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RESUMO 

 
 
 

A presente pesquisa qualitativa teve como objetivo compreender o processo de luto da 

criança pela morte do genitor e a relação com a construção de significados  familiares 

frente à perda. Foi realizado um estudo de caso com uma família que perdeu um dos 

membros por morte quatro meses antes da participação na pesquisa, e da qual fazia 

parte uma criança de seis anos de idade. Os instrumentos utilizados para a 

investigação foram: construção do genograma, entrevistas semidirigidas e o Film 

Script. Os significados centrais familiares encontrados foram: a morte foi inesperada; 

a morte não faz sentido; a morte poderia ter sido evitada; a morte não poderia ter sido 

evitada; o outro foi culpado pela morte; o falecido foi culpado por sua morte; eu fui 

culpado pela morte; Deus foi responsável pela morte; ele era muito forte; ele não 

queria morrer; ele não se cuidava; posso lidar com o sofrimento; não posso lidar com 

o sofrimento; tenho que ser forte; temos que continuar; não posso contar com o outro; 

não me sinto protegido; posso contar com os outros; Deus me ajuda; ele parou de 

sofrer; ele está melhor lá; o falecido vai estar sempre presente; ocupo o lugar do 

genitor falecido; não sei mais que sou; quem eu não quero ser; estou mais tranqüila; 

estou mais forte. A construção de significados relacionava-se à: dinâmica familiar,  

circunstâncias da perda, relação com o falecido,  relação com os membros da família, 

(em especial ao genitor sobrevivente), e à autopercepção. Entre esses fatores discutiu-

se a relação com o processo de luto da criança.  

 
 
 
Palavras-chave: luto infantil; morte; construção de significados familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

 
The present qualitative study aimed to investigate the family meaning-making of the 

grief and its relation with the child grief process. One case study was carried out with 

a family, whicj had a six year old child, bereaved due to the death of a loved one, four 

months before the study. The research data was generated by: genogram construction, 

semi-directed interviews and Film Script technique. The central family meanings 

found here was: unexpected death; the death does not make sense; the death could be 

prevented; the death could not be prevented; someone is responsible for the death; the 

deceased is responsible for the death; I was responsible for the death; God was 

responsible for the death; the deceased was strong; he doesn’t want to die; he did not 

take care of himself;  I can deal the suffering; I cannot deal with the suffering; i have 

to be strong; we have to move on; I cannot count on others; I don’t feel safe; I  can 

count on others; God helps me; He stopped suffering; He is better there; the deceased 

is going to be always with us; I occupy the deceased place; I don’t know who I am 

anymore; Who i don’t want to be; I feel calm; I am stronger than before. The meaning 

construction was related to: family dynamics, circumstances of death, relationship 

with the deceased, relationship with others (especially with the surviving parent) and 

self-perception. Among these factors, those related to the child grief were discussed. 

 

 
 
Key-words: children grief; death; family meaning-making. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Quando nos propomos a trabalhar com pessoas que perderam alguém, nos deparamos 

com crianças que passaram por situações dolorosas e difíceis, e que têm sua vida afetada de 

forma significativa, já que não podem mais contar com a figura materna ou paterna ou, ainda, 

quando perdem um irmão, um avô ou um colega. Seu mundo é inquestionavelmente abalado, 

uma vez que a morte lhes apresenta uma nova realidade.  

Os autores que tratam a questão da perda por morte (Bowlby, 2004 [1973]; Nadeau, 

1998, 2001; Torres, 2002 [1999]); Bromberg, 2000, Mazorra, 2001; separações (Boss, 2001), 

mudanças do ciclo vital, tais como casamentos e aposentadoria, (McGoldrick e Walsh, 1998 

[1995]), apontam que as perdas desorganizam não apenas o indivíduo, mas também todo o 

funcionamento familiar. As pessoas são afetadas individual e coletivamente, fazendo um 

trabalho contínuo, ora voltando-se para suas vivências individuais relacionadas à perda, ora 

voltando-se para as questões coletivas que implicam todos os envolvidos. Dentre as perdas, a 

morte de um ente querido é tida como uma das experiências mais dolorosas com que nos 

defrontamos ao longo da vida. 

Apesar de socialmente reconhecermos o sofrimento e a dor de uma criança ao perder 

alguém querido, a morte continua a ser um assunto sobre o qual elas recebem pouca 

informação e, quando afetadas, pouca ajuda ou reafirmação acerca de seus pensamentos e 

sentimentos dolorosos e confusos lhes é oferecida (Monroe, 2001). 

 Podemos levantar algumas hipóteses da razão pela qual isto acontece. Monroe (2001) 

discorre sobre o medo do adulto em dizer ou fazer algo errado, que possa piorar a situação 

para a criança, causando-lhe ainda mais sofrimento e danos emocionais. Torres (2002, [1999]) 

fala da dificuldade do adulto em lidar com o tema da morte, já que isto faz com que ele tenha 

que necessariamente se confrontar com sua  mortalidade. Evitar o assunto com a criança, sob 

a alegação de que ela não pode compreender a natureza do assunto, é um expediente que o 

protege, em certa medida, daquilo que o atinge diretamente. 

Um ponto, pois, que pode contribuir para que as crianças enlutadas não recebam o 

suporte necessário é a ideia dos adultos de que as crianças, principalmente as menores, não 

compreendam a morte, seja por se manterem em silêncio, seja por parecerem, a seus olhos, 

aparentemente indiferentes ao acontecimento – ou ainda, por terem reações diferentes das dos 

adultos, que podem não ser entendidas como uma reação à perda. 
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De acordo com Torres (2002, [1999]), o interesse pelo tema da morte iniciou-se a 

partir da década de 1970 no Brasil; porém, apesar da larga experiência de psicólogos clínicos 

com crianças enlutadas, os estudos eram escassos. A autora (idem) sugere ainda que 

generalizações mal interpretadas advindas tanto de vertentes ortodoxas da teoria freudiana, 

que consideram que pensamentos e preocupações sobre a morte só começam depois do 

período edipiano, bem como aquelas de teóricos piagetianos, de que a compreensão dos 

conceitos sobre a morte só são completos a partir da adolescência, podem nos levar ao engano 

de que crianças nas primeiras fases do desenvolvimento não são capazes de compreender a 

morte. 

 Apesar dos equívocos citados acima, é notável que nos últimos vinte anos as 

necessidades das crianças enlutadas tenham sido reconhecidas. O fato pode ser percebido pelo 

constante crescimento dos serviços de suporte e aconselhamento para elas, dentre os quais 

destacam-se  o Winston’sWish1 e o Candle Project,2 localizados no Reino Unido. Ainda 

assim, segundo Willis (2005), não há um reconhecimento significativo deste trabalho por 

parte do governo e de comunidades profissionais – trabalho que entende que crianças 

enlutadas são vulneráveis e podem, potencialmente, em circunstâncias negativas e sem o 

suporte adequado, desenvolver patologias tanto físicas como mentais. No Brasil, pesquisas 

com esta temática vêm sido apresentadas (Mazorra, 2007; Teixeira, 2006; Almeida, 2005), o 

que podemos entender como um reconhecimento da importância de se estudar o luto a partir 

da vivência da criança, dando a atenção necessária a este fenômeno.  

 Sabe-se hoje que crianças atingidas pela morte, quando privadas de um dos pais ou 

irmãos, têm maior probabilidade de apresentar distúrbios a curto prazo, além de estarem 

vulneráveis a distúrbios psicológicos e psiquiátricos na vida adulta. (Bowlby, 2004 [1973]; 

Black, 1993; Bromberg, 2000). Desta forma, Black (1993) ressalta que intervenções 

antecipadas podem prevenir, ao menos, algumas das dificuldades e disfunções sofridas pelas 

crianças enlutadas. 

 Outro fator de extrema relevância neste processo, é a influência da família no processo 

de luto da criança. (Bowlby, 2004 [1973]; Black, 1993; Torres, 2002 [1999]; Bromberg, 2000; 

Monroe, 2001; Mazorra, 2001). Se uma família está enlutada, a criança pertencente a este 

sistema familiar vivencia diferentes sentimentos dentro de seu contexto e, com seus recursos, 

precisa lidar com as mudanças que se impõem a partir da perda. Porém, muitas vezes, os 

                                                        
1Winston´sWish é um acampamento para crianças enlutadas que localiza-se em Gloucestershire, Inglaterra. 
2Clandle Project destina-se ao atendimento de crianças enlutadas e é parte do Saint Christopher´sHospice, que se 
localiza-se ao sul de Londres. 
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responsáveis por ela procuram auxílio apenas quando esta apresenta algum sintoma – e quase 

sempre, observa-se, a criança é apontada como o problema. 

Entretanto, um dos fatores cruciais que influenciam o curso do luto e sua elaboração, 

tido como um ponto crítico no enfrentamento da perda, diz respeito aos significados 

construídos pelo enlutado (Mazorra, 2001; Mazorra, 2009; Nadeau, 1998, 2001; Neimeyer 

2001). Nadeau (idem) destaca a importância dos significados construídos em família e como 

eles podem influenciar o processo de luto dos indivíduos. Trabalhando com crianças 

enlutadas, percebemos a necessidade da compreensão destes significados familiares, uma vez 

que é nesse contexto que a criança está inserida; é ele que permeia suas possibilidades de 

compreensão dos sentimentos, dos comportamentos, das mudanças decorrentes da perda, 

assim como de questões que tangem a morte.  

O nosso interesse em incluir a família para trabalhar a questão da perda na infância 

partiu das observações do trabalho clínico. As dificuldades infantis muitas vezes esbarravam 

na forma como a família, em geral, os adultos responsáveis por aquela criança, lidavam com a 

perda, como entendiam aquela morte e se organizavam frente a ela – esse quadro é 

determinante da qualidade dos cuidados que podiam prover para a criança dentro do que 

estavam vivenciando. Desta forma, trabalhar com a criança enlutada de forma isolada 

mostrou-se um procedimento mais passível de erros. Levar em conta o contexto em que ela 

está inserida é pensar que ajudar uma criança é, em primeira instância, ajudar aqueles que 

cuidam dela. 

O procedimento em clínica foi, portanto, determinante para a feitura desta pesquisa. 

Foi a partir dele que este trabalho se estruturou e, é preciso dizer, o contato direto com os 

pacientes gerou o questionamento que conduziu a proposta deste trabalho, cuja tônica é a 

compreensão do processo de luto da criança à luz dos significados familiares. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1. O PROCESSO DE LUTO 

 

 

  A perda é inerente à condição humana. Todos nós já perdemos algo em algum 

momento da vida. Kovács (1992) bem aponta que as perdas e suas elaborações fazem parte 

de nosso cotidiano, já que são experiências vividas em todos os momentos do 

desenvolvimento humano e, embora sejam universais, suas particularidades fazem com que 

sejam únicas para quem as vivencia.  

Fukumitsu (2004) destaca, a respeito das perdas que sofremos ao longo da vida, seu 

papel propulsor de um processo que nos faz parar, refletir, dando-nos, pois, a oportunidade de 

reavaliação de nossos passos, que culmina com a confrontação com nossa condição de ser no 

mundo, ou seja, em última medida, com nossa própria finitude. 

É preciso ressaltar que, quando falamos em perdas, não nos referimos 

necessariamente à morte. Autores como Boss (2001), Kovács (1992) e Parkes (1998 [1996]), 

apontam outras vivências de perda: a separação entre vivos, situações de doença, o próprio 

desenvolvimento humano como formas de evolução – cujo curso é feito de perdas e ganhos - 

, a morte psíquica, amputações, a perda de uma casa, entre outras tantas possibilidades.  

Tais experiências permitem uma reflexão sobre a morte para além dela, ou seja, 

sobre a experiência da ausência em vida, que não implica necessariamente a perda concreta 

de uma pessoa. Estas vivências despertam sentimentos de angústia, solidão, medo, dor, 

tristeza, sendo necessário, para o enfrentamento delas, um processo de elaboração, que 

chamamos de processo de luto. (Freud, 1974 [1915]; Bowlby, 2004 [1973]; Parkes, 1998 

[1996]) 

 

 

1.1 Contribuições da Teoria do Apego 

 

 

       Uma teoria notável para a compreensão do luto foi desenvolvida por Bowlby e 

teve a influência da Psicanálise e da Etologia: a Teoria do Apego. Bowlby (2006 [1979]) 

relata estudos sobre mamíferos (incluindo os primatas): dentre eles, o primeiro e mais 
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persistente vínculo seria geralmente entre a mãe e o filhote pequeno (por mãe, consideramos 

todo indivíduo cuidador primário do bebê).  

A vinculação afetiva, segundo ele, seria resultado do comportamento social de cada 

indivíduo da espécie e implicaria o reconhecimento de indivíduos. Os membros de um par 

vinculado tenderiam a manter-se na proximidade um do outro e, quando se separassem, 

procurariam outro indivíduo, de modo a formar um novo par, em algum momento da vida. 

Bowlby (2006 [1979]) aponta que, segundo a ontogenia dos vínculos afetivos, as criaturas 

nascem com forte inclinação para se aproximar de classes de estímulos que lhe são familiares 

e, desta forma, evitar aquelas que lhe são estranhas. Para Bowlby (idem), as funções de quase 

toda vinculação são, além da nutrição e da reprodução, a proteção contra predador. 

O autor (idem) afirma que os vínculos afetivos e os estados subjetivos de forte 

emoção tendem a ocorrer juntos - desta forma, muitas das mais intensas emoções humanas 

surgem durante a formação, manutenção, rompimento e renovação dos vínculos emocionais. 

Para ele, em termos de experiência subjetiva, a formação de um vínculo pode ser descrita 

como "apaixonar-se"; a manutenção de um vínculo como "amar alguém"; a perda de um 

parceiro como "sofrer por alguém". A ameaça de perda gera ansiedade, a perda concreta 

causa tristeza e ambas as situações podem gerar raiva. A manutenção de um vínculo é 

experimentada como uma fonte de segurança; a renovação, como fonte de alegria. Assim 

visto, o luto é uma reação ao rompimento de vínculos afetivos. Bowlby (2004 [1973]) 

acrescenta ainda que o núcleo do que chama de vínculo afetivo é a atração, ou seja, uma 

ligação específica que um indivíduo sente por outro indivíduo.  

        Bowlby (2006 [1979]), portanto, descreve o luto como uma reação diante da perda de 

vínculos, nos quais havia um investimento afetivo. A intensidade e  a qualidade do vínculo 

influenciam no dispêndio da quantidade de energia necessária para o desligamento.  

Bowlby (2004 [1973]) corrobora a ideia freudiana de que o caráter doloroso do luto deve-

se ao anseio persistente e insaciável pela figura perdida. O autor acrescenta ainda que a 

ansiedade é fator preponderante quando se acredita que a figura amada está ausente 

temporariamente, e que se converge para uma reação de dor e luto quando esta é percebida 

como permanentemente ausente. Portanto, durante o pesar, os sentimentos irão oscilar entre a 

ansiedade e o desespero. O outro tópico discutido pelo autor (idem) refere-se à necessidade do 

enlutado, de forma consciente ou não, de chamar, procurar e buscar recuperar a pessoa 

perdida, agindo de acordo com essa premência. 

     Outro componente importante apontado como parte do processo de luto refere-se ao 

papel da raiva e do ódio. Bowlby (2004, [1973]) postula ambas as reações como parte do luto 
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normal, já que a ambivalência em relação à pessoa perdida não é precursor do 

desenvolvimento de luto patológico. A raiva, que pode ser dirigida tanto à pessoa perdida, 

como para outros alvos, é uma reação frequente e esperada, embora seja mais intensa e 

persistente em pessoas que desenvolveram um luto patológico. 

 Vista pois, dessa forma, a perda de uma pessoa amada origina o intenso desejo de 

reunião, a raiva pela partida desta pessoa e, posteriormente, algum grau de desapego (Bowlby, 

2004 [1973]). 

Partindo dos pressupostos acima, Bowlby (2004 [1973]) estudou e sistematizou as 

fases pelas quais as pessoas passam após a perda de um ente querido. 

Autores embasados na teoria de Bowlby corroboram o exposto de que o luto pode ser 

visto como um conjunto de reações a uma perda significativa, cujas fases se mesclam e se 

substituem – e que diferem de pessoa para pessoa no que se refere à duração, à forma, ou 

ainda, à sequencia que são vivenciadas, não acontecendo necessariamente de forma linear 

(Parkes, 1998 [1996]; Bromberg, 2000). Porém, apesar das diferenças individuais, Parkes 

(1998 [1996]) sugere que os enlutados têm muito em comum. Suas características comuns 

podem ser observadas sem muitas dificuldades na maioria dos casos, o que justificaria 

considerar o luto como um processo psicológico distinto.  

Parkes (2009 [2006]), ao explicar o luto por meio de fases, enfatiza que as confusões 

em torno delas se dão pela sua utilização prescritiva para o luto normal, que erroneamente 

pode conferir um caráter simplista a seu processo. Considerar as fases do luto é uma forma de 

explicar o processo, mas que não abrange a totalidade do fenômeno –  algo que, deve-se 

afirmar, nenhuma teoria sozinha conseguiria. 

Julgamos pertinente destacar aqui as fases observadas por Bowlby (idem) em seus 

estudos, na medida em que elas podem esclarecer, mesmo que de forma geral, este processo. 

Gostaríamos de ressaltar, no entanto, que estamos cientes de que a vivência emocional do luto 

não é igual para todas as pessoas e que dependerá também de uma série de outros fatores, 

alguns deles discutidos mais adiante neste capítulo. Porém, entendemos que a contribuição 

dessa visão do luto nos ajuda a compreender as reações frente a uma perda e nos auxilia em 

nosso trabalho clínico.  

A seguir, serão descritas as fases propostas por Bowlby (idem), com as contribuições 

de Parkes (1998 [1996]) e Bromberg (2000): 

 

1- Entorpecimento: reação inicial à perda por morte, na qual ocorre choque, 

entorpecimento e descrença. A duração pode ser de poucas horas ou de muitos dias. A pessoa 
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recentemente enlutada se sente aturdida, atordoada, desamparada, imobilizada, perdida. Há 

também possíveis evidências de sintomas somáticos, tais como: respiração suspirante, rigidez 

no pescoço e sensação de vazio no estômago. A negação inicial da perda pode ser uma forma 

de defesa contra um evento de tão difícil aceitação, estando também presente nesta fase a 

tentativa de automaticamente continuar vivendo como antes. 

 

2- Anseio e protesto: fase de emoções fortes, com muito sofrimento psicológico e 

agitação física. À medida que se desenvolve a consciência da perda, há muito anseio de 

reencontrar a pessoa morta, com crises de profunda dor e espasmos incontroláveis de choro. 

Apesar da consciência da perda irreversível, o desejo de recuperar a pessoa às vezes é 

insuperável. Há momentos em que a pessoa tem a viva sensação da presença do morto e 

aquilo que não tem relação com o morto parece ter pouco significado. A pessoa se mostra 

afastada e introvertida. Também é comum que o enlutado sinta muita raiva, às vezes dirigida 

contra si mesmo, sob a forma de acusações, com sentimentos de culpa por pequenas omissões 

e cuidados que possam ter acontecido. Às vezes, esta raiva é dirigida a outras pessoas, 

principalmente para aquelas que oferecem ajuda e consolo; esse sentimento, ainda, pode ser 

dirigido ao morto, que a abandonou. A pessoa enlutada movimenta-se sem descanso, como 

em busca da pessoa ausente (principal característica dessa fase) e mostra-se obsessivamente 

preocupada com lembranças, pensamentos e objetos do morto. A raiva, mesmo intensa, nesta 

fase, não é indicativa de luto. Ocorrem também sentimentos contrários ou incompatíveis, 

como esperança e desapontamento. 

O comportamento do apego, segundo Bowlby (2004 [1973]), é instintivo no homem e 

se configura como uma reação a situações de ameaça (como aquelas que envolvem doença, 

dificuldades), que permanece ao longo de sua vida. Esse comportamento explica uma das 

fases apontadas do luto, em que a pessoa, de fato, procura a figura perdida. Essa fase não 

deve, pois, ser entendida apenas como uma reação de saudade; essa busca deve ser vista como 

um aspecto do comportamento do apego, que se intensifica quando a pessoa procurada não 

pode ser encontrada. 

Esse comportamento é normal, saudável, e não pode ser interpretado como regressivo 

quando expressado por adultos. Desta forma, devemos considerar a ansiedade de separação 

como uma resposta natural à perda. Ainda segundo Bowlby (2004 [1973]), à luz destas 

colocações, podemos entender os acessos de pânico pelos quais passam as pessoas nesta fase, 

principalmente nos primeiro meses após uma perda. 
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O traço mais característico do luto, para Parkes (1998 [1996]), não é a depressão 

profunda, mas episódios agudos de dor, permeados por ansiedade. Nessas ocasiões, o 

enlutado sente muita saudade da pessoa que morreu, e chora ou chama por ela. 

 

3- Desespero: o enlutado deixa de procurar pela pessoa perdida e reconhece a 

imutabilidade da perda. O enlutado duvida que qualquer coisa que valha a pena na vida possa 

ser preservada – instalam-se, nesta fase, a apatia e a depressão. O processo de superação é 

lento e doloroso. É comum que o enlutado se afaste das pessoas e das atividades, que perca o 

interesse em envolvimentos de qualquer espécie, que se veja inábil para se concentrar em 

atividades rotineiras ou iniciar atividades. Os sintomas somáticos persistem, incluindo falta de 

sono, perda de apetite e de peso, distúrbios gastrointestinais. 

 

4- Recuperação e restituição: a depressão e a desesperança começam a se entrelaçar, 

com frequência cada vez maior a sentimentos mais positivos e menos devastadores. A pessoa 

enlutada pode aceitar as mudanças em si e na situação. Vem daí uma nova identidade, que lhe 

permite desistir da ideia de recuperar a pessoa morta. Dá-se o retorno da independência e da 

iniciativa. Apesar da instabilidade ainda presente nos relacionamentos sociais, nessa fase o 

enlutado busca novas amizades e reata antigos laços, o que só será possível quando se afastar 

cada vez mais das lembranças da pessoa morta. Com o processo de recuperação em 

andamento, é comum a volta de sintomas que haviam cedido, particularmente em datas que 

ativam lembranças, como aniversários de nascimento, de morte, de casamento. Por esse 

motivo, o fenômeno é conhecido como reação de aniversário.  

Bowlby (2006 [1979]) acrescenta ainda que é positivo para o enlutado expressar seus 

sentimentos e emoções, dentre os quais os mais perturbadores são o medo de ser abandonado, 

a saudade da figura perdida e a raiva por não reencontrá-la. A este respeito fazemos apenas a 

consideração de que, dependendo da família com a qual estamos trabalhando, questões 

culturais interferem na forma como a expressão da dor é permitida ou é considerada 

adequada. Levamos em conta tais condições ao fazermos esta avaliação. 

Worden (1998), a partir do estudo das fases propostas por Bowlby (2004 [1973]), 

apresenta uma compreensão mais dinâmica do processo de luto por meio do conceito de 

tarefas do luto.  

A primeira tarefa consiste em acreditar que a pessoa está realmente morta e que não 

irá retornar, o que pode ser extremamente difícil em casos de morte repentina, naquelas em 

que não há um corpo ou, ainda, quando ela se viu a pessoa morta. A segunda tarefa consiste 
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em poder trabalhar a variedade de emoções associadas à perda. A terceira tarefa irá depender 

do papel do falecido na família e, consequentemente, na vida da criança. Adaptar-se à perda 

da pessoa é adaptar-se também à perda dos papéis que aquela pessoa exercia.  

A quarta e última tarefa é a de encontrar um lugar na vida para aquela pessoa que 

morreu, não se desconectando dela, mas colocando aquela relação em uma nova perspectiva, 

que permite a continuidade da vida de quem ficou, ressignificando aquela relação. 

Estamos de acordo com a colocação feita por Mazorra (2009) de que as fases do luto 

propostas por Bowlby e as tarefas de luto propostas por Worden não são excludentes na 

compreensão do processo de luto, uma vez que, enquanto a primeira descreve as reações e 

emoções referentes a cada fase, a segunda aponta as necessidades do enlutado para a 

elaboração do luto.  

Gostaríamos de apontar aqui algumas considerações feitas pelos autores acerca dos 

processos descrito até o momento. 

O fato de adaptar-se à perda não significa esquecer a pessoa perdida, mas manter uma 

continuidade do vínculo com ela de forma diferente daquela antes da perda, ressignificando a 

relação com o falecido (Parkes 2009 [2006]). Por desligamento, entendemos que não se trata 

de esquecer o morto, mas sim de poder integrar a perda e fazer as mudanças necessárias, 

encontrando um lugar diferente para aquela relação em sua vida. A respeito dos vínculos 

contínuos, Franco (2010) nos atenta para a necessidade de mais estudos que nos ajudem a 

entender a complexidade da relação com a adaptação ao luto, para que possamos compreender 

a função dos vínculos contínuos no ajustamento após a perda. 

Anteriormente visto, o tempo decorrente da perda era um fator primordial para avaliar 

o curso do processo de luto dos indivíduos e avaliar se estavam dentro do considerado luto 

normal. No entanto, de acordo com Franco (2010), esta é uma visão restrita, que se baseia na 

posicionamento tradicional sobre as fases que as pessoas deveriam passar. Segundo esta 

visão, há um forma correta e uma ruim do processo, que desconsidera outros fatores 

relevantes para a compreensão do fenômeno, como, por exemplos, os significados construídos 

pelos enlutados.  

Bowlby (2004 [1973]) levantou cinco aspectos que podem afetar o processo de luto: 

(1) a identidade e o papel da pessoa que foi perdida; (2) a idade e o sexo do enlutado; (3) as 

causas e circunstâncias da perda; (4) as circunstâncias sociais e psicológicas que afetam o 

enlutado na época e após a perda; (5) a personalidade do enlutado, com especial atenção para 

sua capacidade de amar e responder a situações estressantes. 
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A perda de um dos pais ou de um substituto deles na infância e na adolescência foi 

considerada por Bowlby (idem) como especialmente complicada.  

Com relação às causas e circunstâncias da perda, o autor (idem) aponta mortes súbitas 

como sendo as mais propícias a complicações no processo de luto. Destaca ainda os seguintes 

fatores como potencialmente complicadores: 

(a) quando o doente exige um longo período de assistência do enlutado,  em especial 

situações em que sentiu muitas dores ou sofreu mutilação. Quando a responsabilidade sobre 

os cuidados do doente recai sobre uma pessoa, que, após a perda, pode sentir que perdeu a 

função.  

(b) as condições em que se encontrava o corpo influenciam as lembranças da pessoa: 

situações de mutilação grave podem gerar muita angústia. 

(c) a informação sobre a morte: não ver o corpo, não participar dos rituais ou, 

ainda, quando a morte é ocultada, dita por desconhecidos ou são dadas informações 

incorretas, são fatores que constituem um determinante importante de uma ausência de pesar 

consciente, sendo mais difícil entrar em contato com a realidade da perda. Em crianças, 

observamos estas situações, o que pode dificultar ainda mais que ela compreenda que a pessoa 

que faleceu não irá retornar, podendo se sentir abandonada e frustrada nesta espera. 

(d) relação com o falecido no período anterior à morte: distância e hostilidade podem 

dar origem a lembranças aflitivas e a sentimentos de culpa. 

O sentimento de que a morte não precisava ter acontecido e a raiva contra a pessoa 

morta, contra si mesmo ou contra terceiros são exacerbadas em situações em que a pessoa que 

morreu procurou a morte de forma consciente ou inconsciente, como, por exemplo, em caso 

de suicídio ou situações de negligência com a saúde.  

Com relação aos fatores circunstanciais que influenciam o processo de luto, Worden 

(1997) relata certas circunstâncias específicas que podem prejudicar o luto saudável, dentre as 

quais a primeira é uma perda incerta. O enlutado não sabe o que aconteceu à pessoa, se está 

viva ou morta, e pode não entrar em processo de luto por acreditar que ela pode retornar a 

qualquer momento. Outra dificuldade circunstancial surge quando há uma perda múltipla, seja 

por catástrofes, como terremotos e incêndios, ou quando ocorrem várias perdas para uma só 

pessoa.  

Com relação aos fatores sociais, Worden (1997) afirmou que as pessoas enfrentam 

melhor o luto se tiverem em quem se apoiar para reforçar mutuamente suas perdas. Há três 

situações que podem ajudar a desenvolver um processo complicado, segundo o autor. A 

primeira delas é a perda que não pode ser falada socialmente, como no caso do suicídio. A 
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segunda é a negação social da perda, na qual as pessoas ao redor atuam como se ela não 

tivesse ocorrido. A terceira é a dimensão social, na qual se observa a ausência de uma rede de 

apoio. 

Boss (2001), a respeito do apontamento feito por Worden (1997) de que pessoas que 

sofreram uma perda considerada ambígua têm maior risco de instalação de um processo de 

luto complicado, acrescenta que estas as pessoas se sentem desorientadas e paralisadas, não 

podendo solucionar o problema, já que não sabem se a perda é definitiva ou temporal. Essa 

incerteza as impede de se adaptar à ambiguidade da perda, reorganizando os papéis e as 

normas de sua relação com os entes queridos. Com relação ao suporte social, o autor elucida 

que a essas pessoas é privado o ritual que costuma dar suporte a uma perda clara, como os 

funerais. A comunidade ao redor não chega a comprovar a perda e não a valida – visto que o 

absurdo deste tipo de perda recorda às pessoas de que a vida não é sempre racional faz com 

que elas se afastem, em lugar de providenciar o apoio que ofereceriam ao enlutado, no caso de 

uma perda por morte. 

Com relação à personalidade dos enlutados, Bowlby (2004 [1973]), apesar de 

considerar os dados de pesquisa limitados, sugere que os adultos que estão mais propensos a 

desenvolver complicações no processo de luto são aqueles que estabelecem os seguintes tipos 

de relação:  

(a) relações angustiosas e ambivalentes: pessoas que mantinham relações     permeadas 

por brigas, raiva e se sentiam desvalorizadas pela pessoa amada.  

     (b) compulsão à prestação de cuidados: pessoas que reagem à perda ou à ameaça 

de perda cuidando e ocupando-se de maneira exagerada do outro, não se permitindo sentir 

tristeza ou receber apoio e ajuda de outros. Caso esta situação se desenvolva na infância, há o 

risco de que ela estabeleça relações deste tipo por toda a vida, escolhendo parceiros em 

situações que necessitem de ajuda para que ela possa cuidar. 

(c) afirmação de independência dos laços afetivos: em alguns casos a proclamação 

da independência estava constituída em uma base frágil, tendo a pessoa temor de se aproximar 

afetivamente, de lidar com seus sentimentos – estas são as que estariam propensas a 

desenvolver um luto patológico.  Porém, em outros casos, as relações foram tão fragilmente 

construídas, que elas são realmente imunes à perda. 

 

       Bowlby (2004 [1973]) atenta para o fato de que não necessariamente as pessoas 

que estabelecem estes tipos de relação apontadas irão desenvolver complicações no processo 

de luto. 
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Segundo Worden (1997), os fatores de personalidade estão relacionados ao luto, na 

medida em que estes afetam a sua capacidade para enfrentar o mal-estar emocional. Pessoas 

com dificuldades de tolerar esse mal-estar se isolam para defender-se dos sentimentos 

intensos. Pessoas cujas personalidades não toleram sentimentos de dependência, terão um luto 

complicado.  

Parkes (2009 [2006]) aponta situações que podem ser fatores complicadores do 

processo de luto como: ameaças à segurança; mudanças importantes na vida e na família 

enlutada, associadas a lembranças de eventos ameaçadores; a culpa pela morte e culpa 

dirigida a outras pessoas, ou, ainda, quando o enlutado sente vergonha e/ou culpa por sentir-se 

negligente ou cúmplice em determinadas situações no processo de sua perda. 

       Os fatores acima são considerados pelos autores (Bowlby, 2004 [1973]; Worden, 

1997; Boss, 2001) como desencadeadores de um luto complicado, este entendido como um 

luto que foge do descrito como normal: a pessoa se paralisa em uma das suas fases e não 

consegue caminhar em seu processo de elaboração. 

Em linhas gerais, apesar de algumas diferenças na classificação e na terminologia 

(luto patológico, perturbado, complicado), o luto complicado se caracteriza por uma 

exacerbação, distorção ou suprimento das reações e emoções descritas no luto normal. É 

prejudicial, já que a não aceitação da perda e adaptação à nova realidade pode levar a pessoa a 

condutas desadaptativas, trazendo ainda mais sofrimento e o risco da instalação de patologias. 

Bowlby (2004 [1073]) explica que o luto patológico provoca enfermidades físicas e, 

psicologicamente, resulta na redução, em diferentes intensidades, da capacidade do enlutado 

de manter relações amorosas, podendo afetar também a capacidade da pessoa em organizar o 

resto de sua vida. As reações emocionais à perda são intensas e prolongadas, com raiva e 

autoacusação. Para ele, os critérios que distinguem mais claramente as formas saudáveis de 

processos defensivos das formas patológicas são: a extensão no tempo (sua persistência) e a 

extensão que implica influência sobre apenas uma parte do funcionamento mental ou quando 

chegam a dominá-lo completamente. 

De acordo com Bowlby (2004 [1973]), o que caracteriza o processo de luto 

patológico é a exacerbação dos processos presentes, com duração longa e características de 

obsessividade. A depressão se mostra como um importante sintoma e, muitas vezes, aparece 

acompanhado de ansiedade. Essa variante é o que chama de luto crônico. Outra variante do 

luto patológico é aquela em que a pessoa apresenta ausência mais ou menos prolongada de 

pesar consciente, e a vida da pessoa enlutada continua a ser organizada como antes. Porém, 

em ambas, destacam-se aspectos comuns, como a crença consciente ou inconsciente de que a 
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perda ainda é reversível e, na medida em que a pessoa enlutada acredita nisso, o curso do luto 

permanece incompleto. Essa busca constante pode despertar raiva e/ou autoacusação. Bowlby 

(2004 [1973]) cita ainda a euforia que, no seu grau extremo, pode se apresentar como mania, 

uma outra possível variante patológica do luto.  

