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RESUMO 

 

A presente pesquisa é um estudo qualitativo à luz da teoria do apego e do modelo 
dual de luto, cujo objetivo é observar e compreender a construção de significados 
vivenciados no processo de luto de 16 mães com idades variadas entre 35 a 70 
anos, que perderam filhos e/ou filhas por causas diversas. O instrumento de 
investigação utilizado foi uma entrevista semiestrutura, com tempo previsto de uma 
hora e meia. O período compreendido desde a morte até o dia da entrevista variou 
entre um e ou dezessete anos. Após realizar a análise de conteúdo das entrevistas, 
definiu-se as categorias. A construção dos significados relacionou-se com os 
seguintes fatores: circunstâncias da perda e os rituais fúnebres; dinâmica familiar; 
expectativas depositadas no filho e recursos de apoio social procurados pelas mães. 
Entre esse fatores observaram-se os facilitadores e os dificultadores da elaboração 
do luto. A análise dos resultados indica que a experiência de perda de um ente 
querido como um filho e/ou uma filha, ainda que extremamente dolorosa, é uma 
vivência transformadora que pode trazer crescimento e mudanças positivas para o 
enlutado e sua relação com o mundo. Todas as mães mudaram a maneira de 
encarar a vida, a maneira de avaliar o outro e cresceram espiritualmente. Em 
relação ao significado de morte, a maioria consegue compreender a situação, 
aceitando que nada poderiam ter feito para evitar a morte de seus filhos.  
 

 

Palavras-chave: perda, luto materno, construção de significado. 
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ABSTRACT 

 

 

This is a qualitative study based on the attachment theory and dual mourning model 
aiming to observe and understand the construction of meanings experienced in the 
mourning of 16 mothers aged between 35 and 70 years old who lost their children 
due to several causes. The tool used to investigate was a semistructured interview 
with a duration of about one hour and a half. The period from the death to the 
interview date ranges between one to seventeen years. After analysis of the 
interviews, categories were set and the following aspects were found: circumstances 
of the loss and funeral rituals; family dynamics; expectations applied on the child and 
social assistance required by the mothers after the loss. We could observe that some 
variables helped and others made the mourn elaboration more difficult. Analysis of 
results indicates that experience of losing someone dear such as a child, in addition 
to being extremely painful, is a transforming experience which may bring growth and 
positive changes to the mourning person and to her relation with the world. All 
mothers changed the way they see life, the way they evaluated other people and 
experienced spiritual growth. As for the meaning of death, most of them could  
accept that was nothing they could have done to avoid the death of their children. 

 

 

Keywords: Loss, motherly mourn, construction of meaning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01: Estilo de apego segundo Bartolomew e Horowitz (1991).............. 
 
Quadro 02: Quadro descritivo das participantes da pesquisa.......................... 
 
Quadro 03: Categoria 01 - Reações e sentimentos diante da ocorrência da 
morte;................................................................................................................. 
 
Quadro 04: Categoria 02 - Participação nos rituais fúnebres;.......................... 
 
Quadro 05: Categoria 03 - Rede de Apoio: familiar, religioso, social, 
profissional (psicólogo/psiquiatra);..................................................................... 
 
Quadro 06: Categoria 04 - Relação com do filho e/ou da filha que faleceu;..... 
 
Quadro 07: Categoria 05 - Funcionamento familiar após a perda do filho 
e/ou da filha; (relação conjugal; vivências da mãe enlutada na família e o 
comportamento dos outros filhos em relação a ela, bem como as mudanças 
nesse sistema em função da perda e do luto);.................................................. 
 
Quadro 08: Categoria 06 - Mudança na vida pessoal, profissional e social 
das mães após a morte do filho e/ou da filha;................................................... 
 
Quadro 09: Categoria 07 - Saúde e uso de medicação antes e após a morte 
do filho e /ou filha;.............................................................................................. 
 
Quadro 10: Categoria 08 - Religião e crença a respeito de vida após a morte 
do filho e/ou da filha;.......................................................................................... 
 
Quadro 11: Categoria 09 - A mãe enlutada e expressão emocional: 
oscilação de humor, dor e vontade de ter o filho de volta;................................. 
 
Quadro 12: Categoria 10 - Transformação de identidade;................................ 
 
Quadro 13: Categoria 11 - Motivação para participar da pesquisa;.................. 
 
Quadro 14: Categoria 12 - Recursos adquiridos no processo de luto;............. 
 
Quadro 15: Categoria 13 - Significados da morte construídos no processo de 
luto;..................................................................................................................... 

18 
 
59 
 
 
61 
 
64 
 
 
68 
 
72 
 
 
 
 
75 
 
 
79 
 
 
87 
 
 
89 
 
 
94 
 
98 
 
104 
 
107 
 
 
112 

 

 

 

 

 

 



10 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................... 

 

CAPÍTULO I – TEORIA DO APEGO................................................................. 

1.1 A compreensão do processo de luto na Teoria do Apego....................... 

1.2 O apego adulto........................................................................................ 

1.3 Modelo operativo interno e a construção de significados........................ 

 

CAPÍTULO II – LUTO........................................................................................ 

2.1 O luto e suas reações.............................................................................. 

2.2 O luto normal........................................................................................... 

2.3 O luto complicado.................................................................................... 

2.4 Novas maneiras de pensar sobre o luto: O luto, suas expressões e o 

Modelo do Processo Dual do luto...................................................................... 

 

CAPÍTULO III – O LUTO MATERNO................................................................ 

3.1 Fatores associados ao processo de luto................................................. 

3.1.1 Expectativa de vida e vínculos afetivos estabelecidos na relação 

com o filho e/ou com a filha................................................................................ 

3.1.2 Circunstâncias da morte..................................................................... 

3.1.3 Rede de suporte................................................................................. 

3.1.4.Cultura e as diversas formas de expressão........................................ 

3.1.5 Religião e espiritualidade.................................................................... 

3.1.6 Resiliência........................................................................................... 

3.2 Luto materno e a construção de significado............................................ 

 

CAPÍTULO IV – REVISÃO DE PESQUISA SOBRE O LUTO.......................... 

 

CAPÍTULO V – MÉTODO DE PESQUISA........................................................ 

5.1 Escolha do método: pesquisa qualitativa................................................. 

5.2 Objetivos da pesquisa.............................................................................. 

5.2.1 Objetivo geral...................................................................................... 

5.2.2 Objetivos específicos.......................................................................... 

12 

 

15 

15 

20 

21 

 

23 

23 

26 

30 

 

33 

 

37 

37 

 

37 

39 

40 

41 

43 

43 

45 

 

48 

 

54 

54 

54 

54 

54 



11 
 

5.3 Participantes............................................................................................ 

5.3.1 Critérios de inclusão........................................................................... 

5.4 Local........................................................................................................ 

5.5 Instrumento utilizado: Entrevista.............................................................. 

5.6 Procedimento........................................................................................... 

5.7 Análise das entrevistas............................................................................ 

5.8 Cuidados éticos ...................................................................................... 

 

CAPÍTULO VI – RESULTADOS........................................................................ 

  

CAPÍTULO VII – DISCUSSÃO.......................................................................... 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................... 

 

REFERÊNCIAS.................................................................................................. 

 

ANEXOS............................................................................................................ 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

 

58 

 

116 

 

125 

 

127 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO           

 

 

Tudo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e 

nasceu a vida. A vida é o acontecimento de toda hora e o cotidiano de nossas vidas 

comporta uma multiplicidade de experiências e mudanças que se organizam desde 

as mais precoces etapas da existência até o envelhecimento ou a morte. Segundo 

Parkes (1998), a vida humana é uma constante experiência de travessia. No fluxo 

constante da vida, passamos por muitas mudanças: chegamos, partimos, 

conquistamos, fracassamos. Toda mudança envolve uma perda e um ganho.  

Durante toda a história, criamos rituais que registram a transitoriedade dos 

relacionamentos, ritos de passagem, tais como cerimônias de matrimônio, festas de 

despedida e funerais. São lembrados momentos alegres e tristes; constrangedores e 

gratificantes. As situações mais dolorosas referem-se à perda de uma pessoa com a 

qual se mantém vínculos afetivos, em especial a morte de um filho e/ou de uma filha. 

A sensação do vazio é profunda; a perda é real. Na cultura ocidental, as 

pessoas que perdem seus entes queridos ficam com a impressão de terem sido 

roubadas em algo a que tinham direito. É uma experiência impactante, complexa 

que transcende o âmbito individual. É dolorosa e envolve sofrimento, impotência, 

medo, revolta, raiva, culpa, depressão, isolamento, desinteresse pelas atividades 

costumeiras ou excesso de atividades (fuga). Afeta a pessoa em todos os âmbitos 

de sua vida: afetivo, físico, cognitivo, social e espiritual e é preciso ser significado e 

adaptado por meio do processo de luto (FRANCO, 2010). 

Trata-se de um processo geralmente longo e trabalhoso, de transição 

psicossocial, no qual um conjunto de concepções sobre o mundo, cuja validade era 

aferida pela presença da pessoa falecida, não fazem mais sentido e, portanto, 

devem ser atualizadas para se adequarem à nova realidade (PARKES, 1998). 

Vários recursos de enfrentamento são plausíveis para reencantar a vida, 

apesar de terem ficado sonhos, esperanças e projetos para trás. Entre o encanto 

perdido e o reencanto existe um espaço exclusivo de escolha em que definimos o 

que somos e para onde vamos. Somos muito diferentes uns dos outros nas nossas 

reações, motivações e comportamentos. Para entendermos como cada pessoa 

percebe e lida com experiências estressantes, traumáticas ou perdas, precisamos 

buscar compreensão do universo de significados de cada indivíduo, que é 
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construído e permeado pela influência de diversos fatores, internos e externos, 

inerentes a sua história de vida (CASELLATO, 2005). 

Bowlby (2009) evidencia que o processo de luto implica duas mudanças 

psicológicas: a) reconhecer e aceitar a realidade; b) experimentar e lidar com as 

emoções e problemas que ocorrem com a perda. O luto, portanto, representa o 

processo em que a pessoa se encontra após tomar consciência da perda; é um 

processo natural e esperado em resposta ao rompimento de um vínculo afetivo. 

Por experiência própria, na condição de mãe que vivenciou a perda de um 

filho e uma filha, passei a entender que na vida ocorrem certos eventos importantes, 

profundamente marcantes, mostrando que um modo do viver acabou, e que um 

novo emergirá lentamente. 

Desde então venho me dedicando ao estudo, ao conhecimento e à 

compreensão do morrer, da morte, do luto, do sofrimento, do medo, buscando uma 

explicação significativa do sentido da perda e dos elementos socioculturais que a 

mesma traz, além de buscar, de uma forma mais contemplada, o sentido do viver.  

Franco (2010), em seu artigo “Por que estudar o luto na atualidade?”, aborda 

as novas maneiras de pensar sobre o luto. Uma delas é a concepção de luto como 

processo de construção de significados atribuídos à morte pelo enlutado, que será o 

tema dessa pesquisa, com ênfase específica no luto materno pela perda de um filho 

e/ou uma filha. Almejamos responder às seguintes perguntas: Por que algumas 

mães se mostraram capazes para enfrentar situações traumatizantes como a perda 

de um filho e/ou de uma filha fortaleceram-se e tornaram-se  mais espiritualizadas? 

Por que outras mães, diante da adversidade, tornaram-se apáticas, deprimidas, 

agressivas, sem vontade de continuar a caminhada? Para responder essas 

questões foi investigada a compreensão da construção de significados no processo 

de luto dessas mães e também quais os fatores de risco e quais os fatores de 

proteção que foram associados a esse processo. 

Para buscarmos respostas às nossas indagações, levamos em consideração 

os estudos fundamentados na Teoria de Apego de John Bowlby e no Modelo Dual 

de Luto (STROEBE; SCHUT, 1999). 

