejeição deles como modelo.
• Preocupação acerca da competên

cia pessoal como cônjuge no
casamento.

• Independência prematura, que pode
levar à perda de controle dos
impulsos e abuso de substâncias
químicas .

• Forte ansiedade quanto à própria
capacidade de ser sexualmente
competente como cônjuge no
casamento.

• Demorada separação da família,
que resulta em entrada prolongada
ou irregular na idade adulta.

• Dificuldade de aceitar romance ou
sexualidade do pai ou mãe.

porém, tenho realmente estado perturba
da. Estou zangada porque meus pais me
roubaram o privilégio da infância que
eu deveria ter tido." Ela estava passando
por um "efeito dormente" do divórcio
dos pais - mais de 20 depois do aconte
cimento.

Ira e acusação própria. A ira
geralmente se associa ao senso de
perda. como no caso de Kristen. Era
madura suficiente para não culpar-se
pelo divórcio. mas isso não a impediu
de sentir-se zangada. Afinal, adolescen
tes e jovens adultos precisam aprender a
perdoar seus pais e deixar sua acusação
própria a cargo de Deus - a única
solução permanente.

Permanência do divórcio. Reconhe
cer que o divórcio ocorreu é uma coisa,
mas aceitar sua permanência é outra
hem diferente. Conheço muitos adultos
que ainda estão tentando. de alguma
forma, fazer com que seus pais voltem a
viver juntos. Não conseguiram solucio
nar seu senso de perda c ira. Nosso
melhor apoio, como professores, é
ouvir, oferecer encorajamento, e nunca
culpar ninguém.

Esperança realista quanto a
relacionamentos. Kristen continuou
dizcndo: "Estou noiva para casar-me cm
hreve, mas não me sinto segura. Poderei
eu ter êxito no casamcnto'? Ou cstou
condenada a divorciar-me também'?
Será minha ira contra meus pais um
sinal de advertência de que ainda não
estou preparada para o casamento'?"
Dcsenvolver uma esperança realista
quanto a um futuro relacionamento
conjugal é a última das tarefas do ajuste
à situação de divórcio. Exige uma
passagem hem-sucedida pelas tarefas
anteriores do ajuste. Algumas pessoas
nunca atingem este nível - vão de um
companheiro de vida ou encontro sexual
a outro, nunca dcscobrindo o que
precisam para Ulll relacionamento
permanente. Outros conseguem ser
cônjuges e pais bem- sucedidos.

As tarefas de ajuste podem suceder
repetidamente a cada nova fase de
desenvolvimento. mas soh uma diferen
te perspectiva. Um adolescente de 12 ou
13 anos de idade pode de repente
concluir que o divórcio de seus pais era
biblicamente errado e que eles não se
salvarão. O que você diz. como profes
sor de Bíblia, quando ele apresenta essa
nova opinião'? Você lembra que o
relacionamento do casal era bem
conhecido no ambiente da igreja antes
do divórcio. Pense agora na sua respos-
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ta, pois certamente precisará sabedoria
divina para tais momentos críticos.

Os possíveis efeitos do divórcio
também diferem de acordo com a fase
de desenvolvimento do filho ou filha. O
quadro apresentado neste artigo resume
os problemas que podem ocorrer em
diferentes idades.

Conquanto os efeitos do divórcio
pareçam horríveis, muitos filhos
superam relativamente bem a separação
familiar, embora possam experimentar
alguns desses efeitos em diferentes
idades. Alguns filhos se recuperam mais
prontamente do que outros. Geralmente.
tais filhos receberam maior apoio de
adultos nas épocas mais críticas. É aí
que se enquadram os professores.

Como Ajudar
Ninguém espera que os professore>

solucionem todos os problemas de um
aluno de família afetada pelo di\líITIl)
Eles não se prepararam para ser conse~

lheiros e não podem gastar todo o seu
tempo com os problemas de um aluno.
Mas, sem atrapalhar a rotina regular das
aulas, eles podem fazer muito para
ajudar tais jovens a lidar com a própria
vida. Na realidade. o fato de manter
uma atmosfera previsível na sala de aula
pode ser tranqüilizante para alunos que
estejam enfrentando uma calamidade.

As idéias que seguem ajudarão a
começar. Deus dará sabedoria para
situações que exigirem mais do que
simples habilidade humana.

Examinar em Primeiro Lugar os
Próprios Sentimentos

Não julgue a situação do divórcio.
Evite fofoeas. Ore por um espírito
perdoador. Você precisa estar definiti~

vamente do lado da eriança, o que
significa que provavelmente não deverá
tomar partido com nenhum dos pais.