Bowlby (idem) acrescenta ainda outras duas maneiras de vivência do luto como 

indicadores de patologia: o luto adiado, no qual a pessoa enlutada pode apresentar 

comportamento normal ou alguns sintomas de luto distorcido, como hiperatividade, sintomas 

da doença do morto, isolamento, e o luto inibido, no qual os sintomas do luto normal estão 

ausentes. Entende que a ausência de pesar consciente pode ser considerada como uma 

extensão patologicamente prolongada da fase de torpor, e as várias fases do luto crônico 

podem ser consideradas como versões ampliadas das fases de anseio, busca, desorganização e 

desespero. 

Worden (1997) traçou quatro paradigmas úteis para um perfil do luto complicado: (1) 

Luto crônico: aquele que tem uma duração excessiva e nunca chega a uma conclusão 

satisfatória. (2) Luto atrasado: nos casos em que a pessoa pode ter tido uma reação emocional 

insuficiente no momento da perda e, em um momento futuro, ela pode experimentar os 

sintomas do luto em relação a uma perda posterior e imediata, mas a intensidade do luto 

parece excessiva. (3) Luto exagerado: respostas exageradas, em que a pessoa que experimenta 

a intensificação do luto normal se sente desbordada e recorre a uma conduta desadaptativa e 

incapacitante. (4) Luto mascarado: a pessoa não reconhece que os sintomas e condutas que 

apresenta e lhe causam dificuldades estão relacionadas a sua perda. Podem aparecer 

encobertos por sintomas físicos, ou por algum tipo de conduta aberrante e desadaptativa. Há, 

neste quadro, possibilidade do desenvolvimento de sintomas médicos similares aos que exibia 

o falecido, ou outro tipo de queixa psicossomática. 

 

        Como descrito nesta sessão, a perda de um ente querido requer grandes ajustes ao 

enlutado. A adaptação que se segue a uma perda demanda não somente tempo, mas será 

atravessada por diversos fatores, como os apresentados neste capítulo por Bowlby (2004 

[1973]) e Worden (1997). Estamos cientes de que a vivência do luto é única para cada um, 

porém entendemos que se mantivermos em mente as fases descritas por Bowlby (idem) e as 

tarefas propostas por Worden (idem), estas podem nos orientar na compreensão do desenrolar 

do processo de elaboração da perda em um determinado momento. Elas são, portanto, mais 

um aspecto a ser olhado na compreensão do luto, e que pode, inclusive, ajudar o enlutado na 

elaboração de determinados sentimentos e reações desconhecidos a ele. Estamos cientes, 
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entretanto, do risco da normatização deste processo, que pode prejudicar o enlutado e a nossa 

avaliação, se desconsiderarmos as singularidades e complexidades de cada um.  

       A Teoria da Transição Psicossocial sobre a qual nos deteremos no próximo 

capítulo, contribui com uma nova visão sobre o processo de luto, que vem a se somar às 

apresentadas anteriormente.  

 

 

1.2 Contribuições da Teoria da Transição Psicossocial 

 

 

 Parkes (1998 [1996]) defende que a base do luto está na resistência à mudança, já que 

as pessoas identificam-na como uma perda. Ressalta que, em qualquer luto, 

independentemente de ter sido provocado por uma morte, raramente fica claro o que foi 

perdido, além de haver muitas perdas secundárias.  

 A partir da necessidade do enlutado em repensar e replanejar a vida frente às 

mudanças importantes impostas pela perda de um ente querido, Parkes (1971) desenvolveu 

uma abordagem para a compreensão do fenômeno, denominada Teoria da Transição 

Psicossocial, que vem a se somar a Teoria do Apego, na tentativa de compreender certos 

aspectos do luto.  

 A  Teoria da Transição Psicossocial (TPS) tem como um dos objetivos a tentativa de 

compreender as reações das pessoas diante de diferentes tipos de perdas que não só aquelas de 

pessoas, como, por exemplo, amputação, aposentaria, bem como toda gama de sentimentos 

desencadeados por estas mudanças. (Parkes, 2009 [2006]). Todas estas perdas irão provocar 

mudanças importantes na vida dos indivíduos afetados. 

 Para o autor (idem), as perdas e os ganhos são duas formas de classificar mudanças de 

estado. Na perda, o estado atual é percebido como pior que o anterior; no ganho, o estado 

atual é percebido como melhor. Porém, ambas as situações exigem que o indivíduo reestruture 

o modo como entende o mundo, assim como os seus planos para viver nele.  

 A mudança normalmente apresenta-se, em primeiro lugar, na parte do mundo que 

afeta o self do indivíduo, denominado de espaço da vida. Este espaço consiste nas partes do 

ambiente em que o self interage com o mundo e em como o comportamento é organizado por 

meio de outras pessoas, possessões materiais, o mundo familiar de casa e do trabalho, e o 

corpo e a mente do indivíduo. As mudanças nesse espaço de vida serão mais ou menos 
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importantes, dependendo da influência que exercem sobre os pressupostos de mundo de cada. 

(Parkes, 1971)  

 Ao conjunto de pressupostos que constitui o mundo interno e que é tido como 

verdadeiro, Parkes (idem) denominou de mundo presumido. Esta ideia baseia-se no fato de 

que os seres humanos são capazes de organizar as mais diversas impressões que captam em 

sua experiência diária e criar diversos modelos mentais de mundo (1993, 2009 [2006]). O 

mundo interno, composto por expectativas e suposições, permite reconhecer e entender o 

mundo que se apresenta para cada um, e permite fazer leituras sobre as novas informações e 

experiências vividas pelo indivíduo, ajudando a compreender o seu comportamento  e o dos 

outros e, assim, planejar ações de acordo. 

  Desta forma, tudo aquilo que é considerado como garantido faz parte de nosso mundo 

presumido: são nossas concepções sobre a família e sobre nós mesmos, nossa habilidade em 

lidar com o perigo, a proteção que podemos esperar dos outros e todas as cognições que 

fazem parte da estrutura complexa de que depende nosso senso de significado e propósito de 

vida. (Parkes, 2009 [2006]). O nosso mundo presumido contém ainda modelos de mundo 

possíveis, que representam situações prováveis, situações ideais e situações temidas, e ao qual 

respondemos. (idem, 1971)  

 Os modelos de mundo interno vão sendo construídos desde que nascemos, na 

interação com nossos pais e com o mundo. Parkes (1971) baseou-se na Teoria do Apego para 

compreender as diversas maneiras pelas quais a criança constrói modelos de mundo interno, a 

partir do modo como estabelecem o apego com seus pais. 

 Apesar de o mundo presumido nos direcionar e nos dar segurança, ele não é fixo e está 

em constante mudança pelas novas informações que são acrescentadas a partir de nossas 

vivências e que enriquecem este mundo, o que faz com que ele precise ser constantemente 

monitorado e atualizado. (Parkes, 1998 [1996], 2009 [2006]) 

 Algumas dessas mudanças que ocorrem no espaço de vida preenchem as expectativas 

que a pessoa tem e requerem pouca ou nenhuma mudança no mundo presumido; outras 

situações, por sua vez, implicam em uma revisão de apenas uma parte do mundo presumido. 

Porém, quando se seguem a uma grande mudança no espaço de vida, é mais usual que várias 

partes do mundo presumido sejam afetadas. Em geral, podemos esperar que situações que 

abalam as relações interpessoais, o ambiente familiar, possessões, capacidades físicas e 

mentais, as regras e status, são situações que podem levar a pessoa a abandonar uma série de 

pressupostos e a desenvolver novas formas que o ajudem a lidar com o novo. Quando estas 

mudanças são feitas de forma gradual e o indivíduo tem tempo de se preparar, as chances de 
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um tomar um curso satisfatório são melhores do que quando a mudança é repentina ou 

inesperada. (Parkes, 1971) 

 Os eventos que nos obrigam a  rever nossa concepção de mundo são aqueles 

relacionados a mudanças importantes em nossas vidas, como a perda de alguém querido, a 

perda de uma parte do corpo, aposentadoria. Mesmo situações tidas como ganhos provocam 

mudanças importantes, como casamento ou, ainda, o nascimento de um filho. São situações 

nas quais temos que reaprender a viver em um mundo diferente, o que faz com que muitas das 

nossas suposições anteriores não sejam mais válidas (idem, 1993). Essas mudanças no espaço 

de vida são aquelas que Parkes (1971) define como Transições Psicossociais (TPS). 

  Os eventos que se classificam como TPS são aqueles que (1) são duradouros em suas 

implicações; (2) acontecem em um período de tempo relativamente curto, no qual houve 

pouca oportunidade de preparação e que (3) afetam grandes áreas do mundo presumido. Os 

eventos que foram excluídos como TPS foram aqueles que (1) são ameaçadores, mas não 

resultam em uma mudança duradoura (argumenta que apesar de estas situações poderem 

desencadear problemas psiquiátricos, estes são de natureza distinta daqueles resultantes de 

TPS); (2) mudanças graduais, como, por exemplo, as associadas ao amadurecimento; (3) 

mudanças físicas, que acompanham o amadurecimento sexual. (Parkes, 1971, 1993) 

  Uma das grandes dificuldades em realizar as mudanças deve-se ao fato de que muitos 

dos pressupostos tornaram-se hábitos, tanto de pensamentos como de comportamentos, e são 

acionados automaticamente. Assim, por exemplo, a pessoa que perdeu uma perna, apesar de 

saber que não a tem mais, cai da cama ao tentar apoiar-se na perna que não existe. (Parkes, 

1993, p. 94) 

  Estas reações podem levar a pessoa a perder  a confiança em seu mundo interno, uma 

vez que os hábitos, aquilo que era familiar, torna-se estranho, não mais correspondendo a 

expectativa que a pessoa tinha ao realizar determinado comportamento. Uma vez que a 

confiança no modelo de mundo que nos mantém seguros é perdida, a pessoa tende a sentir-se 

insegura, fazendo com que a ansiedade e o medo resultante obstruam sua capacidade de 

julgamento e comprometam a memória, fazendo com que e as tentativas de dar sentido ao que 

lhe aconteceu sejam pobres ou inadequadas. 

  Parkes (1993) atenta para os benefícios da resistência à mudança e para o perigo em 

entender que a pessoa deva abandonar seu mundo presumido no momento em que ele mostra-

se discrepante com a realidade, já que o primeiro esforço de entendimento da situação é 

pautado no modelo de mundo anterior. Outro ponto é que, na resistência à mudança, em um 

primeiro momento, conquista-se tempo para ensaiar as implicações que esta mudança trará e, 
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assim, fazer gradualmente a transição. Entretanto, quando, a partir de determinado momento, 

poderá ser mais perigoso resistir a mudança do que aceitá-la, uma vez que a pessoa em 

transição, por não possuir os novos modelos de pensamento e de comportamento que a 

ajudem a lidar com a nova situação, se sentirá indefesa e em perigo. 

 Assim, as perdas por morte de alguém significativo podem ser consideradas grandes 

TPS, já que nos obrigam a rever uma série de suposições que faziam parte do mundo com 

aquela pessoa e que agora não está mais lá.  Para o autor (idem, 1993), o luto é uma emoção 

que nos direciona para a falta e que surge quando percebemos a discrepância entre o mundo 

que é e aquele que deveria ser, ou seja, o mundo com a  pessoa do lado. Esse é um processo 

complexo, entretanto, na medida em que o que deveria ser é um construto interno, tornando-se 

tão pessoal, que faz com que o luto seja único para cada um de nós. Assim, para entender os 

efeitos da perda, é necessário identificar aquelas áreas do espaço de vida e do mundo 

presumido que irão mudar, ou que deveriam mudar como consequência da mudança inicial no 

espaço de vida. (Parkes, 1971) 

 O autor (idem) aponta para os seguintes fatores como preditores de vulnerabilidade no 

enfrentamento de situações consideradas TPS: as circunstâncias do evento (antecipação, 

mudanças enormes ou várias mudanças, eventos brutais ou violentos); a personalidade e a 

experiência prévia do enlutado (autoconfiança, sucesso ou fracasso na resolução de outras 

TPSs); e fatores que ocorram depois  do evento (suporte social, oportunidades para novas 

regras e status). 

 Portanto, Parkes (2009 [2006]) nos elucida para uma nova compreensão do que 

anteriormente fora chamado de elaboração do luto como um trabalho de transição. Segundo o 

autor (idem), “Muito do trabalho de reaprendizado que se segue após uma perda importante, e 

que no passado foi chamado de elaboração do luto é visto mais claramente como um trabalho 

de transição” (p. 45). 

 É indiscutível que a morte promova mudanças importantes na vida familiar; não 

necessariamente, porém, abalam o modo como os enlutados veem o mundo, podendo não 

implicar em reavaliações profundas sobre o mundo presumido, como nos aponta Parkes 

(1971). No entanto, a perda de uma pessoa significativa implicará, invariavelmente, em 

mudanças no espaço de vida dos enlutados. Em que medida e em que áreas a vida do enlutado 

é afetada irá depender de uma conjunção de fatores, o que torna o processo de transição frente 

às mudanças impostas pela perda único para cada um. Quando a perda de uma pessoa atinge 

de forma profunda o mundo presumido do enlutado, o mundo pode ser tornar por um tempo 

incerto e assustador, e é esperado que o enlutado dispense uma grande quantidade de energia 
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psíquica para se adaptar, tendo que reconstruir novos pressupostos que o ajudem a lidar com o 

novo, podendo restabelecer novamente segurança.  

 Neste trabalho, julgamos importante entender os pressupostos do mundo que foram 

afetados e que necessitam ser reavaliados e reconstruídos pelos enlutados. Esta compreensão 

pode nos ajudar no entendimento do seu processo de luto e dos fatores que contribuem para 

que ela possa reaprender o mundo sem sua perda, bem como nos auxilia a entender os fatores 

que podem estar gerando complicações.  

 Como Parkes (1971) apontou, as grandes transições afetam não somente o indivíduo 

em particular, mas todos os membros da família, forçando-a para que ela se reestruture como 

uma unidade. As mudanças irão provocar revisões sobre determinados significados familiares 

construídos. O processo de transição promove novas construções de significados, que ajudam 

o enlutado a se adaptar à perda de um ente querido.  

 

 

1.3 A Construção de Significados e o Luto Familiar 

 

 

 Os significados atribuídos à perda de um ente querido nos revelam muitos aspectos do 

modo pelo qual o processo de luto das pessoas envolvidas está se desenrolando. Autores 

como Mazorra (2009), Nadeau (1998), Neimeyer (2001) afirmam que, apesar destes 

significados serem um ponto crítico no enfrentamento de situações difíceis como a perda, eles 

ainda são pouco estudados.  

Gillies e Neimeyer (2006) pontuam que reafirmar, encontrar ou reconstruir 

significados ajudam o enlutado a se adaptar a um mundo diferente, sem a pessoa amada. 

 De acordo com Attig (2001), o processo de luto é um caminho para reaprender o 

mundo sem a pessoa que morreu, em um  processo multidimensional, que implica encontro e 

construção de significados em vários níveis. Podemos afirmar, pois, que a construção de 

significados se faz necessária, na medida em as perdas colocam em xeque nossa compreensão 

de mundo, aquilo que conhecíamos, e nos obrigam a reorganizar a vida face a uma ausência – 

processo que redimensiona nossos sonhos e planos de futuro. 

Os trabalhos que tratam da questão dos significados frente a uma perda, em geral, 

focam os significados individuais, apesar de levarem em conta a dimensão social que 

atravessa o processo de construção. (Mazorra, 2009; Neimeyer, 2001) 
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 Neste trabalho, adotamos a posição, semelhante a Mazorra (2009), de que os 

significados estão em constante construção, reconstrução e remanejamento. Utilizaremos, 

portanto, o termo construção quando falarmos em significados. Consideramos este termo 

mais amplo, já que é difícil diferenciar os significados novos daqueles reconstruídos.  

 Neimeyer (2005) propõe uma nova compreensão de luto como um processo ativo de 

reconstrução do significado frente a uma perda, pressupondo que uma perda afeta as 

estruturas de significado ou o mundo presumido do enlutado nas mais diversas áreas: 

funcionamento diário, valores e prioridades, identidade, relações sociais e interpessoais, na 

espiritualidade, religiosidade ou ainda na visão filosófica. 

 Para Gillies e Neimeyer (2006), a reconstrução de significados faz-se necessária 

quando a morte abala as estruturas de significado pré-perda do indivíduo. Para tanto, faz-se 

necessário conhecer o mundo do enlutado pré-perda, sua visão de mundo, seus pressupostos, 

pois só assim entenderemos quais estruturas foram abaladas. 

 A morte de um ente querido é um acontecimento que pode ser coerente ou incoerente 

com os significados construídos pré-perda. Perdas que fazem sentindo dentro da experiência 

do indivíduo ou que tem uma explicação para o enlutado podem ser estressantes, porém 

reafirmam o que pensavam antes e podem fornecer algum grau de conforto. Já perdas que são 

inconsistentes com as estruturas de significados pré-perda podem ser mais disruptivas, uma 

vez que o desafiam a reexaminar suas estruturas de significado e a reconhecer que aqueles 

significados não podem mais ser verdade, relevantes ou úteis. (idem) 

 Os autores (idem) propõem um modelo integrativo de reconstrução de significado e 

apontam para três mecanismos que as pessoas lançam mão para engajar-se neste processo: 1) 

encontro de sentido na perda; 2) encontro de benefícios na experiência; 3) mudança de 

identidade. Por meio desses mecanismos, as estruturas de significados pré-perda podem ser 

revistas, reavaliadas, reestruturadas e/ou reconstruídas. De acordo com esse modelo, o 

processo de reconstrução permite que surjam novas estruturas de significados pós-perda – 

estruturas pelas quais o enlutado passa a ver o mundo de uma nova forma, adaptando-se às 

mudanças decorrentes da perda de uma pessoa querida. 

 Para podermos compreender de que forma esse movimento ocorre na família e suas 

ressonâncias, acreditamos nesse momento ser necessário discutir algumas questões relativas a 

funcionamento familiar. 

 O grupo familiar pode ser visto como um sistema de relações no qual o 

comportamento de cada membro é interdependente do comportamento dos outros, ou seja, o 

comportamento de um afeta o outro. Os indivíduos que compõe uma família, permeada por 
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crenças e tradições, podem ser considerados como um sistema ou, ainda, um subsistema 

inserido em um sistema familiar mais amplo, como o sociocultural. (Cerveny, 2000) 

Neste trabalho, consideramos família para além das fronteiras de laços sanguíneos e da 

convivência em um mesmo espaço físico e a estendemos para qualquer membro que faça 

parte dos cuidados e da criação de uma ou mais pessoas, e que são consideradas, por estas, 

pessoas significativas.  

Ao estudarmos a família como um sistema, consideramos determinados princípios sob 

os quais estas irão funcionar e que regem o comportamento familiar. O sistema familiar não é 

a soma de suas partes, o que faz com que os indivíduos só possam ser compreendidos dentro 

do contexto interacional em que vivem (princípio da não-somatividade). Da mesma forma, 

mudanças em um elemento afetarão todos os outros, em um processo dinâmico e circular 

(causalidade circular). (Cerveny, 2000) 

Já a  homeostase familiar tem a função de manter a estabilidade do sistema e protegê-

lo de desvios e mudanças, movimentando a família na direção de determinados 

comportamentos, a fim de manter um determinado padrão de relacionamento e impedir que 

ocorram mudanças naquilo que já conhecem. A morfostase diz respeito à capacidade da 

família em manter a sua estrutura em um ambiente diferente. Outra forma de a família operar 

é a morfogênese: a partir da capacidade de autotransformação, advinda da flexibilidade e 

adaptabilidade dos processos familiares, há uma mudança de ordem estrutural e funcional 

dentro do sistema. (Cerveny, 2000) 

 Ao olhar a família sob a ótica sistêmica, é de se esperar que a perda de um dos 

membros afete todos os envolvidos. É complexa, na medida em que os relacionamentos entre 

cada um dos membros e a pessoa perdida são diferentes e possuem suas peculiaridades; assim, 

a pessoa que morreu é única para cada indivíduo e com este tem uma relação única, o que faz 

com que o que se tenha perdido também seja único. Entretanto, não nos enlutamos em um 

vácuo, mas damos sentido às nossas experiências interagindo com os outros – em sendo a 

perda um assunto familiar, é esperado, pois, que seja a família o lugar em que essas 

ressonâncias irão aparecer. (Nadeau, 2001) 

 Para Nadeau (1998), os esforços feitos pelos membros da família para obter sentido 

sugerem uma tentativa de organização frente ao caos e, talvez, de obtenção de algum controle 

daquilo que não podem controlar. Segundo Walsh e McGoldrick (1998 [1995]), as tentativas 

de colocar a perda em uma perspectiva significativa, que se encaixe de forma coerente no 

resto das experiências da família, faz parte do processo de luto. 
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 Neste trabalho, entendemos significados da mesma forma que Nadeau (1998), sendo 

estes as representações cognitivas dos membros da família que representam simbolicamente 

vários elementos da realidade. Os significados são construídos no contexto da família, são 

produtos de interações com outros e são influenciados pelo contexto em que ocorrem, 

incluindo a sociedade, a cultura e tempo histórico. A autora (idem) enfatiza que a realidade é 

construída nos grupos familiares por meio da conversa e, que nos tempos de crises, podemos 

esperar que as interações verbais  voltadas para a manutenção da realidade sejam mais 

explícitas e intensas. 

  Os significados podem ser existenciais e o questionamento pode se voltar para o 

propósito da vida ou, ainda, estes podem ser específicos em relação à pessoa que morreu, à 

dinâmica dos familiares, sua história (idem). 

 As categorias de significados resultantes da pesquisa de Nadeau (2001) foram: o que a 

morte não foi; não há sentido a ser atribuído; a morte foi injusta; o período pós-morte; 

significados religiosos; significados filosóficos; a natureza da morte; a atitude do falecido 

com relação à morte; como a morte mudou a família; lições aprendidas e verdades percebidas. 

 Nadeau (1998) observou as seguintes estratégias utilizadas pela família na construção 

de significados:  

a) contar histórias foi a estratégia mais utilizada pelas famílias e muitos significados 

encontravam-se apoiados nessas narrativas, ou ainda estavam sob a forma de temas 

familiares. Nadeau (2001), entretanto, nos chama a atenção para o fato de que nem 

sempre os significados temáticos trazem conforto aos familiares; alguns podem trazer 

sofrimento e estresse. 

b)  sonhar foi uma das formas utilizadas para dar sentido à perda. A construção de 

significados a partir dos sonhos deu-se em três níveis: quando o sonhador interpretava 

ou dava sentido ao seu próprio sonho; quando o sonhador compartilhava o sonho com 

a família; quando os membros da família respondiam a esse sonho. 

c) comparar a morte com outras mortes, tanto as ocorridas no seio da família como 

aquelas fora dela ou, ainda, compará-la com outros tipos de perdas, numa tentativa de 

estabelecer parâmetros dentre as perdas possíveis e encontrar o lugar de sua perda 

dentro do grupo de referência. 

d) atribuir significados às coincidências que rodeiam a perda. Significados de qualquer 

tipo podem ser projetados nas coincidências e podem revelar padrões de construção de 

significados da família.  

e) caracterizar a pessoa perdida, falar sobre quem ela era, o que gostava, o que 
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conquistou em sua vida, como uma forma de dar sentido à vida de quem morreu. A 

maioria das pessoas caracterizava a pessoa morta por meio de aspectos positivos e, 

quando não, em seguida apontava aspectos positivos, ou encontrava uma justificativa 

para determinada atitude considerada negativa por parte do falecido. 

f) fala familiar, entendida como as conversas que permeiam a construção de significados, 

como as concordâncias e discordâncias entre os membros, as interrupções, ecoar os 

significados de um outro membro, elaborar a sua a partir da fala de outro, e terminar 

as sentenças um dos outros. 

 

 A construção de significados acontece em todos os níveis da estrutura familiar, desde 

os individuais, do casal, de outras duplas, até o grupo familiar coletivo. (Nadeau, 1998) 

  Há alguns elementos que podem ajudar na construção de significados e outros que 

dificultam este processo. Nadeau (2001) aponta, por exemplo, como um facilitador do 

processo de construção de significados, a presença de sogros e cunhados, uma vez que eles 

podem introduzir novos elementos na conversa por meio de perguntas, por vezes ingênuas, 

por não conhecer os tabus e outros assuntos que, de outra forma, não poderiam ser ditos no 

seio daquela família. Outros fatores apontados são: a disponibilidade e habilidade da família 

em compartilhar significados, a frequência do contato familiar, os rituais familiares, a 

tolerância com as diferenças e a natureza da morte. Famílias que perderam membros jovens 

ou vivenciaram uma perda inesperada têm mais dificuldades em encontrar sentidos para ela 

do que aquelas que perderam membros mais velhos, cuja morte era esperada.  

 Os fatores encontrados pela autora (Nadeau, 1998) considerados como inibidores do 

processo de construção de significados incluem: segredos familiares, laços frágeis entre os 

membros, rompimentos, crenças divergentes e regras familiares que proíbem compartilhar. 

 No entanto, os muitos significados atribuídos àquela perda são transformados ao longo 

da vida e outros são encontrados, à medida que são vivenciados e integrados com as 

experiências vitais, incluindo outras perdas (Walsh, 1998 [1995]). Entendemos que os 

significados construídos não são estáticos, podendo se modificar ao longo do tempo. 

Observamos, por exemplo, o comportamento de crianças que, conforme crescem adquirem 

mais conhecimento sobre a vida e a morte, podem revisitar uma perda e entendê-la sob outros 

aspectos. 

 Outro fator relevante a ser observado são os legados multigeracionais, em especial 

aqueles relacionados às perdas na família (McGoldrick, 1998 [1995]). Entender como estas 

perdas estão relacionadas com o sistema de crenças e mitos, com os comportamentos das 
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pessoas da família, pode promover insights sobre os significados construídos no seio dela e 

influenciam o desenrolar do processo de luto.  

Entendemos que alguns significados podem emergir logo após a perda, construídos a 

partir de experiências anteriores e da experiência com aquela perda em particular, das crenças 

familiares; outros, por sua vez, são construídos nas relações com os outros e consigo mesmo, 

conforme novas experiências acontecem, inclusive no processo psicoterapêutico. Assim, 

muitos dos significados se modificam neste processo. 

  Ao trabalharmos com crianças nesta situação, nos parece essencial tentar compreender 

como a família entende sua perda e de que forma os significados que atribuem a ela 

influenciam a forma de lidarem com o processo de luto, bem como com as inevitáveis 

mudanças impostas pela morte de um ente querido.  

 A perda de um ente querido requer grandes ajustes ao enlutado. As fases descritas por 

Bowlby (2004 [1973]) e as tarefas propostas por Worden (1997) podem nos orientar na 

compreensão dos sentimentos e reações do enlutado, assim como o seu enfrentamento da 

situação, nos dando pistas do desenrolar do processo de elaboração da perda em um 

determinado momento. São, portanto, mais um aspecto a ser olhado na compreensão do luto. 

Estamos cientes, porém, do risco normatizarmos este processo, o que prejudicaria o enlutado 

e a nossa avaliação, caso desconsiderássemos as singularidades e complexidades de cada um. 

A Teoria da Transição Psicossocial nos ajuda a compreender os pressupostos do mundo que 

foram atingidos pela perda daquela pessoa, e que necessitam ser reavaliados e reconstruídos 

pelos enlutados, para poderem se adaptar às mudanças vindas com a perda e transformar sua 

relação com o falecido.  

 Este processo de reaprendizagem que se segue após uma perda significativa ocorre por 

meio da construção de significados. Assim, as mudanças irão implicar revisões sobre 

determinados significados familiares construídos, bem como o enfrentamento do processo de 

transição, que implicará em novas construções de significados que  ajude o enlutado a se 

adaptar à perda de um ente querido. Portanto, faz-se importante atentarmos para a relação da 

experiência da perda significativa com o mundo de significados dos enlutados.  
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1.4  O Processo de Luto Infantil 

 

  

• O pesar e o luto na infância 

 

 Quando falamos em luto infantil, uma questão de extrema importância é aquela que 

questiona se as crianças podem compreender a morte, se sentem pesar e se enlutam. É 

somente a partir dessa pergunta inicial que poderemos pensar como o processo de luto se dá 

em crianças.  

Para iniciarmos tal reflexão, consideramos que, para que uma pessoa sinta pesar e se 

enlute pela perda de alguém, é necessário a existência de um forte vínculo entre elas. É a 

partir da ruptura deste vínculo – e temos a morte como um dos motivos pelo qual isto 

acontece – e pela consciência da falta da pessoa amada, que se faz necessário o processo de 

luto para a elaboração desta perda e adaptação à nova realidade imposta.  

A este respeito Bromberg (2000) afirma: “Assim que a criança tem idade suficiente 

para estar vinculada, pode ter consciência da possibilidade de perder essa pessoa. O medo da 

morte é originado no medo de perder a pessoa amada, de romper vínculos.” (p. 58). 

Bowlby (2004 [1973]) observou que muitas crianças de 16 meses já podem reter na 

memória seu modelo do progenitor ausente, que pode ser acessado de tempos em tempos 

quando estão com pessoas desconhecidas. Desta forma, a criança, a partir desta idade, reluta 

em abrir mão de sua figura preferida, distinguindo-a de outras figuras, o que para ele já seriam 

razões para “atribuir uma capacidade germinal de luto a crianças pequenas” (idem, p. 511). 

Para o autor (idem), crianças anteriores a esta idade, entre 6 e 16 meses, mostram 

aflição na separação e constante procura da figura perdida, o que são evidências de uma 

reação à ausência de uma figura específica – podendo referir-se a um pesar. Ainda assim, ele 

ressalta que não está clara a melhor maneira de caracterizar as reações entre crianças desta 

faixa etária.  

Segundo Worden (1996), para que a criança possa se enlutar, duas condições são 

necessárias: ela deve ter atingido uma representação mental coerente das figuras de apego 

importantes para ela, assim como a capacidade de compreender a permanência de objetos, o 

que a maioria das crianças alcança por volta dos 3 ou 4 anos de idade. 

Portanto entendemos que crianças, mesmo as muito pequenas, a partir do momento em 

que estão vinculadas e reconhecem esta figura, sentem pesar e se enlutam pela perda da figura 

amada.  



  25

A questão que agora se apresenta para nós é a maneira pela qual as crianças vivenciam 

o processo de luto e quais fatores influenciam neste processo.  

Bowlby (2004 [1973]) defende que a forma como as crianças sentem pesar se 

assemelha à forma como os adultos o fazem, porém, há um risco muito maior em crianças de 

desenvolver reações de luto complicado, devido a suas limitações na compreensão e o que 

lhes foi permitido saber. O luto infantil difere do luto adulto no que diz respeito à influência 

das condições predominantes à época da morte e ao longo dos meses e anos que se seguem – 

para as crianças, estes fatores influenciam muito mais o curso do luto. Isto se deve ao fato de 

a criança ter evidentemente menos controle de sua vida do que os adultos. Da mesma forma, a 

criança ainda sofre mais desvantagens do que o adulto quando seus parentes, ou outros 

companheiros, não são tolerantes com sua saudade, seu sofrimento e sua angústia. Outros 

problemas são provocados pelo fato de a criança ter um entendimento menor de questões 

relacionadas à vida e à morte, estando mais sujeitas a tirar deduções falsas das informações 

que recebem e entenderem mal o significado dos acontecimentos que presenciam e das 

observações que ouvem. Outra dificuldade se deve, ainda, à tendência da criança viver mais 

no presente do que o adulto, em sua dificuldade em relembrar o passado. (Bowlby, 2004 

[1973]) 

Ao analisar, no entanto, casos de crianças pequenas, Bowlby (2004 [1973]) afirma que 

crianças de 2 anos e meio são capazes de atravessar um processo de pesar e parecem ter todos 

os aspectos típicos do luto saudável de crianças mais velhas e de adultos.  

Para Worden (1996), o enlutar-se da criança, definido como o processo de adaptação 

da perda, consistiria nas mesmas tarefas dos adultos, porém devem ser entendidas 

considerando-se o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança em questão, que 

é experimentada e expressa de forma diferente, segundo o momento de seu desenvolvimento. 

A primeira tarefa consiste em acreditar que a pessoa está realmente morta e que não irá 

retornar – o que pode ser algo extremamente difícil de se trabalhar em casos de morte 

repentina, em que não há um corpo ou, ainda, quando a criança não viu a pessoa morta. Para 

crianças que ainda não atingiram a etapa piagetiana do pensamento operacional concreto, esta 

tarefa torna-se muito difícil de ser realizada. Assim sendo, as crianças nesta etapa do 

desenvolvimento necessitam de informações claras sobre a morte, em uma linguagem que 

possam compreender, tendo suas perguntas respondidas pelos adultos e reasseguradas das 

informações que lhe foram dadas ao longo do tempo. Quando isso não acontece, a fantasia da 

criança procura preencher as lacunas, compondo um quadro que pode vir a ser pior do que o 
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que realmente aconteceu. Conforme a criança se desenvolve cognitivamente, adquire a 

habilidade de compreender a finitude da morte (Worden, 1996). 

A segunda tarefa consiste em poder trabalhar a variedade de emoções associadas à 

perda. As crianças podem expressar tristeza, raiva, culpa, ansiedade, entre outros sentimentos. 

Dependendo do tipo da relação anterior com o falecido, os sentimentos ambivalentes podem 

levar a um sentimento de abandono ou, ainda, a se sentirem responsáveis pela perda.  

A terceira tarefa irá depender do papel do falecido na família e, consequentemente, na 

vida da criança. Adaptar-se à perda da pessoa é adaptar-se também à perda dos papéis que 

aquela pessoa exercia.  

A quarta e última tarefa consiste em suprir na criança a necessidade de compreender 

sua perda encontrando um lugar em sua vida para a pessoa que perdeu. A ideia é não se 

desconectar dela, mas colocar sua relação com esta pessoa em uma nova perspectiva, o que 

permite a continuidade da vida de quem ficou.  

Ao observarmos os componentes necessários para realização das tarefas levantadas 

por Worden (idem), podemos compreender a importância e a influência da família no 

processo de luto da criança. Se considerarmos que os membros da família são aqueles de 

quem a criança depende para se desenvolver, quanto menor a idade, maior a dependência; se a 

figura de referência não puder ajudá-la, ou por não estar em condições emocionais de suprir 

as necessidades da criança (como por exemplo, em depressão ou ausente), ou por ela mesma 

não conseguir realizar as tarefas (não aceitar a perda, manifestar seus sentimentos de forma 

incoerente), podemos esperar complicações no processo de luto da criança.  