Ao discorrer sobre o luto, deparamo-nos com vários aspectos relevantes 

para a compreensão do assunto. Na revisão de literatura, no capítulo I, foi discutida 

a compreensão do processo de luto na Teoria do Apego; o apego adulto, o modelo 

operativo interno e a construção de significados. No capítulo II, o luto e suas 
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reações, o luto normal, o luto complicado, novas maneiras de pensar sobre o luto: O 

luto, suas expressões e o modelo do processo dual do luto. 

No capítulo III, O luto materno: Fatores associadas ao processo de luto: 

expectativa de vida e vínculos afetivos estabelecidos na relação com o filho e/ou 

com a filha, circunstâncias da morte, rede de suporte, cultura e as diversas formas 

de expressão, religião e espiritualidade, resiliência, luto materno e a construção de 

significados.  

No capítulo IV, foi feita a revisão de pesquisa sobre o luto, cujos critérios de 

inclusão para os estudos encontrados foram assuntos temáticos sobre o luto 

materno. Nele foi discutida a compreensão do processo de luto, o luto e suas 

reações; concepção de luto como processo de construção de significados atribuídos 

à morte pelas mães enlutadas, assuntos que vêm sendo especulados e debatidos 

na atualidade.  

O capítulo V foi dedicado a apresentação do método de pesquisa: Escolha 

do método, objetivos da pesquisa, participantes, local, instrumento utilizado, 

procedimento, análise das entrevistas e cuidados éticos. 

No capítulo VI, encontram-se os resultados obtidos das entrevistas 

constituindo, assim, treze categorias e no capítulo VII, a discussão desses 

resultados.  

Os dados foram discutidos considerando-se vários fatores, entre eles 

apontaram-se os facilitadores que são os fatores de proteção e os fatores de risco 

que dificultaram a elaboração do luto. Foram também apresentadas sugestões para 

futuras investigações sobre o tema.  

Na sequência, há as considerações finais e as referências bibliográficas que 

embasaram essa dissertação de mestrado e, por fim, os anexos. 

A Teoria do Apego mostrou-se pertinente para fundamentar a análise e 

discussão das entrevistas das mães enlutadas apresentadas nesta dissertação, haja 

vista a necessidade de compreensão da relação que existe entre o vínculo afetivo ou 

apego construído na infância e nos relacionamentos posteriores entre os adultos. 
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CAPÍTULO I – TEORIA DO APEGO  

 

 

1.1  A compreensão do processo de luto na Teoria do Apego 

 

A Teoria do Apego de Bowlby, desenvolvida na década de 1950, com base 

nos conceitos da Etologia e da Psicanálise, muito tem colaborado para a 

compreensão do luto (BOWLBY, 2006, 2009). Sua contribuição tanto ampliou o 

conhecimento a respeito do tema como também realçou a necessidade de 

discussões relativas às questões ligadas às separações e perdas.  

Segundo Bowlby (2009), o apego tem sua origem em um conjunto de 

comportamentos do bebê que, além de buscar proximidade com a mãe ou cuidador, 

procura também explorar o ambiente em que se encontra. O que Bowlby denominou 

de teoria de apego é um modo de conceituar a tendência dos seres humanos a 

estabelecer fortes vínculos afetivos com alguns outros, bem como de explicar as 

múltiplas maneiras de manifestação e conflito emocional incluindo ansiedade, raiva, 

depressão e desligamento emocional que a separação e a perda dão origem.  

O comportamento de apego é compreendido como qualquer forma de 

comportamento que permita a uma pessoa alcançar e manter proximidade com 

outra pessoa identificada e preferida, a qual é considerada mais apta e mais 

confiável a lidar com o mundo (BOWLBY, 2009). 

Durante a infância, o apego se manifesta por meio de choro, chamamento 

suscitando cuidados, atenção e vigorosos protestos se a criança for deixada sozinha 

ou na companhia de estranhos. Entre nove e dezoito meses de idade esse 

comportamento se manifesta de forma mais intensa e frequente em relação à figura 

de apego nomeada como base segura; no entanto à medida que a criança cresce, 

diminuem gradativamente a intensidade e a frequência desse comportamento. 

Esses comportamentos fazem parte integrante do equipamento comportamental 

humano durante o ciclo vital e são suscetíveis de serem ativados quando a pessoa 

estiver assustada, doente ou entristecida. As circunstâncias e as experiências com 

as figuras de ligação nos primeiros anos de vida podem determinar os padrões de 

comportamento de ligação manifestados por uma pessoa (BOWLBY, 2009). 

Uma grande contribuição de Ainsworth para a compreensão do 

relacionamento pais-filhos foi o reconhecimento da importância do apego seguro e a 
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distinção clara entre a força de apego e segurança de apego. Com essa descoberta 

ela desmistifica a visão ingênua que afirmava que a falta de amor é a única forma de 

cuidado parental capaz de causar danos. Seu trabalho demonstrou que uma criança 

pode ter um vínculo forte com a mãe, mas que esta pode ser insegura e semear 

futuras dificuldades. Essa relação chama-se força do apego, porém a segurança do 

apego é uma relação de amor bem estabelecida na qual a separação ou 

afastamento pode ser bem tolerado, porque existe a confiança de que a pessoa 

amada voltará quando necessário Com esta distinção importante entre força do 

apego e segurança do apego, deduziu-se que uma maneira de estudar o apego era 

observar os efeitos da separação (PARKES, 2009). 

Ainsworth et al. (1978) distinguiram-se no meio científico ao desenvolver, 

com base na Teoria do Apego, um método sistemático de observar e classificar os 

padrões de apego entre mães e bebês: o Teste da Situação Estranha (TSE). Esse 

método sistemático sobre separações breves em crianças entre 12 e 18 meses e 

suas mães abriu a porta para o estudo científico dos padrões de apego seguro e 

inseguro aos pais. Também buscou entender prejuízos e consequências negativas 

da separação da mãe com o filho e porque essas consequências interferiam muito, 

mesmo depois que um relacionamento já tivesse se estabelecido.  

Esta pesquisa ofereceu importantes contribuições a Bowlby sobre a 

compreensão do luto.  

Os três padrões diferentes de apego são: 

 

1- Apego Seguro – mães que são, de forma adequada ou “suficientemente 

boa”, sensíveis e responsivas às necessidades de segurança e de uma base estável 

da qual o bebê possa explorar o mundo, têm filhos que toleram separações breves 

sem muito sofrimento e que respondem rápida e calorosamente à mãe quando ela 

retorna e os conforta.  

2- Apego Inseguro Ansioso/Ambivalente – mães insensíveis às 

necessidades dos filhos, ansiosas, desencorajadoras, têm filhos que mostram 

grande sofrimento durante o período de separação e que se agarram e choram 

raivosamente quando elas retornam. O sofrimento dessas crianças continua por 

muito mais tempo, após se juntarem à mãe, em comparação à criança com apego 

seguro. 
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3- Apego Inseguro/Evitador – crianças cujas mães não expressam 

sentimentos, não toleram proximidade e punem o comportamento de apego 

aprendem a inibir suas tendências a se agarrar e a chorar. Durante o período de 

separação da mãe aparentam indiferença e despreocupação. Quando a mãe 

retorna, com frequência, a ignoram, continuam a brincar ou viram-se de costas para 

ela. 

 

No início de suas pesquisas, Ainsworth considerou essas crianças 

“indiferentes”, porém, depois de investigar com mais critério, percebeu que, mesmo 

aparentando não se importar, elas têm de fato respostas fisiológicas refletidas no 

aumento da frequência cardíaca durante o período de separação e muito depois do 

retorno da mãe. Sua indiferença é mais aparente do que real.  

Mais tarde Main sugeriu o quarto padrão de apego. 

 

4- Apego inseguro/desorientado e/ou desorganizado – Main e Hesse (1990) 

sugeriu o quarto padrão que chamou de apego inseguro/desorientado e/ou 

desorganizado, em que a criança apresenta atividade desorganizada e contraditória. 

Ela pode chorar quando separada, mas evita a mãe quando ela retorna, ou se 

aproxima dela e então fica “congelada” ou se joga no chão.  

 

As consequências de cada um dos quatro tipos de padrão de apego têm 

lugar importante quando se observa as reações às perdas.  

Um dos aspectos relevantes dessa classificação é o fato de os padrões se 

mostrarem relativamente estáveis não apenas na infância, mas também nas 

relações estabelecidas no correr da vida, o que de certa forma auxilia no 

entendimento das reações diante das perdas (PARKES, 2009). 

Segundo Bowlby (2009), Mazorra (2009) e (Casellato 2004), os estilos de 

apego encontrados na infância e seus respectivos modelos operativos internos 

também foram estudados na vida adulta. Os modelos operativos internos são 

componentes necessários do sistema comportamental de apego e sevem para 

agirmos em situações novas, usando simultaneamente da experiência e do 

inconsciente. 

Os principais conceitos defendidos por Bowlby (2009), Ainsworth (1978) e 

seus seguidores, sobre os estilos de apego na infância e durante o ciclo vital, foram 
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revisados por Karen(1998), Bartolomew e Horowitz (1991). As terminologias dos 

estilos de apego evitativo e ansioso/ambivalente foram alteradas para rejeitado e 

preocupado respectivamente. Os autores analisaram as relações existentes entre o 

estilo de apego dos indivíduos e a maneira como percebem a si mesmo e aos 

outros, afirmando que a percepção que um indivíduo tem do outro está diretamente 

relacionada ao seu modelo de comportamento e ajuste social.  

Bartolomew e Horowitz (1991) apresentam o seguinte quadro explicativo:  

 

Quadro 01 – Estilo de apego segundo Bartolomew e Horowitz (1991) 

 
 

Modelo de si positivo Modelo de si negativo 

Modelo dos outros 
Positivo 

Seguro Preocupado 

Modelo dos outros 
Negativo 

Evitativo-rejeitador Evitativo-temeroso 

 

Baseados na Teoria de Apego (Bowlby, 2009), esses teóricos abrem uma 

linha de pesquisa sobre as relações afetivas em adultos, na qual postulam que a 

relação com os pais, mais especificamente com a mãe, e as representações que a 

criança constrói sobre ela, fundamentam-se em esquemas relacionais afetivo-

cognitivos sobre si mesmas e, a partir das conclusões obtidas em suas pesquisas, 

definiram quatro modelos operativos para o apego adulto. São eles: 

 

1- apego seguro: apresentam um modelo operativo interno positivo de si e 

do outro. Possuem autoestima elevada, confiam nas pessoas e são otimistas;  

2- apego preocupado: apresentam um modelo operativo interno negativo 

de si e positivo do outro. Sentem necessidade de serem aceitos; 

3- apego evitativo-rejeitador: apresentam um modelo operativo interno 

positivo de si e negativo do outro. Possuem autoestima elevada, porém não realista. 

Buscam autoimagem perfeita e idealizada.  

4- apego evitativo-temeroso: apresentam um modelo operativo interno 

negativo de si e do outro. Dependentes da aceitação do outro, fogem da intimidade 

para se afastar da dor, perda e rejeição. 

 

Compreender os estilos de apego identificando a presença das dimensões 

predominantes no apego, sem a preocupação em identificar uma determinada 
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categoria, como as descritas anteriormente, nos dá maior liberdade de compreender 

o indivíduo (enlutado) em suas diversas características. 

Segundo Casellato (2004) e Mazorra (2009), muitos estudos 

contemporâneos sobre apego apresentam uma visão mais dinâmica baseada na 

compreensão de que cada um dos estilos de apego tem valor adaptativo diferente, 

dependendo da circunstância em que ele se desenvolve, podendo se revelar como 

fator de risco ou de proteção. Garantem que o desenvolvimento dos diferentes 

estilos de apego, também podem ser afetados por outras variáveis, ou seja, o estilo 

de apego desenvolvido na primeira infância não deve ser considerado resultado 

exclusivo da relação com a mãe, mas de um contexto multideterminado por vários 

mecanismos pelo qual a mãe e a criança influenciam e são influenciados. 