Caso a dor de uma separação na
própria família durante a infância, ou
vida adulta, comece a persegui~lo, ore
para superar tais sentimentos. Se eles se
tornam insuportáveis, converse com um
amigo íntimo ou conselheiro cristão. É
perfeitamente normal que tais sentimen~

tos venham à tona, mas será difícil
poder ajudar um aluno magoado se você
estiver se afundando no próprio deses~

pero.

Fazer da Escola um Ambiente
Estável e Amável

1. Faça da escola um ambiente
estabilizador para o aluno cuja vida

familiar é ~'~t1amlllh,1 c llh~' rt ,I, S r,.: ,I
rt1tina'. SCla prc\ j'l\ c'l

2. ,-\d,)te dl'C'lpllll~1 c','clc'nlc'. Illlllc' c'
améÍ\ cl. () fal,) de tel ICgLlI.tlllc'llhh I'~II~I

seguir e alguém qLlc >c plc"'c'L1p~1 ILI
escola. ajuda a pro\er um alllhic'lllc'
seguro quando a disciplina c'm casa é
excêntrica.

3. Inccntivc a criaIH,;a a participar nas
atividadcs, debates e projetas. Designe
o aluno a um grupo dc aprcndizado
cooperativo com outros alunos que
scjam cmpáticos ou tenham passado por
experiência semclhante,

4, Faça da escola um lugar seguro c
alegre.

5. Não procure forçar a criança a
desempcnhar papel dc adulto. Nunca
diga: .. Agora você seréÍ o homem da
família. Precisa cuidar de sua mãe e

Quase todos os filhos afetados

pelo divórcio experimentam um

penetrante senso de perda,

acompanhado de mágoa que pode

levar muito anos para ser

resolvido.

llm~1 .. I"" c; L1nLI Ic"!"'Il,.lhJild,ll!c· _llJc'
IlClllllllll~1 dl~llh~1 "LI .Id"k,,'êllte I"'ck
dc', ê llll' ê 11 h ~I I ,'" m ~'\ II \' ,\, ,T 1.1 Ih'.1 '
1'lc'c'I',lm ',Ihêr clLlc' ILI ~ldLllllh 'I LI c'
,L1ld.tI:I') dcl~I'. () p~11 "LI mjc !,,'dc' c't,1I'
tj" c'll\ ,," Id,) Il,h PIl)PII'h ,clltimcllllh
quc' .t c'liall~'a >ê 'êllte lêlêilada.

Ajudar a Criança a Lidar com os
Sentimentos

I. Reafirmc repctidas vezes ü crian~'a

que ela NÃO é culpada pelo divórcio.
2. Explique que é correto amar tanto

o pai como a mãe, inclusive padrastos.
madrastas e mães ou pais biológicos.
presentes ou ausentes. Crianças por
vezes se sentem culpáveis por quererem
amar o pai ou mãe ausente, ou padrasto
ou madrasta. quando o pai ou mãe
biológicos não aprova.

3. Incentive as crianças a expressa~

rem seus sentimentos através de artes.
música, drama, escrita, ou diários.
Algumas crianças podem querer manter
com você um diálogo diário acerca de
seus sentimentos.

4. Observe cuidadosamente e seja
bom ouvinte. Observe a linguagem
corporal e o comportamento geral. Você
não pode solucionar os problemas do lar
da criança. mas pode ser alguém que a
considera. Os pais da criança provavel~

mente estarão muito centralizados em si
mesmos durante o tumulto da separação
familiar.

5. Seja bom guardador de segredos.
Você destruirá totalmente a criança se
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revelar suas confidências.
6. Responda com o máximo cuidado

possível às perguntas que o aluno fizer
sobre divórcio. Ore com freqüência
buscando orientação divina.

7. Se o comportamento do aluno
estiver piorando bruscamente, incentive o
pai ou mãe que tem a custódia dele a
procurar um conselheiro cristão. Às vezes
as necessidades emocionais da criança
podem ser passadas por alto cm meio ao
tumulto dos problemas do adulto.

Prover Aceitação e Ajuda
Espiritual

Mantenha uma opinião otimista acerca
do futuro da criança. Ofereça uma
atmosfera calorosa e atenciosa. Não
generalize demais os possíveis efeitos do
divórcio. Não manifeste uma atitude de

Os filhos freqüentemente se

sentem rejeitados pelo pai ou mãe

que deixou olar e pensam que

devem ter feito algo terrível senão

opai ou mãe não teria saído de

casa.

"mais santo do que você". Em certas
igrejas, famílias afetadas pelo divórcio
são evitadas. A atitude de Deus é a
amável consideração.