Segundo Mazorra (2001), a criança ainda está com seu psiquismo em formação e, 

portanto, devemos encontrar especificidades na sua maneira de elaborar a perda quando 

comparada aos adultos. 

Os autores parecem discordar com respeito à maneira pela qual a criança elabora sua 

perda. Enquanto Bowlby (2004 [1973]) defende semelhanças com o processo adulto, Worden 

(1996) e Mazorra (2001) apontam para a necessidade de se estudar o luto infantil 

diferentemente do luto adulto, devido ao fato de a criança ter uma percepção do mundo 

diferente e estar em desenvolvimento.  

A posição que adotamos neste trabalho assemelha-se a de Bowlby (idem). Entendemos 

que a criança pode elaborar uma perda de forma semelhante ao adulto, independentemente do 

fato de ela estar em desenvolvimento de seu psiquismo. Estamos cientes que as reações 

comportamentais e os sintomas podem diferir dos adultos, assim como os meios para suprir 

suas necessidades, como por exemplo, as perguntas que irá fazer e os medos que terá, porém, 
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talvez isso não implique que a elaboração se dê de forma distinta ou, ainda, que ela só seja 

capaz de elaborar mais à frente em seu desenvolvimento. A esse respeito nos indagamos se o 

fato de a criança compreender e significar a perda de forma diferente ao longo de seu 

desenvolvimento não seria o próprio ato de significar, algo que o adulto também faz ao longo 

de toda a sua vida e que, talvez, não necessariamente seja uma não elaboração.  

Ainda sobre isso, enfatizamos enormemente a questão das condições a que a criança 

estará submetida no decorrer de seu processo de luto, dando especial destaque aos 

significados construídos pela família, especialmente àqueles construídos pela principal figura 

de apego da criança, uma vez que entendemos que estas questões darão o colorido desta 

relação e, por consequência, influenciarão o processo de luto. 

Um exemplo do processo de elaboração pode ser observado na descrição de Torres 

(2002 [1999]) sobre a perda de um animal de estimação. Para a criança, a morte de um animal 

de estimação a coloca em contato com sua finitude e com a dor da perda.  Os rituais que a 

criança pode vir a realizar, como enterro do animal, ou o enterro de um objeto importante para 

ela, funcionam como um apaziguador da culpa de achar que não cuidou direito de seu animal. 

Este ritual tem como função externalizar seus sentimentos, servindo, pois, como restaurador 

para seu sentimento de culpa.  

 

• A fenomenologia do luto infantil 

 

A perda de alguém querido não desafia a criança apenas cognitivamente; é para ela também 

um desafio afetivo (Torres, 2002 [1999]). Um determinado processo começa quando uma 

criança perde um de seus pais (Worden, 1996) – faz-se necessário olharmos para as reações, 

ou seja, seus comportamentos, expressões afetivas e sentimentos, se quisermos compreender o 

impacto da perda na vida das crianças. 

 Bowlby (2004 [1973]), ao observar crianças com idade entre 12 meses e 3 anos, 

separadas de sua figura materna, percebeu sinais de protesto e esforço para recuperar a mãe, 

manifestos principalmente por meio do choro, de sacudir o berço e de procurar avidamente a 

mãe, que perduraram por uma semana ou mais. Após este período surgia o desespero e, por 

fim, a criança tornava-se apática e retraída, reações de pesar pela ausência da figura materna. 

Em seus estudos, o autor (idem) sugere que, depois da morte de um dos pais, a criança ou 

adolescente sente saudades, podendo ficar mais intensa e dolorosa em determinados 

momentos da vida. Ocasionalmente, ela busca o genitor morto ou sente sua presença, podendo 

em alguns momentos alimentar a esperança de que ele volte e sente entristecido quando 
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percebe que isto não é possível. Outra reação comum observada é o medo de perder o genitor 

sobrevivente, podendo a criança se sentir angustiada e agarrada a ele. Isso a torna sensível à 

separação de qualquer pessoa que dela possa estar cuidando, como também a qualquer 

acontecimento ou observação que lhe pareça constituir indício de outra perda. Nota-se 

também sua maior propensão a buscar consolo num brinquedo ou cobertor velho. Com 

relação à raiva, não há dúvidas deste sentimento em crianças que perderam um dos pais, 

embora muitas vezes sua expressão passe desapercebida, especialmente quando a raiva 

provocada se manifesta de maneira indireta.  

Bowlby (2004 [1973]) chama a atenção para a culpa sentida pelas crianças, 

ressaltando que esta pode ser acentuada, caso o genitor sobrevivente reforce esta ideia – o que 

poderia levar a criança à autoacusação e à depressão. A culpa normalmente aparece como 

arrependimentos por coisas que elas fizeram ou que deixaram de fazer, como não ter pedido 

desculpas por algo; não ter expressado o amor que sentiam; não ter passado tempo suficiente 

com a pessoa que morreu ou, ainda, sentirem não ter cuidado suficientemente da pessoa morta 

(Worden, 1996). 

Christ e Christ (2006), em seu trabalho sobre crianças que perderam um dos pais com 

câncer, observaram que crianças entre três e cinco anos experimentaram tristeza, infelicidade 

e sentimentos de raiva, em especial quando percebiam, dia após dia, que o genitor morto não 

retornava; crianças com idades entre seis e oito anos inicialmente choraram e se mostraram 

birrentos, com demonstrações de tristeza, raiva e desânimo associados aos pensamentos sobre 

o falecido. Crianças desta faixa etária apresentaram sintomas físicos como problemas para 

dormir, temores e ansiedade de separação do genitor sobrevivente. O luto também foi 

expresso por meio de lembranças alegres do genitor. A expressão do luto em crianças entre 

nove e onze anos variou entre explosões intensas de choros, gritos e momentos de contenção; 

por vezes, a expressão deu-se por meio da bagunça, teimosia, argumentação e retraimento. 

Algumas crianças apresentaram ainda dificuldades para dormir, fobias e medos, além de 

preocupações com fantasmas. 

Segundo Monroe (2001), o luto não é expresso somente por palavras e, no caso de luto 

infantil, é geralmente expresso no comportamento. Mazorra (2001) corrobora essa ideia e 

acrescenta que é em função da falta de maturidade e habilidade de comunicação e da maior 

dificuldade de significar a perda que a criança usualmente exprime a dor por meio da dor 

corporal, irritabilidade e comportamento agressivo. De acordo com Black (1993), crianças em 

idade pré-verbal reagem à perda com respostas corporais. Crianças que antes eram continentes 

se tornam enuréticas, perdem apetite, não conseguem dormir ou se tornam hiperativas. A 
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mobilidade pode ser perdida temporariamente; crianças antes seguras podem “grudar” no pai 

sobrevivente e se recusar a se separar. Infecções e outras doenças são mais comuns em 

crianças pequenas logo que sofreram uma perda. Crianças mais velhas estão mais suscetíveis 

a desenvolverem queixas psicossomáticas e distúrbios cognitivos, que podem se manifestar 

como recusa à escola ou problemas de aprendizagem. 

De acordo com Worden (1996), tristeza, ansiedade, culpa e raiva foram as expressões 

emocionais mais frequentes encontradas entre crianças de idade escolar que perderam um dos 

pais. No momento da notícia, a maioria das crianças chorou, expressando sua tristeza, 

comportamento que ocorreu em dois terços das crianças ao longo das primeiras semanas. 

Foram encontradas diferenças na forma de expressão, sendo que algumas crianças choraram 

pouco, enquanto outras estavam inconsoláveis. Os meninos também tenderam a chorar menos 

que as meninas. Chorar, notou-se, diminui significantemente no primeiro ano. Meninas, no 

entanto, reportam choro frequente após o primeiro ano, em especial aquelas que tinham forte 

vínculo com o genitor perdido (Worden, 1996). Podemos pensar em como os fatores culturais 

atuam na expressão dos sentimentos, considerando o que determinadas culturas consideram 

como apropriado para homem e para mulher.  

Alguns fatores observados relacionados à tristeza pela perda foram: sentir falta de 

atividades que eram compartilhadas com a pessoa que morreu; não ter a oportunidade de 

compartilhar as novas conquistas; não poder receber mais conselhos e conforto do genitor que 

morreu; não poder mais contar com a presença física e tocar o genitor morto (Worden, 1996). 

A ansiedade pode ser relacionada ao medo da perda de outra pessoa querida, assim 

como à própria segurança. Grande número de mudanças e rompimentos na vida diária, assim 

como sentimentos de ter pouco controle sobre as circunstâncias foram alguns dos fatores 

apontados por Worden (1996), aos quais a ansiedade está relacionada. Ao contrário da 

tristeza, a ansiedade mostrou-se em maior grau após o primeiro ano da morte, o que, segundo 

ao autor, pode ser entendido pela percepção mais real da criança de que tem somente um 

genitor para cuidar dela. As crianças sentiam-se ansiosas em situações como: demora do 

genitor sobrevivente em voltar para casa após um compromisso ou medo de acidentes com 

ele; comportamentos de risco do genitor (como, por exemplo, fumar); ou, ainda, preocupações 

com o funcionamento da família sem a pessoa morta (quem irá trazer dinheiro, por exemplo). 

Crianças que gostavam menos de si, que tinham menos suporte, ou mais problemas sociais e 

menos controle sobre as circunstâncias foram aquelas que apresentaram mais ansiedade na 

perda de alguém amado. 
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Black (1993) apresenta estudos sobre reações à perda realizados por diversos autores,3 

que apontam, em primeiro lugar, que as reações descritas abaixo tendem a não durar mais do 

que algumas semanas – a maioria das crianças recupera suas funções psicossociais anteriores. 

Entretanto, crianças enlutadas apresentam um maior nível de transtornos emocionais e 

sintomas por até dois anos, se comparadas a crianças não enlutadas. Quarenta por cento das 

crianças enlutadas apresentam sintomas no primeiro ano. Weller (1990) afirma que 14 

crianças de sua amostra composta por 38 delas pré-púberes sofreram de depressão maior um 

ano após o enlutamento. Outros estudos mostraram que crianças enlutadas (com idade de 2 a 

17 anos) demonstram uma baixa incidência de depressão quando comparadas com adultos, 

embora significantemente maior (11%) do que o grupo controle (4%). 

Os dados apresentados pelos autores acima nos dão indícios de que, no primeiro ano 

após a perda, podemos esperar reações sintomáticas em crianças e adolescentes que alteram 

seu funcionamento e que podem ser disfuncionais, mas que a maioria consegue, nos primeiros 

dois anos, retomar suas atividades e interesses, tendo os sintomas diminuídos.  

Ao pensarmos sobre o processo de luto na infância, a questão que se apresenta para 

nós nesse momento refere-se às condições que influenciam a elaboração da perda e se há 

particularidades com relação às condições que influenciam a elaboração dos adultos 

 

 

• Condições que Influenciam o Processo de Luto  

 

 De acordo com o Bowlby (2004 [1973]), as variáveis que influenciam o curso seguido 

pelo luto na infância e na adolescência são semelhantes às que o influenciam na vida adulta e 

se enquadram em três classes: (1) as causas e circunstâncias da perda, com especial referência 

àquilo que se diz à criança e que oportunidades lhe são dadas para indagar sobre o que 

aconteceu; (2) as relações da família após a perda, com especial referência à permanência da 

criança com o genitor sobrevivente e, caso isso ocorra, como se modificaram os padrões de 

relação em consequência da perda; (3) os padrões de relação dentro da família antes da perda, 

com especial referência aos padrões predominantes entre os pais e entre cada um deles e a 

criança enlutada.  

                                                        
3 Weller (1990); Silverman e Worden (1992); Fristad (1993); Van Eerdewegh, Clayton (1985); Kranzler 
(1990); Rutter (1966). 
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Monroe (2001) destaca como fatores importantes que influenciam o curso e a 

elaboração do luto: (1) as informações dadas à criança sobre a morte e sua participação nos 

rituais; (2) o relacionamento anterior da criança com a pessoa morta; (3) o funcionamento do 

pai sobrevivente e sua habilidade para cuidar da criança; (4) influências familiares, como 

tamanho da família, padrão de comunicação, mudanças práticas; (5) suporte de iguais e outras 

pessoas fora da família; (6) características individuais da criança: idade, gênero, experiências 

passadas entre outras. 

Autores como Black (1993), Monroe (2001), e Torres (2002) acrescentam a idade da 

criança e sua compreensão com relação à morte como um dos fatores que influenciam o curso 

de seu luto.  

 

a) Compreensão do conceito de morte 

 

A compreensão da morte pela criança é influenciada pelo seu desenvolvimento cognitivo, 

social e emocional, como as experiências passadas de perda e habilidades verbais, (Dent, 

2005); sistema de crenças familiares e normas culturais (Monroe, 2001); e a maneira pela qual 

a família e as pessoas ao redor falam à respeito da morte e lidam com suas perdas (Bromberg, 

2000). 

Os autores de diferentes abordagens psicológicas discordam no que diz respeito à 

idade em que a criança atinge uma compreensão de morte semelhante a dos adultos.  

Compreender a morte, tal como ela é para os adultos, implica compreender os 

componentes do conceito de morte como: irreversibilidade (o corpo físico não pode viver 

depois da morte, o que implica em reconhecer que não se pode mudar o curso biológico da 

vida e voltar a ser o que era antes); não-funcionalidade (todas as funções definidores da vida 

cessam com a morte); e universalidade (tudo o que é vivo, morre), (Torres, 2002 [1999]). Para 

atingir tal entendimento, a criança precisa compreender conceitos abstratos, como finalidade, 

causalidade e irreversibilidade (Worden, 1996). 

Autores como Bromberg (2000), Christ e Christ (2006), Dent (2005) e Monroe (2001) 

não colocam tanta ênfase na correlação idade cronológica / conceito de morte, mas sim na 

inter-relação entre desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança, como nos 

aponta Monroe (2001), ao apresentar trabalhos realizados com crianças de cinco anos. No que 

diz respeito ao conceito que elas têm sobre a morte, conclui que apenas idade não é razão para 

a criança ser excluída das experiências familiares e que a única forma de ter certeza sobre o 

quanto a criança compreende a circunstância em que se encontram é perguntando a elas.  
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Por desenvolvimento cognitivo, entendemos os processos pelos quais a criança passa e 

que fazem com que o seu comportamento não dependa somente do que a está estimulando no 

momento, mas que ela possa combinar esta informação perceptual com informações da 

memória, de modo que seja possível para ela fazer alguma previsão do que pode acontecer no 

seu mundo e, a partir disso, planejar e reagir adequadamente. (Bowlby, 2004 [1973]) 

Torres (2002), em seus estudos sobre a conceituação da morte em crianças utilizando 

como referencial as etapas piagetianas do desenvolvimento, identificou três níveis nos quais 

se encontram as crianças: 

 

-  Primeiro Nível: média de idade de cinco anos e sete meses – não 

compreendem a morte como um processo definitivo e irreversível; não 

estabelecem como opostos seres inanimados e animados e não reconhecem a 

categoria de seres inorgânicos; são incapazes de separar a morte da vida, 

admitindo vida na morte e atribuindo a fatores externos a impossibilidade de 

a morte realizar atividades ou sentir. 

-  Segundo Nível: média de idade de nove anos e cinco meses – evoluem na 

distinção entre seres animados e inanimados, mas não conseguem dar 

explicações lógicas de causalidade, atribuindo causas específicas à morte; 

oposição entre a vida e a morte; não atribuem vida ao objeto morto; morte é 

definida a partir de aspectos perceptivos; não são capazes de estabelecer 

generalizações e dar explicações biológicas; condição definitiva e 

permanente. 

-  Terceiro Nível: média de idade de onze anos e seis meses – distinção clara 

entre seres animados e inanimados; morte é extensiva a todos os seres 

animados; explicações biológicas e lógico-categoriais de causalidade; morte 

como parte da vida; processo interno que cessa vida corporal; explicações 

amplas que envolvem generalizações e enfoque a paralisação de órgãos 

essências.  

 

 De acordo com Black (1993), por volta dos cinco anos de idade, a maioria das crianças 

compreende que a morte é irreversível, tem uma causa, envolve separação permanente e que 

pessoas mortas diferem das vivas em muitos aspectos: são imóveis, não podem sentir, ouvir, 

ver, cheirar ou falar e que suas funções corporais cessam, não necessitando de comida ou 

bebida. 
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A compreensão, segundo Dent (2005), que as crianças têm sobre a morte, desenvolve-

se gradualmente, mas é por volta dos nove, dez anos que a maioria compreende que a morte é 

inevitável, irreversível e universal.  

Como podemos observar, há discordâncias com relação à idade com que a criança 

compreende a morte. Bowlby (2004 [1973]) questiona a colocação de que as crianças, mesmo 

as menores, não compreendam, por exemplo, a questão da irreversibilidade e argumenta que 

muito se deve ao fato dos estudos não levarem em conta questões culturais. Desde muito 

cedo, as crianças se deparam com fatores intrigantes da morte, como encontrar bichinhos 

mortos, que incitam sua curiosidade. Portanto, a forma como suas perguntas serão 

respondidas irá ajudá-la a construir seus conceitos. O autor aponta que, nas sociedades 

ocidentais, muitas das crenças sobre a vida e a morte são permeadas por incertezas, 

ambiguidades e incoerências que criam confusão no mundo da criança.  

A este respeito, Bromberg (2000) acrescenta ainda que, mesmo na adolescência, fase 

em que os conceitos de irreversibilidade, universalidade e causalidade já estão estabelecidos, 

a cultura brasileira, permeada por explicações religiosas dos fenômenos naturais, pode levar a 

distorções sobre o entendimento da morte. 

Desta forma, entendemos que a questão cultural tem um peso relevante em como o 

conceito de morte é construído e que seria precipitado nos basearmos somente na idade da 

criança para avaliarmos sua compreensão.  

Poder avaliar o quanto a criança sabe e ainda acreditar que, independente da idade, ela 

pode compreender, com a ajuda do adulto, o que está acontecendo em sua vida, possibilita a 

construção de conceitos sobre a morte que possam ajudá-la a lidar com sua perda, abrindo-se 

ainda possibilidades de poder corrigir eventuais confusões que ela possa ter como verdadeira 

e que em nada a ajudam a lidar com a perda (como, por exemplo, achar que o seu ente querido 

morto esteja sofrendo por não ter água, comida, ou que esteja sentindo frio).  

 

b) Circunstâncias da Morte    

 

 Circunstâncias de mortes repentinas, violentas, estigmatizadas podem ser 

especialmente difíceis, como vimos no primeiro capítulo. Não há tempo para preparação. Ou 

ainda, como no caso da AIDS e do suicídio, podem ser permeadas por sentimentos de 

vergonha, impedindo que ela possa ser compartilhada, isolando os enlutados da possibilidade 

de suporte. 



  34

Worden (1996) observou que as crianças reagiram de forma diferente a perdas 

inesperadas, chorando mais no momento da notícia e comparecendo menos ao funeral, 

principalmente as mais novas. Porém, diferentemente do esperado, não apresentaram maior 

grau de dificuldades emocionais e comportamentais e também não apresentaram diferenças 

significantes em sua autoimagem ou eficácia após o primeiro ano de enlutamento. 

Dent (2005), por outro lado, nos chama a atenção para o fato de que crianças que 

sofreram uma perda repentina, para a qual não tiveram oportunidade de se preparar, podem se 

sentir angustiadas, especialmente em situações nas quais o corpo foi mutilado, ou a morte foi 

induzida pela própria pessoa. Estudos têm demonstrado que o ajustamento após a morte 

nestes casos  pode ser mais difícil, particularmente logo após a perda.   

Quando há, ainda, questões práticas a serem tomadas, o luto pode ser adiado e a raiva 

aprofundada, dificultando o entendimento do ocorrido – e as perguntas das crianças podem 

ficar sem respostas (Monroe, 2001). 

Worden (1996) observou que, em crianças que haviam perdido um dos pais por causas 

naturais, o medo de perder o outro foi maior do que em aquelas cuja morte foi repentina, o 

que ele associou à percepção mais real da morte que uma doença traz.  

Em mortes por suicídio, as crianças podem se sentir culpadas e cultivar pensamentos 

fantasiosos sobre o ocorrido, como não terem sido boas o suficiente, ou não terem feito algo 

para evitar a morte, estando mais propensas à autoacusação (Bowlby 2004 [1973]). Este 

sentimento não é exclusivo das crianças, porém é exacerbado pela percepção egocêntrica de 

sua relação com o mundo. 

Outro fator que pode estar mais fortemente associado ao tipo da perda, observado por 

Worden (1996), diz respeito à forma como o genitor sobrevivente percebe seu filho, fator 

considerado importante para a validação dos sentimentos da criança. Mortes repentinas, como 

homicídios e suicídios (e outras mortes violentas) foram aquelas em houve maior discrepância 

entre a percepção dos pais da percepção do filho, bem como do que foi relatado. Aqui 

entendemos que talvez a desorganização e o caos provocados por este tipo de perda, assim 

como as questões práticas que precisam ser resolvidas – até mesmo questões legais, como no 

caso do homicídios (a busca por justiça, por exemplo) –  podem ser fatores de estresse, que 

fazem com que o genitor sobrevivente esteja menos disponível e, por consequência, menos 

atento aos sentimentos de seus filhos. 

No estudo realizado por Hispagnol (2007) com dados coletados nos prontuários de 

crianças encaminhadas para atendimento em uma clínica de especialidades, observou-se que, 

em metade dos casos estudados, existe um segredo que envolve a morte da pessoa. Em quatro 
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deles a morte foi por suicídio e, em dois, por HIV. Podemos pensar que o segredo aconteça 

por serem mortes estigmatizadas pela sociedade, o que  gera uma imensa dificuldade para os 

responsáveis falarem a respeito delas com as crianças. Acreditamos que essas dificuldades 

possam ser do próprio genitor sobrevivente em lidar com a questão, por sentir-se culpado ou 

envergonhado, ou por achar estar protegendo a criança. Sabemos, porém, que a existência de 

segredos pode dificultar o processo de elaboração da criança, levando-a fantasiar sobre as 

causas da morte, seja por desconhecê-la, seja quando percebem comportamentos dos 

membros da família que não entendem e não conseguem interpretar. 

 Entendemos que não somente em mortes violentas ou estigmatizadas isso pode 

acontecer. Em outros tipos de morte, como, por exemplo, câncer, caso a criança não tenha 

informações sobre o que é, como se adquire, pode desenvolver medo de morrer também desta 

doença ou fazer confusões. No estudo citado (Hispagnol, 2007), houve o caso de um menino 

que perdeu a mãe por câncer e, por ser do signo de câncer, acreditava que também iria morrer. 

Como podemos observar, nos parece que a circunstância da morte influencia o 

processo de luto da criança na forma como esta morte impacta sua família. O modo como a 

família irá lidar com a morte e o significado que atribuirá a ela irá delinear as oportunidades 

oferecidas para a criança compartilhar seu luto. Assim, por exemplo, famílias que entendem a 

doença de HIV como vergonhosa podem excluir a criança de todo o processo de adoecimento 

e morte, não lhe dando a oportunidade de visitas ao hospital ou, ainda, não fornecendo 

maiores explicações sobre o motivo da morte.  

Informações imediatas e seguras sobre as circunstâncias da perda, bem como a 

possibilidade de obter respostas seguras sobre ela são fatores facilitadores do processo de luto 

da criança, segundo Bowlby (2004 [1973]). O não fornecimento de informações corretas à 

respeito da morte do genitor foi tido como um dos fatores complicadores do processo de luto 

da criança (Mazorra, 2001). Corroboramos a posição de ambos autores, uma vez que, ao 

receber informações corretas e imediatas sobre o ocorrido, a criança tem a oportunidade de 

construir significados coerentes sobre o que aconteceu e pode lidar com sua perda e sua dor, 

tendo a chance, por exemplo, de optar por compartilhar os ritos fúnebres com sua família. 

Abre-se a possibilidade para ela de se questionar e questionar outras pessoas, o que pode 

reforçar sua sensação de segurança. A ausência de informações, ou informações incorretas 

sobre a morte, confundem a criança e podem levá-la a uma distorção da situação, deixando 

lacunas em sua história, que certamente serão preenchidas com fantasias, que podem ser 

piores do que a realidade. A percepção de discrepâncias entre o que aconteceu e que lhe 
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disseram pode levá-la a um estado de desconfiança em relação às pessoas e abalar sua 

segurança em relação ao mundo.   

 

 c) Relacionamento anterior à perda 

  

 De acordo com Bowlby (2004 [1973]), fatores como a força do apego, dependência e 

o nível de ambivalência na relação da criança com o progenitor antes da perda também 

influenciarão seu processo.  

 Crianças que reportaram uma boa relação com o genitor falecido puderam dividir 

interesses, falar com mais facilidade sobre seus sentimentos, chorar mais e, ainda, visitar mais 

vezes o túmulo do genitor nos dois primeiros anos após a perda. Relações permeadas por 

ambivalência, conflitos, brigas e raiva foram aquelas em que houve maior dificuldade de 

enfrentamento nos primeiros dois anos após a perda. (Worden, 1996) 

  Mazorra (2001) encontrou resultados semelhantes em seus estudos e aponta como 

fatores que dificultam o processo de luto da criança, relações consideradas ambivalentes, 

confusas e indefinidas com o genitor perdido antes da morte. 

  

  d) O papel da família e o funcionamento do genitor sobrevivente 

 

 Há concordância considerável entre os estudiosos de pessoas que perderam um dos 

pais na infância em relação à importância das experiências da criança depois da perda 

(Bowlby, 2004 [1973]; Mazorra, 2001; Torres 2002; Worden, 1996). Bowlby (idem) afirma 

que pessoas que apresentaram distúrbios psiquiátricos após a perda são aquelas que 

provavelmente receberam uma atenção paterna ou materna deficiente no processo de luto. 

 Black (1993) acrescenta que o ajustamento da criança ao luto em muito depende do 

ajustamento do genitor sobrevivente a seu luto. A curto prazo, pode-se observar o não 

reconhecimento ou a amenização do luto da criança pelo fato do genitor estar sobrecarregado 

e paralisado pelo seu luto, ou por estar tentando evitá-lo. Segundo a autora (idem), estas 

condições podem levar a criança a uma leitura errada das atitudes do genitor – ela pode 

interpretá-las como doença (o que pode alimentar seu medo de perdê-lo), ou ainda, a criança 

pode evitar compartilhar seus sentimentos e pensamentos sobre o falecido, na tentativa de 

proteger o genitor sobrevivente.  

O trabalho de Nadeau (1998) com famílias que sofreram uma perda apresenta 

contribuições importantes sobre os fatores que podem ajudar ou dificultar a família em seu 
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processo de luto. Os fatores que podem facilitar este processo são: (1) o contato frequente da 

família; (2) rituais e (3) a habilidade dos membros da família em compartilharem significado. 

Os fatores que podem prejudicar o processo incluem: (1) relacionamentos frágeis entre os 

membros da família; (2) segredos e crenças divergentes entre os membros. Apesar de este 

trabalho ter sido realizado com adultos, a autora (idem) acredita que pode ser estendido para 

crianças. 

 Torres (2002 [1999]) aponta como um fator que ajuda a criança a lidar com a perda o 

fato de ela ter uma comunicação aberta e segura dentro de sua família, sendo informada do 

que aconteceu e tendo um ouvinte compreensivo toda vez que expressar saudade, tristeza, 

culpa ou raiva. A autora (idem) traz ainda como fator importante o modo como a curiosidade 

da criança é trabalhada pela família. No caso de uma família que atenda às perguntas da 

criança, torna-se mais fácil comunicar as perdas e permitir que a criança participe do pesar 

familiar. Nos casos em que a curiosidade é reprimida e em que não há espaço para a criança 

colocar suas questões e verbalizar a dor da perda, o silêncio faz-se presente em um momento 

crucial da comunicação. Esta experiência pode resultar em fobias, tiques, distúrbios 

comportamentais e problemas de aprendizagem. A escola, ambiente natural da criança, pode 

ser o local em que esses deslocamentos podem aparecer.  

Worden (1996) enfatiza o peso do contexto familiar nos preditores de risco,  em 

especial o funcionamento do genitor sobrevivente no ajustamento da criança, que pode 

impactá-la de forma positiva ou negativa. Os fatores relacionados à maior dificuldade do 

genitor sobrevivente em lidar com a perda foram: a idade (pais jovens); casamentos pouco 

satisfatórios; perdas inesperadas; muitas mudanças que elevem o grau de estresse dos 

membros da família; problemas de saúde; dificuldades financeiras e presença de filhos 

pequenos. 

 Bowlby (2004 [1973]) aponta para algumas diferenças no fato do genitor sobrevivente 

ser a mãe ou o pai. O autor afirma que, no caso de viúvas, estas podem tornar-se irritadas e 

impacientes quando os filhos exigirem sua atenção, por estarem preocupadas com questões 

práticas e estarem lidando com seu próprio luto. Elas podem, ainda, sobrecarregar os filhos na 

busca por consolo, ou sufocá-los com responsabilidades para além do que estes podem 

suportar. As mães podem adotar uma disciplina extremamente rigorosa ou tolerante, ou 

oscilar entre as duas. No caso de pais viúvos, o autor infere que, por terem que trabalhar, as 

crianças provavelmente ficariam aos cuidados de outros, o que poderia fazer com que 

tivessem pouco contato com elas, gerando um desconhecimento de suas questões. Sabemos 

que, no mundo atual, este quadro se modificou – hoje a mulher possui uma outra relação com 
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o trabalho e, muitas vezes, torna-se responsável pelo sustento familiar, não estando tão 

presente em casa como em outros tempos. Portanto, essa flexibilidade nos papéis, a nosso ver, 

pode, por um lado, ajudar ambos os genitores a passar um tempo maior com seus filhos e 

conhecê-los melhor; por outro, pode prejudicar essa relação, caso ambos os genitores se 

tornem demasiadamente ocupados com questões financeiras e não tenham disponibilidade 

para estar com seus filhos.  

 

• Indícios de Complicações no Processo de Luto 

 

 Gostaríamos de apresentar o que os autores têm considerado como possíveis 

indicadores de complicação no processo de luto infantil. Falamos em indicadores, pois 

concordamos com a colocação de Mazorra (2001) de que o diagnóstico de luto complicado 

ainda não está muito bem definido para adultos nem para crianças, já que a questão sobre o 

que seria elaborar a perda ainda gera muitas discussões.  

 Mazorra (2005), partindo de uma visão psicanalista, identificou em seu trabalho 

fantasias que poderiam estar relacionadas à complicação na elaboração do processo de luto 

das crianças estudadas. São elas: fantasias de culpa de caráter persecutório; fantasias de 

retaliação do objeto perdido; fantasias de aniquilamento; fantasias de identificação de caráter 

fusional; fantasias de castração; fantasias de rejeição; fantasias de desidealização do objeto 

perdido. 

De acordo com Monroe (2001), existem alguns indícios de que a criança enlutada 

possa necessitar de ajuda profissional e que o curso de seu luto não esteja indo bem. Um 

desses indícios é a longa duração e intensificação das reações esperadas em um primeiro 

momento, como: raiva, tristeza, culpa, dificuldades para dormir, memórias vivas do morto e 

sonhos, problemas escolares, doenças físicas, ansiedade de separação, constante procura e 

baixa autoestima. Outros indícios que podem servir como orientação são apresentados abaixo 

–  Monroe (2001) ressalta, porém, que eles não devem ser considerados isoladamente: 

 (1) Sentimentos persistentes de menos valia e culpa; (2) comportamentos autodestrutivos, 

desejo de morrer; (3) tristeza permanente, experimentando depressão e ansiedade prolongada; 

(4) indiferença total pela escola e atividades que gostava anteriormente; (5) dificuldades 

escolares; sempre cansado e frequentemente doente; (6) evitar amigos e atividades sociais; (7) 

não ligar para a aparência ou forma como se vestem; (8) continuar a negar a morte ou 

dificuldade persistente em falar sobre a pessoa morte; (9) hostilidade contínua para com o 
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morto e com outras pessoas; (10) comportamento agressivo; (11) buscar apoio nas drogas ou 

álcool; distúrbios alimentares. 

 

 

 Partindo do que foi exposto na revisão bibliográfica, gostaríamos, nesse momento, de 

fazer uma reflexão sobre como as teorias da transição psicossocial e a da construção de 

significados podem nos ajudar a compreender a vivência de luto na infância. 

 A criança, do mesmo modo que o adulto, constrói concepções de mundo a partir de 

suas experiências e de suas relações. É esse mundo que garante segurança a ela, é o que ela 

conhece. As experiências diárias, como, por exemplo, quem a leva para a escola, os eventos 

em família, quem é responsável por quais cuidados com relação a criança, dão a ela certezas 

sobre o que pode esperar –  isso dá controle à sua vida. Da mesma forma, na relação com as 

outras pessoas, ela vai aprendendo a reconhecer quem são as pessoas com quem ela convive, 

bem como a identificar determinados comportamentos e sentimentos destas pessoas, como, 

por exemplo, saber o que deixa a mãe brava, ou o que deixa os pais felizes etc. 

 Quando uma grande mudança acontece na vida da criança, como na perda de um 

genitor, o seu mundo presumido é abalado, lançando-a em um mundo desconhecido. Quanto 

mais mudanças ocorrerem, é provável que mais inseguro se torne seu mundo. 

 É de se esperar que, frente ao desamparo provocado pelas mudanças, a criança tenda a 

se agarrar àquilo que conhece, ao que lhe dá segurança e que busque respostas para aplacar 

suas angústias de como suas necessidades serão supridas. Se, por exemplo, era a mãe quem 

fazia todos os dias o café da manhã e a levava para a escola, a criança provavelmente 

perguntará quem irá realizar essas tarefas agora.  

 O mundo familiar deixa de ser familiar e as respostas que antes funcionavam não 

funcionam mais – isso faz com que ela perca a confiança no mundo, gerando sentimentos de 

insegurança, ansiedade e medo. A  ansiedade da separação pode ser vista como uma reação 

frente ao desamparo, levando-a, muitas vezes, a se agarrar àquilo que lhe dê alguma 

segurança: ela pode canalizar isso para um bichinho de pelúcia, um animal de estimação ou o 

pai sobrevivente. (Worden, 1996) 

 Nós, adultos, precisamos sentir que temos algum controle diante da desorganização 

que mudanças muito grandes e muito rápidas causam em nossas vidas. Procuramos encontrar 

dentro de nossa vivência algo que nos traga um pouco de controle frente à nova situação. 