Bowlby (1985, 2009) sustenta que tanto a formação quanto o rompimento de 

vínculos, somados às características parentais, familiares e a dinâmica familiar na 

infância, estão profundamente ligados ao desenvolvimento de padrões de 

relacionamentos na vida adulta.  

Parkes (2009) reuniu importantes dados de sua experiência e pesquisas 

com situações de luto confirmando que as pessoas que crescem tendo relações 

seguras com os pais vivenciam sofrimento emocional menos intenso ao se 

depararem com luto na vida adulta do que aquelas que tiveram relações inseguras. 

Provavelmente as pessoas que experienciaram apegos ansiosos na infância ou 

desenvolveram apegos dependentes na vida adulta sofram um luto mais severo, 

longo e solitário. A falta de confiança em si e no outro, como se encontra nas 

pessoas com apego desorganizado, pode levá-las a tentar passar despercebidas, ou 

a adotar estratégias de controle com diferentes graus de sucesso. 

Consequentemente, as premissas das pessoas com apego inseguro e as 

estratégias adotadas por elas tendem a provocar ansiedade e depressão.  

No entanto, segundo Casellato (2004), esta situação pode mudar. A 

premissa da Teoria do Apego favorece as relações de amor e oferece uma grande 

esperança ao considerar o comportamento de apego como um padrão possível de 

ser modificado ainda na infância durante momento de ajustes familiares, ou à 

medida que o adulto tenta elaborar suas experiências de vida. Ao buscarem a 

aproximação com outras pessoas, os estilos inseguros podem se tornar seguros e 

vice-versa com o passar dos anos, pela interação e pela interiorização de cada 

indivíduo, sendo que o que ocorre com mais frequência é o inseguro tornar-se 
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seguro, concluindo-se que o estilo de apego está sendo constantemente construído 

e modificado. 

Vale ressalvar que, embora os estilos de apego na infância e na vida adulta 

foram apresentados, não se pretende classificar os estilos de apego das mães 

entrevistadas neste estudo. 

 

 

1.2  O apego adulto 

 

Como afirma Bowlby (2006), o comportamento de apego na vida adulta é 

uma continuação direta do comportamento da infância, e isso é demonstrado pela 

forma como, no adulto, as mesmas respostas reaparecem quando se vêem diante 

de ameaças, perigos ou doenças. Essas situações aguçam o comportamento de 

apego pela busca de pessoas conhecidas, confiáveis e acolhedoras. 

O padrão inicial de apego seguro favorece nas crianças uma maior 

autoconfiança e competência social. O apego é a base para a identificação e 

determinação de relações duradouras e mútuas, essenciais para a formação de uma 

rede de apoio social. Essa rede começa a se formar, quando a criança se expande 

socialmente, relacionando-se, por exemplo, com pessoas não familiares, como 

aqueles com quem convive nas escolas, clubes, igrejas, etc. (TYLER, 1984). 

Na adolescência, o comportamento de apego aos pais permanece, mas o 

vínculo com outras pessoas torna-se muito importante. Os primeiros vínculos com os 

pais e com as figuras de apego secundárias permitem ao adolescentes a formação 

de um modelo operativo interno ou representações internas que sintetiza sua história 

relacional e suas expectativas sobre o sentimento pessoal e o relacionamento íntimo 

com as pessoas. Supõe-se que é por meio dessa base que se definem as amizades 

entre pares, o envolvimento amoroso e a possibilidade de tornarem-se pais e mães 

de certo modelo (BOWLBY, 2006).  

Essa rede de vínculo facilita aos pais deixar que seus filhos se tornem 

adultos e, por fim, deixem a casa da família. Na vida adulta, os apegos recíprocos 

com a família e amigos continuam a dar segurança. 

Os apegos adultos apresentam similaridades e diferenças com relação aos 

apegos da infância. Enquanto a necessidade de segurança do bebê é um 

estimulador de proximidade, nos relacionamentos adultos românticos é a atração 
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sexual que figura como fator de aproximação. Os casais são recíprocos e envolvem 

o dar e receber de ambas as partes. Apesar da busca de proximidade no adulto ser 

diferente e mais complexa que na criança, ela é similar e é facilitada pelo contato 

físico íntimo nos dois momentos do ciclo da vida (HAZAN e SHAVER, 1987).  

Segundo Hazan e Shaver (1987), o amor romântico adulto envolve a 

integração de três sistemas comportamentais distintos: o sistema de apego que 

ajuda a manter a proximidade com o cuidador; o sistema de prover carinho que 

permite ao cuidador atender e responder às demandas da pessoa apegada e o 

sistema reprodutivo, que encoraja e permite a reprodução. 

Tendo em vista os estilos de apego e respectivos modelos operativos 

descritos na vida adulta, pode-se pensar que a significação das experiências de vida 

se dá nesse enquadro. Diante da vivência de uma perda por morte de um ente 

querido, é importante se atentar aos modelos operativos internos para compreender 

o processo de construção de significado atribuído ao processo de luto desta perda. 

 

 

1.3  Modelo operativo interno e a construção de significados 

 

Segundo Bowlby (2009), todo ser humano já nasce propenso a estabelecer 

fortes vínculos afetivos. Essa capacidade, no entanto, pode ser diminuída devido a 

fatores externos que impedem a criança de desempenhar esse potencial com as 

pessoas que o cercam. A capacidade é inata, mas precisa ser estimulada 

adequadamente para que se concretize. A partir da primeira relação, estabelece-se 

no indivíduo um modo de funcionamento, modelo operativo interno (MOI), a respeito 

do mundo que a criança, adolescente e adulto constrói e utiliza para se orientar e 

planejar. Conforme já foi citado anteriormente, os modelos operativos internos (MOI) 

são componentes necessários do sistema comportamental de apego e servem para 

agirmos em situações novas, usando simultaneamente da experiência e do 

inconsciente. A pessoa que tem em sua experiência um modelo seguro de apego vai 

desenvolver expectativas positivas em relação ao mundo, acreditando na 

possibilidade de satisfação de suas necessidades. Já outra, com um modelo menos 

seguro, poderá desenvolver em relação ao mundo expectativas menos positivas.  
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Os modelos operativos internos de um indivíduo tendem a se repetir durante 

toda a sua vida, com comportamentos que indicam maior ou menor segurança em si 

e no ambiente.  

Os pesquisadores do apego admitem que os modelos operativos internos 

construídos na infância se transformam em estruturas cognitivas e supõem que, por 

meio de repetidas experiências de padrões característicos de interação, as crianças 

desenvolvem expectativas a respeito da natureza das interações entre elas e a 

figura de apego. Por exemplo, a repetida experiência de uma criança, sempre que 

levantada pelo cuidador sensível, possibilita que essa criança construa um modelo 

operativo interno, ou seja, uma referência interna que aprova a reprodução confiável 

e confortável de seu padrão de ação (BOWLBY, 2009).  

Os modelos operativos internos são componentes necessários do sistema 

comportamental de apego e ajudam a manter uma visão consistente de si e dos 

outros, não somente com os pais, mas com outras pessoas, no fim da infância e na 

vida adulta. Também ajuda a interpretar o mundo interno e externo, que tende a se 

manter ao longo da vida, mas que pode ser alterado (BOWLBY, 2009). 

Um sistema de apoio amoroso prevê, primeiramente, a evidência de que o 

mundo se importa, que este mundo faz sentido e que o indivíduo ocupa um lugar 

importante nesse mundo. Então parece provável que o sistema de apoio amoroso 

influencie no modo de enfrentamento quando a proteção é ameaçada por perdas 

significativas como a perda de um filho e ou uma filha. 

O modo como cada pessoa aprende a se vincular emocionalmente com os 

primeiros objetos de amor cria um modelo que serve de base para os vínculos 

emocionais posteriores, para o estabelecimento do significado da vida no futuro e 

para o modo como enfrenta as perdas de pessoas queridas ao longo da vida. 

Sendo assim, o comportamento de apego, como já visto, é investido de valor 

de sobrevivência, visando manter proximidade com a(s) pessoa(s) cuidadora(s), 

buscando-as como base segura, para diminuir os riscos causados pelo abandono. 

Assim se explica a necessidade de os enlutados de estarem reclusos, recolhidos, 

em ambientes protegidos e próximos a pessoas, que lhes tragam apoio e um mínimo 

de previsibilidade no ambiente. O luto seria, então, uma resposta à separação, uma 

resposta esperada diante da perda.  
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CAPÍTULO I I – LUTO 

 

 

2.1 O luto e suas reações  

 

O luto não é uma temática exclusiva da contemporaneidade. É uma questão 

que atravessa toda a história, devido ao homem ser o único ser consciente de sua 

finitude e também por ser gregário e social (WORDEN, 1998; PARKES, 1998).  

Para a maioria das pessoas, o amor é a fonte de prazer mais profunda na 

vida, ao passo que a perda daqueles que se ama é a mais profunda fonte de dor. 

Um dos pontos que mais influenciam no luto é a proximidade da relação e natureza 

dos sentimentos que existiam entre o falecido e o enlutado. Parkes (1998) denomina 

esse determinante de intensidade do amor existente entre enlutado e falecido. 

O ser humano enfrenta ao longo da vida perdas e lutos dos mais variados 

tipos. A partir do nascimento inicia-se o processo de inúmeras perdas: o rompimento 

da vida intrauterina, a ruptura do cordão umbilical, o desmame, as perdas 

relacionadas ao encerramento da infância, adolescência, vida adulta, amizade, 

casamento, objetos. Vive-se de perder, abandonar e de desistir de expectativas 

impossíveis, ilusões de liberdade e poder, projetos não concretizados, sonhos não 

realizados, entre outras. E, mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor 

sofrimento, todos compreendem que a perda é, sem dúvida, uma condição 

permamente da vida. Estes elementos ocorrem durante todo o processo do ciclo 

vital (KOVÁCS, 1992). 

Apesar de a morte ser reconhecida como natural, universal e inevitável, o 

homem tem dificuldade de imaginar sua própria morte e tenta sempre evitá-la. Tal 

posição contribui para que ocorra um despreparo da sociedade para lidar com a 

finitude humana (KUBLER-ROSS, 2008). 

A morte faz parte da estrutura da vida. Quando os seres são concebidos e 

nascem, já começam a morrer. Apesar de estar na agenda de cada ser vivo que a 

morte é um processo natural, ela sempre foi temida pelo homem e, por mais que a 

ciência avance, o medo e a negação continuam acontecendo. Embora seja a única 

certeza que se tem, a cultura ocidental não incorpora a morte como parte da vida. 

Pensa-se nela como castigo e é comum se ouvir comentários como: Ele era tão 
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bom, por que morreu? Morte é afastamento, silêncio, nunca mais (BROMBERG, 

2000).  

Segundo Kovács (1992), as micromortes cotidianas fazem parte do curso 

da vida e são vividas desde as primeiras separações das figuras parentais quando 

os vínculos constituídos são rompidos. A morte do outro traz a experiência de 

viver a morte em vida, pois, quando um ente querido morre, é como se uma parte 

da outra pessoa também morresse. Desse modo, essas perdas que se vivenciam 

podem ser nomeadas de “morte vivida e morte consciente” (KOVÁCS, 1992, p. 

150). Isso significa que a perda e sua elaboração são aspectos constantes no 

processo de desenvolvimento humano. Nas principais civilizações da Antiguidade, 

eram muitas as diferenças que existiam sobre o significado ético – religioso da 

morte, mas em todas as civilizações existe uma semelhança: a morte é um lugar 

inacessível para os vivos. Todos possuem uma herança cultural que define a visão 

da morte. As interpretações atuais sobre a morte constituem parte da herança que 

as gerações anteriores, as antigas culturas, deixaram. A visão da morte ao longo 

do tempo, o luto e a construção de significados constituem um dos elementos 

mais relevantes para a formação de uma tradição cultural comum. 