Ore com as crianças acerca de suas
preocupações. Ajude-as a encontrar na
Bíblia promessas importantes que possam
reivindicar. Reassegure aos filhos mais
velhos e adolescentes de que, mesmo que
os pais deles tenham cometido erros,
Deus sempre está disposto a perdoar e
ajudá-los a começar tudo de novo.
Nenhum problema é grande demais para
Deus.

Considerar as Necessidades da
Classe Inteira

I. Inclua o "problema" da criança cuja
família foi afetada por divórcio como
material de leitura, de redação e debate
para todos os alunos.

2. Ensine a habilidade de solucionar
problemas.

3. Reassegure à classe de que discus
sões não significam que seus pais vão se
divorciar. Muitas crianças temem a
separação dos pais quando vêem a família
de seus amigos passar pelo divórcio.

4. Se você char que os colegas de
classe precisam de uma explicação sobre
um iminente divórcio, poderá dizer que às
vezes adultos que uma vez se amavam
não conseguem mais se entender e
acabam se divorciando. Isso não significa
que não amam seus filhos. A família de
Jon está enfrentando alguns problemas no
momento, mas seus pais ainda o amam.
Nós podemos ajudar Jon orando por sua
família.

Questões Práticas e Jurídicas
I. Determine quem deve receber cópia

das notícias da escola, quem pode buscar
a criança na escola, quem assiste às
reuniões de pais e mestres (juntos,
separados, um só), quem recebe cópia do
boletim de aproveitamento escolar, quem
é responsável pelas decisões médicas,
quem deve ser chamado em caso de
emergências, e com quem a criança mora
(e quando, no caso de custódia conjunta).
Se necessário, peça uma cópia do plano
de custódia e guarde no arquivo
instruções a respeito de todos os itens
acima mencionados. Se o pai ou mãe que
tem a custódia se toma hostil, peça para
ver a documentação jurídica que compro
va que o cônjuge não tem direito jurídico
sobre a criança. Se você deixar a criança
sair da escola com pai ou mãe que não
tem direito jurídico sobre ela, estará
facilitando um "seqüestro". Certifique-se

de que todos os funcionários da escola
estejam cientes dessas orientações.

2. Muitas questões não têm claras
orientações jurídicas. Alguns pais se
tomam muito exigentes e descontam suas
frustrações na escola. Até mesmo os
especialistas diferem no que se refere a
quanto esforço a escola deve fazer para
contatar pais que não mantêm a custódia
dos filhos. A sua escola deve buscar
conselho jurídico para saber lidar com
essas questões. Enquanto isso, use bom
senso e consulte o diretor ou
departamental em busca de conselho.

3. Quando designar tarefa de casa,
considere os arranjos residenciais do
aluno. Permita que o aluno comece sua
tarefa de casa na classe e o ajude a se
organizar. Certifique-se de que o material
de estudo esteja disponível onde quer que
o aluno more. Se o aluno muda
freqüentemente de uma casa para a outra,
sugira que os pais comprem um segundo
jogo de livros didáticos e conservem um
em cada casa.

4. Considere as necessidades do aluno.
Quando estiver com um dos pais, o aluno
pode não ter privacidade ou um lugar
tranqüilo para estudar. Seja flexível
quanto aos prazos de entrega, mas não
permita que o aluno use o divórcio como
desculpa para não entregar as tarefas. As
crianças precisam ter certo orgulho que se
obtém ao cumprir bem as tarefas e
pontualmente, tanto quanto possível.

Embora o índice de divórcios nos
Estados Unidos tenha se equilibrado nos
últimos poucos anos, mais de um terço
das crianças que nasceram na última
década não viverão com ambos os pais
cm alguma época antes de se tomarem
adultas. Conquanto a maioria das crianças
de famílias afetadas por divórcio viverão
com a mãe, a custódia conjunta está
aumentando e cada vez mais, os pais estão
reivindicando seus direitos.

Como professores, não podemos evitar
questões relacionadas ao divórcio. Elas
nos encaram diretamente todos os dias.
Preocupam nossos alunos. É nosso dever
cristão apoiar as crianças e adolescentes
em nossas salas de aulas. Podemos fazer a
diferença, com um aluno de cada vez.

Recenlemente aposentada, a Dra. Donna J.
Habenicht era professora de Psicologia
Educacional e de Aconselhamento na Escola de
Educação da Universidade Andrews em Berrien
Springs, Michigan, E.U.A. quando este artigo foi
escrito. Psicóloga licenciada, ela se especializou
no trabalho com crianças.
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