Alguns se voltam ao trabalho, por exemplo. A criança também busca recuperar algum 
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controle diante da sensação de desamparo que uma perda causa em sua vida. Ela poderá fazer 

isso buscando, por exemplo, a nova pessoa irá ler um livro para ela, ou levá-la para passear. 

 Porém, ao avaliarmos o que foi discutido no capítulo, se torna, a nosso ver,  

impossível não considerar o papel do responsável pela criança em seu processo de elaboração. 

A perda impacta a família como um todo e as mudanças irão ocorrer para todos dentro dela. 

Este processo de reaprendizagem que se segue após uma perda significativa ocorre por meio 

da construção de significados. As mudanças irão promover revisões sobre determinados 

significados familiares construídos, elaborações sobre o processo de transição, e novas 

construções de significados, que ajudem família a se adaptar à perda de um ente querido. Faz-

se importante, portanto, atentarmos para a relação da experiência da perda significativa com o 

mundo de significados dos enlutados.  
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2. OBJETIVO 

 

  

 Esta pesquisa teve por objetivo compreender o processo de luto da criança pela morte 

do genitor e a relação com a construção de significados  familiares frente à perda.  
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3. MÉTODO 

 

 

3.1 A Escolha do Método 

 

 

 Para investigar a experiência e o processo do luto infantil, optou-se pela pesquisa 

qualitativa que, de acordo com Denzin e Lincoln (2006), localiza o observador no mundo. 

Essa pesquisa consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que nos permite 

entender ou interpretar os fenômenos a partir dos significados que as pessoas atribuem a ele.  

Segundo Martins e Bicudo (1989), a pesquisa qualitativa trabalha com fenômenos que 

significam aquilo que se mostra em si mesmo, o manifesto, e que se apresenta de maneira 

situada no tempo e no espaço. Ela assume esta postura em contraponto ao trabalho com fatos, 

que descrevem como sendo eventos, ocorrências, realidades objetivas, relações entre objetos, 

dados empíricos já disponíveis e apreensíveis pela experiência, observáveis e mensuráveis. A 

pesquisa qualitativa busca, portanto, uma compreensão particular daquilo que estuda, não se 

preocupando com generalizações, princípios e leis, mas com seu foco de atenção centrado no 

específico, peculiar, individual.  

Neste processo de investigação, o pesquisador não é neutro, como um mero 

observador da situação, mas parte de um lugar, com suas experiências e ideias pré-concebidas 

acerca do fenômeno a ser estudado - o que não necessariamente o engessa, podendo adquirir 

novas compreensões, levando-o a um novo direcionamento. As perguntas e intervenções são 

construídas a partir dessas ideias anteriores. De acordo com Denzin e Lincoln (2006), o 

pesquisador como ser biográfico permeia todas as fases da pesquisa; ele se implica nela.  

Neste trabalho, optou-se pelo estudo de caso, no qual, segundo Stake (1994), a atenção 

é dirigida para aquilo que se pode apreender em um único caso. O autor não ignora o fato de 

que conhecemos outros casos para estudar um em particular, porém ressalta que, enquanto 

estamos pesquisando, nossos esforços voltam-se para tentar compreender as particularidades e 

complexidades do caso escolhido.  

Seguindo a classificação do autor (Stake, 1994), este trabalho se propôs a um estudo 

de caso instrumental, que considera examinar um caso em particular com o objetivo de 

promover insight sobre uma questão ou o refinamento de uma teoria. Desta forma, com o caso 

escolhido espera-se avançar no entendimento da questão foco do estudo. Este difere de outros 
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estudos de caso (estudos de caso intrínseco), no qual a escolha do caso é feita pelo interesse 

no caso em particular.  

Neste trabalho, corroboramos com a colocação do autor (idem) no que diz respeito à 

importância dos estudos de caso para o refinamento teórico e para o apontamento de 

complexidades a serem investigadas em estudos futuros, contribuindo, inclusive, para 

estabelecer limites com relação as generalizações. 

A partir das colocações acima, optou-se pelo estudo de uma família, com o intuito de 

expandir nossa compreensão da experiência da perda na infância e as correlações com todos 

os envolvidos. 

 

 

3.2 A Escolha dos Participantes 

 

 

• Critérios de seleção 

 

 Foi selecionada a família de uma criança que perdeu por morte um dos membros e 

que, na época da perda, tinha seis anos de idade. Com relação à pessoa perdida, a seleção 

levou em consideração a importância de quem morreu para a criança, podendo ser a mãe, o 

pai, um avô ou, ainda, um animal de estimação. Entendemos que o rompimento de qualquer  

vinculo importante para a criança trará consequências e sofrimento.  

O tempo decorrente da perda não foi selecionado como um critério para a escolha, já 

que neste trabalho entende-se que a atribuição e a construção de significados acerca da perda 

ocorrem e permeiam todos os momentos do processo de luto, inclusive aqueles antecedentes à 

perda, com suas especificidades inerentes a cada um deles. 

A idade da criança foi considerada levando-se em conta a possibilidade de ela poder 

expressar verbalmente seu entendimento e sentimentos sobre a perda. Em nossa experiência 

clínica, observamos que crianças a partir de seis anos já possuem o repertório verbal que as 

permite expressar verbalmente o que sentem e compreendem de sua história, não necessitando 

a todo momento do adulto para acessar suas memórias com relação ao que aconteceu. 

Ressaltamos, porém, que esta escolha deu-se por razões metodológicas, já que no nosso 

entendimento, crianças mais novas do que seis anos podem possuir repertório verbal 

desenvolvido.  
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A disponibilidade de outro membro da família, além da criança,de participar do 

trabalho foi tida como um critério de inclusão.  

Por fim, devido à condição de vulnerabilidade dos envolvidos (estarem passando por 

um processo de luto), levou-se em consideração a disponibilidade da família em engajar-se no 

processo psicoterápico, caso necessário. 

 

• Local 

 

 O local escolhido para realizar a pesquisa foi o 4 Estações Instituto de Psicologia. O 

instituto dedica-se a trabalhar com pessoas enlutadas, sendo uma clínica de especialidade com 

mais de dez anos de experiência. Por ter esta especialidade, as pessoas que procuram o 

instituto estão passando por situações de perda e necessitam de ajuda. Esta informação faz-se 

importante na medida em que a família selecionada já apresentava uma demanda em relação à 

perda que sofreram, já que procuraram o instituto. Por ter essa característica somada aos 

instrumentos de investigação escolhidos (descritos a seguir), tomou-se o cuidado de garantir 

que, após a pesquisa, a família seria atendida pelo profissional responsável pela pesquisa. O 4 

Estações Instituto de Psicologia localiza-se em São Paulo. O endereço eletrônico é 

www.4estacoes.com. 

 

• A família selecionada 

  

 A família foi inicialmente selecionada na triagem realizada no 4 Estações Instituto de 

Psicologia. A mãe (M) procurou o instituto por estar preocupada com as reações de seu filho 

(F) após a perda de seu marido P (42 anos), quatro meses antes da pesquisa. P faleceu de 

múltiplas causas, devido às consequências de sua doença primária (diabetes).  

 A seguir, são apresentadas informações dos  familiares que participaram da pesquisa. 

 

Nome Idade Relação com o falecido 

M 34 anos Esposa 

F 6 anos Filho 

AM 61 anos Sogra 

AP 68 anos Mãe 
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3.3 Instrumentos para Coleta de Dados 

 

 

 Foram utilizados instrumentos para abordar a experiência da família como um todo e 

aquela da criança: na abordagem da família, a escolha foi feita por meio de um genograma e 

de uma entrevista semidirigida, com pontos investigados construídos a partir dos 

apontamentos feitos pela literatura como importantes de serem conhecidos acerca do 

fenômeno estudado. Na abordagem da criança, o instrumento escolhido foi a técnica Film 

Script, desenvolvida a partir de trabalhos com crianças enlutadas no acampamento 

Winston’sWish, localizado na Inglaterra (McIntyre e Hogwood, 2006). 

 

• Genograma 

 

Segundo Stokes (2005), o uso do genograma permite recolher muitas informações a 

respeito do funcionamento da família, ajudando-nos a identificar aspectos de seu processo de 

luto. Assim, as funções do genograma são: 

‐ identificar quem é quem na família; 

‐ elencar perdas anteriores (mortes, divórcios, doenças) e sua relevância para os 

membros da família; 

‐  identificar como os membros da família lidaram com estas perdas, podendo explorar 

os mecanismos de enfrentamento, quais estratégias foram positivas, assim como 

possíveis respostas de risco. 

‐  determinar o impacto da morte no sistema familiar atual - se houve mudanças,  

situações de doença, separações, aposentadorias, conflitos. 

 

 Para McGoldrick (1998 [1995]), o genograma é uma ferramenta extremamente útil, 

que nos permite investigar quem são os membros da família, quando e como eles morreram e 

quais rompimentos, conflitos, potencialidades e problemas existem no sistema familiar.A  

partir destas informações, é possível fazer perguntas sobre a reação da família a perdas 

anteriores. 

O genograma também ajuda a identificar o padrão de comunicação existente entre os 

membros da família, como conversam, como se colocam frente a diferentes opiniões e, 

principalmente, a forma como se comunicam com a criança: se esta tem espaço para 
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perguntas, como são respondidas suas questões, se sua opinião é levada em consideração, e se 

é reforçada e reafirmada em suas colocações.  

Essas informações se fazem importantes a partir da premissa colocada pelos autores 

estudados neste trabalho - a de que a criança necessita ser reafirmada em seus sentimentos e 

de que necessita do adulto para ajudá-la a entender e a construir sua história em relação 

àquela perda, de modo que ela possa compreender a morte e caminhar em seu processo de 

luto. 

Os símbolos utilizados na construção do genograma foram os seguintes: 

 

 

 

 
 

 

 

• Entrevista semidirigida 

 

 A escolha pela entrevista semidirigida foi feita a partir de considerações como a de 

Martins e Bicudo, de que a entrevista é um recurso metodológico que permite "...obter dados 

relevantes sobre o mundo-vida do respondente." (1989, p. 54). É um encontro no qual os 

significados são trabalhados entre as pessoas que participam.   

Os itens pertinentes a serem investigados dizem respeito ao 1. processo de luto da 

criança: o que sabe sobre o que aconteceu; como lhe foi comunicado; quem comunicou; 
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como ela reagiu; relação da criança com o falecido; se participou dos rituais (caso tenham 

ocorrido); mudanças comportamentais percebidas; sintomas percebidos; como lidaram com 

ela após a perda; 2. ao processo de luto do (s) membros da família: dinâmica familiar antes e 

depois da morte; como ficaram sabendo;como reagiram; relação com o falecido; relação com 

a criança antes e depois da perda; outras perdas que podem ter ocorrido; mudanças no 

cotidiano; redes de apoio; eventuais segredos em torno da perda; religião (se houve 

mudanças); religiosidade; pertences do falecido (o que fizeram, importância que têm). 

As entrevistas familiares aconteceram com os membros que se dispuseram a vir. 

Optou-se por incluir a criança em todas as entrevistas junto aos membros da família. Esta 

consideração deu-se a partir do entendimento de que a criança vivencia as questões relativas a 

perda dentro de seu ambiente familiar. A forma como fala sobre o que aconteceu, o que fala, e 

o que não fala, como, por exemplo, eventuais segredos, aparecem no cotidiano da criança e é 

com isto que ela se relaciona e entende sua história e a história de sua perda. Os significados 

são compreendidos e construídos nesta interação, dentro deste contexto.  

 

• Técnica Film Script  

 

 Stokes (2005) acrescenta  a importância de explorar o estado da criança em particular: 

a autoestima, seu conhecimento com relação a questões de morte e luto, a capacidade de 

lembrar, as relações com amigos, professores, entre outros. Desta forma, a técnica escolhida 

deve ser aquela que nos permita abordar questões relativas ao antes, durante e depois da 

perda, para entendermos as mudanças dela advindas na vida da criança, seu  impacto sobre ela 

e sua compreensão da situação. 

No trabalho com crianças enlutadas, McIntyre e Hogwood (2006)  observaram que 

técnicas como a utilização de desenho são uma forma eficaz de expressão de crianças 

enlutadas, já que elas podem ainda não ter o vocabulário necessário para contar como 

realmente se sentem, parte importante da construção de significados frente a perda. A partir 

do entendimento de que a criança necessita contar sua história da forma como a compreende e 

falar dos diferentes significados dela e de seus sentimentos,  os autores desenvolveram uma 

técnica que consiste no desenho de uma série de figuras que se movem no tempo, como um 

filme, passando por eventos anteriores: a perda, a hora em que aconteceu, como ficou depois 

da perda. Os autores (2006) partem da premissa de que é importante para a criança entender a 

história como um todo, ver o evento em ordem cronológica, visualizar sua experiência e as 
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mudanças que ocorreram, assim como pensar no futuro. Esta é uma forma de utilizar a 

narrativa, que organiza e dá sentido às experiências. 

A técnica, chamada Film Script, consiste em criar um filme sobre a história da criança. 

Ela é encorajada a imaginar um aparelho de vídeo. Em seguida, é pedido que desenhe essas 

imagens em quadros, como em uma história em quadrinhos, transformando as imagens em 

um filme concreto, que podem parar apertando o botão ejetar. A ideia de alugar um filme 

permite que elas possam assisti-lo quando e  com quem quiserem, ou podem guardá-lo e 

esquecê-lo quando desejarem.  (ANEXO A)   

Esta técnica  interventiva é normalmente utilizada no período de seis meses a um ano 

após a perda da criança e se mostrou adequada, principalmente com crianças entre seis e 

dezesseis anos. Os autores (idem) ressaltam que a técnica pode ser utilizada com crianças 

menores, mas que neste caso elas acabam por sofrer demasiada interferência da percepção do 

adulto, já que é este que irá assumir o papel de narrador e escrever a história por elas, pois 

estas necessitarão de ajuda para lembrar-se do evento. 

Considerando o exposto acima, a escolha desta técnica se fundamenta pela busca dos 

seguintes objetivos:  

 

(1) permitir obter informações acerca da compreensão da criança frente à 

perda e do impacto que esta teve em sua vida, narrada pela percepção da 

criança;  

(2) ajudá-la a expressar e nomear seus sentimentos; 

(3) revelar partes da história que sejam significativas ou difíceis para a 

criança;  

(4) com relação à idade, a técnica também nos é apropriada, já que nosso 

interesse é investigar crianças dentro desta faixa etária. 

 

 Com relação ao tempo decorrido, apesar desta técnica ser utilizada com mais 

frequência  entre seis meses e um ano após a perda, não nos parece inapropriado aplicá-la em 

outros momentos,na medida em que, em nosso entendimento,a compreensão do que 

aconteceu pela criança, bem como os sentimentos  que elas mobilizam se modificam nos 

diferentes momentos de sua vida.  

Por entendermos que a pesquisa é sempre interventiva, esta técnica foi considerada 

extremamente útil, com a ressalva de que estávamos cientes da mobilização e de possíveis 

mudanças que viessem a ocorrer na aplicação da técnica. Para garantir que os conteúdos 
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emergentes tivessem espaço para serem trabalhados, consideramos que a utilização desta 

técnica devesse ser seguida da possibilidade de psicoterapia, tanto da criança, como da  sua 

família. 

 

• Entrevista Devolutiva 

 

 A entrevista devolutiva foi realizada com M e F. Teve como objetivo ser um 

fechamento do trabalho, no qual os participantes tivessem a oportunidade de acrescentar 

qualquer informação. O procedimento também permitiu à pesquisadora saber como estavam 

se sentindo e apontar necessidades, como o encaminhamento para psicoterapia familiar, o que 

foi aceito por M e por F. 

A entrevista foi agendada duas semanas após o término da pesquisa, porém, por 

dificuldade de agenda, precisou ser prorrogada mais uma semana. As ressonâncias da 

pesquisa mostraram-se logo após o termino da última entrevista e uma sessão com M teve de 

ser agendada antes da devolutiva, devido à mobilização de conteúdos que nela geraram 

angústia. Os conteúdos apareceram em maior profundidade, o que modificou o nosso olhar 

em relação à qualidade daquelas relações. 

 

 

3.4 Sequência da Coleta de Dados 

 

 

 O contato inicial com o responsável foi feito pelo telefone. Após explicar a pesquisa e 

as etapas que seriam realizadas, convidei a família para um primeiro encontro. Compareceram 

M, F e AM. Todos os membros participantes da pesquisa foram informados de como ela seria 

realizada. Após concordarem em participar, assinaram o termo de consentimento (ANEXO 

B). Realizamos o genograma com duração de uma hora e meia. 

A decisão de primeiro fazer o genograma com a família deu-se em função da 

necessidade de conhecer a história familiar, assim como a forma como os membros 

interagiam entre si e contavam sua história, inclusive aquilo que é dito ou não na frente da 

criança. 

Este primeiro contato também teve a função de tornar o ambiente no qual foi realizada 

a pesquisa e a pesquisadora conhecidos, com o objetivo de que um primeiro vínculo fosse 
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estabelecido, principalmente no que diz respeito a criança, já que posteriormente seria 

realizado um encontro a sós com ela. 

Nos dois encontros seguintes, compareceram M, F e AP e tiveram a duração de 

aproximadamente uma hora cada. Foram realizadas entrevistas familiares considerando os 

pontos levantados anteriormente que necessitávamos conhecer. No entanto, as entrevistas 

seguiram de acordo com o que era trazido pelos participantes e na ordem que desejam expor 

os conteúdos. A pesquisadora interferiu apenas quando julgou necessário maiores 

esclarecimentos, respeitando quando os participantes não queriam se aprofundar em 

determinados conteúdos. 

Iniciamos o encontro com F com um aquecimento e, logo em seguida, utilizamos a 

técnica de Film Script. O encontro teve duração de mais ou menos uma hora. 

Apos esta etapa, fez-se necessário agendar uma sessão de acolhimento com  M, devido 

às angustias mobilizadas ao longo das entrevistas. 

O último encontro consistiu na entrevista devolutiva e foi realizado com M e F. 

 

 

3.5. Análise dos Dados 
 
 
 

            Compreendemos que a análise dos dados iniciou-se já no momento do contato inicial 

com os participantes, levando-se em conta o que foi falado, como a disponibilidade para o 

trabalho e a relação com a pesquisadora. 

A interpretação dos dados foi feita a partir de uma perspectiva hermenêutica. 

De acordo com Macedo, Kublikowski e Santos (2004), nesta perspectiva novos 

significados são atribuídos à experiência durante aos encontros, e são co-construídos entre 

pesquisador e participantes. As etapas foram as seguintes: 

 

‐ Transcrição: momento de clarificação, no qual pudemos distinguir o essencial para o 

nosso estudo. 

‐ Análise: permitiu trabalhar significados não aparentes e ir além do que foi dito 

diretamente, levando a uma reconstrução do texto por meio da perspectiva estudada. 

‐ Condensação: emergiu do movimento entre o todo e as partes, buscando unidades de 

significados que expressem a visão de cada participante. 
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‐ Categorias de significado: a partir da condensação, o processo de análise permitiu 

emergir categorias de significado pertinente a todos os participantes. 

‐ Interpretação: é o aprofundamento dos significados, possível a partir da desvinculação 

do texto da situação original, e que o revela como um tipo de mundo.  
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4. CUIDADOS ÉTICOS 

 

 

A elaboração desta pesquisa fundamenta-se na Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que regulamenta pesquisas envolvendo seres 

humanos e preocupa-se em garantir neste trabalho autonomia, beneficência, não maleficência, 

justiça e equidade. Para tanto, os seguintes cuidados foram tomados: 

 

- Consentimento livre e esclarecido dos participantes. Como a pesquisa inclui menor 

de idade, a mãe foi informada dos objetivos da pesquisa para dar seu consentimento (ANEXO 

B). 

   - Procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade dos envolvidos, 

omitindo-se, assim, dados de identificação e, ainda, outras informações que possam, por 

alguma razão, identificá-los. 

 - Respeito aos valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como aos 

hábitos e costumes dos participantes. 

 - Liberdade dos participantes de se recusarem a participar ou retirarem seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer tipo de ônus para si ou para seus 

familiares. 

 

Devido ao fato de trabalharmos com uma população vulnerável (criança) e em 

situação de vulnerabilidade (enlutados), alguns cuidados específicos foram tomados. 

 

1. O fato de a família estar envolvida garantiu maior segurança à criança.  

                        2. A possibilidade de encaminhamento não só da criança, mas de toda a família,                  

permitiu que os conteúdos emergentes pudessem ser trabalhados em psicoterapia. 

 O desenvolvimento dessa pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, processo número 096/2010, em 10 de maio de 

2010. 
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5. APRESENTACÃO e ANÁLISE DO CASO 

  

 A apresentação e a análise dos dados foram divididas em duas grandes categorias. Na 

primeira parte, apresentamos a família com a qual trabalhamos. A apresentação foi feita por 

meio do histórico do caso e das observações gerais da pesquisadora. 

 Na segunda parte, analisamos os dados obtidos. Optamos por dividir a análise em duas 

categorias: na primeira, analisamos a dinâmica familiar e nela incluímos o genograma 

construído na primeira entrevista com os participantes presentes – este, peça fundamental para 

a composição desta parte da análise, foi uma fonte riquíssima para a compreensão do modo 

pelo qual aquelas relações eram estabelecidas. 

 Na segunda parte, discutimos as vivências familiares diante da perda. Para facilitar a 

análise, optamos por dividi-la, ainda, em duas partes: o processo de adoecimento e morte e o 

processo de luto. 

 Os nomes dos familiares e dos lugares (hospitais, igrejas) foram omitidos para 

preservar a identidade dos participantes e codificados a partir da relação de parentesco com F, 

para quem a família inicialmente havia procurado a psicoterapia. A pesquisadora foi referida 

como entrevistadora (E), para evitar confusões com as iniciais de outros membros da família 

na exposição das falas.  

 

 
P: Pai 

M: Mãe 

AM:  Avó materna 

ÂM: Avô materno 

TM: Tia materna 

AP: Avó paterna 

ÂP: Avô paterno biológico 

ÂP2: Avô paterno  

TP1: Tio paterno 

TP2: Tio paterno 

Po: Primo (filho de TP1) 

Pa: Prima (filha de TP1) 
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5.1 Apresentação do Caso 

 

 

a) Histórico do caso  

 

 M, uma mulher jovem e bonita, casou-se aos 19 anos com P, oito anos mais velho, que 

fora seu chefe. P havia sido seu primeiro namorado e, um mês antes de sua morte, haviam 

completado 15 anos de casamento.O casal teve dificuldades para engravidar, o que foi 

conseguido por meio de fertilização in vitro. Nasceu então F, hoje com 6 anos.  

 M relata que P sempre apresentara problemas de saúde, tendo desenvolvido diabetes 

aos 6 anos de idade. Logo após do aparecimento da doença, P iniciou tratamento  – no 

entanto,quando o médico a quem havia se afeiçoado foi transferido, parou de se cuidar. Ao 

longo de sua vida, P foi negligente com a saúde e não controlava a doença. Com isso, 

desenvolveu uma série de problemas graves, necessitando passar por diversas cirurgias, vindo 

a falecer,quatro meses antes do início desta pesquisa,por causas múltiplas. O fato de P não se 

cuidar era um dos pontos de conflito entre o casal. 

 Os pais de P se separaram quando este tinha 4 anos e seu irmão 2. A mãe casou-se 

novamente com um homem (ÂP2), a quem P e o irmão (TP1) tinham como pai. Segundo a 

mãe, o pai biológico esteve pouco presente após a separação e, nas vezes em que falhava com 

os filhos, P ficava abalado. A mãe de P e o padrasto adotaram uma criança, filho de uma 

pessoa que trabalhava em sua casa, quando este tinha 3 meses de idade.  Apesar de seus 

esforços, a relação com o filho adotado (TP2) era permeada por conflitos e situações de 

violência e eles acabaram rompendo com ela.   

 Há dois anos, ÂP2 faleceu em decorrência de uma situação violenta, tida como um 

segredo familiar. AP relata que, antes de sua morte, seu marido vinha bebendo muito e 

mostrava-se desanimado com a vida. 

 O irmão mais novo de P mudou-se para o interior com a esposa e os dois filhos (Po e 

Pa). AP continuou morando na mesma casa, próximo à casa de M e F, e tem contato frequente 

com o neto e a nora. 

 A mãe de M (AM) teve um primeiro casamento e se divorciou após três anos. Casou-

se novamente com ÂP e teve M e TM, hoje com 27 anos. AM tem um contato próximo com 

seus seis irmãos e com a mãe, apesar da resistência do marido em acompanhá-la nas visitas 

familiares. Há três anos, AM desenvolveu um quadro de depressão, a que associa à saída de 
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casa da filha mais nova para viver sozinha. AM tem dificuldade em conversar, gagueja e fala 

muito pouco. Diz que antes da depressão era uma pessoa  feliz e falante. M afirma que AM 

teve um surto psicótico e apresenta seu pai como uma pessoa autoritária, com quem tem uma 

relação difícil. 

 O relacionamento de M e P era muito intenso e de  forte dependência. Estavam sempre 

juntos e consideravam que sua família era apenas os três; construíram, pois, uma dinâmica 

familiar fechada, distanciada de outras relações. Devido às condições de saúde de P, a família 

vivia em constante tensão, ocupando-se das frequentes internações e focada em resolver os 

problemas de saúde surgiam incessantemente. Com o agravamento de sua condição de saúde, 

P aposentou-se e passava a maior parte do tempo em casa com F, enquanto M trabalhava. 

 A família adotou um cachorro, atendendo à vontade do filho. F afeiçoou-se 

imensamente ao animal, considerando-o como um irmão (sic). Porém, cuidar do animal era 

trabalhoso e a família estava vivendo a rotina frenética de internações de P, o que fez com que 

decidissem doar o cachorro. Apesar de a mãe oferecer a possibilidade de F ir vê-lo no canil 

que em que o animal estava, este optou por não fazê-lo, mas sentia-se angustiado ao pensar 

que o animal poderia não estar bem. 

 Nesse período, a saúde de P piorou, obrigando-o à internação. Surgiu a necessidade de 

um transplante de rim e M seria a doadora. No entanto, P veio a falecer antes da realização do 

transplante. 

 A mãe e avó paterna contaram para F que o pai havia falecido, no entanto, F não 

participou dos rituais fúnebres. 

 Nove dias após a morte de P, a casa da família foi assaltada e tudo que tinham foi 

levado. Mesmo depois do assalto, M e F permaneceram morando na mesma casa, onde estão 

até hoje. 

 M procurou ajuda psicológica para o filho por estar preocupada com o fato de ele não 

chorar e evitar tocar no assunto da morte do pai.  

 

 

b) Observações Gerais 

 

 Desde o início, M mostrou-se muito interessada no trabalho. Aceitou participar por 

estar muito empenhada em ajudar o filho a lidar com a perda do pai. Ela foi receptiva e 

colaborou com a pesquisadora, participando sempre que lhe era solicitado, comparecendo 
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pontualmente aos encontros e preocupada em fornecer o máximo de informações possíveis 

que julgava  relevantes à pesquisa.  

M tem iniciativa, é uma mulher batalhadora e dinâmica.  

 No início, F permaneceu o tempo todo sentado ao lado da mãe, acariciando-a e 

voltando-se para ela quando respondia alguma pergunta. Buscava a proximidade da mãe, 

solicitando que ambos fizessem o genograma, e sempre perguntando se fariam juntos o que 

era proposto. Todas as vezes que M se emocionou, F segurava sua mão, ou a abraçava, 

mostrando empatia pelo sofrimento dela e tentando acalmá-la. Ao longo das entrevistas, F foi 

ficando mais à vontade, fazendo perguntas ou mesmo discutindo com a mãe quando ela dizia 

algo com que ele não concordava. Também passou a explorar mais a sala, mostrando 

curiosidade pelos objetos, experimentando novos lugares e posições (sentava no chão, 

deitava, mudava de cadeira) e utilizando o material lúdico que eu havia disponibilizado no 

início. Estava atento a tudo que acontecia ao redor, mesmo enquanto brincava parecendo 

distante. F é um garoto falante, esperto, carinhoso e muito atencioso. Na maior parte do 

trabalho, atendia ao que lhe era pedido, mesmo demonstrando não querer fazer. 

 M procurava ouvi-lo em suas colocações, o que conseguia em alguns momentos, em 

outros não,fosse mostrando descrença sobre o que F colocava ou  voltando a falar de sua dor e 

suas dificuldades. Mostrou-se surpresa com o que F colocava, especialmente em relação às 

lembranças importantes para ele, como, por exemplo, uma viagem que fizeram logo após a 

morte de P e que ela considerava que F não havia gostado, tendo se surpreendido quando ele 

apontou que sim. Houve um outro fragmento de lembrança de F que a surpreendeu: a imagem 

do pai recusando a dar as mãos para a mãe após uma discussão. Em muitos momentos, M 

pedia que F explicasse a ela ele como se sentiu, tentando entendê-lo e conhecê-lo – algo que 

relatou depois de terminada a pesquisa como tendo sido importante para ela e para F. 

 M chorou muitas vezes ao longo de seus relatos, principalmente quando falava das 

dificuldades relacionadas à doença de P e do dia em que faleceu. Quando um assunto que ela 

julgava difícil tratar na frente de F surgia, muitas vezes trazido por ela mesma,  diminuía o 

tom de voz, ou gesticulava (enquanto F estava deitado de costas, desenhando). Outras vezes, 

apenas citava em suas frases uma situação, não entrando em detalhes e apontando que F não 

sabia  o que era aquilo. Quando F perguntava diretamente sobre algo considerado pela família 

como impossível de ser dito, tanto M como AP se entreolhavam, e, por vezes, permaneciam 

em silêncio, ou encerravam a conversa e mudavam de assunto. 

 AM esteve presente na primeira sessão e falou muito pouco, normalmente 

respondendo apenas ao que lhe era perguntado. Permaneceu sentada na mesma posição ao 
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longo de toda a entrevista, na beira da cadeira, segurando a bolsa no colo. Sempre concordava 

com o que M dizia e, apesar de mostrar atenção ao que estava sendo discutido, participou 

muito pouco e em nenhum momento interagiu com F. 

  Já AP interagia com F o tempo todo, fosse com palavras ou com gestos e olhares, 

sorrindo para ele, piscando e brincando. M e AP, por vezes, completavam as frases uma da 

outra, ou não escutavam o que estavam dizendo, ou tentavam dizer. M mostrou-se irritada 

com AP quando se sentia atropelada ou, ainda, quando AP discordava dela, em especial nas 

questões que diziam respeito ao modo de ser de P. Por sua vez, quando M falava sobre 

alguma dificuldade que sentia em relação ao filho, AP prontamente relatava uma situação que 

mostrava como conseguia lidar com aquela questão. Da mesma forma, quando M dizia algo 

sobre F que AP julgava ser negativo, logo amenizava a situação, dizendo que crianças são 

assim mesmo ou, ainda, que P também apresentava aquela característica ou aquele 

comportamento. 

 

 

5.2  Análise do Caso 

 

a) Dinâmica familiar 

 

 Desde o primeiro contato por telefone, M esclarece que, para ela, sua família resumia-

se a ela, o filho (F) e o marido falecido (P). Os três formavam uma família unida e não 

necessitavam de ninguém mais para serem felizes. M se diz uma pessoa fechada, tímida e que, 

apesar das tentativas do marido em cultivar outros vínculos, essa era uma das razões para que 

eles se fechassem para outras pessoas. A família tinha poucos amigos e, normalmente, 

fechava-se entre apenas os três. 

 M relata sua relação com P como sendo de muito amor, porém também de muitos 

conflitos, atribuídos as dificuldades do marido em se cuidar e ao seu jeito,caprichosa e 

briguenta(sic). M necessitava que P reforçasse o seu amor por ela, atendendo a seus pedidos 

de atenção e afeto, por vezes,demonstrados por meio de caprichos e brigas. A relação entre 

eles era muito intensa, tanto no amor, como nas brigas.   
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M: Olha o P era sossegado, então por eu ser chata e mandona eu ficava “tem que fazer, tem 
que fazer aquilo”, mas a base do carinho era dele, ele que dava carinho, ai não vou 
chorar…eu era caprichosa, adorava ser paparicada por ele e esse carinho fazia bem, mas 
esse carinho vinha dele. Então eu era, era uma dinâmica muito doida, eu ficava toda hora 
empurrando o P e ele deixava eu levar as coisas, mas sempre me paparicando. (3 Entrevista) 
 
  

 O lugar designado a F na família, pela mãe, era o de uma complementação dela e do 

pai.F ocupava ainda o lugar de mediador entre o pai e a mãe, pedindo que eles fizessem as 

pazes e intervindo para que isso acontecesse.Este lugar, de mediador, estende-se às outras 

relações, nas quais F, para não desagradar um membro da família, muitas vezes adotava uma 

postura diplomática, agindo de acordo com o que cada membro esperava dele. Porém, ao não 

conseguir corresponder a este lugar, F sentia-se frustrado e fracassado. 

 

 
M: É, quando eu brigava com P o F não falava nada, ele pegava minha mão, pegava a mão 
do P colocava a mão assim junta e punha a dele por cima. Aí era impossível a gente não ficar 
de bem. A gente se abraçava, tudo bicudo assim, mas se abraçava, se beijava e tudo ficava 
bem. Então assim, acho que era um papel difícil… 
F: Só uma vez o papai não quis dar a mão. Eu falei assim “papai dá a mão”e ele falou “não 
quero!” e eu falei “por favor, dá a mão”e ele “não quero”e ele não deu. Tava bravo. (3 
Entrevista) 
 

AP: Ele e é muito diplomático, então ele não quer nem machucar uma, nem outra. E talvez 
quando tiver solo pode se abrir mais, realmente abrir o que…você pode notar que ele tá 
sempre pondo panos quentes. 
M: Eu não acho que ele põe panos quentes, eu acho que ele é diplomático. Ele tem desde 
pequeninho necessidade, ou busca, sempre agradar. Então ele… 
AP: Se ele beija ela, ele corre e me beija pra eu não ficar triste. E vice-versa, com outras 
pessoas ele tá sempre assim… 
M: Ele tem essa preocupação. De querer sempre agradar.  
 