Todo relacionamento humano termina, todo relacionamento humano chega a 

um fim e é quase um consenso que a perda por morte constitui a mais difícil entre 

elas. A morte que nos remete ao sentimento de impossibilidade de reverter à perda, 

ou seja, reaver o ente querido, e essa ideia nos coloca diante da própria fragilidade e 

mortalidade, exigindo do enlutado experienciar uma dor quase insuportável. Lembra-

se da pessoa, e a angústia que se sente não é apenas por ela, que se foi, mas pelos 

que ficaram que são obrigados a continuar o caminho sem ela. A sensação do vazio 

é profunda; a perda é real. Dizem que uma parte da pessoa morreu com a morte da 

outra, porém raramente leva-se a sério essa afirmação (SAVAGE, 1989). 

Talvez, pelo sentimento envolvido, a morte seja ainda um tema tabu. 

Entretanto, negar sua ação torna mais difícil a experiência do luto e sua adaptação. 

Na sociedade ocidental, a morte é encarada como um “corte” na vida e não como 

uma etapa. A morte de uma criança evidencia esse fato, quando se afirma que ela 

tinha “tudo pela frente”, que ainda tinha muitos projetos a realizar, e muito tempo de 

vida. Diante da morte de uma criança, lamenta-se por tudo que ela poderia ter vivido 

realizado e construído (BROMBERG, 2000). 
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A finitude é uma realidade, é a própria realidade como seres vivos, como 

seres existentes, porque tudo o que existe apresenta essa condição. No entanto, no 

ser humano, há um conflito permanente, que é a tentativa contínua em todos os 

seus atos de ultrapassar, de transcender. 

Para Ariès (1990), foi a partir do século XX que a civilização ocidental 

passou a esconder a morte, evitando-se falar sobre ela, negando-se o luto, numa 

tentativa de proteger a vida. A morte passou a não acontecer mais em casa, ao 

alcance dos olhos da família, lugar dos hábitos da vida cotidiana, mas em hospitais. 

Assim, a agonia da morte passou a incomodar menos as pessoas, resultando em 

um enorme distanciamento entre vivos e mortos. Uma das consequências desse 

hábito seria fingir que nada aconteceu, que nada mudou, contribuindo, assim, para o 

medo diante da morte, do desconhecido.  

Restrições sobre a manifestação aberta de afetos relacionados à perda 

ainda perduram até estes dias como uma das características da civilização ocidental 

cada vez mais secularizada, menos ritualizada em termos formais, tendendo-se 

negar a morte. Consequentemente tende-se a rejeitar e suprimir o luto, visto como 

indigno vergonhoso e sinônimo de fraqueza de caráter, prestando-se apenas para 

acentuar desnecessariamente a dor. Trabalhos de terapia do luto têm mostrado que 

essa atitude não auxilia na elaboração do luto, uma vez que inibir sentimentos e 

emoções genuínos a favor da expectativa social pode gerar sentimentos de culpa e 

de inadequação. A psicoterapia poderá constituir uma valia, na medida em que é um 

espaço no qual o paciente pode expressar a sua dor, ao mesmo tempo em que 

promove o desenvolvimento de mecanismos internos que permitem superar as 

fixações ou bloqueios, com vista à aceitação da perda e a um reposicionamento no 

mundo real aprendendo a dizer sim, tanto para a vida quanto para a morte; para os 

ganhos e para as perdas. 

Kovács (2010) compartilha dessa visão ao postular que a morte continua a 

ser interdita na sociedade atual, principalmente no âmbito pessoal. O motivo desse 

interdito está relacionado ao temor de causar dor e sofrimento. A autora ressalva 

que se deve ter cuidado, reflexão e competência para não criar uma barreira 

defensiva no trato do tema da morte. 

Desde sempre, a morte provoca a imaginação da humanidade e desafia seu 

pensamento. Fantasias, ideias, sentimentos e sonhos sobre a morte fazem parte da 
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vida psíquica em todas as fases da existência humana, desde a infância até a 

velhice (KOVÁCS, 2008). 

A morte é um fenômeno biológico natural, mas o ato de morrer contém 

uma dimensão simbólica que varia entre as culturas, e a cultura encontra 

respostas para ela por meio dos rituais que juntam as pessoas, dão uma condição 

segura para a expressão dos afetos e ajudam no processo de construção do 

significado. 

Na cultura ocidental a palavra morte traz consigo muitos atributos e 

associações: dor, ruptura, interrupção, desconhecimento, tristeza. Vivenciá-la é 

também uma experiência única, tendo cada um a sua própria representação de 

morte. 

 

 

2.2 O luto normal  

 

O luto é uma reação natural e esperada ao rompimento de um vínculo, é a 

consequência da experiência de perda de uma relação significativa. O enlutado 

precisa lidar com a falta desta pessoa em situações concretas, já que não estará 

mais presente no Natal, nos aniversários, nos encontros com amigos nem em 

situações alegres ou tristes que costumavam compartilhar. Vale ressaltar que não é 

somente a pessoa em si que o enlutado está perdendo, mas também perdas de 

outras pessoas e de outras situações. A reação ao luto inclui muito mais que apenas 

o pesar pela perda de um ser amado; geralmente esse tipo de reação nos coloca 

frente a frente com a ameaça à segurança; mudanças importantes na vida; 

mudanças importantes na família.  

Stroebe e Schut (1999) ressalvam que deve se lidar com as pessoas 

enlutadas de acordo com seu estilo de apego e as complicações quanto ao 

sofrimento estão associadas com a segurança e/ou insegurança desses estilos. Os 

autores concluem que para alguns enlutados é melhor trabalhar para manter os 

laços afetivos, ao passo que para outros afrouxá-los supõe-se ser o melhor caminho.  

Stroebe et al. (2005) investigaram os diversos fatores que interferem no 

modo como os enlutados lidam com os vínculos afetivos das pessoas queridas que 

perderam; quais são os vínculos que devem continuar a ter com o falecido e quais 

são os vínculos que devem ser abandonados. A pesquisa sugeriu fazer uma 
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avaliação do papel dos enlutados de como se ativam adaptações e mudanças de 

enfrentamento ao longo do processo e o tipo de vinculação influencia a intensidade 

e o processo de luto após a morte de uma pessoa amada. 

O luto pode ser compreendido como ampla categoria de respostas 

biopsicossociais esperadas diante de uma perda significativa. É uma vivência 

inevitável e contínua, uma importante transição psicossocial, com impacto em todas 

as áreas de influência humana. Além de manifestações de ordem psicossomática, 

alterações da instância psíquica também se manifestam após a perda de vínculos 

com entes próximos, a depressão, a ansiedade, o alcoolismo e o estresse pós-

traumático (PARKES, 1998). 

Segundo Franco (2002), por se tratar de fenômeno complexo, o processo de 

luto deve ser compreendido por meio de cinco dimensões das reações ao luto: 

 

a) Dimensão cognitiva/intelectual do luto: marcada por confusão, 

desorganização, falta de concentração, desorientação e negação; 

b) Dimensão emocional: choque, entorpecimento, raiva, culpa, alívio, 

depressão, irritabilidade, solidão, saudade, descrença, tristeza, negação, ansiedade, 

confusão e medo; 

c) Dimensão física: alterações no apetite, visão borrada, alterações no 

sono, dispneia, palpitações cardíacas, exaustão, boca seca, perda do interesse 

sexual, alterações no peso, dor de cabeça, choro e mudanças no funcionamento 

intestinal; 

d) Dimensão espiritual: sonhos, perda da fé, aumento da fé, raiva de 

Deus, sentimento de dor espiritual, questionamento de valores, sentir-se traído por 

Deus, desapontamento com membros da igreja; 

e) Dimensão social/cultural do luto: perda da identidade, isolamento, 

afastamento, falta de interação e perda da habilidade para se relacionar socialmente 

(FRANCO, 2010, p. 28). 

 

Esclarecer e explicitar essas cinco dimensões é de fundamental importância 

para a compreensão e avaliação de um processo de luto normal ou complicado, pois 

nos fornece parâmetros claros e definidos para melhor entendimento do fenômeno. 

Para entender o luto deve-se levar em consideração o evento como 

experiência pertinente ao grupo familiar. O grupo familiar deve ser visto como um 
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sistema que se inter-relaciona com outros sistemas mais amplos da comunidade, da 

sociedade e da cultura, pois diante do luto a família vai ser afetada também nas 

relações com esses sistemas.  

Parkes (2009) descreve que os componentes essenciais do luto são as 

experiências da perda e uma reação de anseio intenso pelo objeto perdido. Sem 

esses elementos não se pode considerar que uma pessoa esteja legitimamente em 

processo de luto. O autor descreve também que a reação ao luto inclui muito mais 

que apenas o pesar pela perda da pessoa amada. O luto na maioria das vezes 

coloca a pessoa diante de situações de ameaça à segurança, mudanças 

importantes na vida e na família, além de despertar sentimentos que podem ou não 

estar associados a péssimas lembranças de fatos alarmantes; culpa pela morte; 

vergonha e/ou culpa por negligência ou cumplicidade. Esses aspectos podem 

complicar o luto e causar problemas duradouros.  

Para os enlutados aceitar a morte na família, é necessária uma nova 

adaptação do sistema familiar e, como consequência, há a construção de uma nova 

identidade e um novo nível de equilíbrio.  

“A definição de luto normal e de luto complicado requer uma revisão dos 

posicionamentos tradicionais” (FRANCO, 2010, p. 28). Não é possível determinar o 

tempo do luto, nem mesmo as fases pelas quais irá passar durante seu processo. 

Parkes (1998) concebe o luto como um processo e não como um estado em que o 

enlutado apresenta sintomas típicos que gradualmente passam.  

A ideia de processo é mais condizente com essa experiência, já que 

sentimentos podem retornar ao longo do processo e há fases que nem sempre são 

vivenciadas pelo enlutado. 

O luto é um processo normal e esperado de elaboração de qualquer perda e 

é importante para a saúde mental, na medida em que proporciona reconstrução de 

recursos e adaptação às mudanças, pois, “em qualquer luto, raramente fica claro 

com exatidão o que foi perdido” (PARKES, 1998, p. 24). O modo de uma pessoa 

enfrentar o desafio da mudança em sua vida determinará não apenas sua visão de 

mundo, como também a visão acerca de si mesma.  

Parkes (2010) assegura que o luto é o custo do amor e que a única maneira 

de evitar a dor do luto é evitar o amor. Grande parte dos seres humanos passa pela 

dor do luto sem danos psicológicos duradouros, podendo mesmo amadurecer em 

consequência dele. No entanto, existem vários problemas nesse percurso, de modo 
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que uma minoria viverá um sofrimento com consequências indesejáveis para sua 

saúde. 

O luto é considerado uma profunda transição existencial e, há duas décadas, 

o tema passou a ser objeto de pesquisa e especialização no Brasil, no que se refere 

à área da saúde, especificamente no campo da Psicologia. Há, portanto, um novo 

enfoque para compreender a capacidade de formar e romper vínculos ao longo da 

vida (CASELLATO, 2005).  

Bowlby (2009) evidencia que o processo de luto implica duas mudanças 

psicológicas: a) reconhecer e aceitar a realidade; b) experimentar e lidar com as 

emoções e problemas que ocorrem com a perda.  

Segundo Casellato (2005), ao se negar o sofrimento da perda, negam-se 

também todos os sinais de sofrimento e dor que esta acarreta. Na realidade, nega-

se a possibilidade de o luto se manifestar, levando o enlutado a estranhar seus 

sentimentos. O enlutado acredita que está doente por não perceber que o luto é uma 

reação natural à perda. Dar voz ao luto é possibilitar o enfrentamento da morte, 

abrindo um espaço para dialogar com a dor, com o sofrimento, integrar a perda, dar 

um novo sentido à vida. Enfrentar o luto possibilita também conquistar a confiança 

de ser capaz de superar as demais perdas. Além disso, permite encontrar um lugar 

na vida para pessoas que se ama e perde. 