 
 
 O lugar ocupado por F na dinâmica familiar pode estar associado ao fato de a família, 

em especial M, estar voltada aos cuidados e preocupações em relação a P, assim como para a 

relação intensa que ambos viviam, havendo pouco espaço para as questões de F. Ser a figura 

mediadora, diplomática, ser aquele que ajuda, que não traz problemas ou discórdias, coloca-o 

em um lugar valorizado pela mãe e pelos outros membros da família: F não se indispõe com 

ninguém, havendo portanto ganhos nesta atitude. Entretanto, não podendo haver flexibilidade 

neste lugar, F comporta-se sempre a serviço do outro, não deixando suas necessidades, medos 



  60

e sentimentos transparecerem, fato que, a longo prazo, pode prejudicar sua saúde mental e 

física. Podemos pensar a enurese noturna como uma possibilidade de extravasar e sinalizar 

seus medos e angústias. 

 Tanto M como AP mostram estar cientes desta postura de F, o que as leva a questionar 

se o que ele demonstra é realmente o que se sente –isso dificulta respostas efetivas às 

necessidades de F por parte delas.  

 F tinha em seu pai uma figura de cuidado, ensinamentos e proteção, a quem recorria 

nas horas difíceis, quando não conseguia fazer algo ou, ainda, quando sentia medo. F o via 

como alguém corajoso, que não tinha medo.   

 

F: É porque ele me ajudava em um monte de coisas. Também quando eu tinha medo de subir 
no negócio, aí você ia na tiroleza e andava mais um pouco e depois você descia. Eu tinha 
medo de duas coisas. Daí eu tava subindo e eu podia subir ou alguém te puxava. Eu tava indo 
e eu escorreguei e me segurei. Daí depois eu fui lá e desci de novo. E eu papai falou “vai lá 
filhão, sobe”e aí o moço me puxou. Eu tinha medo de tiroleza, só que aí depois eu aprendi a 
não ter medo pois o papai me ensinou um monte de coisas. Daí depois eu fui assim, fiquei 
com um pouquinho de medo, mas eu passei assim e nem fechei os olhos, mas depois eu fiquei 
com medo de passar no negócio, tinha um monte de degrau, um aqui, um aqui, um aqui e 
você tinha que pisar e eu pisei em um e virou pra lá. Daí depois eu fui com calma, fui 
andando e consegui. (3 Entrevista) 

 

 Os conflitos prévios existentes na família de origem de F parecem ter contribuído para 

que ela se afastasse de seus pais – havia contato, mas ela não os considerava como sua 

família.  

Apesar deste distanciamento, sentido também por F (que observamos pela ligação que 

ele utilizou no genograma– de pouco contato), M recorre à mãe em situações difíceis, em 

busca de apoio e ajuda, o que ocorreu especialmente ao longo das internações de P e após a 

sua morte.A presença da mãe na pesquisa reflete isso, apesar de M justificá-la por sua 

preocupação com sua condição emocional (a mãe de M passa por um processo de depressão). 

 A relação de M com os pais mostra-se permeada por sentimentos ambíguos e 

conflitos. Podemos pensar que, com a morte de P, M, ao se aproximar novamente da família, 

viu-se obrigada a revisitar questões prévias desta relação, que, provavelmente, tentou evitar 

ao longo dos anos em que se esteve afastada da família. Há uma tentativa de aproximação 

com a família após a perda de P, um desejo de se sentir pertencente e amparada –mas, por 

outro lado, ainda há necessidade de se manter distante, separada. 
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M:Era muito forte, mas era só aqui embaixo (aponta para o símbolo dos três– F,M e P) né 
mãe? Não sei se te falei isso, mas a minha irmã me falou depois né? Eu tinha meus momentos 
de neurose com minha mãe, briguei, chorei por um monte de coisas e aí depois que tudo 
aconteceu minha mãe, minha irmã foram muito bacanas e minha irmã falou: agora você 
entende porque que a gente nunca quis ficar muito perto de vocês, porque você nunca 
permitia isso, você tava tão bem naquilo que você vivia que a gente não queria atrapalhar a 
vida de vocês. E acho que é verdade pois eu acabo me fechando e eu tenho que me empenhar 
e me esforçar para eu não me fechar com o F, por isso eu tenho que me empenhar pra ir para 
o interior, ter mais contato, pra não me fechar. Não é depressão, não é nada é que eu crio 
meu mundo meio autossuficiente e eu acho que a gente vai conseguir assim... e quando o P 
morreu eu falei pro F: agora nossa família é só eu e você. E quando você falou  para eu 
trazer a família, falei, meu Deus quem eu vou levar porque era só eu, o F e o P, não tem mais 
ninguém... aí eu chamei minha mãe pois foi ela que ficou o último dia com a P. Isso não é que 
as outras pessoas não sejam boas para mim, mas na minha cabeça era só nós três a família. 
(1 Entrevista) 
 

 Esta dinâmica aparece também na relação de AM com sua família de origem. AM 

cultiva um relacionamento próximo com seus irmãos e com sua mãe, porém, pelo fato do 

marido não se dar bem com sua família, ela evita esta aproximação. Podemos pensar que o 

modo como esta família lida com as situações de conflito é pelo afastamento. O pai de M 

aparece como uma figura de autoridade e centralizadora, a quem as filhas e a mulher parecem 

submeter-se e temer. A condição depressiva da mãe pode ter contribuído para que ela não 

interferisse junto às filhas frente aos abusos cometidos pelo pai, podendo ser este um dos 

motivos de brigas entre M e sua mãe. 

M parece ser a figura que denunciava que algo não ia bem na relação familiar. Ela 

brigava com os pais, saiu de casa. AM parece temer a filha, o que pudemos observar durante a 

entrevista. AM permaneceu em silêncio praticamente o tempo todo, apenas respondendo o 

que lhe era perguntado, concordando sempre com a filha. Sua postura rígida, sentada na beira 

da cadeira, com a bolsa no colo, quase sem movimentos, modificou-se quando M saiu da sala 

para levar F ao banheiro. Sua fala se transformou, ela deixou de gaguejar e começou a contar 

a história de sua depressão. Assim que a filha retornou à sala, AM voltou à sua postura 

anterior. 

 M relata que a relação de P com a família de origem também era permeada por 

conflitos e sentimentos ambíguos. Os pais se separaram quando ele tinha aproximadamente 

seis anos de idade. Apesar das tentativas de AP para que seu ex-marido participasse da vida 

dos dois filhos, este os abandonou, não comparecendo aos aniversários ou cumprindo as 

promessas de visitá-los. AP casou-se novamente com um homem que relata ter sido presente 
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na criação de seus filhos, e eles passaram a considerá-lo como pai. O padrasto,no entanto, 

com o passar dos anos, voltou-se para a bebida e não demonstrava vontade de viver.   

 Este quadro pode ter contribuído para o isolamento de P e M: um sintoma da tentativa 

de construírem uma família diferente daquelas em que foram criados. Com a morte de P, esta 

possibilidade se rompe e obriga M a se deparar sozinha com as questões difíceis de seu 

passado, já que ela não tem mais seu parceiro para ajudá-la neste processo. A aproximação 

com a família de origem gera medo em M – ela teme repetir atitudes que sofreu quando 

criança com seu filho, uma vez que não tem o marido como modelo alternativo ou, ainda, 

como o depositário de sentimentos e atitudes seus que julga não serem saudáveis. 

 

M: Eu sei que não queria ter vivido nada disso, pois não foi bom pra ninguém, não foi bom 
para meu marido, não foi bom pra mim, pra ele. Sabe, eu vi esse menino ajudando…e eu 
queria trabalhar isso com ele, eu faço terapia, mas não aguento, não queria que esse menino 
me visse chorando assim. Quando o P tava vivo ele viu o P chorando…E ele vinha, me 
ajudando, vinha conversar e eu tenho orgulho disso, mas eu não quero que ele passe o que eu 
passei, porque eu venho de uma família muito, muito, muito complicada, muito. Que eu sinto 
até hoje todas as dificuldades que eu passei. (4 Entrevista) 
 

 M, muitas vezes, se vê como alguém menor, com pensamentos e atitudes “sujos”(sic). 

Ela acabava estendendo este sentimento depreciativo ao seu marido e ao seu filho. 

 

M: Eu menosprezo o F, eu menosprezei o P. Na verdade não é menosprezar, é desvalorizar, 
colocar pra baixo. Eu nunca achei o P o melhor marido do mundo. Eu achava pra mim, ele 
era o melhor marido do mundo. Mas quando eu olhava em volta, o marido das outras 
pessoas, eu achava que ele podia ser bem melhor. Foi tão bom poder ter conversado com 
você e com a minha terapeuta, porque eu sempre me colocava em um patamar abaixo, eu não 
sou uma pessoa boa, os meus sentimentos não são bons, era sempre pra baixo. (Devolutiva) 

 
 

 A relação de M e AP é permeada por ambiguidades. M sente-se invadida e 

desrespeitada pela sogra, ao mesmo tempo em que nutre sentimentos afetivos por ela. Esta 

dificuldade parece ter se intensificado com a morte de P, fato que deixou M insegura para 

colocar limites na interferência da sogra.Por outro lado,este novo quadro aproximou-a mais 

dela, uma vez que M tentou expandir sua rede de contato e apoio. AP, por sua vez, elogiava 

M o tempo todo, reafirmando seu apreço por ela; porém, notamos que ela parece temer  

desagradá-la: e a outra face disso talvez seja resultado de seu medo de que M a afaste de F.  
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Durante a segunda entrevista, AP mostrou-se desconfortável quando M falou sobre 

sua vontade de ser feliz, de ter uma outra pessoa. 

 

M: A minha sogra que mora na minha rua é do-en-te por essa criança. Doente, doente, 
doente. Na verdade ela ficou viúva por conta de várias coisas ruins, enfim, e ela mora em 
uma casa bem grande e sozinha e eu percebo que muito da família dela, o TP1 mora no 
interior, as irmãs dela moram lá também, e ela queria que eu fosse, mas eu não quero ir, 
então eu acho que ela não vai por causa dele, então ela fica baseada no que eu vou fazer com 
ele, pra ela não ficar longe dele. Ela já viaja que quando eu encontrar alguém vou ficar 
longe dela e tal. Ela é uma pessoa muito legal, muito legal, mas muito centralizadora. Ela é o 
oposto da minha mãe, eu não quis chamá-la, pois eu achava que ela ia roubar toda a sessão. 
Ela ia falar das coisas dela, das dificuldades dela, o quanto ela lutou, o quanto ela 
sacrificou, mas eu acho que até vou chamá-la pra você conhecer. Uma pessoa muito legal 
mas é muito assim…ai sou a boa…mas ela é legal sim. A relação é muito boa, ela me deu 
presente nos dia do namorados pra você ter uma noção. A gente fica bastante com ela, a 
gente sai, eu tento evitar pra não ficar muito assim, mas a gente vai assiste o jogo, ela é 
numa boa, topa tudo. É como uma galinha chocando, você precisa ficar lá, olha tou 
aqui...Então assim tá lá meu cunhado, minha cunhada, meus sobrinhos, as tias do P, todo 
mundo mora lá. A AP não vai por causa dele, eu que acho, o que eu percebo. (1 Entrevista) 
 
 
 Por vezes,a maneira pela qual a família lida com o que não consegue ou não pode 

explicar a F é negligenciado. As falas são soltas e não são seguidas de uma explicação. Esta 

falta de informações corretas levou F a tirar suas próprias conclusões sobre o ocorrido, o que 

o deixou confuso. Estas situações, que, muitas vezes, não são necessariamente secretas, mas 

que pelo fato da família não conseguir articular acabam se tornando, (como, por exemplo, a 

fertilização in vitro ou a cremação do pai), prejudica a construção de significados por parte de 

F, uma vez que geram lacunas em sua história, impedindo-o de construir uma narrativa 

coerente sobre os fatos.  

 Tanto estas situações, que elas não conseguem explicar, como os segredos familiares, 

geraram desconforto em M e P. Sempre que F se aproximava do assunto, elas se 

entreolhavam e faziam gestos escondidos de F para se comunicar. Podemos pensar que os 

segredos criam um clima de desconfiança na família. 

 
 
M:“…na verdade, ele não sabe disso, mas foi feito fertilização, né? Nem sabe o que é isso, 
então o P acompanhou todo esse passo, ele que dava todas as injeções tudo, foi muito 
presente, muito, muito, muito presente.” (1 Entrevista) 
 
 
M: Minha sogra vem também de um primeiro casamento e casou com essa pessoa (ÂP), que o 
P tinha como pai, mas que não era o pai de verdade. E esse padrasto morreu há dois anos, 
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foi uma forma violenta que eu não quero falar aqui. Ele tem um irmão (TP2) que tá fora que 
eu também não quero falar e o outro irmão (TP1) foi para o interior e tem dois filhos da 
idade do F…” (1 Entrevista) 
 
 

               As situações que geram sofrimento e conflitos parecem não ter espaço para 

discussão. Quando uma situação potencialmente conflituosa surge, é logo interrompida, e eles 

recomeçam como se nada houvesse acontecido. A tentativa de não entrar em contato com os 

sentimentos como a tristeza e a raiva, impede que haja continência efetiva. Quando não 

podem ser expressos, não há possibilidade de serem trabalhados. Em especial os sentimentos 

de raiva parecem evocar na família o medo de potencial destruição, o que acaba por ensinar a 

F que não é possível lidar com eles. Podemos observar que sentimentos de raiva e 

agressividade aparecem nas brincadeiras entre F e AP, porém, logo são contidos. 

 

F: Quando eu to triste eu fico meio emburrado, né? (olha para a mãe e M ri). Eu fico meio 
triste aí eu vou no meu quarto e fico assim (coloca a cabeça atrás da mãe). Aí a mamãe vai lá 
no quarto e fala que eu tô nervoso. Aí eu vou lá no quarto dela e peço desculpas, aí ela me 
perdoa e a gente começa tudo de novo. 
M: É faz tempo que a gente faz isso. Eu fazia com o P mas ele não fazia com a gente. Era eu e 
o F que fazíamos com ele. Tipo, se eu faço uma cagada com você eu falo “vamo começar de 
novo?”. Com o P por exemplo a gente tava no quarto e eu falava “vamo começar de novo?” 
aí eu saio do quarto e volto “oi amor”e ele “oi amor”e com o F é a mesma coisa. Quando eu 
tou muito brava eu falo, “não quero começar de novo”, e ele fica “ah vamo começar de 
novo, vamo começar de novo”. Aí “tá vamos começar de novo”, e ele sai e vai no banheiro e 
volta “oi mamãe”, e eu “oi F”. Daí ele começa a conversar, me beija, fala que me ama e eu 
falo que eu também. É como se não tivesse acontecido aquilo e começado de novo. Às vezes 
ele fica muuuuito bravo, como a mamãe às vezes, e eu falo “como a mamãe às vezes não sabe 
lidar com as emoções, você não tá conseguindo lidar com as emoções agora. Você tá muito 
nervoso”… (3 Entrevista) 
  

AP: Tá bom eu sou a vovó. Nossa que vovó bonita, de camisola. 
F: Eu sou o menino. 
AP: “Oi meu filho, tô com saudades F”. 
F: “É, você está com saudades?” 
AP: “Estou. Dá um beijinho na vovó F”. 
(os boneco se beijam) 
AP: “Meu neto querido. Eu te amo F”. 
F: “É verdade? Você poderia me dar um abraço?” 
(os bonecos se abraçam. Depois F pega o boneco e começa a bater no boneco vovó) 
AP: “Ai é assim?” 
F: Esse é o boneco falso. (F troca o boneco por outro). Esse é o verdadeiro, esse é o 
verdadeiro. 
AP: “Ai meu netinho querido vovó te ama!” 
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(F bate novamente no boneco) 
AP: “Aí é assim que você faz com a vovó? É assim que você faz com tua avó?” 
F: Esse é o falso, é o falso. 
(F pega uma boneca) 
AP: “Vem F, vem F”. 
(F bate com a  boneca na vovó. AP faz cara de que não gostou. F troca novamente o boneco) 
F: “Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa?” 
AP: “Pode” 
F: (bate novamente com força na vovó) Urrrr,urrrr, urrrrr. Depois de tudo isso ela dança 
(põe os dois bonecos dançando e depois entrega para AP). Esse é o seu par. 
AP: E quem é esse? 
(não entendo o que F diz) 
AP: Eu amo muito, muito. 
F: Ele tem barbinha… 
AP: Eu gosto de qualquer jeito dele.  Amo muito. (beija o boneco e faz como se tivessem 
dançando valsa) 
F: Faz uma dança mais animada (ensina a avó a música). Agora é a minha vez. (começa a 
dançar quando M encerra a conversa comigo e fala que têm que ir embora). 

 

 

b) Vivências familiares diante da perda 

 

 b1)  Processo de Adoecimento e Morte 

 

 A doença de P,  diabetes, foi descoberta quando ele tinha seis anos de idade. A mãe de 

P não sabia do histórico familiar de diabetes e, por isso, seu adoecimento pegou a todos de 

surpresa. Por terem descoberto tarde a doença, não puderam reverter o quadro. P iniciou um 

tratamento e, por algum tempo, pôde controlar a evolução da doença. Porém, de acordo com 

sua mãe, o médico que o tratava, e a quem ele havia se afeiçoado, mudou-se. P decidiu, então, 

que não se trataria mais, por não ter afinidade com o novo médico. 

 AP ora associa o aparecimento da doença pela questão da hereditariedade, ora a atribui 

ao modo como P lidou com a ausência do pai, atribuindo ao impacto desta falta o papel de 

desencadeador da doença. A tentativa de encontrar uma causa para doença, bem como as 

explicações para a forma descuidada com que P lidava com a sua saúde, parecem estar 

relacionadas, respectivamente, a uma busca de atenuação do sentimento de culpa e do 

sentimento de abandono. AP tende a amenizar  a gravidade das situações (a doença do filho e 

o alcoolismo do marido), o que pode estar associado a uma defesa frente aos sentimentos 

referidos acima.  
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AP: É ele brincava, mas ele pensava muito, engraçado né, diferente, ele observava mais as 
coisas. Eu acho que ele sentia muito. Ele sentiu muita falta do pai de pequeno. Eu me separei 
ele tinha uns 4 anos e o outro tinha 2 e pouco, e daí uns tempos ele ficou diabético. Mas na 
família do meu ex-marido, a maioria é diabético e nós nem sabíamos, depois é que começou 
a aparecer. Meu sogro acho que era, não sabia, depois veio meu filho com seis anos e 
quando descobriu a glicemia dele tava 400 e pouco, então não dava mais pra reverter, teve 
que tomar insulina e aí foi. (2 Entrevista) 
 
 
AP: ... eu trabalhava com médico, eu levava ele no HC, nas consultas, tinha um médico que 
ele gostava muito, ele cuidava direitinho, fazia os regimes, direitinho. Depois esse médico foi 
embora para ser residente, mas era muito bom médico e entrou um outro no lugar e ele não 
gostou desse médico, não tinha afinidade nenhuma. Depois ele começou a ficar meio rebelde 
às vezes, às vezes não, era muito variável. A gente tinha uma casa pequena, era minha mãe 
que cuidava deles, não tinha ninguém casado, só eu e que voltei com dois filhos, minha mãe 
reclamava muito, cansada, com as crianças, reclamava que as crianças davam trabalho, que 
tava cansada e eu comecei a trabalhar para ajudar, então nós fomos assim…eles tinham 
muito carinho das minhas irmãs…a única coisa que eu sinto…a gente era uma família 
carinhosa…mas às vezes quando a gente ia dormir, ele queria dormir um pouco comigo, 
acho que queria aconchego e essa minha irmã que era formada em Ciências Sociais ela não 
deixava. Então quando ele queria deitar comigo um pouco, diz que tinha aquela complexo de 
édipo então ela não deixava de forma nenhuma. Tanto que agora que ela é casada com filho, 
ele falou pra ela do jeito que ela era, porque ele sentiu muito e eu também senti muito. (2 
Entrevista) 
 
 
 
 O modo descuidado como P lidava com sua saúde afetava a todos na família.Devido a 

sua condição de saúde, P passava muito tempo em casa, já que estava aposentado por 

invalidez e cuidava a maior parte do tempo de F, enquanto M trabalhava. F presenciou várias 

crises de hipoglicemia do pai, vendo-o ter convulsões, desmaios e tendo que socorrê-

lo.Apesar das muitas tentativas, M não conseguiu fazer com que P se cuidasse, o que gerava 

conflitos e brigas entre eles. Por P ser visto como alguém forte e corajoso, e que gostava de 

viver, o fato dele não se cuidar parece contraditório para a família. 

 

M: E ele nunca se cuidou, mas ele não queria morrer. Parece muito controverso, eu procurei 
muitas terapias e ele conseguiu brigar com todas as terapeutas que eu levei, sabe? (1 
Entrevista) 
 
M: AP disse que ele era uma pessoa batalhadora…Por isso é contraditório. Esse homem 
tinha tanta força…eu falava “você tem tanta força dentro de você, você pode tudo que 
quiser”.  
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 A doença de P gerou outras perdas, como a aposentadoria precoce e limitações na 

mobilidade. Entendemos que estas perdas impactaram a família como um todo. Podemos 

inferir que a aposentaria e as condições de saúde, que limitavam P para trabalhar, acarretaram 

em uma diminuição do padrão financeiro que tinham. As consequências da doença de P 

impactaram ainda os planos de M em expandir a família, uma vez que os cuidados eram 

voltados a P, impossibilitando qualquer espaço para uma nova criança. 

 Apesar de M sempre ter trabalhado, houve uma mudança no seu papel em relação às 

responsabilidades financeiras da família, lugar que era antes ocupado por P. Ela passou, 

então, a controlar o dinheiro e a pagar as contas. 

  O outro ponto a ser considerado parece ter afetado o filho mais diretamente: a perda 

de mobilidade de P, consequência das cirurgias, não permitia que ele brincasse com F. Além 

da dor dos ferimentos, P não podia se contaminar; brincadeiras que envolviam atividade 

física, como jogar bola, correr ou andar de bicicleta, não eram possíveis. Estas perdas são 

vistas por M como a perda de uma referência masculina.  

 

M:É vascularização, teve que abrir o peito, descobriu que o tronco cardíaco tava entupido... 
e o P ficou muito tempo internado e ficou com a perna toda aberta pois teve que tirar daqui e 
por aqui (aponta para perna e depois para o coração) então o P não conseguia brincar muito 
pois não podia encostar aqui e aqui e eu trabalhava e depois as coisas se perderam…não era 
mais uma referência masculina muito forte, de brincar, correr, ele nunca foi, ele (o F) não 
tem essa vivência. (1 Entrevista) 
 

 Estas questões, entretanto, não parecem ter o mesmo sentido para F. O pai é visto por 

ele como alguém com quem ele brincava e se divertia, sempre muito presente – a questão da 

limitação física era secundária.  

 P, sempre que possível, estava com a família, esforçando-se para fazer parte dos 

programas, mesmo quando não queria ir. M relata que isto mudou depois que P precisou fazer 

hemodiálise e não pôde mais viajar. Mesmo assim, M continuou a fazer os programas de lazer 

com F, como, por exemplo, viajar.  

 As internações e outros procedimentos relacionados à doença de P eram vividos 

cotidianamente pela família. Porém, as constantes internações eram fonte de angústia e 

preocupação. M esforçava-se para que F pudesse estar com o pai nos momentos de internação 

e, apesar de encontrar resistências, as internações faziam parte da vivência da família.  
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M: Ele ia bastante, e a gente brigava, pois ele não podia entrar, ai a gente brigava com o 
segurança, saia correndo pra ele poder entrar e subia pela escada. Na última internação lá 
na B, o F não podia subir e o P não podia descer, então era só com cadeira de rodas, ele não 
conseguia ver o F, né F? Ai a gente transferiu ele pro A pois a gente achava que ia ter um 
tratamento mais elaborado assim, mas ele ficou só cinco dias, morreu lá mesmo. (1 
Entrevista) 
 
M: Eu voltei para casa e era um dia que choveu muito e eu falei para o F “vamos ficar com o 
papai, a gente vai fazer um acampamento no hospital hoje”. Ele topou, começou a arrumar 
as coisas e ai minha irmã chegou e disse que era um absurdo o F ir para o hospital, era uma 
quinta feira. (1 Entrevista) 
 

 A família foi encontrando estratégias para lidar com as internações constantes e com a  

ausência de P. Nesses momentos, M contava com a família, buscando apoio para ajudá-la a 

cuidar de P. F também esforçava-se para encontrar formas de lidar com a ausência do pai.  

 

F: Eu parei de chamar, porque sempre que o papai tava lá em casa eu chamava ele. Quando 
ele não tava, eu nunca chamei. Eu só ficava do lado, eu pensava. E sempre que o papai ficava 
internado eu também não falava.  
E: Falava o que F? 
F: Ahhhh que nem chamar. Eu falava assim “papai vem cá” e ele vinha da cama dele. Às 
vezes ele falava “to indo”, ou “já vou”, e ele vinha na minha cama e sempre ficava comigo. 
E: E como era quando ele tava internado? 
F: Eu sempre ficava, nunca chamava a mamãe, só o papai. (4 Entrevista) 
 
 
 Ao longo do relacionamento do casal, as divergências sobre as crenças religiosas eram 

fonte de conflito. Apesar de eles terem encontrado uma forma de conviver com a divergência, 

M sente-se culpada por não ter incentivado o marido a procurar ajuda na religião, entendendo 

que esta poderia tê-lo amparado ou, ainda, tê-lo ajudado a lidar com a doença – algo que M 

não conseguia fazer, apesar de seus esforços. 

 Durante o processo de adoecimento, P desenvolveu uma série de problemas de saúde 

e, em muitas das vezes, passou por procedimentos cirúrgicos e internação. Apesar do 

agravamento de sua saúde, P se recuperava e voltava para a casa. A família se mobilizava 

para ajudar P. A forma como conseguiam fazer isso se dava intervindo quando um novo 

problema surgia, mas nunca conseguiam ajudá-lo na prevenção. O processo de enfrentamento 

da doença estava voltado para curar um sintoma, nunca para ir à raiz da questão. 

 No entanto, esta dinâmica esgotava os membros da família e, com a frequência 

aumentada das internações e dos problemas nos últimos meses de vida de P, a angústia e o 

desespero tomavam conta da situação. Os sentimentos de raiva por P não se cuidar e por 
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estarem vivendo aquela situação intensificaram-se, levando M ao esgotamento físico e 

emocional. F, por sua vez, cuidava da mãe, apesar de se sentir também angustiado; o medo de 

perdê-la fez com que ele deixasse seus sentimentos em suspenso, não encontrando 

continência para o que estava vivendo. Os sintomas como a enurese se intensificaram neste 

período. 

 

M: Porque ficou tudo muito perturbado. Um pouco antes do P falecer eu passei por um 
momento de depressão, eu faço terapia, foi assim, não de se matar mas de se morrer resolve 
tudo e acaba, entendeu? Então foi muito difícil. E o P falava “eu não sei o que fazer par ate 
ajudar”, porque era difícil. 
E: Você lembra F como foi esse período que a mamãe tava sofrendo bastante, que o papai 
tava internado? 
F: Ahã. Ela sofreu muito. Eu ajudava muito ela também né?  
M: Ahã. 
F: E também quando eu ajudava a mamãe ela ficava contente, né? Eu ajudava muito a 
mamãe. Eu ficava feliz quando ela ficava feliz. Teve um dia que o papai tava internado e eu 
dormi com a mamãe. Sinto saudades do papai também. 
(3 Entrevista) 
 

 

b2) Processo de luto  

 

 Nas últimas internações, a possibilidade da morte tornou-se mais concreta para a 

família. Não havia espaço, entretanto, para discussões a respeito da possibilidade daquela 

perda, que era vivida isoladamente. Neste caso, além de uma dinâmica familiar pré-existente 

de não discussão de determinados assuntos, a situação agravou-se por P usualmente se 

recuperar de condições graves de saúde. Não poder falar abertamente sobre os medos e a 

tristeza gerou angústia em M e F, e impossibilitou que a família se organizasse frente à perda. 

M fazia um movimento de ora se aproximar de P, ora se afastar, o que pode indicar essa 

percepção da possibilidade da perda (no afastamento). Porém, esse movimento aparece 

acompanhado de sentimentos de culpa, já que M não esteve presente quando P faleceu. 

 

E: E esses medos você acha que já eram antes ou foi depois que o papai morreu? 
F: Eram antes, antes, antes. 
M: Fala pra E do que você tinha medo. 
F: Eu tinha medo de perder a mamãe e de que o papai morresse. Só.  
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M: Nem a mamãe viu na verdade, pois o que aconteceu é que eu tava trabalhando naquele 
período e ele (P) ficou sozinho (começa a chorar). Eu sinto que cansou sabe? Não era mãe? 
Era uma doença atrás da outra. Quando sarava o coração era o fígado, quando não era o 
fígado era rim, quando não era o rim era o olho, ou a perna, era tudo. Então assim eu 
percebi que a família como um todo tava internada de novo e eu tava passeando. (1 
Entrevista) 
 
 

 As dúvidas em relação ao que, em última instância, havia provocado a morte de P 

abriram espaço para confusões e incertezas por parte da família. A tentativa de dar sentido à 

perda parece relacionada com a procura por respostas exatas sobre o que aconteceu. M 

repassa os momentos finais de P, tentando compreender a sequência dos fatos para encontrar 

a causa da morte, assim como possíveis culpados. 

 
M: ...nos últimos tempos a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Na verdade a causa 
morte ninguém sabe, colocou um monte de coisas no atestado de óbito, mas foi uma elisipela, 
uma infecção que dá na perna, mas a porta de entrada deve ter sido o pé. Começou a sentir 
muita dor, dor, gemido de dor e internação toda hora e então a gente não sabe. (1 Entrevista) 
 
M: E ele tava sozinho esse dia e muita dor, muita dor. Daí ele ia fazer uma arteriografia pois 
tava com uma necrose no pé e dai eu liguei para ele. Ele fez de manhazinha, né mãe? Ai 
liguei para ele e ele falou que não podia se mexer naquele dia e eu falei se ele queria que eu 
chamasse minha mãe. E ele falou “chama sua mãe”. Aí eu chamei e minha mãe ficou com 
ele. Eu conversei com ele e tal… aí fui para casa pois o F ia ter a primeira sessão com a 
psicóloga, pois ele tava muito angustiado. Eu voltei para casa e era um dia que choveu muito 
e eu falei para o F“vamos ficar com o papai, a gente vai fazer um acampamento no hospital 
hoje. Eu e você vamos dormir com o papai”. Ele topou, começou a arrumar as coisas e 
minha irmã chegou e disse que era um absurdo o F ir para o hospital, era um quinta feira. E 
ela falou “eu fico com o F e você vai pra lá”. Eu tinha perguntado no dia anterior se o P 
queria que eu levasse porta retrato pra dar uma animada, ele falou que queria, aí eu 
coloquei vários porta-retratos na mala. Daí, quando cheguei no quarto, ele não tava e eu 
desci para hemodiálise. Não me deixaram entrar e eu fiquei angustiada. Falei com minha 
mãe por telefone, pois eu tava sozinha, e não me deixavam ver… ele nunca ouviu isso tá (fala 
de F), é a primeira vez… Aí, o médico do P eu conhecia, que eu trabalho em hospital, 
trabalhava, e quando ele veio eu perguntei se o P tinha morrido, o que tinha acontecido, e ele 
disse que sim, que ele tinha morrido, que tinha acabado de acontecer. Minha mãe me contou 
que ele não queria descer pra hemodiálise, e ele morreu lá. Me falaram que ele tinha tido 
parada cardíaca, foram 5 paradas, as quarto primeiras eles conseguiram reverter e a quinta 
não. Eu até pedi uma cópia do prontuário e falava que ele tinha tido parada respiratória. Eu 
acho que foi comida de bola de médico mas eu nunca vou saber. E minha mãe falou que ele 
não queria ter ido. Ele pediu para não ir pra lá. (1 Entrevista) 
 
 

 A morte foi percebida pela família como repentina. P estava se preparando para uma 

nova cirurgia que prolongaria sua vida, e a família estava olhando para a sua recuperação. 
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Apesar da gravidade da situação, P, por muitas vezes,havia estado gravemente enfermo; estar 

doente era o modo como a família o conhecia, e a morte veio como inesperada.  

 As outras perdas que ocorreram após a morte de P contribuíram para que o processo 

de luto ficasse em suspenso. As atribulações que ocorreram após o roubo que sofreram 

mantiveram a família, em especial M e F, ocupados com questões práticas, como regularizar 

documentos e equipar novamente a casa.Por algum tempo, isso os afastou de pensarem sobre 

a morte de P e de entrarem em contato com os sentimentos evocados. 

 

M: É assim…o P tava internado, ai a TM se separou do N, o P morreu e depois de nove dias 
invadiram nossa casa e levaram tudo que tinha dentro. Então levaram os brinquedos do F… 
F: Levaram o play station 2. 
M: O play station 2 que era a referência do que ele brincava com o pai levaram embora, as 
cartinhas que o F fez para o P, as que o P fazia pra gente, levaram tudo embora, então a 
gente se viu assim… 
F: Levaram meu boneco do chaves. 
M: Até o boneco do chaves eles levaram. Então o F ficou assim, sem nada, eu fiquei sem 
nada e a gente não tinha nada. Foi muito difícil, muito difícil, por isso parece que a gente 
pulou uma fase, a gente não conseguia chorar o luto pois tinha que correr atrás de tanta 
coisa, documentos, foi uma corrida atrás da outra, pois eu corri muito com o P por causa das 
internações, por conta de… era muita coisa…depois o P morreu, depois esse assalto, a gente 
não conseguia parar. Tinha que pegar esses documentos que eram importantes, meu pai foi 
pra lá…foi tudo tão bagunçado! Agora que as coisas tão se acertando. Então foi difícil 
quando a  gente não tinha mais toda aquela coisa, pois quando você tem muita coisa, não 
consegue parar pra pensar na vida, porque vai, aí quando parei eu comecei a alugar minha 
mãe, você ta vendo como ela fala, né tadinha…e eu falava, falava, falava e falava “mãe 
desculpa”, e ela falava “não, pode falar”. E doía mais, porque tinha mais tempo pra pensar, 
pra sentir, agora que eu tou conseguindo. Faço terapia também já há algum tempo, agora 
que tô conseguindo, tipo chorei, passou vamos tentar elaborar isso... 
(1 Entrevista) 

  

 Após a perda do pai, o medo de perder a mãe se intensificou, levando F a questionar-

se sobre seu futuro, caso a mãe também morresse. Entendemos que esta é uma preocupação 

esperada em crianças – entretanto, que neste caso, o cuidado extremo de F com a mãe parece 

ser um sintoma direto disso. Esta inversão de papéis pode também bloquear a expressão dos 

sentimentos de F, que, muitas vezes, ajuda a mãe a lidar com seus sentimentos de desamparo 

e tristeza.  

 
M: Às vezes ele é mais maduro que eu, e não sei se é uma dificuldade minha e as pessoas 
ficam falando que ele é um mini adulto, um mini adulto e eu fico pensando que será que eu 
que alimento isso nele? Quem nem hoje, eu toda xiliquenta e ele fala: “calma”, fala um 
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monte de palavras bonitas, e não é ele que tem que fazer isso! Que ele é criança! (4 
Entrevista) 
  

 Outro fator que parece contribuir para que F não exponha sua dor é a postura do avô 

materno, que sempre reforçou que ele “deve ser forte e não deve chorar” (sic), que tem que 

ser um “soldado” (sic). Não encontrando continência para sua dor, a expressão dos 

sentimentos de dor e tristeza podem ser muito angustiantes e ameaçadores, já que são vistos 

como sinal de fraqueza. 

M, por sua vez, luta para encontrar o lugar de F em sua vida após a perda do marido. 

Mostra-se confusa com relação ao lugar que F ocupa na vida dela. Por vezes, F ocupa o 

espaço do genitor falecido, fazendo coisas que antes o pai fazia, como, por exemplo, 

massagem na mãe. Esta inversão do lugar de quem protege pode contribuir para que F cuide 

do outro mais do que seja cuidado; na tentativa de proteger a mãe, ele não expõe suas 

dificuldades e sua dor. Este quadro parece ser dificultado pelo lugar que F ocupa na família, 

de sempre querer agradar, e que pode estar relacionado com um medo de perder o amor, de 

perder a pessoa que ama caso não cuide dela, ou, ainda, de ser abandonado. O papel que 

assumiu de cuidar da mãe e de fazer as coisas para agradá-la é intensificado com a perda do 

pai, que era quem anteriormente ocupava este lugar.  

 Por ter perdido o companheiro e a pessoa em quem se amparava nas dificuldades, M 

sente-se desamparada e busca em F esta figura. Apesar de reconhecer que este lugar, o do pai, 

não deveria ser ocupado por F, ainda não consegue lidar com o que perdeu, depositando no 

filho estas necessidades. F, por sua vez, corresponde a este lugar. 

 

M: Eu choro mais que o F. Então quando eu começo a chorar, o F vem com a mãozinha fazer 
massagem em mim. Às vezes eu percebo que ele faz muita coisa que o P fazia comigo, então 
daí eu gosto, mas eu tento controlar pois uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. 
Então para eu não deixar essa responsabilidade com ele, de ter que ficar fazendo massagem 
nas minhas costas, falando palavras bonitas. Mas ele às vezes também tá assustado, mas ele 
quer me proteger. (2 Entrevista) 
  

AP: A M gosta de sair bastante, a gente ia viajar pro interior, ele voltava cansado dirigindo e 
ela falava “ah vamo no mercado” e ele ia. Tava sempre junto, né filha? 
M: É ele ia, ia pra me agradar pois ele se sentia feliz por me agradar, então ele sempre ia, 
sempre ia. 
F: Também quando a gente ia na festa lá, lembra da festa? Aquela que eu comi pão, que a 
TM foi, a festa italiana. Então o papai não queria aí a gente foi sozinho, eu e a mamãe… 
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M: É que a gente tinha brigado né F? A gente tinha brigado eu e o P. Eu briguei com ele e 
ele ficou bravo e não quis ir, não quis ir aí pedi pra ele ir e ele não quis ir e a gente foi 
sozinho. 
F: Só que depois a mamãe ligou pro papai pra saber se ele queria e ele falou que sim. Aí a 
mamãe foi lá em casa e buscou o papai e voltou e ele ficou com a gente. 
M: E o que que a mamãe falou com ele pra ele ir? 
F: Pra agradar a mamãe. 
M: E por que que ele tinha que agradar a mamãe?  
F: Se sentia feliz por agradar a mamãe. 
M: E que o amor era sempre mais forte né? 
F: Ahã. 
(3 Entrevista) 
   
 
M: Acho que hoje tadinho, ele me consolou porque eu chorei o dia todo, sabe? Ele me 
ajudou. 
F: Eu tenho que ganhar um prêmio. 
M: Que prêmio? 
F: Igual o do UP, ele ajudou e ganhou um distintivo. 
 

 Tanto M como F estão buscando formas de reconhecerem e compreenderem os 

diferentes sentimentos vivenciados neste processo. M sente-se por vezes perdida com as 

reações de F (como, por exemplo, a de não chorar e a de ficar feliz ao pensar que o cachorro 

está bem) e não consegue interpretá-las. Ela teme que o filho não esteja “sofrendo”, ou que 

não esteja contando a ela o que realmente sente – apesar de M reconhecer no filho outras 

reações, como o nervosismo. M expressa seus sentimentos de forma diferente, chorando e 

dizendo quando está com saudades. Podemos pensar que, apesar das formas distintas de 

expressar a dor, F pode estar evitando entrar em contato com os sentimentos de tristeza por 

não encontrar um espaço continente.  

 

M: Então assim, às vezes não fica muito… não sei se se elabora a morte e o luto, aconteceu 
virou a página e pronto, eu não… 
E: Você entende isso com relação a quem? 
M: A ele, ao F. Uma vez ele falou pra mim, eu dei o C, C é o cachorro… 
E: Onde eu ponho o cachorro (aponto para o genograma)? 
F: Do meu lado, ele é meu irmãozinho. 
M: O F não queria que eu desse o cachorro, o meu pai levou o C pra ser doado em uma 
feirinha e ele tá perto da casa do meu pai. Eu nunca mais fui ver, mas o F pode ir ver quando 
ele quiser. O F sofreu muito, muito nervoso, mas não chora, ficou muito tenso, e eu 
conversava com ele daí eu falei, foi num domingo né mãe? Falei que o vovô tinha doado o C 
pra uma pessoa legal. Esta criança se transformou, ele ficou tão leve “O C tá bem!”. Ele 
brincava e ria : “O C tá bem. Tou tão feliz que o C tá bem!”Não foi isso?  
(1 Entrevista) 
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 O modo pelo qual M muitas vezes se vê, como alguém menor, ruim, faz com que ela 

queira se convencer de que tudo está bem e a forçar situações que demonstrem o quanto eles 

são felizes, de maneira que os outros a vejam como uma boa mãe. Esse movimento atropela o 

processo de luto de Fe cerceia seu espaço de expressão de dor, tristeza e dificuldades, uma 

vez que ele precisa estar feliz o tempo todo. Porém, ao mesmo tempo, M aponta que ele não 

chora, que não está sofrendo. As mensagens ambíguas confundem F e ele não sabe como se 

comportar, nem o que lhe é permitido ou não fazer e sentir. 

 

M: Ele escreve umas coisas que eu não entendo, por isso eu falo que preciso de um 
decodificador. A casinha que ele não conseguia fazer. Ele tá desenhando melhor sabia? 
Antes não desenhava nada, a casa dele era um quadrado. Daí eu sentei com ele, que era uma 
ansiedade minha né, e ensinei ele a fazer casa daí ele tá fazendo agora. Só que eu manipulo, 
falo pra ele colocar o chão da casa, uma casa florida, a árvore por frutos no tronco… 
E: E por que você faz isso? 
M: Porque eu, então, é uma necessidade minha de que quando ele fizesse um desenho as 
pessoas vissem e dissessem que ele estava bem, pois a casa estava estruturada, não tinha 
nenhum, sabe? E isso era o meu dia a dia, com o P era assim. Mostrar uma coisa que…não 
era que não existia, mas dourar a pílula, deixar ela sempre mais bonita. Então por que o F 
não pode tirar só A sabe? Tem que tirar com louvor. Eu fico ensinando as coisas… 
(Devolutiva) 
 

M: Eu acho que sim. Agora falando com você é mais fácil dizer que ele faz uma casa 
estruturada do que um quadrado. Né F? “Eu vou te ensinar a fazer uma casa!”. Eu fiz tanta 
casa com esse menino! E ele “eu não lembro o que tem nessa casa”e eu “vamo lá”. Mas é 
muito difícil…e sei lá vai ver tem um monte de crianças que não sabem desenhar uma casa. 
Aí ele fica mal porque a casa não tá boa… 
(3 Entrevista) 

  

 M sente dificuldades em compreender as atitudes de F e não sabe como agir. Apesar 

dos comportamentos dele que ela julga difíceis, como não brincar, não chorar ou não 

expressar os sentimentos, estes já ocorriam antes da morte de P.Entretanto,somente agora foi 

possível olhar para eles, uma vez que a família esteve sempre ocupada com questões relativas 

a P. Na situação atual, M encontra-se sem o marido para lidar com as questões do filho e se 

sente insegura no papel de mãe.Essa insegurança a leva, muitas vezes, a não filtrar as 

colocações feitas por outros membros da família no que tange à educação de F;ela se sente 

confusa em como agir, o que dificulta que F reconheça as atitudes da mãe e saiba o que 

esperar dela. 

 F, por outro lado, busca na mãe segurança, muitas vezes testando-a para ver se pode 

confiar nela como sua protetora. 
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M: Por exemplo, quando a gente foi viajar, uma queixa na escola, normalmente 
pedagogicamente ele se sai muito bem em tudo, mas ele é muito tímido e muito adulto então 
ele não consegue brincar. Então a gente vai brincar no balanço o F pergunta p mim, foi uma 
vez só que ele foi brincar no balanço, pois é raríssimo, ele pergunta assim pra mim “Mamãe 
você tem certeza de que esse equipamento é seguro?”. Falei “F, vai brincar, não se preocupa 
com isso não”. Não sei se isso… 
F: Não foi não, você falou que ia segurar e ai quando eu tirar as mãos (faz como se tivesse 
tirando o boné) e ahhhhh (faz como se tivesse caindo).  
(1 Entrevista) 
 

 F  se esforça para compreender os sentimentos da mãe e as mudanças em seu 

comportamento. Por vezes, atribui a si o motivo da tristeza da mãe, já que não pode ajudá-la. 

Em outros momentos, atribui essa tristeza à perda do pai.  

 

M: Ontem ele falou pra mim assim, eu fiquei quieta não sei porque, “nossa o que aconteceu 
com você?” e eu falei “nada” e ele falou “você tava com o rostinho tão mais animadinho e 
eu falei “nada, não aconteceu nada”, né F? 
F:Ahã. 
E: Você percebe quando a  mamãe fica triste? 
F: Às vezes. Às vezes ela fica triste mas não quer me contar. 
E: O que você acha que deixa ela triste? 
F: Ah não sei. Hum, talvez porque eu sou muito pequenininho pra entender porque ela fica 
triste. 
E: Mas o que você acha que deixa ela triste? 
F: Saber que eu sou muito pequeno. 
M: Você acha que isso me deixa triste??? 
F: Não, eu tava falando da minha prima. Eu acho que ela (mamãe) fica triste porque ela 
perdeu uma pessoa muito especial.  
(3 Entrevista) 
 

 A compreensão da doença e a forma como é entendida pela família pode estar 

relacionada com os cuidados extremos de F consigo (como sua preocupação com a 

alimentação ou o seu medo de se machucar). A identificação de F com o pai – mesmo sexo, 

mesma idade de quando o pai desenvolveu a doença, não ter o pai presente – pela avó é uma 

questão. Ela considera que a doença do filho deu-se pelo fato da ausência da figura paterna 

após o divórcio, além do fator hereditário. 

 
E: Você sabe do que o papai tava doente? 
F: Eu sei. Era de diabetes. Uma doença que dá no coração, no fígado, em um monte de 
lugares. 
E: Da onde você acha que vem essa doença? 
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F: Não sei. Nem os médicos sabem. O papai pegou porque o pai, do pai verdadeiro do meu 
pai, ele tinha que dá diabetes e sem querer ele passou pro papai. Passou pro filho dele, daí o 
pai verdadeiro do papai passou pro papai. 
(4 Entrevista) 
 
 
 O medo de uma repetição parece rondar a família estendida de P. Esta identificação 

pode levar os membros a interpretarem as atitudes de F por essa ótica, comparando-o com o 

pai, aumentando sua angústia e reforçando seus comportamentos identificatórios. 

 

M: …Eu acho que tem uma angústia, não uma angústia, mas uma coisa assim meio embutida, 
o P ficou doente, o P ficou rebelde com 6 anos, o P isso, aquilo, ele é filho do P, parece que  
tem uma sequência… 
E: Quem entende assim? 
M: A família. Eu tenho essa impressão. 
(Devolutiva) 

 

 Em uma de suas brincadeiras, podemos observar a tentativa de enfrentamento de F do 

temor de ser acometido pela mesma doença que matou o pai . 

 
F: Esqueci de fazer o gigante Tor. 
E: É parte do vídeo-game? 
F: É. 
E: Uma parte dele é do mal e uma parte do bem. Um dia ele fez uma coisa que transformou 
ele no mal todo. Esse aqui é o gigante, esse é o papai e esse sou eu. Eu ataquei a aranha 
mortal. 
E: Nossa, parece perigoso. 
F: Eu olhei pra ela e eu ataquei. Eu dei um passo pra lá e ataquei (levante e mostra como 
fez). O papai aqui tá correndo. Ele ia correndo com o escudo. 
E: O papai corria com o escudo? 
F: É. (pega o lápis e o apontador e faz como se o apontador fosse o escudo batendo no lápis - 
que era o monstro) 
E: Era pra bater no monstro com o escudo? 
F: Era pra fazer isso (mostra com o cotovelo empurrando algo). Mas ele não morria. Era 
muito grande. Só se jogasse na cabeça. 
E: O monstro não morria? 
F: Não. Só se tivesse a mesma força que ele. 
E: E alguém tinha a mesma força que ele? 
F: No final, ele consegue ter a mesma força que ele (aponta para o desenho) 
E: Ele que era você, é isso? 
F: Ahã.  
E: Você consegue ter a mesma força do monstro? 
F: Ahã. 
E: E aí dá pra vencer o monstro? 
F: Ahã. 
(4 Entrevista) 
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 O que acontece após a morte de alguém é assunto proposto por M e AP para F. Apesar 

de não terem a mesma religião, ambas acreditam na existência de um Deus,  de um céu e que 

a pessoa, quando morre, vai para esse lugar. Estas informações ajudam F a construir uma 

compreensão do que aconteceu.A ideia de que o céu é um lugar bom ajuda a confortá-lo: o 

pai, nesta lógica,estará bem.  

 
E: E onde você acha que ele tá F? 
F: No céu. 
E: E onde fica o céu? 
F: Num lugar muito especial, lá em cima. 
(4 Entrevista) 
 

M: Eu percebo assim, que o F tá conseguindo falar bastante e ele consegue falar mais, ainda 
fica muito tenso, mas ele consegue falar mais, ele falou nesse fim de semana né? (dirige-se 
para a sogra, que afirma com a cabeça) “qual é a estrela que é o papai?” 
AP: Ele perguntou assim “qual a estrela no céu que é o meu pai?”e eu disse “é a que brilha 
mais forte, a mais bonita!” 
F: É que não tinha nenhuma estrela que brilhava… 
AP: Tava, só lembra que nós achamos aquela maior… 
F: Sim, mas ela não tava brilhando mais… 
AP: É mas todas as estrelas brilham… 
F: Algumas brilham mais do que as outras. 
M: É que o céu tava um pouco assim, mas sempre tem uma que brilha mais. 
AP: Ele perguntou a do lado, quem era aquela do lado. É o ÂP, meu marido que faleceu 
também há dois anos e pouco. E ele perguntou “e a outra?”. “É o tio que faleceu há três 
anos”. “E a outra?”. “Ah não sei é muita gente”. 
(3 Entrevista) 

 

 A continuidade do vínculo com o pai aparece no significado construído por F do que 

acontece quando as pessoas morrem. O pai permanece olhando pela família e protegendo F, 

como seu anjo da guarda. Esta construção parece ajudá-lo a lidar com a saudade e com a falta 

do pai.  

 

E: Você acha F que o papai tá a distância olhando vocês? 
F: Eu acho sim. 
E: Você acha que mais alguém da sua família acha isso também? 
F: Todo mundo (pega na mão da mãe). 
(2 Entrevista) 
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 O pai era uma figura de cuidado, a quem F recorria quando estava com medo e 

buscava sentir-se protegido. Com sua morte, F perdeu também sua figura de proteção. 

 

E: O que mais mudou depois que o papai morreu? 
F: Eu parei de chamar, porque sempre que o papai tava lá em casa eu chamava ele. Quando 
ele não tava, eu nunca chamei. Eu só ficava do lado, eu pensava. E sempre que o papai ficava 
internado eu também não falava.  
E: Falava o que F? 
F: Ahhhh que nem chamar. Eu falava assim “papai vem cá”, e ele vinha da cama dele. Às 
vezes ele falava “to indo”, ou “já vou”, e ele vinha na minha cama e sempre ficava comigo. 
E: E como era quando ele tava internado? 
F: Eu sempre ficava, nunca chamava a mamãe, só o papai. 
E: Ah é, e por que? 
F: Eu gostava de chamar o papai, não a mamãe. 
(4 Entrevista) 
 
 

 Os segredos em torno da morte do avô paterno podem gerar insegurança em F. 

Indagamo-nos se a relação de confiança que a mãe tanto pede que F estabeleça com ela não 

estaria, assim, comprometida. 

 As falas, os gestos, os olhares denunciam que algo está oculto e a criança percebe – e 

ela preenche esses espaços vazios com as mais diversas fantasias. O que foi dito não condiz 

com a verdade e pode levar a confusões na interpretação dos gestos e olhares entre os adultos, 

quando o assunto vem à tona. 

 A comunicação familiar é permeada por não-ditos e segredos, o que leva F a não obter 

algumas informações sobre a morte do pai e a não participar dos rituais fúnebres. Por não 

conseguirem explicar sobre a cremação, a família acabou por impossibilitá-lo de compartilhar 

os sentimentos e compreender um aspecto do que acontece com a pessoa quando ela morre. F 

busca saber onde está o corpo do pai, porém suas perguntas ficam sem respostas.Há sempre 

uma lacuna nas suas informações, que prejudica sua construção de significados. 

 
F:  E as gravatas? 
(enquanto conversa F brinca com um boneco) 
M: A gente guardou uma. 
F: Qual? 
M: Ah depois eu te mostro. É uma que o papai usou bastante. 
F: Você deu a  preta e a vermelha? 
(M e AP se entreolham em silêncio) 
M: Ah F eu não me lembro… 
F: A preta e vermelha era a que eu mais gostava e o papai também mais gostava. 
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AP: Essa não foi com ele? 
M: É tô pensando isso. 
AP: Eu acho que a vovó achou tão bonita né? (nesse momento M olha para AP e faz não com 
a cabeça. F está no chão de costas para elas brincando) 
(Silêncio) 
M: Eu vou procurar depois, eu não sei bem…(olha novamente para AP).  
(3 Entrevista) 
 
 
E: E teve rituais? 
M: Ele não participou de nada. Ele nem sabe. (fala rapidamente) 
E: Tá. 
M: Eu perguntei pro F, contei o que aconteceu, houve a cremação mas ele não sabe nada, ele 
também nunca perguntou, só perguntou quando a gente foi na Igreja “é aqui que o papai tá 
enterrado?”e eu falei “não”. Mas ele não sabe de mais nada, ele não perguntou e eu também 
não falei. Nem sei se é a hora e… 
AP: Não tenho ideia! 
M: Ele nunca me perguntou e eu não falei.  
(3 Entrevista) 
 
 
 
 Desde o agravamento da saúde de P, F lutou para encontrar formas de lidar com a sua 

ausência, nos momentos em que necessitava do pai. Pensava no quanto o pai era um homem 

forte e corajoso e que, se ele também o fosse, seus medos iriam embora. Aos poucos, 

começou a perceber que podia lidar com seus medos e eles foram diminuindo. 

 

F: Então desde os cinco anos, não desde os quarto, eu sempre chamava o papai quando eu 
tava com medo e daí ele vinha lá, acordava vinha na minha cama, ficava um pouquinho 
comigo e depois ele ia lá pra cama dele, voltava e ia dormir.  E eu ficava e era sempre um 
medo que eu tinha passava. 
E: O papai ajudava a passar o medo? 
F: Ahã. 
AP: Muitas vezes eu escutei ele “papai!” e ele “já vou”. Ia lá, levantava e ia ver meu 
meninão né filho? Ficava com você, conversava… 
E: E agora como é quando você sente medo? 
F: Agora quando eu sinto medo, eu não sinto medo de muitas coisas agora. Agora eu 
descobri que é tudo faz-de-conta. 
E; Então os seus medo diminuíram? 
F: É. Antes era assim (abre os braços), depois diminuiu pra assim (fecha um pouco) e agora 
tá assim (faz uma distância de mais ou menos um palmo). Depois diminui pra isso e aí pra 
isso (junta as mãos). 
E: Mas e quando tá assim (abro um pouco as mãos) quem você chama? 
F: Quando eu faço assim é que eu não vou ter quase nenhum medo e assim eu não tenho. 
AP: Mas ela tá perguntando quando você tem um medo, um medo pequeno quem você chama, 
quem você tem vontade de chamar? 
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F: Ahhhh eu não chamo ninguém. O que eu penso mesmo é que o papai fazia brincadeiras 
comigo e o que eu penso é que ele tá bem e ainda penso em Deus. Aí tudo isso que eu penso 
já faz uma coisa que eu penso. Não preciso chamar, primeiro eu penso. 
(3 Entrevista) 
 

 Podemos pensar ainda que o temor de não sobreviver à morte do pai e as fantasias 

sobre o que aconteceria caso o pai morresse diminuíram, uma vez que percebeu que ele e a 

mãe sobreviveram à essa perda. 

 

M: Fala para a E do que você tinha medo? 
F: Eu tinha medo de perder a mamãe e de que o papai morresse. 
E: E hoje F esses medos são iguais? 
F: Não. Abaixou. 
E: Abaixou? 
F: Sim 
(2 Entrevista) 
 
  
 Outro fator importante no enfrentamento de F, é poder ser reassegurado pela mãe de 

que ela irá cuidar dele e não irá abandoná-lo. As mudanças no comportamento da mãe, que 

também está passando por seu processo de luto, o deixam inseguro;ele não a reconhece, o que 

o leva a buscar a mãe que ele conhece para se sentir confortado. 

  

M: O F fala a noite pra mim…acho que eu posso falar pra E e pra AP né? 
(F faz sim com a cabeça) 
M: Ele fala assim “eu sinto falta do seu olhar que tá muito longe e ter você é uma alegria e 
me faz bem”. Aí ele abraça, se aconchega e vai se acalmando. No começo ele, porque o F 
não fala muitas coisas que ele sente, então a gente começou a conversar mais e mais e eu 
falei que ele não precisava ter medo de contar as coisas, (F abraça a mãe) aí ele começou a 
me contar mais as coisas que causavam medo nele. E tinham muitos medos, mas aí ele 
começou a falar.  
(2 Entrevista) 
 

 Após a morte de P, M e F se experimentaram de forma diferente. A dinâmica familiar 

era muito intensa, a vida agitada; eles sempre estavam correndo atrás das coisas, tendo que 

resolver problemas, lidar com o aparecimento de novas doenças, que exigiam, muitas vezes, 

internação e cirurgia. A angústia de que algo ruim poderia acontecer pairava sobre a família e 

tomava todo seu tempo.  

 M viu-se obrigada a rever seu comportamento para conseguir mudar o lugar que tinha 

na dinâmica entre os três, de ser egoísta e precisar de toda a atenção (sic), para poder 
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também dar lugar às questões e dificuldades do filho. Isto a faz rever seu papel de mãe, o que, 

por vezes, a deixa muito angustiada e perdida, mas que em outros momentos, a direciona para 

o tipo de mãe que deseja ser para seu filho. F, muitas vezes, a ajuda nesse processo e, quando 

se sente protegido, pode dizer o que pensa e sente, mostrando a ela suas necessidades. Este 

movimento é de extrema importância, já que, ao se conhecerem melhor, podem estabelecer 

uma forma mais efetiva de se comunicar e, portanto, ter suas necessidades atendidas. 

 M consegue ouvi-lo em alguns momentos, porém,em outros, a insegurança e 

ansiedade acabam tomando conta, cegando-a frente ao que ele está lhe mostrando.  

 
M: “...agora que eu tô começando a  desacelerar, e desacelerar pra vida mesmo, porque eu 
sempre fui muito assim, e tô gostando de ficar mais tranquila. E ele (F) fica mais tranquilo 
porque eu era muito ansiosa, o que tinha que fazer, e eu vejo muito de mim nele nesse 
sentido, então eu olho e falo meu Deus como o P tinha que me acalmar agora esse papel eu 
faço pra ele (F). Então o que o P representava pra mim agora eu tô fazendo pro F porque 
não tem mais ninguém pra fazer pra mim. E eu percebo também que muito do que eu fazia 
era porque tinha o P, de capricho, porque tinha alguém atrás...Então eu sinto pelo P mas fico 
feliz por mim, você fala puxa eu poderia ter feito por mim isso antes, ou sido menos 
caprichosa, mas era a dinâmica de nós dois, ele gostava disso. 
E: Você tá dizendo que hoje você gosta de ter podido mudar um pouco esse lado? 
M: Muito! Mas me fazia bem antes, era muito bom. E é lógico que eu sinto falta daquilo, de 
ficar cheia de manhas e ter alguém pra cuidar dessa manha toda. Não tem. E eu não 
possibilito manha pra ele (F), mas esse é o amadurecimento que eu não conseguia antes. 
Dele pensar, dele refletir, às vezes eu acho que ele é mais maduro do que eu era com o P, 
porque ele reflete bastante e ele tem muita percepção das coisas.  
(3 Entrevista) 
 
 
 O movimento de M abre espaço para que F possa, aos poucos, se sentir cuidado e 

olhado, promovendo segurança para que ele possa se abrir para novas experiências. Durante 

as entrevistas, M traz o quanto F está podendo brincar, se divertir. Pensamos que antes a 

angústia e a tensão que permeava a família não permitia tais experiências. O medo de que o 

pai morresse e do que aconteceria se isso acontecesse ocupava-o, e o medo de não sobreviver 

à perda era sentido tanto por F como por M. Ao verem que puderam sobreviver, esta angústia 

diminuiu. A família estendida de P percebe este alívio. 

 No entanto, este movimento oscila e situações que remetem ao que viveram 

anteriormente reativa as angústias e os medos, como no caso relatado por M de que F se 

desespera quando ela não está se sentindo bem (no caso, uma dor no ombro). 

 

M: (fala em um tom mais baixo) A tia colocou que apesar da tristeza, a morte do P foi uma 
libertação da angústia desse menino, então ele tá melhor com o que aconteceu. Então eu 
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amadureci isso porque pode ser verdade, já que foi muito difícil as coisas que ele viu, mas aí 
acho que às vezes vem aquela coisa toda… 
E: Nele e em você. 
M: Exatamente! 
(Devolutiva) 

 

 Podemos observar que tanto M como F desejam se sentir felizes novamente e poder 

encontrar formas de fazer isso acontecer mesmo na ausência de P. Este movimento aponta 

para a elaboração, porém, se só ficarem nele, não podendo olhar para sua perda, acabam por 

abrir espaço para trabalharem os sentimentos referentes a ela.  

 
 
M: Quando o P tava vivo a gente sempre cantava a música, qual é F? 
F: Ah não sei. 
M: Ah vamos comigo pra E saber. 
F: Tá tá. Começa que eu canto metade. 
M: Amo você, você me ama, somos uma família feliz! Com um forte abraço e um beijo te 
direi, o meu carinho é pra você. (cantam juntos apontando um para o outro. AP assiste 
sorrindo) 
M: Quando o P morreu (enxuga as lágrimas) eu quis cantar essa música, daí o F, eu muito 
inteligente quis cantar essa música, F chorou muito porque faltava a terceira pessoa e faltava 
o abraço, então a gente não podia cantar, porque faltava. E eu falei “ eu sei que falta, mas a 
gente não deixou de ser feliz por conta disso né?”. Então a gente começou a cantar né F? 
Hoje a gente canta. 
E: Hoje dá para cantar? 
M e F: (fazem sim com a cabeça) A gente canta. 
(2 Entrevista) 
 
 
F: A gente tá se recuperando por causa que a gente tava cantando. A gente conseguiu 
guerrear. 
M: Eu sempre falo pro F “F, a gente era muito feliz com o papai…” 
F: A gente ainda é… 
M: “…só que a gente ainda é feliz, só que o papai não tá presente, mas a gente não pode 
deixar de ser feliz” então a gente batalha por tudo né F? 
 
 
 

 Ao que parece, o modo de F lidar com a dor é o de continuar sempre em frente, 

batalhando. Pensamos que este pode ser um mecanismo de defesa para entrar em contato com 

seus sentimentos de tristeza e raiva, sentidos como ameaçadores. Esse  movimento se 

assemelha à postura de AP ao lidar com suas perdas. 
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 Nos últimos 5 anos, AP relata ter perdido a mãe, o cunhado – na mesma época em que 

o filho estava no hospital para um processo cirúrgico complicado–, o marido, de forma 

violenta; houve o rompimento com o filho adotivo e, 3 anos depois, a morte do filho. Os 

significados atribuídos à morte do marido(ele havia sofrido muito na vida e que nas vésperas 

da morte queria partir), e para a morte do filho(ele estava sentindo muitas dores e sofrendo 

muito), apontam para uma tentativa de encontrar um sentido para aquelas perdas.  

 O modo de enfrentamento de AP é o de continuar sempre lutando. Podemos pensar 

que não parar nunca é uma forma defensiva frente ao enorme sofrimento e desamparo, 

provocado pelas múltiplas perdas que sofreu. É uma forma de não entrar em contato com os 

sentimentos de abandono e a raiva provocada. Entendemos que, pelo que AP acredita na vida 

pós-morte – para que a pessoa morta possa continuar sua jornada é necessário perdoar –, 

entrar em contato com tais sentimentos pode ser muito angustiante e desorganizador. Porém, 

se esta defesa se cristaliza, não permite que AP possa de alguma forma elaborá-los. Da 

mesma forma que não permite que esta aceite ajuda, que possa contar com outras pessoas para 

partilhar seus sentimentos, mantendo-se sempre forte e ativa.  

 Apesar de AP apontar que está bem, que conseguiu lidar bem com suas perdas, M 

discorda, expondo sua preocupação de que nada disso tenha sido elaborado.  

  

AP: Eu...para mim é difícil né? Mas eu consegui superar bem...a gente sente saudades, sente 
dor, mas eu acho que superei bem. 
 
 
AP: Sabe, eu não sei se é porque a gente vai levando tanto na vida, vai sofrendo, então 
parece que eu vou ficando mais, se eu tenho mais em volta de mim, mais madura, então dá 
pra suportar mais, então eu não sei… 
M: Eu contesto (fala chorando e olhando para a sogra). Eu acho que a AP deve ser tão 
destruída por dentro, assim, tem que tá sempre lutando, lutando mas nunca foi elaborado 
isso, nada, desde lá na infância. Tá sempre, lutando, lutando, lutando. 
AP: A vida inteira, desde que eu me conheço por gente, sempre lutei, trabalho, penso sempre 
na família, né?  
(2 Entrevista) 
 
 
 
 
b2.1) Significados centrais construídos 
 
1. Significados relativos à tentativa de dar sentido ao que aconteceu 
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a) Significados relativos à morte 

• A morte foi inesperada 

• A morte não faz sentido 

• A morte poderia ter sido evitada 

• A morte não poderia ter sido evitada 

 

 A morte de P pegou a todos na família de surpresa. Apesar das condições de saúde de 

P serem graves, esta era uma condição recorrente e com a qual já haviam se acostumado a 

lidar: P se recuperava e voltava para casa. Na última internação, a família esperava que o 

mesmo fosse acontecer e, portanto, não tomou atitudes diferentes das outras vezes, focando 

em sua recuperação.  

 A visão idealizada de P, como uma pessoa forte, indestrutível, fez com o processo de 

aceitação da perda se tornasse mais difícil. Morrer não faz sentido dentro dessa história. 

Podemos pensar que este significado era uma forma defensiva de lidar com a possibilidade da 

morte e dos sentimentos evocados, como a tristeza ou, ainda, a raiva por P não se cuidar.  

 Reverter a idealização da figura de P parece ser um ponto importante no processo do 

luto familiar, uma vez que nele podem ser vistas as fraquezas e deficiências. Ele pode ser 

visto como um ser mortal; a morte pode figurar, portanto, como parte integrante da evolução 

da sua doença.  

A notícia da morte de P soou como não pertencendo àquele contexto, não dava sentido 

à história familiar.  

 

M: Você não conhece o histórico do P mas era assim ele tava morto e sobrevivia, tava morto 
e sobrevivia, sempre... 
(1 Entrevista) 
 

 Em alguns momentos, M fala que a morte não poderia mesmo ter sido evitada, uma 

vez que quando chega a hora não há nada que possa feito, e ressente-se por ter sido 

prematura. Entretanto, esse significado parece não ser completamente suficiente, já que dentro 

do contexto em que viviam, a morte de P parecia não se encaixar.  

 
M: Mas também tem aquela coisa, ele morreu porque tinha que morrer, chegou a hora dele, 
mas às vezes as coisas são prematuras, ele tava muito doente certo, mas a gente sempre 
conseguia reverter, sempre a gente reverteu.  
(1 Entrevista) 
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 Os membros da família começaram, então, a lutar para tentar compreender o que havia 

acontecido. A busca por informações corretas e precisas sobre a causa da morte tornou-se 

primordial.A construção familiar de que a morte poderia ter sido evitada levou-os a buscar 

culpados.  

 

b) Significados relativos à culpa 

• O outro foi culpado pela morte 

• O falecido foi culpado por sua morte 

• Eu fui culpado pela morte 

• Deus foi o responsável pela morte 

 

 M e AM direcionam, em um primeiro momento, a culpa ao hospital e aos médicos. O 

fato de não ter ficado claro o que em última instância causou a morte de P contribui para este 

movimento. Podemos pensar que, ao direcionarem a culpa a terceiros, direcionam também 

sua raiva a eles. Este movimento pode ser uma defesa, que evita direcionem a raiva ao 

falecido e aos seus sentimentos de abandono e desamparo, já que este não cuidou de sua 

saúde ao longo da vida.  