Deve-se considerar que o luto não é um conjunto de sintomas que tem início 

após uma perda, o qual gradualmente se abranda. Ele envolve uma sucessão de 

quadros clínicos que se mesclam e se substituem. O luto é uma fase de expressão 

dos sentimentos decorrentes da perda, a qual se demonstra por choque, desejo, 

desorganização e organização; é a fase de aprender que a morte deve se tornar 

real, favorecendo investimentos pessoais. Pode-se tomar como conceito bem 

adequado que “o luto é um processo de aperceber-se, de tornar real o fato da perda” 

(PARKES, 1998, p. 199).  

Enfim, o processo de luto é necessário porque se precisa dar sentido ao que 

aconteceu na vida e retomar o controle sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre as 

relações afetivas. O luto normal é um conjunto de reações a uma perda significativa. 

É um longo processo que começa com a dor da perda de um ser querido e declina 

com a aceitação serena da realidade do seu desaparecimento e do caráter definitivo 

da sua ausência. Estar de luto é aprender a viver com a ausência da pessoa querida 
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que faleceu. É um processo que permite revisões na identidade, nas relações 

sociais, nas relações com o falecido e no sistema de crenças. 

 

 

2.3 O luto complicado 

 

O luto complicado é caracterizado por distorções do luto normal. Segundo 

Parkes (1998) e Rando (1993), o luto é considerado complicado quando suas 

reações se dão de modo diverso do esperado (que são as cinco dimensões das 

reações ao luto, citadas anteriormente dentro das normas socioculturais presentes 

em cada comunidade) ou estão ausente.  

Essa dificuldade de enfrentar a realidade da perda com naturalidade suscita 

controvérsias. Segundo Parkes (1998), é preciso muito cuidado para não se 

classificar precocemente processos de luto como disfuncionais, quando não seguem 

estágios ou etapas que durante muito tempo foram considerados como inerentes ao 

seu processo. Para o autor, uma cuidadosa avaliação é necessária em todos os 

casos.  

Kovács (2008) e Franco (2010) comungam com as ideias do Parkes (1998) e 

recomendam uma cuidadosa avaliação em todos os casos. 

O luto complicado não está classificado como uma categoria de transtorno 

mental no DSM IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais), mas há 

uma grande discussão na comunidade científica a respeito de introduzir o conceito 

de luto complicado na nova edição DSM V, em 2013 (FRANCO, 2010). 

Para Kovács (2008), luto complicado é um tema importante para pesquisas, 

já que muitos profissionais não estão preparados para lidar com esse fenômeno, 

surgindo dificuldades de identificar o que se considera como fatores complicadores. 

Assim sendo, a autora aponta a necessidade de revisão de alguns conceitos, como 

luto patológico, desajustado, anormal, disfuncional, desviante, entre outros.  

Entre os fatores que podem causar complicações no processo de luto, 

observa-se negação, repressão, inibição, cronificação ou adiamento do processo de 

luto ligado à perda e à dor. Esses fatores podem ser acentuados em uma cultura 

que faz com que as pessoas se controlem não se manifestem e vivam como se a 

morte não existisse. Não há padrões que definam quando um ou outro processo 

está se instalando, porque também devem ser levadas em conta a maneira de ser 
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das pessoas e suas formas de lidar com situações de crise, ou seja, é imprescindível 

se considerar aspectos individuais e subjetivos, contextuais e culturais. 

À medida que o tempo passa, o esperado no luto normal é que as pessoas 

enlutadas saiam aos poucos da tristeza e voltem a ter prazer em viver. Se isso não 

acontece e o luto se prolonga por muito tempo, ou passa a impedir o indivíduo de 

viver, é indicado procurar ajuda médica e/ou psicológica. Também pode acontecer 

um fenômeno que se chama de “culpa do sobrevivente”, ou seja, quando o 

sobrevivente pensa que ele deveria ter morrido no lugar da pessoa que morreu. As 

autorrecriminações podem acontecer no luto normal, mas são bem mais frequentes 

no luto complicado (KOVÁCS, 2008). 

Casellato et al. (2009) percebem que na cultura atual existe uma forte 

tendência de rotular lutos de longa duração como depressão. Muitas vezes trata-se 

de um luto prolongado por aspectos específicos da perda e que não 

necessariamente configuram uma condição de depressão maior ou mesmo, um luto 

complicado. Com esse rótulo, tais pessoas passam a ser cuidadas como pessoas 

doentes, o que dificulta a evolução do processo de luto.  

A depressão é um termo muito comentado nos últimos anos e passou a ser 

usada para classificar toda e qualquer pessoa que enfrenta momentos difíceis como 

perda significante, decepção ou frustração. Há, entretanto, grandes diferenças entre 

tristeza e depressão. A tristeza é um sentimento momentâneo, considerado 

saudável e até importante pelos médicos. Vivenciar a tristeza permite que o 

indivíduo elabore suas perdas e se reorganize internamente, podendo superar a fase 

de dificuldade de maneira saudável.  

Segundo American Medical Association (2002), a depressão, por outro lado, 

é um distúrbio, cujas características vão muito além da tristeza. O indivíduo 

deprimido sente-se infeliz na maior parte do tempo, mesmo sem causa aparente. A 

pessoa perde a capacidade de apreciar situações que antes lhe traziam prazer, 

deixa de conviver com amigos e familiares, apresenta perda de concentração, pode 

ter perda ou ganho excessivo de peso, pode sentir dores pelo corpo e mostrar-se 

mais ansioso ou irritado do que o normal. Por todas essas características, a 

depressão é uma doença altamente incapacitante e requer auxílio profissional para 

ser controlada. Como se nota, tristeza e depressão não são sinônimos. Por mais que 

o sentimento de tristeza seja penoso, ele é necessário para a superação das 
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dificuldades. O mesmo não se pode dizer da depressão que, caso não seja tratada, 

pode comprometer toda a saúde física e mental do indivíduo. 

Prigerson (2008) identifica duas trajetórias possíveis. Em uma delas o luto 

pode encaminhar-se para um padrão de aceitação, ao passo que na outra leva à 

instalação do que ela chamou de Transtorno do Luto Prolongado (TGP). Seus 

argumentos incluem a definição do luto como um evento normal no ciclo vital, pois 

todos nós iremos viver e sobreviver a múltiplas mortes de pessoas significativas em 

nossa vida. Ainda é Prigerson (2008) quem afirma que a maioria (aproximadamente 

80%) das pessoas chegam a aceitar a perda ao longo do tempo, ao passo que 

somente 20% não conseguem. Quanto mais próxima tenha sido a relação com a 

pessoa que morreu, mais doloroso, complexo e prolongado será o processo de 

despedida.  

É provável que a dor de um ente querido seja tão intensa que muitas vezes 

parece que não passará, nem será possível voltar a viver sem a companhia da 

pessoa que faleceu, principalmente quando se trata da perda de um filho ou de uma 

filha com um grau de afetividade muito profundo.  

O luto é um processo lento, detalhado e doloroso que pode durar dias, 

semanas, meses, anos ou ainda toda uma vida que é o caso do luto complicado.  

Segundo Franco (2002), quando um indivíduo vivencia uma desorganização 

prolongada que não lhe permite retomar suas atividades com uma qualidade anterior 

à perda, pode ocorrer a vivência do luto complicado.  

Segundo Kristjanson et al. (2006), o luto complicado ocorre quando a 

integração da morte não tem lugar. Pessoas que sofrem de luto complicado 

experimentam uma sensação de descrença persistente e perturbadora sobre a 

morte e resistência em aceitar a dolorosa realidade. Desejo e saudade do falecido 

continuam juntamente com dores frequentes, intensas e dolorosas. Interesse e 

envolvimento na vida contínua são limitados ou inexistente. Estima-se que 10 a 20% 

das pessoas enlutadas desenvolvem luto complicado. As contribuições e as novas 

maneiras de pensar sobre o luto serão enfatizadas no próximo  item desta 

dissertação. 
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2.4 Novas maneiras de pensar sobre o luto: O luto, suas expressões e o 

Modelo do Processo Dual do luto 

 

A partir do final do século XX, modelos teóricos distintos têm sido propostos 

para a compreensão do tema, embora, em parte, mostrem-se pouco apropriados. A 

área tem passado por uma mudança conceitual e empírica, o que tem exigido o uso 

de delineamentos diferenciados, tanto para identificar características 

correlacionadas ao pesar em diferentes etapas do processo de luto, como para fazer 

avaliações em relação a variáveis predominantes, contribuindo para a validade 

ecológica dos estudos. 

Segundo Worden (1998), o trabalho de luto é concebido de variadas 

maneiras e inclui diferentes estágios, fases e tarefas, dependendo das concepções 

teóricas e conceituais dos autores. Ao sustentar que não há etapas fixas tampouco 

progressivas, Worden (1998, p. 37) defende que o “luto é um processo fluido” e, por 

isso, o propõe baseado em quatro tarefas cognitivas. Segundo o autor, essas tarefas 

dizem respeito ao processo de ajustamento à situação de luto. A primeira tarefa 

refere-se à aceitação da realidade da perda, seguida pela experimentação da dor, 

depois pelo ajustamento ao ambiente sem a pessoa e, por fim, o remanejamento 

emocional em relação ao ente falecido.  

Mas, do ponto de vista de Stroebe e Schut (2007), nem todos os enlutados 

se deparam com tais tarefas. Para os autores, há tarefas adicionais que podem ser 

incluídas nessa trajetória, como a aceitação das transformações da vida e das 

concepções de mundo, além do fato de os enlutados terem de arcar com novos 

papéis, identidades e relacionamentos.  

Na década de 1980, depois de vários estudos, observaram uma 

ausência surpreendente de suporte empírico para essa visão, deixando, assim, o 

campo de luto sem uma base teórica pautada (BONANNO e KALTMAN, 1999).  

Silver e Wortman (2007) discorrem que ainda existem princípios sobre 

enfrentamento relativos ao luto que merecem ser revistos, por apresentarem 

suposições ultrapassadas e falta de base científica comprobatória em razão das 

características da cultura ocidental: 

 A primeira delas contém a ideia de que, seguido ao período da morte, há 

uma fase de estresse intenso, na qual as emoções positivas estão ausentes. A 

segunda concepção indica que a inexistência desse estresse intenso é indicativa de 



34 
 

problema; a terceira aponta que, para existir um ajustamento saudável, faz-se 

necessário o trabalho de luto; a quarta, de acordo com os autores, destaca que a 

manutenção do vínculo com a pessoa falecida é geralmente indicativa de desordem 

emocional e, portanto, deve ser evitada; e a quinta adverte que, dentro de um ou 

dois anos, no máximo, a pessoa deve voltar a níveis de funcionamento anteriores à 

perda.  

Por muitas décadas, pesquisadores da área de luto admitiram que a 

adaptação da perda requeresse um período de trabalho de luto em que o objetivo 

final seria o corte dos laços afetivos com o falecido.  

Davies (2004), na sua revisão da literatura, explorou mudanças nas 

perspectivas teóricas em relação ao sofrimento dos pais enlutados no Reino Unido e 

Estados Unidos da América, destacando diferenças fundamentais entre os modelos 

tradicionais e modelos atuais de luto. Modelos tradicionais colocam a ênfase de 

desligamento nos relacionamentos emocionais dos enlutados com aqueles que já 

morreram. Em contraste, os modelos atuais colocam a ênfase na continuação dos 

vínculos dos enlutados com os falecidos tentando identificar o que pode ser 

continuado e o que precisa ser abandonado, e não simplesmente continuar ou 

romper o vínculo. 

Os pesquisadores Arnold e Gemma (2008) também se preocuparam em 

estudar o processo contínuo de luto parental nos Estados Unidos. Segundo os 

autores, a morte de uma criança é uma perda incompreensível e devastadora. Os 

pais sentem dor ao longo da vida e a ligação entre pai e filho sempre está presente. 

Esse modelo trouxe importante contribuição para os profissionais de saúde ao 

ressaltar o valor das intervenções que vão além do foco exclusivo no afastamento do 

falecido para buscar um vínculo contínuo, saudável, podendo ser aplicado na prática 

para apoiar os pais enlutados na sua dor. A literatura reflete uma perspectiva anglo-

americana cultural sugerindo que novas pesquisas sejam realizadas para discutir a 

diversidade multicultural das sociedades. 

Considerando que a compreensão do processo de luto depende de uma 

série de fatores, como o tipo de morte e a qualidade do vínculo entre o enlutado e a 

pessoa falecida, e a diferença entre o processo de enfrentamento e um quadro 

sintomático é muito sutil, um planejamento de pesquisa necessita adotar um modelo 

integrado de luto e enfrentamento (STROEBE et al., 2007). 
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Stroebe e Schut (1999), após longa investigação e comparação entre outras 

teorias, propuseram o Modelo de Processo Dual de enfrentamento do luto (The Dual 

Process Model), que enfatiza o enfrentamento para a compreensão do processo de 

luto.  

Esse modelo integra conceitos já existentes e também descreve o processo 

no qual o enlutado oscila, de tempo em tempo, entre duas orientações psicológicas: 

o enfrentamento orientado para a perda e o enfrentamento orientado para a 

restauração. 

Segundo Parkes (2009), o Modelo de Processo Dual enfatiza não somente a 

maneira como os enlutados oscilam entre picos de sofrimento e pesar, com foco no 

sujeito falecido, como também os eventos destinados ao afastamento da perda. É 

um processo regulatório de enfrentamento de oscilação, em que o indivíduo 

enlutado, às vezes, enfrenta e, em outros momentos, evita as diferentes tarefas de 

luto.  

Sob esse princípio, o luto é visto como um processo dinâmico, ao apontar 

que o enlutado oscila entre o enfrentamento orientado para a perda, isto é, a busca 

dolorosa pela pessoa perdida e o enfrentamento orientado para a restauração, que é 

a luta para se reorientar em um mundo que parece ter perdido o seu significado. 

Essa é a essência da transição psicossocial, um período significativo de mudanças 

na concepção de mundo do enlutado.  

Do ponto de vista do processo de enfrentamento, as percepções negativas e 

positivas se alternam, tanto na orientação para a perda quanto na orientação para a 

restauração, e constituem a base para a readaptação dos enlutados às narrativas, 

às crenças e aos significados que o período pós-morte acarreta. Ambas as 

orientações são importantes para o ajustamento dos enlutados, entretanto a 

intensidade com que cada uma é utilizada depende das circunstâncias da morte, das 

características de personalidade e do repertório experiencial dos enlutados.  

O modelo propõe, ainda, que a pessoa, ao distanciar-se da dor avassaladora 

provocada pela morte de um ente amado, pode se tornar mais capacitada a lidar 

com as transformações secundárias advindas da perda. Até recentemente, 

acreditava-se que, para superar a morte de alguém significativo, era preciso 

experienciar um trabalho de luto, mesmo que as peculiaridades de cada indivíduo 

sugerissem diversas possibilidades de enfrentamento e variadas consequências ou 

resultados desse enfrentamento. O mérito desse modelo reside no fato de permitir o 
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dimensionamento das diferenças culturais, bem como a possibilidade de oscilação 

no processo de enfrentamento. Apesar de ter sido elaborado para dar suporte à 

compreensão da perda conjugal, outros tipos de luto podem ser explicados com 

base nessa abordagem, como, por exemplo, o luto parental pela perda de um filho 

e/ou uma filha (STROEBE e SCHUT, 2007). 

Segundo Franco (2010), o estudo do luto pode ser empreendido por diversos 

olhares, como os da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, da sociologia, da 

antropologia, da etologia. Deste modo, o processo de luto deve ser avaliado de 

forma mais ampla, não limitado à expressão de sentimentos e angústias, adotando 

como parâmetro nesta dissertação, além do aporte da Teoria de Apego, o Modelo 

Dual de Luto.  

Portanto, assume-se que o luto pode ser entendido e trabalhado com base 

em múltiplas referências e como ampla categoria de respostas biopsicossociais 

esperadas diante de uma perda significativa. Acima de tudo, estudar o luto parte 

necessariamente do posicionamento de cada um diante da realidade.  
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CAPÍTULO III - O LUTO MATERNO  

 

 

3.1 Fatores associados ao processo de luto 

 

A forma como o luto é vivenciado e adaptado depende de vários 

determinantes anteriores, simultâneos e posteriores à perda que envolve: aquele 

que perdeu; vínculos afetivos estabelecidos na relação, circunstâncias da perda; o 

suporte recebido após a perda, família, economia, sociedade, crença e cultura. 

Neste capítulo serão apresentados somente aqueles considerados mais relevantes 

para o tema proposto neste estudo.  

 

 

3.1.1 Expectativa de vida e vínculos afetivos estabelecidos na relação com 

o filho e/ou com a filha 

 

A gestação preserva, biologicamente, a continuidade da espécie. 

Psicologicamente, o filho também é em parte um complemento dos pais, conferindo-

lhes um tipo de imortalidade. 

Os filhos representam o futuro, são produtos da capacidade criadora, 

simbolizam o crescimento, a independência e a possibilidade de que o próprio 

potencial não realizado sobreviva através dele (SAVAGE, 1989). Assim que o filho 

ou a filha nasce, uma situação vitalmente significativa e transformadora acontece na 

vida da mãe ao desempenhar o papel materno e assumir responsabilidade de cuidar 

de um ser tão especial e tão dependente que não fazia parte de seu dia a dia. 

Muitas das mais intensas emoções humanas vão surgindo durante a formação, 

manutenção, rompimento ou renovação dos vínculos emocionais. A construção de 

vínculos diz respeito às dimensões intersubjetiva e intrapsíquica que os pais 

projetam nos filhos. 

Klass (1988 apud PARKES, 2009, p. 201) faz a seguinte afirmação: “O filho 

faz parte da estrutura psíquica dos pais”. O amor peculiar à reação de separação ou 

perda de um filho resulta não só da ameaça que isso representa para a 

sobrevivência deste filho que partiu, mas também da ameaça que representa para a 

sobrevivência dos pais por meio deles. Na perspectiva psicobiológica de Archer 
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(1999), a força de um vínculo e a intensidade e duração do luto resultante quando tal 

vínculo é interrompido são proporcionais ao valor genético da pessoa que faleceu. 

Assim sendo, ao perder um filho, perde-se também a propriedade de perpetuar 

genes familiares. A perda de um filho ou uma filha faz com que se perca a 

oportunidade de compartilhar a vida deles, seu futuro, suas alegrias e sucesso, além 

de seu amor. 

Segundo Hofer et al. (1996), entre as perdas significativas, a morte de um 

filho ou de uma filha é um dos acontecimentos mais difíceis de aceitar. É como se 

uma parte da mãe tivesse sido extirpada com a morte daquele filho. 

Diante da perda de uma pessoa querida com a qual se mantém vínculos 

afetivos tão fortes como do filho e/ou da filha, a experiência é muito dolorosa. Fere, 

machuca e expõe o ser humano à própria impotência. Trata-se da interrupção, de 

um corte em uma sequência esperada. Cronologicamente esse percurso não é o 

esperado, pois o percurso natural da vida seria aquele em que os filhos enterram 

seus pais idosos. Contudo, não é sempre assim que acontece. Muitas vezes, pais 

choram filhos mortos precocemente, irmãos enterram irmãos e perdemos grandes 

amigos ainda jovens. Não é só a velhice que nos arrebata a vida, pois também 

podemos morrer vítimas de acidentes trágicos e de doenças. É uma perda sem 

retorno. Fica uma sensação de torpor, um protesto, solidão e um intenso sofrimento. 

A mãe se questiona sobre o que fará sem o seu filho que foi muito esperado e 

acalentado. Havia sonhos, esperanças, expectativas, fantasias e desejos. E, após a 

morte, como lidar com tudo isso e, principalmente, com a solidão e o vazio? 

(FREITAS, 2000). 

A morte de um filho ou de uma filha é a frustração de todos os desejos, 

devaneios e fantasias da mãe, que, além de perder a possibilidade de aplicar sua 

capacidade materna, abala o equilíbrio familiar. Há diferentes reações entre os 

membros da família. A mãe, frequentemente, sente mais culpa por achar que falhou 

nos cuidados maternos, contribuindo para a morte do filho ou da filha. As mães 

enlutadas costumam exaltar as qualidades daquele que partiu. É como se mais 

ninguém na família possuísse as mesmas qualidades. Algumas mães jovens tentam 

ter outro filho em seguida. Muitas vezes, elas dão o mesmo nome do filho falecido a 

essa criança. É como se esse não tivesse identidade nem vontade própria: nasceu 

apenas para substituir o filho que faleceu (LAZARE, 1997). 
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Mas, para a mãe, é impossível substituir um filho por outro, cada filho é 

único. A vinculação entre pais e filhos pode ser constituída de múltiplas formas e, 

algumas vezes, de modo diverso para cada filho. Ocorre conforme o contexto 

psicológico, socioeconômico e conjugal vivenciado pelos pais. Assim, determinado 

filho poderá ter um vínculo bem estabelecido com a mãe, porém outro não. A 

integração ocorre pela via do sentimento materno. Quando um filho morre, para não 

precisar enfrentar essa dura realidade estressante, que é o luto traumático, a mãe 

pode mostrar o desejo de morrer também (HOFER et al., 1996).  

É importante ressaltar a necessidade de desfazer o estereótipo segundo o 

qual sempre a morte do filho e/ou da filha é a pior de todas. A experiência “dolorosa” 

vai depender da intensidade dos vínculos afetivos estabelecidos na relação.  

 

 

3.1.2 Circunstâncias da morte 

 

Acredita-se que um dos fatores mais significativos, quando se trata da 

vivência do luto, refere-se à forma como a morte ocorreu. Segundo Franco (2002),  

Kovács (2008) e Parkes (2009) o tipo de morte pode afetar a forma de elaboração 

do luto. Entre as particularidades de cada caso, há uma série de fatores envolvidos 

que pode complicar ou estender o luto. Uma morte violenta, repentina, muito sofrida 

ou que inverta a ordem natural das coisas – filhos que morrem antes dos pais, por 

exemplo – tende a ser agravantes desse processo doloroso. A morte repentina, 

prematura, violenta e perdas múltiplas são apontadas como fatores de risco para 

luto complicado. Suicídios e acidentes são as mais graves, pelos aspectos da 

violência e culpa que provocam.  

A morte súbita e repentina, a qual não se tem tempo para se preparar 

psicologicamente para a perda, deixa o enlutado sem controle; as mortes 

decorrentes de atos violentos, assalto, suicídio desperta sentimento de horror e 

insegurança. As perdas múltiplas, aquelas que se experimentam mais de uma vez, 

ou por mortes que ocorrem ao mesmo tempo, causam um grande impacto no 

enlutado devido os efeitos cumulativo do luto tornando sua expectativa de futuros 

desastres (WORDEN, 1998). 

Por outro lado, as mortes decorrentes de doenças de longa duração, com 

muito sofrimento, podem também ser desgastantes. Entre os fatores complicados 
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deste processo deve ser considerada a relação anterior com a pessoa que faleceu, 

principalmente a que envolve ambivalência e dependência, problemas mentais e a 

percepção da falta de apoio social, cuja resposta envolve medo intenso, sentimento 

de falta de ajuda ou horror. A pessoa enlutada sente-se desligada, confusa, 

desamparada, paralisada com embotamento afetivo ou ausência de resposta.  