 

AM: Ele pediu pra não fazer, pois queria descansar um pouco, que ele tava respirando forte. 
Ele foi contrariado, mas tinha que fazer. Ele deu tchau para mim e eu fui embora para casa e 
ele ficou fazendo hemodiálise.  
M: Ele terminou a sessão, o médico falou. Na verdade eu não acredito muito nisso  mas o 
médico falou que ele terminou e… é o medico da hemodiálise e o médico da vascular… pelo 
CRM do médico da hemodiálise ele é muito novo, muito, muito novo. Não que isso implique 
em alguma coisa mas, o P era um caso muito complexo precisava de alguém muito experiente 
pra cuidar dele. Ele perguntou para o P se ele tava com dor, pois o P tava com muita dor e o 
P falou que não. Ele (o médico) desligou a máquina, que tava tudo certo e ele virou para 
escrever no prontuário e o P levantou e caiu. 
E: E no que você não acredita? 
M: Eu acho que foi comida de bola, acho que não cuidaram bem dele, não conseguiram 
reverter a situação e se fosse uma pessoa mais preparada, pois o P  ficou só cinco dias lá no 
A, não deu tempo de ninguém conhecê-lo mesmo e se tivesse respeitado a vontade dele, se 
tivessem esperado um pouco para ir para hemodiálise, pois ele já tinha feito a geografia dele 
de manhã e é um exame complexo (voz em tom de raiva) ou se tivesse mais experiência na 
hemodiálise podia reverter com as drogas entendeu? Eu acho que não houve um preparo 
para cuidar dele... Mas nunca tinha ido lá no hospital A porque o hospital dele era a B. 
E: A senhora compartilha desta visão? 
AM: Compartilho. Foi desse jeito. 
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(1 Entrevista) 

 

 Apesar de não dizer de forma explícita, M, por diversas vezes, aponta o quanto o 

marido não se cuidava. Podemos inferir que estas falas atribuem a culpa da morte ao falecido, 

por sua negligência com a saúde, e que se este tivesse se cuidado poderia estar vivo. Porém, 

esse significado parece ser algo velado na família e que provavelmente gera sentimentos 

angustiantes. Atribuir culpa ao falecido é, de certa forma, dizer que este desejou a morte e 

pode ser muito ameaçador, por colocar em risco o amor que este tinha pela família.  

 Em outros momentos, M atribui a culpa a si por não ter sido uma boa pessoa, ter 

sentimentos ruins, sujos e, por isso, foi castigada. Pode ser menos ameaçador atribuir a si a 

culpa do que atribuir ao falecido.  

 
 
M: Antes eu achava que será que eu tinha merecido isso, que foi castigo. Hoje eu tenho essa 
referência (de que não é). Então fica tudo meio misturado assim…(fala baixo e gesticulando 
para mim enquanto F está brincando) 
M: E ele fica “calma, calma” 
(4 Entrevista) 
 

 M atribui culpa a si, ainda, por achar que não conseguiu convencer P a se cuidar. 

Novamente podemos pensar que esta é uma forma defensiva frente aos sentimentos de 

abandono e sentimentos de rejeição, de não ser boa o suficiente, ou ainda amada o suficiente, 

para que ele quisesse se cuidar para ficar com a família. Entrar em contato com esses 

sentimentos é ameaçador, por ativar sentimentos antigos em M, de menos-valia, de se sentir 

inferior aos outros. 

  F, com as informações que tinha sobre a causa da morte de P, de que o pai foi 

infectado pelo machucado que o cachorro fez em seu pé, o direciona a atribuir a culpa a si, 

por ter desejado o cachorro. O pouco entendimento da doença do pai e de sua progressão, 

aliado à tentativa de compreensão da situação pela mãe, que também procura uma causa para 

morte do marido, pode ter levado F a acreditar que era o culpado. Este significado gerou 

extrema angústia em F. Porém, quando se abriu um espaço para poder falar desta dor, certas 

confusões puderam ser desfeitas, como no caso da mãe poder explicar a F a origem daquela 

doença e suas consequências.  

  Ainda assim, a busca de compreensão da causa da morte permanece, levando F 

atribuir a Deus a culpa pela doença do pai. Este significado pode gerar conflitos entre os 
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membros da família, em especial em indivíduos religiosos, o que pode dificultar que ele seja 

trabalhado. Observamos que F logo contestou a mãe no que se refere à atribuição da culpa a 

Deus. 

 

M: …a gente foi viajar e eu fiquei muito preocupada com ele, eu falei isso pra ele, porque 
sempre ele me conta as coisas que passam pela cabecinha dele, mas ele começou a ficar 
muito nervoso na viagem, depois que o pai tinha falecido, e eu perguntei o que era e e ele fez 
assim (respira fundo) e falou: eu vou te contar. Ai ele desabou a chorar, chorou muito e me 
contou. Na verdade a gente pegou um cachorrinho, o P não queria mas eu e o F sim. O 
cachorro era um de-mô-ni-o em forma canina, foi uma experiência lamentável, né F? eu te 
falei,  que cachorro destruía tudo, fazia xixi em tudo, e o F falou que achava que ele tinha 
sido o culpado pelo P ter morrido pois  ele quis o cachorro, o cachorro arranhou a perna do 
P, entrou bichinho pelo sangue e matou o papai. Que ele tinha matado o papai. 
F: Não foi isso não. 
M: Que ele tinha culpa... Fala você filho. 
F: Não sei. 
M: Que ele tinha culpa por ter matado o pai. Ai conversei falei do diabetes…depois eu 
descobri que minha sogra falou que o P tinha diabetes por causa da separação dela do pai 
dele quando o P tinha a idade do F, seis anos, mas a família tem um histórico muito grande 
de diabetes, de gente que perdeu a perna, tem uma sobrinha que tá ficando cega…e eu contei 
pro F isso, que tinha o diabetes na família já, que o papai sofria do diabetes, um diabetes 
grave, daí o F me respondeu que desde que ele (o pai) era um anjinho lá no céu, ele (Deus) 
mandou o diabetes para a família, que a culpa era dele… 
F: Não falei não (fala enfaticamente). 
M: Falou sim. 
F: Não falei não. 
E: O que você falou F? 
F: Não me lembro, faz tempo que eu falei, mas o que você falou não foi verdade. 
M: Ele disse (fala para mim). Você tava chorando a gente tava na cama, a mamãe abraçou 

você e a gente começou a conversar… 
F: Eu não falei. 
E: Qual parte ela falou que você não falou? 
F: A última parte que ela falou. 
E: Qual que é? 
F: A do anjinho, não é verdade. 
M; Você não falou nada disso? 
F: Não. 

      (1 Entrevista) 
 

c) Significados relativos a atitude do falecido 

• Ele era muito forte 

• Ele não queria morrer 

• Ele não se cuidava 
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 A família procura entender o comportamento de P, de não se cuidar, mesmo tendo 

uma doença crônica, mesmo após ter sofrido com tantas complicações e cirurgias. Todos os 

membros familiares participantes da pesquisa compartilham o significado de que P não queria 

morrer. AM e AP reforçaram ainda diversas vezes o quanto P amava a família.  

 Eles lutam para tentar entender o porquê de como alguém que queria tanto viver e era 

tão forte, sempre batalhando por muitas coisas na vida e superando diversos obstáculos, não 

se cuidava. Isso parece ser incoerente para a família. 

 
AP: Quando ele tava internado e as enfermeiras iam colher sangue pra ver a glicemia dele, 
elas tinham dó de ficar picando o dedo e ele falava “deixa que eu mesmo pico”, e ele mesmo 
picava, era assim, eu achava ele forte. 
E: Você compartilha dessa visão M? 
M: Eu compartilho que ele era um homem forte mas (olha para a sogra) eu não acho que ele 
se cuidava. 
AP: Não, ele não se cuidava mesmo (enxuga as lágrimas). 
M: E é contraditório isso, ele queria viver muito, mas muito, muito mesmo. 
AP: Ela ficava em cima pra ele se cuidar, ficava mesmo. 
M: Mas ele não se cuidava. Por isso era contraditório, como alguém que queria viver muito 
não se cuidava…  
(2 Entrevista) 
 
M…E a dona AP disse que ele era uma pessoa batalhadora…Por isso é contraditório. Esse 
homem tinha tanta força…eu falava “você tem tanta força dentro de você, você pode tudo 
que quiser”.  
(2 Entrevista) 
 
 
  

2. Significados relativos ao enfrentamento 
 

a) Significados referentes à autopercepção 
 
• Posso lidar com o sofrimento 

 Ao longo do processo de adoecimento de P, tanto M como F puderam encontrar 

formas de lidar com as mudanças que viriam quando não pudessem mais contar com P, como 

quando F sentia medo à noite e não podia chamar o pai.  

 Após a morte de P, a percepção de que sobreviveram à perda e puderam continuar, fez 

com que se sentissem fortalecidos para enfrentar dificuldades e medos.  

 

• Não posso lidar com o sofrimento 
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 A dinâmica familiar anterior à perda, dentro da qual, quando uma situação conflituosa 

surgia, eles começam de novo, não abria espaço para que eles trabalhassem os sentimentos 

mobilizados. Pensamos que este movimento estava à serviço de protegê-los de questões que 

poderiam mobilizar sentimentos como a raiva, e que poderiam abalar a relação que tinham. 

Porém, ao não se aprofundar na discussão, não podem integrar tais sentimentos em suas 

vivências e trabalhá-los.  

 
F: Quando eu tô triste eu fico meio emburrado, né? (olha para a mãe e M ri). Eu fico meio 
triste aí eu vou no meu quarto e fico assim (coloca a cabeça atrás da mãe). Aí a mamãe vai lá 
no quarto e fala que eu tô nervoso. Aí eu vou lá no quarto dela e peço desculpas, aí ela me 
perdoa e a gente começa tudo de novo. 
M: É faz tempo que a gente faz isso. Eu fazia com o P mas ele não fazia com a gente. Era eu e 
o F que fazíamos com ele. Tipo, se eu faço uma cagada com você eu falo “ vamos começar de 
novo?”. Com o P por exemplo a gente tava no quarto e eu falava “vamos começar de 
novo?”aí eu saio do quarto e volto “oi amor”e ele “oi amor”e com o F é a mesma coisa. 
Quando eu tou muito brava eu falo “não quero começar de novo”e ele fica “ah vamos 
começar de novo, vamos começar de novo”. Aí “tá vamos começar de novo”e ele sai e vai no 
banheiro e volta “oi mamãe”e eu “oi F”. Daí ele começa a conversar, me beija fala que me 
ama e eu falo que eu também. É como se não tivesse acontecido aquilo e começado de novo. 
Às vezes ele fica muuuuito brava, como a mamãe às vezes, e eu falo “como a mamãe às vezes 
não sabe lidar com as emoções, você não tá conseguindo lidar com as emoções agora. Você 
tá muito nervoso”… 
M: O F não gosta de nenhuma história de final triste. Ele não deixa assistir filme de final 
triste. Tem que ser de coisa boa. O primo ia contra uma história triste pra ele e ele disse “se 
for coisa boa você continua, se for ruim você pàra agora que eu não quero saber”.  
(3 Entrevista) 
 
 
 Precisar estar sempre feliz é uma forma encontrada por F para não entrar em contato 

com os sentimentos de tristeza e dor, com as quais percebe-se que não pode lidar, uma vez 

que não encontra continência por parte da mãe. Assim, F evita situações que possam 

mobilizar tais sentimentos, como não poder assistir filme ou ouvir uma história com final 

triste. Esta postura não permite que F possa se fragilizar e receber o conforto e cuidado 

necessário para lidar com esses sentimentos. 

 
 
E: Queria que você desenhasse como você está se sentindo, pode ser? 
F: Ahã. 
(sentamos no chão) 
E: Aqui tem canetinha, lápis de cor… 
F: Como eu estou me sentindo?  
(pensa um pouco e começa a desenhar em silêncio) – DESENHO 1 
F: Pronto. Estou me sentindo feliz, felicidade toda, dia feliz, noites felizes e dias felizes (vai 
apontando no desenho). 
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(retoma o desenho e começa a pintar) 
F: Pronto. 
E: Quem é este? 
F: São as mesmas pessoas. Sou eu. É que este aqui é a primeira fase, segunda fase, terceira 
fase e quarta fase.  
E: E as fases são os dias? 
F: Ahã. É que eu escolhi, cada dia to diferente. 
E: Cada dia você tá diferente? 
F: Ahã. 
E: Aqui você tá como? 
F: Diferente desse. Aqui eu to feliz, feliz e feliz (aponta para todos os desenhos). 
E: E o que tá diferente então? 
F: O rosto. Aqui tá pra lá, aqui tá que nem uma água, e aqui tá que nem um biscoitinho, só 
que assim (faz o redondo com a mão). 
E: Ah então é o rosto que muda, é isso? 
F: Ahã. Mas o amor nunca. 
E: O amor nunca? Mas o rosto muda? 
F: O amor muda sempre, cada vez mais. 
E: Entendi. Mas as coisas mudam né F? 
F: Ahã. (volta a desenhar com a cor azul). É bom que eu não vou ter que pintar o cabelo 
dele. É difícil pintar o cabelo todo. Eu gosto de azul, mas gosto mais do azul escuro. Ainda 
bem que cada rosto é diferente senão eu tinha que pintar tudo assim. 
E: Então é bom que cada rosto seja diferente? 
F: É, mas é a mesma pessoa. (4 entrevista) 
 
 

• Tenho que ser forte  

• Temos que continuar 

 

 Ter que ser forte é uma construção sobre si que revela potência. Porém ao permanecer 

de modo rígido nesse lugar F não pode se fragilizar e se permitir ser cuidado, o que implicaria 

em entrar em contato com a dor e a tristeza. Esta atitude pode ser vista como uma defesa. Ter 

que continuar  foi uma forma encontrada por F para lidar com suas perdas. Esta postura é 

reforçada tanto por AP como ÂM.  

 

E:  O que aconteceu depois que a mamãe contou que o papai tinha morrido? 
F: Eu fiquei triste, mas eu sei que a gente não vai desistir por causa disso. 
E: E alguém pensa igual a você? 
F: Todo mundo pensa igual a mim. 
(4 Entrevista) 
 

 

b) Significados referentes a relação com o mundo 
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•  Não posso contar com o outro 

•  Não me sinto protegido 

 

 F não consegue entrar em contato com situações que provoquem tristeza, procurando 

sempre evitar tais situações. Podemos pensar que esse seja um mecanismo de defesa frente ao 

desamparo provocado que é sentido como muito ameaçador; ele teme não encontrar alguém 

que possa ajudá-lo.    

 

M: O F não gosta de nenhuma história de final triste. Ele não deixa assistir filme de final 
triste. Tem que ser de coisa boa. O primo ia contra uma história triste pra ele e ele disse “se 
for coisa boa você continua, se for ruim você para agora que eu não quero saber”. 
 
 

 A atitude dos membros da família é de muitas vezes não oferecer um espaço 

continente para que F possa colocar seus sentimentos difíceis. Ora por eles mesmo não 

conseguirem lidar com o que os sentimentos de F evoca neles, como, por exemplo, 

sentimentos de abandono e desamparo, ora por estarem ocupados de seu próprio pesar.  

 A não validação dos sentimentos de F, por exemplo de que seus medos são bobeira ou, 

ainda, a concepção do avô paterno de que ele não pode chorar, tem que ser forte e não pode 

sentir dor, podem ter contribuído para a sentimento de desamparo.  Não havendo continência 

para o sofrimento, o mundo torna-se um lugar perigoso, do qual ele precisa manter-se 

afastado, uma vez que se algo lhe acontecer não poderá contar com ninguém para ajudá-lo. O 

mundo ameaçador o deixa inseguro e o impede de poder explorá-lo e, consequentemente, de 

se abrir para novas experiências.   

 

F: Que aqui a gente cai, e aí eu soltei a mão e ahhhhhh….raspei o braço…nossa quando eu 
passava água ficava ardendo. 
E: E quando tá ardendo assim o que você faz? 
F: Eu não conseguia mexer a mão, aí eu ficava assim (dobra o braço). Daí meu ÂM falou  
“anda direito!!! Fica assim (estica o braço)”. Aí eu (dobra o braço novamente) aí ele fazia 
(estica o braço) e eu (dobrava o braço).  
(1 Entrevista) 
 

M: É que assim, ele não consegue…ele pergunta “mamãe isso é seguro?” Eu respondo “é 
seguro”.  “Posso ficar tranquilo?”. “Pode ficar tranquilo”. Aí ele tava brincando no 
balanço e tira a mão pra arrumar o boné e se estupefou no chão. 
F: Tava atrapalhando e eu não podia ver nada. 
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M: Ele não quer mais brincar porque ele se machucou. Ele não entende que ele se machucou 
porque ele soltou a mão. 
F: É que ia arrumar, o sol tava batendo no meu olho e ai ahhhhh (se joga no chão). 
M: Dai a gente vai fazer outra brincadeira e ele fala que não é adequado… 
(F fala junto) 
F: Olha machucou, ficou sangrando, tem até a marca 
(para e olha) 
M: É ficou até a marca mesmo. 
F: É, e faz um tempão. 
M: A gente vai andar de bicicleta, a gente não gosta, e a queixa dos professores é assim - o F 
tem que aprender a ser criança, o F tem que aprender a ser criança. Eu não sei como se 
ensina uma criança a ser criança. 
E: E você correu pra algum quando saiu sangue? 
F: Não eu fiquei oh oh tá sangrando…eu disse que não era seguro… 
M: Tá vendo, aí ele não vai mais. 
F: É… 
(1 Entrevista) 
 
 

• Posso contar com os outros 

• Deus me ajuda 

 
 
 A morte de P provocou uma reflexão em M e F em relação à participação de outras 

pessoas em suas vidas em momentos difíceis. M deu uma chance à família, buscando ajuda e 

apoio nela. Ao recebê-la, percebeu que poderia contar com eles. E, ao se sentir mais 

amparada, M pôde também oferecer este apoio a F. 

 
 
F: A gente ficou bem, a gente foi reconstruindo a família. 
E: E o que te ajudou? 
(F aponta para a mãe). 
E: A mamãe te ajudou? 
(F faz sim com a cabeça. M se emociona). 
(2 Entrevista) 
 
 
M: Essas coisas de medo ele não fala muito, ele nunca me chamou à noite, sempre chamou o 
P, a vida toda sempre chamou o P e quando o P morreu ele parou de chamar, um pouco 
antes, quando o P ficou internado, então na ausência do P ele não chama. Quando ele tá com 
muito medo, que eu percebo que ele tá com medo de alguma coisa, ele só pede pra eu 
abraçar. Daí ele me abraça e ele fala pra mim “vai passara, eu sei que vai passar”.  Mas ele 
não chora. Ele só pede pra eu dar um abraço. Não sei com a senhora mas na casa da minha 
mãe ele pede pra dar um abraço, fala “fica abraçado até eu dormir”, esses tipos de coisa. 
E: O abraço faz você se sentir melhor F? 
F: Faz. 
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 A religião também aparece como uma fonte de apoio para a família. M e F 

encontraram no grupo da Igreja novas relações e, na figura de Deus, a ajuda para lidar com a 

dor. F fala que o fato de pensar em Deus o ajuda a enfrentar os medos. 

 AP busca uma explicação religiosa para o fato, que a conforta para lidar com suas 

perdas. Ao que parece a religião no qual ela foi criada e que permaneceu por muito tempo, 

não proporcionou uma explicação suficiente para confortar AP, o que ela pôde encontrar na 

visão de outra religião.  

 
 
AP: Eu nasci na religião católica e frequentei muito. Não sou de ir muito a igreja. Eu tenho 
uma fé em Deus e em Jesus enorme. Converso com eles diariamente. Eu amo Jesus e Deus. 
Ele me ajuda muito. Mas eu acredito na espiritualidade. Eu tinha ido no centro uns meses 
atrás antes de meu filho falecer, eu tinha ido no centro kardecista e eu li o evangelho e 
disseram para mim que quando uma criança nasce aqui na Terra, todo mundo fica feliz, 
brinca, faz uma festa e lá em cima todos ficam triste, e quando alguém more aqui na Terra, 
todo mundo chora mas lá em cima todos ficam felizes pois ele vai retornar pra onde ele veio 
e dizem que lá é um lugar muito bom, mas lógico pra chegar lá você não vai direto pro 
melhor, você vai passar por um  tratamento. Eu acredito que passa por um tratamento, tipo 
de um Hospital. Meu marido quando estava em coma 15 dias (para e respira) eu conversei 
com ele e meus filhos também conversaram, mesmo ele estando em coma, que ele perdoasse 
para poder seguir. É nisso que eu acredito.  
(2 Entrevista) 
 
 

c) Significados relativos ao falecido 

 

• Ele parou de sofrer 

• Ele está melhor lá 

  

 A morte foi vista por F e AP como trazendo benefícios para o falecido. P estava 

sofrendo muito, sentindo dores intensas e, com a morte, o sofrimento acabou. Assim visto, a 

morte aparece como bem-vinda, o que parece ajudá-los a lidar com a dor e a tristeza. 

 A explicação religiosa oferecida para o pós-morte, dentro do que AP acredita, a  ajuda 

a construir o significado de que o filho está bem, pois foi para um lugar bom. F partilha deste 

significado e, com a ajuda da avó, entende o Céu, lugar para onde vão as pessoas que morrem, 

como um lugar bom. Esta explicação aparece como uma forma de propiciar conforto ao 

enlutado. 
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AP: Assim, eu sinto muito,(a perda) mas do P eu levo por esse lado, que ele descansou de 
tanta dor que ele tem...  
(2 Entrevista) 
 
 
M: Ele fala sempre isso pra mim. Quando eu choro, como é que ele fala? “Ah lá vai a marica 
chorar de novo…”. Sempre fala “Você não entende que o papai tava sofrendo muito e eu sei 
que ele está bem onde ele estiver, ele está bem!”  
(1 Entrevista) 
 
 
F: Eu acho que… foi triste a morte do papai…só que ele está bem melhor lá…não sei. 
E: E lá é onde? 
F: No céu, lá não tem nenhuma briga, é tudo paz e amor.  
 
 

• O falecido vai estar sempre presente 

 

 Os significados construídos pela família de que o falecido, de alguma forma, 

permanece com eles, parecem diminuir a angústia e traz conforto para a perda. Tanto M e F 

encontram formas de manter a continuidade do vínculo com P, naquilo que ele fornecia a 

cada um deles e que foi perdido com sua morte. 

F, ao significar que o pai é um anjo da guarda que olha por ele, sente-se seguro. O 

significado dado ao anjo da guarda é o de proteção, daquele que cuida para que nada de mal 

nos aconteça. Este papel era exercido pelo o pai, o de protegê-lo e ajudá-lo a superar seus 

medos. Podemos pensar que este significado revela uma continuidade do pai nesse papel, de 

uma forma nova, e que o conforta quando ele necessita.  

 

F: Acabei. Aqui é um balão de falar. Aqui é quando a mamãe falou que o papai morreu e eu 
comecei a chorar e eu tô pensando que o papai sempre vai tá com a gente. 
E: E quem é esse aqui? 
F: É o papai. 
E: E ele tá de asas? 
F: Ele virou um anjo. 
E: Você acha que ele virou um anjo? 
F: É, ele é um anjinho da guarda meu. Ele é um anjão da guarda pra mim, porque ele não é 
criança. Anjinho da guarda é quando é criança e anjão é quando não é.  
(4 Entrevista) 
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 Após a morte de P, M, ao rever o que pensava sobre questões da vida e da morte, 

parece ter encontrado conforto ao construir que tudo não acaba quando a pessoa morre. 

Podemos pensar que esta é uma forma de poder lidar com a angústia de que a pessoa não está 

mais presente e de que nunca mais terá o que teve. Ela pode continuar mantendo o seu amor, 

o que lhe dá sustentação e esperança de que um dia poderá vê-lo de novo. Ter sido amada por 

P é uma parte de sua identidade. 

 Por um lado, isto pode ajudá-la a superar a dor da perda, porém, por outro, pode 

impedi-la de construir outras relações amorosas em sua vida. M demonstra um movimento em 

tentar encontrar um lugar para essa relação em sua vida hoje, querendo ser feliz enquanto 

estiver aqui, mas precisando manter esse amor. Não manter essa relação com P pode ser 

muito angustiante para ela, uma vez que essa ligação também dá sentindo a tudo que ela 

viveu, inclusive a todo sofrimento pelo qual ela passou.  

 

M: Mudou muito! Daquilo o que eu acreditava do pós morte, de que morreu acabou. Hoje eu 
não acho que morreu acabou. Não que morreu acabou, sei lá! Hoje eu não acredito que 
morreu acabou. E eu não queria ficar com essa ilusão, me apegando ao P que tá morto pra 
ser feliz. Eu não quero ser feliz na dependência do P. Eu quero ser feliz por mim e pelo 
F….Não quero ser infeliz porque o físico do P não tá aqui. Mas não consigo elaborar que o 
amor dele não está aqui. Às vezes eu acho que sou meio metida assim, pois eu tenho tanta 
certeza de que era tanto amor, tanto amor que não acaba assim.  
(3 Entrevista) 

 

 
M:...Mas que enquanto eu tiver aqui, eu quero ser feliz. Isso eu sempre falei pro P, que eu 
quero ser feliz, quero ser feliz, quero ser feliz. 
(3 Entrevista) 
 

 
M: Então a gente tava brincando ontem, o F tava brincando com os bonequinhos dele. Eu 
comecei a prestar atenção e era assim: o pai tinha ficado, acho que era mãe que ficou longe. 
O sapinho era a criança e o pai ficou longe, a mãe ficou longe, o sapinho ficou sozinho e daí 
eu comecei a brincar com ele e ele falou “tá bom, você conta, mas tem que ter um final feliz”. 
Daí, acho que assim, a mãe tinha morrido, ou o pai tinha morrido, não me lembro. Daí eu 
comecei a contar a historinha, que o pai tinha morrido, tinha a mamãe e o sapulha, que era o 
filhinho. Eles tavam brincando, conversando e tinham se abraçado, e a mamãe tinha ficado 
muito triste, muito nervosa e virava o rostinho assim, daí o sapulha falou assim: “eu quero 
me sentir amado e quero ser feliz!”. Aí a mamãe abraça o sapulha, vira para o sapulha e os 
dois ficam felizes. Eles querem montar uma família de novo. (neste momento a AP se ajeita 
na cadeira parecendo desconfortável). Daí chega o senhor pinça, ele tinha uma pinça dentro, 
e ele começa a namorar a mamãe. Daí o senhor pinça pega o sapinho e começa a correr por 
toda a cama com o sapinho e eles são muito amigos né F? (faz sim com a cabeça). Daí eles se 
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abraçam de novo, como uma família feliz. Daí o papai que morreu sempre fica a distância 
mas fica olhando. Daí o F se emocionou (F sorri e afirma com a cabeça). 
 
 
3.  Significados referentes à Identidade 

 
• Ocupo o lugar do genitor perdido 

 

 Observamos que F faz um movimento de tentar ocupar o lugar do pai, o que por vezes 

é reforçado por M. Apesar deste lugar oferecer recompensas, pois ele garante a mãe, é 

prejudicial, pois não permite que ele desenvolva sua própria personalidade, não podendo 

desejar e dizer de suas necessidades. Gera ainda sentimentos de frustração, pois não consegue 

suprir a mãe nas suas necessidades com relação ao pai. O pai ocupava o lugar de satisfazer a 

mãe nos seus caprichos e realizar seus desejos e F, ao tentar ocupar este lugar, pode ficar 

preso à tentativa de corresponder a estas necessidades. Os papéis ficam invertidos e F não 

permite ser cuidado. 

 
 

M: O F tá com uma mania que o P fazia massagem em mim, ele tem…tinha a mão muito boa 
e o F tem a mão muito boa, então às vezes ele… 
(F interrompe) 
F: Quem tem a mão melhor? 
(AP começa a rir) 
M: Ah F os dois tem as mãos muito boas. Então às vezes eu to lá, cabrunhada na cama assim 
e ele vem “o que você tem?”e ele percebe. “Por que você tá triste?”.”Não to não”. “Você tá 
eu te conheço”. “Não, não to”, a mesma coisa que o P, ai ele vem fazer massagem. E é 
gostoso. Mas às vezes eu acho que ele quer peg…desempenhar esse papel e eu falo “não, não 
precisa agora”e ele fala “eu vou cuidar de você”e eu falo “não, quem vai cuidar de você sou 
eu, então eu vou fazer as coisas”.  
(3 Entrevista) 

 

M: Às vezes ele é mais maduro que eu, e não sei se é uma dificuldade minha e as pessoas 
ficam falando que ele é um mini adulto, um mini adulto e eu fico pensando que sera que eu 
que alimento isso nele? Quem nem hoje, eu toda xiliquenta e ele fala: “calma”, fala um 
monte de palavras bonitas, e não é ele que tem que fazer isso! Que ele é criança! 
E: O que uma criança tem que fazer? 
M: Ser criança. Ele tem que se preocupar com coisas mais leves. Ele se preocupa com o 
cartão de crédito, se preocupa com… 
(4 Entrevista) 
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• Não sei mais quem sou 

  

 Ao se ver sem P, M é obrigada a rever os planos para o futuro e a vida de expectativas 

que tinha ao lado do marido. Isto a obriga a rever sua identidade e a pensar quem é agora sem 

aquela pessoa. Esta crise a lança para um movimento de construção de novos significados. F, 

ao apontar o modo como a mãe age, contribui para este movimento de reflexão e, por vezes, 

ela se surpreende com o que o filho lhe traz: comportamentos que provavelmente já existiam 

antes, mas que não podiam se olhados, ou não havia  a necessidade de serem revistos. 

 

M: Não. Engraçado, eu tinha muito. Como eu posso dizer? Eu não sei…. Como posso dizer 
minha relação assim…eu me sentia tão completa nessa tríade eu, F e P que eu não precisava 
de mais nada. Essa tríade era tão completa e absoluta então eu não precisava de nada, só 
precisava manter meu marido e meu filho. Não é que eu virei a cara, mas entre visitar 
alguém e ficar com eles eu ficava com eles. Tudo na minha vida era pelo P, pra gente criar 
nossas coisas, nossos sonhos… e acabou. Agora eu não sei o que fazer porque mexeu na 
tríade…preciso entender o que vou fazer agora entendeu? Porque eu perdi o que me 
mantinha. O que me mantinha era meu casamento, meu marido, meu filho.  
(1 Entrevista) 
 

M: Mas assim, a  gente sempre fez tudo junto, tudo junto. Eu achava que era tão forte essa 
base assim, que era inabalável, então quando eu vi que era abalável você perde um pouco o 
foco.  
(3 Entrevista) 
 
(M refere-se a dificuldade de lidar com o filho) 
M: Mas aí se mistura tudo sabe? Eu não consigo separar cada coisa em seu lugar. Então 
todos os sentimentos vêm. Eu, a caprichosa que o P segurava, e agora não existe mais essa, 
agora tem a (fala seu nome) que precisa ficar com o F, mas o F é fechado, não me dá o 
retorno do que gosta e do que não gosta, ou eu que não consigo perceber e ele tá 
gritando…ele falou uma vez aqui que eu não ouvia ele. E o que é que ele falou ontem? “você 
nunca sabe falar, você só sabe mandar, você não sabe conversar”. E eu fiquei muito chocada 
ouvindo isso. Ele nunca tinha falado isso pra mim, que eu só sei mandar. Aí eu pensei “será 
que ele ouviu isso ou será que ele falou a verdade mesmo?” 
 
 

• Quem eu não quero ser 

 

 Esta mudança na identidade, de casada para viúva jovem, provoca em M o temor de 

ser olhada e de sentir como coitada pela sociedade e por ela própria. Este temor estende-se ao 

filho e M luta para que eles não se sintam desta forma, fragilizados. 
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M: Eu falo pro F assim “o amor que o papai dedicou pra gente e o amor que a gente também 
tira isso ninguém tira, nunca”. Daí eu falo pra ele “você é um coitadinho porque seu pai 
morreu F?”e ele fala “não, não sou, não, não sou”. Não é. 
F: Tudo que você falou era pra falar que não é (fala bravo). 
M: Eu falo que sim pra ele falar que não. Porque eu não quero que ele se ache um coitado ou 
que eu me ache uma coitada porque eu perdi. Eu falo “dói, a gente sente, só que esse amor 
que a gente sentiu, que a gente sente ele permanece, e a gente tem que ter muita felicidade 
porque a gente viveu em uma família que tinha muito amor e isso ninguém vai tirar”. Só que 
eu explico pro F que saudade a gente vai sentir, vai doer algumas vezes e se a gente se 
abraçar vai aliviar essa dor. Né F? 
(3 Entrevista) 
 

 
• Estou mais tranqüila 

• Estou mais forte 

 

 M relata estar mais tranquila e equilibrada, agora que não vive mais a relação intensa 

que tinha com P. Afirma estar gostando de poder se experimentar desta forma, e que este é o 

exemplo que quer dar ao filho. 

 Poder se transformar para melhor implica em poder entrar em contato com os aspectos 

negativos da relação com P, daquilo que não gostava, movimento importante no processo de 

luto de M, uma vez que lhe permite desconstruir a idealização de P, podendo se abrir para 

novas experiências.  
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6. DISCUSSÃO  e CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

       O luto é uma necessidade psicológica normal e esperada para que possamos 

elaborar as perdas significativas em nossas vidas. O processo de elaboração do luto é um 

trabalho de transição para nos adaptarmos às mudanças impostas pela perda nas mais 

diversas áreas de nossa vida, e que implica a transformação da relação com o falecido e com 

o que foi perdido, por meio da construção de significados. 

 A perda de alguém significativo abala o mundo que conhecemos e impõe mudanças 

na nossa realidade. Podemos nos sentir perdidos e ameaçados, uma vez que nosso mundo 

presumido é, por vezes, desafiado, nos obrigando a rever nossas suposições do mundo e que 

até então nos dava segurança. Como bem nos aponta Parkes (1993), qualquer mudança 

importante, seja ela percebida como positiva ou negativa, obriga o indivíduo a reestruturar 

seu entendimento de mundo, assim como seus planos para viver nele.  