 

 

3.1.3 Rede de suporte  

 

Por rede de suporte social entendemos um conjunto de ações de delicadeza 

que faz a pessoa enlutada se sentir acolhida e cuidada, apesar do sofrimento.  

Como já foi citado anteriormente, o apego é a base para a identificação e 

determinação de relações duradouras e mútuas, essenciais para a formação de uma 

rede de apoio social construída ao longo da vida e pode proteger a pessoa de 

efeitos negativos causados por adversidades. Geralmente a pessoa que perde 

alguém querido não encontra espaço para falar de sua dor nos grupos cotidianos. 

Aqueles que estão próximos muitas vezes se sentem impotentes perante a situação, 

não oferecem ajuda por entenderem que devem respeitar a dor do enlutado ou, 

ainda, não tocam no assunto da morte por medo de sofrerem ou se angustiarem 

com a ideia de que a morte vai acontecer com os próprios. Assim sendo, a rede de 

suporte (social, religioso, profissional, da comunidade e da família) pode ser muito 

importante para os enlutados neste momento de dor. 

Entretanto, revendo a influência do apoio social no enlutamento, Stroebe e 

Schut (2001) asseguram que alguns estudos mostram que nem todo apoio tem um 

efeito protetor sobre o enlutado. O efeito protetor seria aquele que potencializa os 

recursos de enfrentamento do indivíduo, facilita a vivência da perda e contribui para 

a resiliência. 

Por fator de risco, compreende-se cada aspecto ou evento que esteja 

presente na vida do enlutado ou nas circunstâncias da perda, seja antes, durante ou 

após seu acontecimento, e que pode ter uma influência dificultadora ou 

complicadora na elaboração da perda. A simples presença de um fator de risco não 

faz com que o luto não possa ser bem elaborado, mas a associação entre diversos 

fatores e/ou a falta de fatores de proteção é que indicariam esta possibilidade. O 

mesmo se dá com os fatores de proteção (TINOCO, 2007). 
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Parkes (2009) assegura que a morte de um filho é o teste definitivo da 

família como um sistema de apoio para seus membros. Ela pode manter ou extinguir 

uma família. Segundo Cerveny (2000), o grupo familiar pode ser visto como um 

sistema de relações no qual o comportamento de cada membro é interdependente 

do comportamento dos outros, isto é, o comportamento de um afeta o outro. O 

impacto provocado devido à morte do filho e/ou da filha gera profundo efeito 

emocional, cria uma crise, todo o sistema se desorganiza e se desestrutura.  

A comunicação familiar é vital durante o percurso de adaptação à perda. 

Para, além disso, um ambiente de confiança, respostas empáticas e tolerância a 

diversas reações são essenciais. A tolerância é necessária não só para diferentes 

respostas dentro da mesma família, como também permite que a família enlutada se 

sinta acompanhada no enfrentamento de sua dor admitindo ter experiências únicas 

no significado da relação perdida e da promoção de uma rede mais coesa para o 

apoio mútuo.  

 

 

3.1.4 Cultura e as diversas formas de expressão 

 

A expressão do luto está fortemente vinculada aos costumes de uma 

sociedade e mais particularmente do grupo familiar. A sociedade contemporânea 

lida mal com a morte, transformando-a em assunto proibido, ao mesmo tempo em 

que se torna escancarada, invadindo espaços privados.  

Segundo Rangel (2008), o estudo do luto parenteral no contexto 

sociocultural revela diferenças, tanto no significado da perda para os pais como na 

forma de lidar com o processo de luto. Cada cultura possui crenças a respeito de 

onde vêm às crianças e para onde vão depois que morrem. Ao longo dos séculos as 

pessoas em diferentes partes do mundo elaboram suas próprias cerimônias para 

lidar com a morte. Em algumas comunidades a morte é vista apenas como uma 

etapa de um ciclo contínuo e não como um “ponto final” da existência. Em muitas 

sociedades da África, Índia Ásia e Indonésia os pais não se desesperam perante a 

morte de seus filhos, pois acreditam que existe possibilidade de comunicação com 

os mortos. 

No Japão, os rituais religiosos encorajam os sobreviventes a manter contato 

com os mortos. As famílias mantêm um altar no lar dedicado aos seus ancestrais. 
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Eles falam com seus entes queridos falecidos e oferecem-lhe comida e algo mais. 

Todos esses costumes e práticas ajudam a lidar com a morte e com o luto através 

de significados culturais bem compreendidos que oferecem uma âncora estável em 

meio à turbulência da perda.  

Os rituais e cerimônias de luto tanto podem ser de natureza pública e 

demonstrativa, como privados e íntimos. Em algumas culturas o período de luto é 

fixo, em outras não se reconhece um tempo determinado, mas de qualquer forma os 

sentimentos vivenciados pelas pessoas enlutadas podem ser semelhantes nas mais 

diferentes culturas. Não se deve confundir a qualidade desses sentimentos relativos 

às perdas, muito semelhantes entre os seres humanos, com suas mais diversas 

formas de expressão. Cada pessoa experimenta segundo o seu modo particular de 

sentir. Segundo Kübler-Ross (2008) e Savage (1989), melhor é que “deixem o 

enlutado falar, chorar ou gritar, se necessário”. Ainda que, a princípio, as lágrimas 

pareçam manar de uma fonte de choque e de dor, o valor restaurador do pranto faz-

se finalmente sentir. 

Em todas as sociedades idealizam-se mitos que vão ocupar o lugar da 

morte. Esses mitos são variações das sociedades, que giram em torno dos temas 

básicos: renascimento, continuidade da vida, reencarnação, viagem. Esses temas 

remetem a um único tópico: morte não existe, só existe vida.  

Como sugere Savage (1989), as circunstâncias que envolvem a morte de 

um filho resultam numa única padronização do luto em si mesmo. Cada processo de 

lamentação tem seu próprio curso natural de desdobramento, e não deveria ser 

abertamente reprimido por expectativas exteriores quanto à duração ou à extensão 

apropriada do sofrimento. Para as sociedades ocidentais há uma previsão de que o 

luto dos pais se dê no plano privado e a retomada do ritmo de vida dos mesmos, 

como trabalho e outras atividades, deverá acontecer de imediato (RANGEL, 2008).  

Numa sociedade que não tem continência para o sofrimento, o cuidado dos 

familiares e amigos é imprescindível. Precisamos ficar atento para perceber aqueles 

que necessitam de cuidados profissionais. 
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3.1.5 Religião e espiritualidade  

 

A religião e a espiritualidade são apontadas como recursos no 

enfrentamento do luto, estando associadas a um melhor ajustamento após a perda, 

oferecendo um sistema de significado que contribui para o processo de construção 

de significado. Se a fé é parte da vida da pessoa enlutada, ela deve expressá-la da 

maneira que lhe parece apropriada. A comunidade religiosa proporciona uma grande 

contribuição nesse processo favorecendo a integração social que muito colabora 

para o enfrentamento voltado para a restauração (PARKES, 2008). 

De acordo com Kovács (2008), rituais religiosos podem proporcionar que a 

morte seja simbolizada, permitindo que a pessoa enlutada se coloque no lugar de 

quem morreu e passe a suportar gradualmente a certeza de que isso também 

acontecerá consigo. Para os que procuram apoio na ciência, a busca é por 

explicações mais concretas para o fenômeno. Contudo, o que se pode considerar 

como certo é que todos vão vivenciá-la um dia.  

Segundo Trasferetti (2007), lamentar é o processo de adaptação às perdas 

da nossa vida. Trata-se de uma experiência pessoal, na qual aquele que perdeu 

alguém começa a perceber a sua ausência, a falta de comunicação, a frustração 

com os planos para o futuro. Assim é o luto: solitário, triste, difícil e lento. Seu 

processo dependerá de muitos fatores, sendo a Religião um dos que mais conforta. 

Quando se acredita que o ente querido, de alguma forma maravilhosa, está em outro 

plano, o coração se acalma e a aceitação é mais próxima. É na esperança da 

ressurreição, da reencarnação, da existência do céu, que os parentes e amigos 

encontram conforto para o medo e para a saudade que os assombra. 

 

 

3.1.6 Resiliência 

 

Segundo Bowlby (2009, p. 451) “resiliência do ego refere-se à capacidade 

de uma pessoa de modificar seu nível de controle de acordo com as circunstâncias”. 

Para isso é necessário flexibilidade e capacidade de adaptação nas novas situações 

e capacidade para processar informações contraditórias e conflitantes. 

Para Araujo (2010), resiliência é a ideia de que o ser humano cresce em 

razão das adversidades da vida. Quem tem uma vida perfeita, sem conflitos, está 
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pouco preparado para ter flexibilidade, ideias criativas para ultrapassar os 

obstáculos, transformar uma dificuldade em um desafio, lutar e aprender com isso. É 

desse jeito que o ser humano cresce. Porque adversidades, ao longo da vida, 

sempre virão. É necessário lidar com doença, assalto, perdas de todos os tipos. As 

pessoas com alto grau de resiliência podem sentir-se abatidas pelas vicissitudes da 

vida, mas retomam sua integridade e, com frequência, tornam-se mais fortes e mais 

resistentes.  

O significado de resiliência em saúde mental “é a capacidade latente para se 

curar” (Araujo, 2010, p. 183). Assim sendo, a capacidade de resiliência explica por 

que algumas pessoas que sofrem situações dolorosas, em vez de se tornarem 

apáticas, revoltadas ou agressivas, conseguem superar as adversidades e se 

convertem em pessoas ainda melhores e mais saudáveis.  

Ainda, para a autora, a resiliência não pode ser pensada como um atributo 

nascido com a pessoa. Ela parece transcorrer de um conjunto de processos sociais 

e intrapsíquicos, que acontece com o decorrer do tempo, em razão de fatores 

benéficos pessoais, culturais, familiares e sociais. A resiliência deve ser promovida 

desde o nascimento como parte do processo evolutivo, podendo ser considerada 

como um potencial humano, ou seja, presente nos homens de todas as culturas e de 

todos os tempos.  

Segundo Koller e Moraes (2004), a definição de resiliência considerando a 

compreensão da interação do indivíduo com o meio ambiente, também implica o 

entendimento dinâmico dos chamados fatores de risco e fatores de proteção. Os 

fatores de risco (visto como um processo) estão relacionados aos eventos negativos 

de vida que, quando presente no seu contexto, aumentam a probabilidade de o 

individuo apresentar problemas físicos, psicológicos e sociais. Vale ressaltar que a 

resiliência refere-se a processos que operam na presença do risco para produzir 

características saudáveis, e não evitação ou eliminação dos fatores de risco. Por sua 

vez, os fatores de proteção dizem respeito às influências que modificam, melhoram 

ou alteram respostas pessoais a determinados riscos de não adaptação.  

A resiliência é um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação 

positiva em contextos de grande adversidade; está sendo compreendida neste 

estudo como capacidade de transformar sofrimento em aprendizado, bem como 

transformar os desafios em contextos de crescimento e desenvolvimento de 

autonomia. 
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As experiências vivenciadas pelos enlutados podem ter soluções diferentes, 

uma vez que as estratégias que cada um encontra para enfrentá-los são diferentes 

apesar de, muitas vezes, ainda insuficientes para a resolução dessa situação. 

A resiliência implica ressignificar o evento adverso que causou o 

desequilíbrio, considerando-o como uma possibilidade de desenvolvimento e 

individuação e como uma oportunidade de favorecer o vínculo com a vida.  

A intenção desta reflexão foi buscar a compreensão de como se dá a 

expressão da resiliência nas mães enlutadas que perderam um filho e/ou uma filha, 

diante das demandas da vivência deste processo 

 

 

3.2 Luto materno e a construção de significado 

 

Segundo Mazorra (2009) e Neimeyer (2001), a construção de significados 

atribuídos à morte pelo enlutado é apontada como tendo um papel fundamental no 

processo de elaboração do luto. Entretanto são poucos os estudos a respeito de 

quais são esses significados e como eles podem atuar como facilitadores ou 

dificultadores do processo de elaboração.  