As mudanças vão se apresentar, em primeiro lugar, na parte do mundo que afeta o 

espaço de vida, ou seja, na forma como o comportamento é organizado, na relação com as 

outras pessoas, nas possessões materiais, no mundo familiar, no trabalho ou, ainda, no corpo 

e na mente (idem). Com a morte de P, uma nova realidade se impôs aos membros daquela 

família, afetando o modo como se organizavam, a rotina que conheciam e o papel de cada um 

dentro da estrutura familiar.   

      Ao conhecermos o que foi perdido para cada um, assim como concepções do 

mundo dessas pessoas, encontramos pistas dos significados que precisarão ser revistos por 

elas, bem como indícios da forma pela qual se desenrola seu  processo de luto. Porém, como 

apontado por Nadeau (2001), não nos enlutamos em um vácuo, mas damos sentido às nossas 

experiências na interação com os outros – eis a importância dos significados construídos em 

família e sua influência no processo de luto dos indivíduos. 

     Nesta pesquisa os significados centrais familiares foram: a morte foi inesperada; a 

morte não faz sentido; a morte poderia ter sido evitada; a morte não poderia ter sido evitada; o 

outro foi culpado pela morte; o falecido foi culpado por sua morte; eu fui culpado pela morte; 

Deus foi responsável pela morte; ele era muito forte; ele não queria morrer; ele não se 

cuidava; posso lidar com o sofrimento; não posso lidar com o sofrimento; tenho que ser forte; 

temos que continuar; não posso contar com o outro; não me sinto protegido; posso contar com 

os outros; Deus me ajuda; ele parou de sofrer; ele está melhor lá; o falecido vai estar sempre 



  100

presente; ocupo o lugar do genitor falecido; não sei mais que sou; quem eu não quero ser; 

estou mais tranqüila; estou mais forte. 

Neste capítulo iremos abordar como alguns significados familiares estão 

influenciando o processo de luto de F. Avaliaremos, ainda, os instrumentos utilizados para a 

realização dessa pesquisa, bem como nossas considerações finais. 

A família vivia uma rotina frenética devido à doença de P. Entretanto, mesmo que o 

desespero tomasse parte quando uma complicação nova surgia, quando resolvida, mesmo que 

parcialmente (não havia cura para doença de P), ele voltava para casa e o equilíbrio era 

restaurado. Tanto M como F conheceram P doente e, mesmo com as perdas que foram 

ocorrendo ao longo do desenvolvimento da doença (muitas delas graduais, como por 

exemplo a aposentaria, a ausência cada vez mais frequente), ainda assim algo era certo: P 

estaria presente. 

Pela constância deste movimento, tornou-se um hábito aquela situação – P piorava, 

se tratava e voltava para casa. A morte, pois, pegou-os de surpresa e foi sentida como 

repentina e inesperada. A imagem construída pela família de que P era indestrutível foi 

imediatamente abalada, obrigando-os a terem que rever seus conceitos sobre P, assim como 

sobre a vida que haviam planejado juntos. A tentativa de compreender a perda e colocá-la em 

uma perspectiva que fizesse sentido dentro da narrativa familiar começou imediatamente 

após a notícia da morte, na procura por respostas sobre o que havia acontecido. 

     Não saber o que aconteceu pode ser visto como uma crise, uma vez que rompe com 

aquilo que era esperado e conhecido pela família – a recuperação, ainda que parcial, de P. O 

significado familiar de que P era indestrutível entrou em colapso. A busca por respostas os 

direcionou a apontarem culpados, uma das formas encontradas pela família para tentar dar 

sentido ao que aconteceu.  

 Os esforços feitos pelos membros da família para encontrar sentido é um movimento 

necessário, é uma forma de poder recuperar algum controle frente à desorganização que a 

morte impõe. (Nadeau, 1998) 

 Apesar de P estar muito doente, não havia espaço para discutir a possibilidade da 

perda. Isso é algo muito difícil no caso de doenças crônicas, já que a família sente que, ao 

falar da morte, pode estar abandonando seu ente querido. Rolland (1998 [1995]) afirma que “a 

antecipação da perda devido a uma doença física pode ser tão perturbadora e dolorosa para as 

famílias quanto a morte efetiva de um dos seus membros” (p. 166). No entanto, a 

possibilidade de morte era percebida pela família, que vivia suas angústias isoladamente. 

Pensamos que a enurese e o alto grau de angústia apresentados por F nas semanas que 
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antecederam à morte de P era uma forma de sinalização de seu medo daquela morte e do que 

aconteceria a ele caso isso acontecesse.  

 Após a morte de P, F passou a apresentar medo intenso de perder a mãe, reação 

esperada em crianças apontada pelos autores (Bowlby, 2004 [1973]; Worden, 1996; Christ e 

Christ, 2006). Este medo se acentua quando a mãe sente alguma dor ou está com problemas 

de saúde, que o remete ao que viveram com o pai. Em crianças, essa questão se torna 

especialmente relevante, já que elas são não podem cuidar de si sozinhas, o que aumenta sua 

angústia por não saberem o que acontecerá com elas se perderem o genitor sobrevivente.  

 A compreensão do que acontece quando a pessoa morre é construída por F a partir das 

informações fornecidas pela família. A crença em Deus e em um Céu é compartilhada tanto 

por AP como por M, e parece confortar F, que entende que o pai está em lugar bom e feliz. 

Portanto, entendemos que, quando a família compartilha com a criança crenças em que 

realmente acredita, pode abrir espaço para construírem significados que são compartilhados, 

ajudando-os a lidar com a perda.  

 O significado de que o falecido estará sempre presente, no amor que dispensava à 

família e, ainda, na forma de anjo da guarda para F, ajuda-os a lidarem com a tristeza e com a 

saudade. Ao que parece, este novo lugar encontrado para P não os impede de continuarem 

com suas vidas e se abrirem para novas relações, como a afirmação de M de seu desejo de ter 

outra pessoa. 

 Os segredos familiares que, no caso da família estudada, incluíam ainda os não-ditos e 

a falta de explicações, prejudicam mais diretamente a tentativa de elaboração de F. Ao não 

obter informações sobre aspectos da perda, como, por exemplo, o que aconteceu ao corpo do 

pai, ele não pode construir uma narrativa coerente. As lacunas na sua construção são 

preenchidas com as poucas informações que tem e com fantasias sobre o ocorrido. Pensamos 

que a família, muitas vezes, omite informações na tentativa de proteger a criança, com medo 

de aumentar o sofrimento pelo qual ela já está passando. Porém, ao fazê-lo, a família acaba 

por ensinar à criança que ela não pode dar conta da tristeza. No caso estudado, F não 

compareceu ao funeral e, quando pergunta sobre o corpo do pai, apontando para lugares onde 

acredita que o corpo está, obtém apenas negativas – isso pode levá-lo a acreditar que algo de 

muito terrível deve acontecer às pessoas quando elas morrem. 

 A necessidade da família de se proteger de sentimentos dolorosos os impede de 

falarem sobre a raiva sentida daquela morte. Falar da raiva é entrar em contato com os 

sentimentos de abandono e impotência, acentuados pelo fato de P não ter se cuidado ao longo 

da vida. Isso os impede de construir uma narrativa na qual a morte se encaixe, e de integrar 
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esses sentimentos em suas vivências. Não poder trabalhar a ampla gama de sentimentos 

associados à perda foi apontado por Bowlby (2004 [1973]) e por Worden (1996) como um 

possível complicador do processo do luto – os adultos, ao não fazê-lo, não permitem que a 

criança o faça, já que não encontram um espaço continente e tolerante. 

 Em nosso estudo, a vivência de múltiplas perdas apareceu como um fator complicador 

do processo de luto. O roubo que sucedeu à morte de P fez com que M e F não pudessem 

entrar em contato com os sentimentos evocados pela perda, precisando se ocupar das questões 

práticas a serem resolvidas.  

 As outras perdas atingiram F de forma direta – a doação do seu cachorro e o 

rompimento da tia com o namorado. O fato de terem ocorrido em um curto período de tempo 

não permitiu que ele pudesse viver as emoções e a elaboração referentes a cada uma de suas 

perdas. Este fato foi agravado por M estar ocupada com os cuidados de P e também estar 

lidando com seus próprios medos e angústias, não podendo oferecer suporte adequado para 

ajudar F a lidar com suas perdas. Pensamos que o luto de F pode ficar em suspenso, 

predispondo-o a um luto adiado. 

 O significado de que a morte foi bem-vinda para o falecido construído por F e AP, 

devido ao sofrimento pelo qual P estava passando, parece ajudá-los a lidar com a dor, 

corroborando com o apontamento de  Nadeau (1997), de que famílias que construíram a 

morte como bem-vinda pelo falecido pareceram ter menos dificuldades em seu processo de 

luto. Já a construção de M de que a morte foi prematura e poderia ter sido evitada parece levá-

la a um processo ruminativo do que poderia ter sido diferente, o que poderia ter feito 

diferente, podendo levá-la a girar em círculos, com alto grau de sofrimento e angústia. A 

diferente postura entre os membros da família geram conflitos, em especial entre M e F, que 

tenta fazer com que a mãe entenda a perda por sua ótica. Porém, nos momento em que M 

aceita a impotência frente à perda, a angústia diminui e permite que ela possa se ocupar de 

outras questões, apontando para uma elaboração. 

 Os sentimentos de culpa pela morte de P foram construídos por F a partir da 

informação que tinha sobre a doença do pai e sobre a causa da morte. A falta de uma 

explicação para a doença e a atribuição da causa da morte ao machucado que fora causado 

pelo cachorro, reforçado pela mãe, levaram F a acreditar que era o culpado, uma vez que 

desejou o cachorro. Entretanto, entrar em contato com as questões sobre a doença crônica de 

P é entrar em contato com a forma descuidada com que ele lidava com sua saúde, algo 

extremamente difícil e doloroso para os membros da família, por evocar sentimentos de raiva 

e abandono. Assim, F preencheu as lacunas com as informações que tinha e com seus 
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recursos e construiu sua explicação da causa da morte do pai Somente quando a angústia 

tomou conta e F explodiu em uma crise de choro, aparentemente sem conexão com o que 

estava acontecendo no momento, é que ela pôde compartilhar este significado. A mãe pôde, 

ao fornecer novas explicações sobre a doença de P, ajudar o filho a construir um novo 

significado que atenuasse sua culpa. 

 Portanto, as explicações fornecidas às crianças são de extrema importância, uma vez 

que são a partir delas que elas podem construir uma narrativa do aconteceu. Informações 

seguras sobre a circunstância da perda, no caso sobre a doença, podem facilitar a elaboração 

do luto, enquanto que a falta de informações pode complicar o processo de luto da criança,e, 

no caso de F, levá-lo a autoacusação e um alto grau de angústia. 

  O significado familiar de ter que ser forte, ainda que possa refletir uma atitude de 

potência e luta, pode também estar protegendo-os de entrar em contato com os sentimentos 

evocados pela perda, fazendo com que evitem pensar e conversar sobre o assunto, 

prejudicando a construção de significados. No que diz respeito a F, manter-se somente neste 

lugar de forma inflexível levou-o a ter sempre que cuidar do outro e ser visto como aquele 

que é forte e maduro – ele não expõe suas fragilidades e não pode ser cuidado.  

  Pensamos que apesar do grande sofrimento e angústia frente às mudanças impostas 

pela doença de P, M e F foram se adaptando às limitações que surgiam. Eles foram 

encontrando formas de lidar com a nova situação, como quando M assume a responsabilidade 

financeira da família, ou quando F desenvolve recursos internos, a partir da experiência de 

segurança e proteção experimentada com o pai, para lidar com seus medos durante à noite. 

Este movimento mostra uma flexibilidade familiar e uma capacidade da família de adaptação 

às mudanças – o que revela a eles sua potência e confiança em seus recursos internos para 

lidar com as situações difíceis.   

  Em se tratando dos significados referentes à identidade, ocupar o lugar do genitor 

falecido coloca F em uma posição ingrata: tentar corresponder às necessidades de mãe antes 

supridas por P, algo impossível de ser realizado, que, por vezes, deixa-o frustrado.  Esta 

postura é um complicador para que F desenvolva sua própria personalidade e pode, ainda, 

reforçar a identificação de F com o pai no que tange à doença e a morte. Para que a mãe possa 

ajudá-lo a encontrar seu lugar, é necessário que ela possa lidar com o que perdeu com a morte 

de P. M reconhece que este lugar não deveria ser ocupado por F, e entendemos que a busca 

por psicoterapia aponta para uma tentativa de ajudá-lo a encontrar o seu lugar na história 

familiar e a poder se desenvolver de forma plena.   
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  Poder se sentir protegido e contar com os outros é de extrema importância para que F 

possa entrar em contato com os sentimentos evocados pela perda não só do pai, mas dos 

outros rompimentos que viveu.  

  Precisar estar sempre feliz é uma forma encontrada por F para não entrar em contato 

com os sentimentos de tristeza, uma vez que ele não encontra continência por parte da mãe. 

Assim, F evita situações que possam mobilizar tais sentimentos, como não poder assistir a um 

filme ou ouvir uma história com final triste. Esta postura não permite que F possa se fragilizar 

e receber o conforto e cuidado necessários para lidar com esses sentimentos.   

  No processo de elaboração dos membros da família, ficou evidente a necessidade de 

entrarem em contato com os sentimentos dolorosos, em especial àqueles que diziam respeito 

ao falecido. Porém, pensamos que, de certa forma, tanto M como F têm conseguido fazê-lo, 

uma vez que, ao encontrarem benefício na experiência da perda e poderem se transformar, 

precisam necessariamente rever a relação com o falecido e, por consequência, entrar em 

contato com os aspectos negativos dela. M, ao se perceber mais madura e equilibrada para 

lidar com as questões da maternidade e com seus próprios sentimentos e atitudes, revê sua 

vida antes da perda e os aspectos negativos na dinâmica com P. F, mesmo que de forma não 

consciente, encontra benefícios ao se sentir aliviado da angústia que tomava conta da família 

quando P estava vivo, o que pode ser observado pela diminuição de seus medos: ele consegue 

se soltar mais, brincar com outras crianças e explorar o mundo ao seu redor.  

  Segundo Mazorra (2009) toda construção de significado é uma tentativa de elaboração 

da perda. Neste trabalho, a construção de significados deu-se na dinâmica familiar, nas 

circunstâncias da perda, na relação com o falecido, na relação com os membros da família, 

(em especial ao genitor sobrevivente), e à autopercepção.  

  Nadeau (1998) aponta que há fatores que podem facilitar e outros que podem 

complicar a construção de significados na família. No presente estudo, as estratégias 

utilizadas pela família que dificultaram a construção de significados estavam relacionadas aos 

segredos familiares, à necessidade de se proteger, aos sentimentos e pensamentos dolorosos e 

aos laços frágeis entre a família nuclear e a família de origem, impedindo, muitas vezes, que 

pudessem se colocar para não entrar em conflito com outro membro. Já os fatores que 

facilitaram a construção de significados estavam relacionados à segurança que sentiam ao 

saber que podiam contar com os demais membros da família, à disponibilidade da família em 

compartilhar significados e à tolerância com as diferenças. A participação na pesquisa pode 

ser considerado como um fator facilitador da construção de significados uma vez que, ao se 
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disponibilizarem para falar de sua perda, a família abriu espaço para escutar e se colocar 

diante dos demais, compartilhando significados. 

 

  No que diz respeito aos instrumentos de investigação utilizados, o genograma se fez 

de grande valia para este estudo: esse recurso nos permitiu conhecer a configuração familiar, 

a qualidade das relações entre os membros, os focos de conflitos e os segredos. Conforme 

construíam o desenho da família, observamos como se relacionavam entre si, quais as 

perguntas que surgiam e como estas eram ou não respondidas e por quem. As perguntas sobre 

quem eram os membros da família funcionaram como um gatilho para que eles contassem 

suas histórias.  

  A visualização do desenho da família permitiu insights de como cada membro ali 

presente se sentia com relação aos outros membros, o que por vezes os surpreendia, como 

quando M percebeu o modo pelo qual F se sentia distante de pessoas que ela considerava 

como próximas, assim como quando se deu conta da escassa rede de apoio em que se 

encontravam. Este insight permitiu a M rever sua relação com cada um dos membros e se 

questionar o motivo pelo qual havia se distanciado.  

  O genograma, por ser uma forma lúdica de apresentar conteúdos familiares, é 

interessante de ser feito com crianças. Neste caso, o recurso facilitou a inserção de F nas 

discussões familiares e foi algo que ele relatou ter gostado de fazer. 

  Julgamos ter sido pertinente fazê-lo na primeira entrevista, pois contribuiu para termos 

uma visão de toda a família e de quais conteúdos precisariam ser melhor explorados,  bem 

com mapeou assuntos delicados para as entrevistas seguintes. 

  A opção de incluir a criança junto à família (no genograma e nas entrevistas) permitiu 

uma apreensão mais acurada de como a família se relaciona com ela e vice-versa, e como esta 

se comporta diante dos diferentes membros presentes. Pudemos observar de que forma a 

família responde às dúvidas da criança, como ela valida seus sentimentos e como lidam com 

os segredos. Observamos as discrepâncias das falas e dos comportamentos, os olhares entre os 

adultos quando há um segredo, a postura corporal com relação à criança. 

  Havia uma preocupação por parte das pesquisadoras de que a sessão em conjunto 

pudesse inibir que certos conteúdos emergissem, como, por exemplo, segredos; o que 

observamos, entretanto, é que, mesmo não sendo ditos de maneira explícita, estes conteúdos 

apareceram na forma de gestos, olhares, postura corporal, e é com isso que a criança lida na 

sua vivência familiar. 
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  Foi importante termos disponibilizado material lúdico durante as entrevistas, pois 

estes facilitaram a expressão de sentimentos, difíceis de serem colocados pela criança, como 

quando esta expressou raiva por meio da brincadeira com bonecos. 

  Gostaríamos de fazer uma observação sobre o tempo da entrevista. Apesar do tempo 

da entrevista (de aproximadamente uma hora) não ter sido cansativo para os adultos, que o 

consideravam por vezes insuficiente, para F foi. Pensamos que seria mais produtivo e mais 

confortável para a criança um maior numero de sessões com tempo menor. 

  As sessões conjuntas têm uma função terapêutica importante, na medida em os 

familiares podem ouvir o que os outros têm a dizer, compartilhando de seus sentimentos, 

crenças e significados. Acaba por ser uma oportunidade de conhecer melhor as pessoas com 

quem convivem e de desfazer certos enganos que poderiam ter com relação ao outro. O 

pesquisador não é neutro neste processo. Conforme pergunta, indaga, aponta e repete o que 

foi dito, propicia este movimento na família.  

  Podemos pensar que o pesquisador, muitas vezes, exerce um papel semelhante ao que 

Nadeau (1998) descreveu como sendo dos forasteiros da família, como os genros, noras e 

cunhados, que, ao fazerem determinadas perguntas tidas como tabus pela família, abrem 

oportunidades de discussão sobre elas. 

  A técnica do Film Script ofereceu uma oportunidade para que F pudesse expor seus 

sentimentos e se sentir ouvido. Nos permitiu ainda compreender a visão que tinha sobre os 

fatos e como os entendia. Outro resultado importante foi impacto este que teve em M, que, ao 

ver o filme feito pelo filho, pôde lançar um novo olhar sobre o modo como ele se sentia, em 

especial perceber os momentos em que ele se sentia feliz – fato que a deixou aliviada, já que 

ela não achava isto não acontecia após a morte do pai.  

  Neste trabalho, o limiar entre pesquisa e psicoterapia ficou muitas vezes borrado. Em 

nossa opinião, isto se deu pelo fato da família ter chegado à pesquisa a partir de um pedido 

para psicoterapia, com questões que já estavam mobilizadas, sobre as quais eles sentiam 

necessidade de trabalhar. Apesar do contrato ter sido claro, não é possível dizer onde termina 

a pesquisa e onde começa o processo psicoterapêutico – no qual M e F se engajaram na 

sequência. Ao nosso ver, isso não atrapalhou a pesquisa; pelo contrário, facilitou o trabalho. 

Por saberem inicialmente da possibilidade de psicoterapia e por terem se sentido em um 

ambiente protegido, eles puderam expor conteúdos difíceis e mobilizadores.  

  Por fim, acreditamos que a pesquisa proporcionou aos participantes uma oportunidade 

de construir significados por meio da interação entre eles (do que era dito, de como agiam um 

com outro) e da interação com a pesquisadora. M disse que se sentiu valorizada, ouvida e não 
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avaliada negativamente ou sob um olhar de julgamento. Isso a fez sentir-se mais fortalecida, e 

permitiu que ela falasse de dificuldades e ouvisse o que o filho tinha a lhe dizer.  

  

 

  Trabalhar com crianças enlutadas não é uma tarefa fácil. Para a família e para 

sociedade é muito doloroso ver uma criança sofrer; nós profissionais não estamos isentos de 

desses sentimentos. Por vezes, nos sentimos tocados e mobilizados – em alguns momentos, 

precisamos nos afastar da pesquisa para olharmos para nossos sentimentos e compreendê-los, 

para somente então prosseguir.  

  O papel da família, em especial do responsável pelos cuidados da criança, mostrou-se 

extremamente importante no processo de luto da criança. É nesta família que a criança está 

inserida e é nela que suas possibilidades e oportunidades de desenvolvimento irão se dar. 

Cuidar da criança enlutada se torna cuidar da família enlutada, da qual ela participa. Portanto, 

ao nosso ver, trabalhar com crianças enlutadas implica necessariamente em trabalhar com a 

família na qual ela está inserida. Somente desta forma, poderemos obter uma compreensão 

mais ampla de como ela está lidando com a sua perda, assim como as manifestações e as suas 

reações de pesar, para podermos planejar uma intervenção eficaz.  

  Durante o desenvolvimento desta pesquisa, algumas perguntas nos instigaram. 

Acreditamos, por exemplo, importante olhar para pesquisas de follow-up, que investiguem de 

que forma os significados atribuídos à perda na infância se modificam conforme a criança se 

desenvolve e adquire novos conhecimentos sobre as questões da vida e da morte. Seria 

interessante, ainda, pesquisar os significados construídos em diferentes momentos da família, 

observando como e quais destes se modificam com o passar do tempo ou diante de novas 

experiências.  

  Com esta pesquisa, não tivemos a pretensão de esgotar o assunto, mas esperamos ter 

contribuído para ampliar o olhar sobre a multiplicidade de fatores envolvidos no processo de 

luto na infância.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  108

REFERÊNCIAS  
 

 
ALMEIDA, F. A. Lidando com a morte e o luto por meio do brincar: a criança com câncer 
no hospital. Bol. Psicologia; 55(123): 149, 167, jul-dez. 2005. 
 
ATTIG, T. Relearning the world: making and finding meanings. In: NEIMEYER, R. Meaning 
reconstruction and the experience of loss. Washington DC: American Psychological 
Association, 2001. 
 
BLACK, D. Children and Bereavement. Highlight n° 120 National Children´s Bureau, 1993. 
 
BOSS, P. La perdida ambigua: cómo aprender a vivir con un duelo no terminado. Barcelona: 
Gedisa, 2001. 
 
BOWLBY, J. (1979). Formação e rompimento dos laços afetivos. São Paulo: Editora Martins 
Fontes, 2006. 
 
______________. (1973). Perda: tristeza e depressão. In: Apego e Perda, v. 3. São Paulo: 
Editora  Martins Fontes, 2004. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde: Sobre pesquisas envolvendo 
seres humanos, Resolução n 196/96. Brasília – DF, 1996. 
 
BROMBERG, M. H. P. F. A psicoterapia em situações de perdas e luto. Campinas: Livro 
Pleno, 2000. 
 
CERVENY, C. M. O. A família como modelo: desconstruindo a patologia.Campinas: Editora 
Livro Pleno, 2000. 
 
CHRIST, G. H.; CHRIST, A. E. Current approaches to helping children cope with a parent’s 
terminal illness. Cancer journal for clinicians, n. 56, 2006, p. 197-212. 
 
DENT, A. Theoretical perspectives: linking research and practice. In: MONROE, B.; 
KRAUS, F. (Org.). Brief Interventions with bereaved children. Oxford: London, 2005. p.1-
12. 
 
DENZIN, N.; LINCOLN, Y. S. A disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In: DENZIN, 
N.; LINCOLN, Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. São 
Paulo: Artmed, 2006. 
 
FRANCO, M. H. P. Por que estudar o luto na atualidade? In: FRANCO, M.H.P. (Org.). 
Formação e Rompimento de Vínculos Afetivos: O Dilema das Perdas na Atualidade. São 
Paulo: Summus, 2010. p. 17-42. 
 
FREUD, S. (1915). Luto e melancolia. In: Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 1974. 
 
FUKUMITSU, K. O. Uma visão fenomenológica do luto. Campinas: Livro Pleno, 2004. 
 



  109

GILLIES, J.; NEIMEYER, R. A. Loss, grief, and the search for significance: toward a modelo 
of meaning reconstruction in bereavement. Journal of Constructivist Psychology. London: 
Routledge, vol. 19, n.1, 2006, p. 31-65. 
 
HISPAGNOL, I.G.R. A sintomatologia do luto infantil: pontos para reflexão. Trabalho de 
aprimoramento em psicologia clínica, Laboratório de Estudos sobre o Luto, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2007. 
 
KOVÁCS, M. J. Morte, separação, perdas e o processo de luto. In: KOVÁCS, M. J. (Org.). 
Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992. p.149-264. 
 
MACEDO, R. M. S.; KUBLIKOWSKI, I.; SANTOS, M. G. A interpretação em pesquisa 
qualitativa: a construção do significado. I Conferencia Internacional do Brasil de Pesquisa 
Qualitativa. Taubaté, 2004. 
 
MARTINS J.; BICUDO M. A. V. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e 
recursos básicos. São Paulo: Moraes, 1989. 
 
MAZORRA, L. A criança e a morte: vivências fantasmáticas diante da morte do genitor. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia). Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2001. 
 
____________. Criança e Luto: vivências fantasmáticas diante da morte do genitor. Estudos 
de Psicologia (Campinas). V. 24, n.4, 2007,p. 503-511. 
 
____________.  A construção de significados atribuídos à morte de um ente querido e o 
processo de luto. Tese (Doutorado em Psicologia). Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2009. 
 
MCINTYRE, B.; HOGWOOD,J. Play, stop and eject: creativy film script stories with 
bereaved young people. Bereavement Care v. 25, n. 3, 2006, p. 41-43. 
 
MCGOLDRICK, M. Ecos do passado: ajudando as famílias a fazerem o luto de suas perdas. 
In: MCGOLDRICK, M.; WALSH, F. Morte na família: sobrevivendo às perdas. São Paulo: 
Artmed, 1998. 
 
MONROE, B. Children and Bereavement. Workbook 4 Bereavement: Private Grief and 
Collective Responsibility. London, 2001. 
 
NADEAU, J. W. Families making sense of death. Califórnia: Sage Publications,1998. 
 
______________. Family construction of meaning. In: NEIMEYER, R. Meaning 
reconstruction and the experience of loss. Washington DC: American Psychological 
Association, 2001. 
 
NEIMEYER, R. Meaning reconstruction and the experience of loss. Washington DC: 
American Psychological Association, 2001. 
 
______________. Complicated grief and the quest for meaning: a constructivist contribution. 
Omega: Journal on Death and Dying, Nova Iorque, v. 55, n.1, 2005-2006, p. 37-52. 



  110

 
PARKES, C. M. Amor e perda: as raízes do luto e suas complicações. São Paulo: Summus 
Editorial, 2009. 
 
_____________(1996). Luto: estudos sobre a perda na vida adulta. São Paulo: Summus 
Editorial, 1998. 

 
_____________. Bereavement as a psychosocial transition: processes of adaptation to change. 
In: STROEBE, M. S.; STROEBE, W.; HANSSON, R. O. Handbook of bereavement: theory, 
research and intervention. Cambridge: University Press, Nova Iorque, 1993. 
 
______________. Psycho-social transitions: a field for study. Social Science and Medicine. v. 
5, n. 2,  1971, p.101-115. 
 
ROLLAND, J.S. Ajudando famílias com perdas antecipadas. In: MCGOLDRICK, M.; 
WALSH, F. Morte na família: sobrevivendo às perdas. São Paulo: Artmed, 1998. P.166-186 
 
STAKE, R.E. Case Studies. In: DENZIN, N.; LINCOLN, Y. S. Handbook of Qualitative 
Research. London: Sage Publications, 1994.p. 236-247. 
 
STOKES, J. Family assessment. In: MONROE, B.; KRAUS, F. (Org.). Brief Interventions 
with bereaved children. Oxford: London, 2005. p. 1-12. 
 
TEIXEIRA, L. C. Morte, luto e organização familiar: à escuta da criança na clínica 
psicanalítica. Psicologia Clínica; 18(2): 63-76, 2006. 
 
TORRES, W. C. (1999) A criança diante da morte. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. 
 
_____________. O conceito de morte em crianças portadoras de doenças crônicas. 
Psicologia: Teoria e Pesquisa: vol. 18, n. 2, 2002, p. 221-229. 
 
WILLIS, S. Work with bereaved children. In: MONROE, B.; KRAUS, F. (Org.). Brief 
Interventions with bereaved children. Oxford: London, 2005. p.1-12. 
 
WORDEN, J. W. El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. Buenos 
Aires: Paidós, 1997. 
 
_____________. Children and grief: when a parent dies. Guilford Press, Nova Iorque, 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  111

 
 
ANEXO A – Técnica Film Script 

 

AQUECIMENTO: 

 O aquecimento para a sessão consistiu em permitir um tempo inicial para que assuntos 

do interesse do participante fossem trabalhados e dar vazão à ansiedade. Na sequencia foi 

proposto que desenhasse como se sentia naquele momento. 

 

TÉCNICA FILM SCRIPT 

Apresentação: 

1. Retomar que estamos continuando o trabalho feito com a  família e que agora o 

pesquisador gostaria de conversar só com ela para que pudesse contar sua história com 

relação ao que lhe aconteceu, antes, durante e depois da perda. 

2. Explicar a atividade: dar um exemplo de como funciona fazer o filme, explicando os 

botões que podem ser apertados: alugar, tocar, parar, voltar, ir para frente e ejetar.  

3. Perguntar se ela quer fazer e deixar claro que pode parar quando quiser a atividade. 

4. Pedir autorização para gravar nossa sessão.  

Instruções:  

1. Convidá-la a desenhar sua estória em cenas para criar seu próprio filme. Introduzir a 

idéia de que muitas crianças tem a história do que lhes aconteceu “passando como um 

filme”em sua cabeça. Ao desenhar a história ela apertará o botão ejetar e estará no 

comando do filme. Enfatizar que ela pode alugar o filme  e assistir quando quiser, e 

que o filme não tem que ficar passando em sua cabeça o todo o tempo. 

2. O pesquisador descreve os estágios que terá no filme e convida a criança a desenhar 

figuras que representem estes estágios: 

‐ Como era a sua vida antes da morte de (pessoa morta)? 

‐ O que aconteceu quando ele/ela morreu? Onde você estava? Com quem? Como ficou 

sabendo? (investigar o que sabe da estória) 

‐ O que aconteceu depois da morte de (...)? Como foi a vida depois do que aconteceu? 

‐ Como é a sua vida agora? 

3. Quando acabar, ajudá-la a juntar os desenhos formando um rolo de filme. Encorajá-la 

a falar sobre o filme, explorando os detalhes e sentimentos que surgirem. 
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4.  Pedir que ela enrole o filme e prenda com um elástico. Dizer claramente que agora ela 

está apertando o botão “ejetar”, e que agora está responsável pelo filme. Ela pode 

optar por mostrar o filme para quem quiser. Explicar que agora o filme não está mais 

no comando e sim ela está, podendo decidir quando alugar o filme e quando apertar o 

botão “tocar”. 

Encerramento da atividade: 

‐ Perguntar como está se sentindo e se quer me dizer mais alguma coisa. 

‐ Pedir autorização para fotografar os desenhos, já que levará para casa. 
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ANEXO B – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

NÚCLEO FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu,______________________________________________________, 
RG____________________________, concordo em participar, na qualidade de voluntário, da 
pesquisa sobre Luto Infantil, realizada pela psicóloga Isabela Garcia Rosa Hispagnol. Por 
meio deste, dou permissão para ser entrevistado (a) e para que as entrevistas sejam gravadas 
em vídeo e áudio. Estou ciente de que minha identidade será preservada, assim como a 
confidencialidade dos meus registros, e que as fitas serão apagadas após termino deste estudo. 
Declaro estar ciente dos objetivos e detalhes da pesquisa  que me foram explicados na 
apresentação do trabalho. 
Estou ciente de que sou livre para recusar a dar qualquer resposta durante as entrevistas e que 
se for de meu desejo ou de minha família, posso encerrar minha participação a qualquer 
momento, sem nenhum tipo de prejuízo a minha pessoa, invalidando assim este documento. A 
participação da criança e/ou de outros menores pertencentes a família é de minha 
responsabilidade. 
As informações obtidas serão utilizadas com ética na elaboração do trabalho, que poderá ser 
utilizado para publicação em meios acadêmicos e científicos. 
Estou ciente ainda da possibilidade de suporte psicológico após o término da pesquisa. Desse 
modo, concordo em participar do estudo e cooperar com a pesquisadora. 
 
Nome:         Assinatura: 
 
Pesquisadora: 
 
Isabela Garcia Rosa Hispagnol 
Tel:  
CRP:  
RG:  
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ANEXO C – Desenho 1  
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ANEXO D – Desenhos Film Script 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. M foi ao parque de diversões com o pai e a mãe. Ele gostava muito dessa época. 
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2. M e o pai jogando vídeo‐game. O jogo tinha um gigante que tinha uma parte do mal e uma do bem. Ele e o pai tentam combater o mal. O pai não 
consegue pois não tem força o suficiente para derrotar o gigante. M consegue vencer o gigante. 
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3. A mãe e a avó paterna chegam em casa. M desce para a garagem e encontra a mãe e avó chorando. A  mãe conta que o papai tinha morrido. M fica triste e 
chora. O pai virou um anjo e está olhando por eles. 
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4. depois que o pai morreu M e a mãe foram viajar de avião para um parque de diversões.  
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5. Ele e a mãe vindo para participar da pesquisa.
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