No percurso dessa pesquisa exploraram-se fatores referentes à formação e 

desenvolvimento do apego, ao longo da vida incluindo estabilidade e mudança. 

Discutiu-se luto e as suas reações e as variáveis associadas ao processo de luto 

focando os vínculos afetivos estabelecidos na relação com o filho e/ou com a filha. 

Para compreender como cada mãe enlutada percebe e lida com experiência 

estressante e traumática como a perda de um filho e/ou uma filha, precisa-se buscar 

a compreensão do universo de significados de cada indivíduo, que é construído e 

permeado pela influência de diversos fatores internos e externos (condições físicas e 

psicológicas, perdas anteriores) inerentes a sua história de vida.  

Conforme foi definido nos capítulos anteriores, o luto é um processo de 

construção de significado. 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. A compreensão se perfaz 

dentro de um processo de reintegração que se desenvolve gradualmente. 

Segundo Frankl (2008) a busca do indivíduo por um sentido é a motivação 

primária em sua vida, e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. 
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Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido 

somente por aquela determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma 

importância que satisfará sua própria vontade de sentido. O autor trata da 

construção de significado como a busca de sentido para a vida.  

Os estudos apresentados sobre construção de significados diante de uma 

perda, em geral focam os significados individuais, apesar de levar em conta a 

dimensão social que atravessa o processo de construção. O ser humano está 

inserido em uma rede de significados e suas vivências estão impregnadas de 

significados atribuídos por ele mesmo e seu contexto. 

Neste trabalho compreende-se a construção de significado como um 

processo, assim sendo, adotou-se a posição de Mazorra (2009) e Neimeyer (2001) 

de que os significados estão em constante construção, reconstrução e 

remanejamento. Os autores propõem uma nova compreensão de luto como um 

processo ativo de construção de significado diante de uma perda, pressupondo que 

uma perda afeta as estruturas de significado dos enlutados no funcionamento 

cotidiano, valores e prioridades, visões filosóficas, religiosas e espirituais, identidade 

e relacionamentos interpessoais e sociais, bem como suas atividades significativas 

em sua comunidade. A identidade é transformada diante da ausência de seres 

significativos, assim como é construída na relação com estes. A rede de significados 

é organizadora das vivências e favorece o sentido de continuidade de ser. De 

acordo com esse modelo, reafirmar, encontrar e reconstruir significado ajuda o 

enlutado a adaptar-se a um mundo transformado. Essa nova adaptação é refletida 

nos domínios social, comportamental, psicológico e fisiológico. 

Entende-se que os significados estão em constante construção, sendo muito 

difícil identificar o que é novo e o que surge a partir de construtos anteriores. Alguns 

significados podem emergir logo após a perda, construídos por meio de experiências 

anteriores. Os muitos significados atribuídos à 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. Mesmo os significados aparentemente 

novos foram construídos conforme um determinado contexto.  

Ao se trabalhar com mães enlutadas, parece essencial compreender qual o 

significado atribuído ao processo de luto pelo filho e/ou filha que perdeu. Vale 

ressaltar que o processo de construção de significado não é somente atribuir, mas 

também buscar dentro de si o significado.  
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Enquanto elabora-se o luto, reaprende-se um mundo complexo e tal 

processo envolve simultaneamente encontrar e dar significado a experiências, ações 

e sentimentos. Diante das demandas da vivência deste processo, o ser humano é 

ativo e toma a iniciativa deliberadamente (MAZORRA, 2009).  

Entende-se que a continuidade do relacionamento entre as pessoas 

falecidas e as pessoas enlutadas é preservada pelo dinamismo dos significados 

construídos ao longo do tempo e se espera não só a adaptação positivada da 

pessoa enlutada, mas também sua transformação e a de seu meio. 

Considerando que o processo de luto deve ser avaliado de forma mais 

ampla, não limitado à expressão de sentimentos e angústias, foi feita uma revisão de 

pesquisa sobre o luto. 
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CAPÍTULO IV – REVISÃO DE PESQUISA SOBRE O LUTO 

 

 

A obtenção dos artigos para a revisão de pesquisa constou de um 

levantamento de publicações nacionais e internacionais junto às principais bases de 

dados por áreas do conhecimento multidisciplinares: Portal de periódicos CAPES, 

BIREME, Medline, Lilacs, SciELO, PsycInfo e PubMed, acrescidos dos serviços do 

Google Acadêmico e DEDALUS, utilizando-se as seguintes palavras-chave: 

mourning, grief, bereavement, parental grief, maternal grief, mother, attachment 

theory.  

Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram assuntos 

temáticos sobre o luto materno em que será discutida a compreensão do processo 

de luto, o luto e suas reações; a concepção de luto como processo de construção de 

significados atribuídos à morte pelas mães enlutadas que vêm sendo especulados e 

debatidos na atualidade. 

Após a leitura dos resumos, as publicações foram classificadas e 

quantificadas em categorias temáticas e agrupadas por intervalos em anos. 

Consideraram-se as pesquisas realizadas no período de 2003 a 2011. Inicialmente 

as categorias foram criadas com base nos descritores de assunto. Porém, dada a 

diversidade de termos descritores, optou-se por ler os resumos e adotar categorias 

que melhor representassem o objeto de pesquisa.  

Sobre perdas e luto, encontrou-se um número bem significativo, 948 artigos. 

Sobre luto parental (pai e mãe) foram 129 artigos e sobre luto materno (mãe) foram 

encontrados 40 artigos. 

Foram excluídos artigos sobre luto perinatal, luto no primeiro ano de vida, a 

morte e o morrer, uma vez que não condiziam com o foco da pesquisa. Outros 

artigos, cujo texto completo não se encontrava acessível, também foram excluídos.  

Entre os restantes, foram escolhidos, por apresentarem temática mais 

próxima do assunto investigado, apenas sete artigos. 

A pesquisa constitui-se também de duas teses de doutoramento, cujas 

autoras Rangel (2005) e Bernini (2001) são mães que perderam filhos. 

A maioria dos estudos existentes sobre luto materno refere-se a mães que 

perderam filhos antes do nascimento ou logo após o nascimento. São poucos os 

estudos sobre o luto das mães que perderam filhos adolescentes ou jovens adultos. 
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Os artigos publicados, como serão explanados logo abaixo, mostram como as mães 

enlutadas descrevem suas estratégias de sobrevivência durante o processo de luto 

e a importância das redes sociais de apoio para a elaboração do luto materno.  

No estudo fenomenológico de Woodgate (2006), realizado no Canadá, 

verificou-se que a morte de uma criança tem sido descrita pelas mães como uma 

das tragédias mais tristes, resultando em trauma familiar e desorganização. No 

entanto, informações da trajetória de transição das mães que viveram esta 

experiência ainda são escassas. Dezessete mães enlutadas foram entrevistadas, e 

os resultados mostraram que, independentemente do tempo, todas querem manter a 

memória viva do filho. 

Riley et al. (2007) fizeram um estudo transversal que teve como objetivo 

investigar o processo de dor da perda de um filho como uma transição psicossocial. 

Perder um ente querido por morte é uma das experiências mais difíceis para o ser 

humano. A pessoa enlutada se vê acometida por várias reações próprias do período 

que se segue à morte: o luto. Foram analisadas 35 mães para saber a relação de 

fatores que influenciaram no processo de luto, reações de luto e crescimento 

pessoal. Concluíram que nas mães otimistas as reações de dor e sofrimento são 

menos intensas. 

Além disso, as mães que enfrentavam ativamente a dor do luto sem negar 

os sentimentos são menos propensas ao luto complicado. O crescimento pessoal foi 

associado a uma dimensão positiva de lidar com a dor.  

Alarcão et al. (2008) realizaram um estudo no Brasil, tendo como objetivo 

compreender a experiência vivida pelas mães que perderam filhos em circunstâncias 

violentas. A população de estudo foi constituída por cinco mães que perderam filhos 

jovens por homicídio. O episódio aconteceu em épocas distintas, com intervalo de 

tempo entre 50 dias e 10 anos. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a 

entrevista aberta do método fenomenológico, norteada por uma questão orientadora. 

A análise fenomenológica dos discursos desvelou a compreensão das significações 

essenciais sistematizadas nas categorias analisadas a seguir: mumificando o filho 

na memória; apego à espiritualidade para suportar a dor da morte de um filho; 

cumplicidade materna e impunidade dos assassinos. Os resultados desse estudo 

podem contribuir para a elaboração de propostas de intervenção junto às mães no 

sentido de ajudá-las na reorganização de suas vidas após a morte de um filho. 
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Demmer (2010), através de uma pesquisa qualitativa na África do Sul, 

investigou as experiências vividas pelas mães que perderam crianças devido ao HIV 

na faixa etária de 6 anos. Foram realizadas entrevistas com 10 mães, e os 

resultados apontam que, além da dor de perder um filho, as mulheres nesse estudo 

tiveram de aguentar as múltiplas tensões dentro de um ambiente hostil, 

confrontando o impacto provocado pelo estigma e também sufocando as emoções, 

uma vez que não tiveram apoio familiar tampouco da comunidade. O presente 

estudo oferece uma das primeiras perspectivas para um melhor atendimento e apoio 

à vida diária dessas mães que são urgentemente necessários. Mais estudos são 

indispensáveis para identificar os fatores que promovem a resiliência entre as mães 

nesse contexto. 

A pesquisa realizada por Laakso e Paunonen-Ilmonen (2003) na Finlândia 

fala da experiência de mães que receberam apoio social depois da morte de um filho 

ou de uma filha. Esse estudo visou analisar os recursos de enfrentamento das mães 

enlutadas, cujos filhos morreram de câncer. A pesquisa descreve o suporte social 

como experiência recebida pelas 50 mães entrevistadas (perguntas abertas). Os 

resultados mostraram que o cônjuge, filhos, avós e amigos eram as principais fontes 

de apoio. A relação conjugal e as expectativas das mães em relação ao filho perdido 

interferem na qualidade dos sentimentos e na elaboração do luto dessas mães, 

havendo a necessidade de uma reorganização no sistema familiar. As redes sociais 

de apoio são importantes para a elaboração do luto materno. Harper et al. (2011) 

realizaram um estudo no Reino Unido, cujo principal objetivo foi identificar como as 

mães enlutadas descrevem suas estratégias de sobrevivência durante o processo 

de luto. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 13 mães que perderam 

filhos por causa de doença, acidente e suicídio. A abordagem metodológica foi a 

análise fenomenológica interpretativa. Os resultados apontam para a continuação do 

vínculo com a criança falecida através de objetos ou através da consignação de uma 

representação simbólica da criança dentro de suas vidas diárias. Também foram 

manifestados sentimentos ambivalentes pelas mães diante do desejo de ter o filho e 

a manifestação da necessidade de passar por essa perda, pois acreditam que nada 

acontece por acaso. A relação conjugal e as expectativas das mães em relação ao 

filho perdido interferem na qualidade dos sentimentos e na elaboração do luto 

dessas mães, havendo a necessidade de uma reorganização no sistema familiar. As 

redes sociais de apoio são importantes para a elaboração do luto materno. As 
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mães expressaram preocupações sobre sua capacidade de cuidar adequadamente 

de outros membros da família durante o processo de intensa tristeza. 

A tese de doutoramento de Rangel (2005), intitulada “Do que foi vivido ao 

que foi perdido: o doloroso luto parental”, defendida na USP, teve como objetivo 

investigar o que acontece com os pais enlutados após a perda de seus filhos. 

Participaram desta pesquisa 24 pais, de 16 a 71 anos de ambos os sexos, sendo 18 

mães e 6 pais. Esses pais perderam ao todo 23 filhos de idades entre 5 e 38 anos, 

sendo que suas mortes se deram por causas diversas. Os sujeitos foram 

entrevistados e solicitados para falarem sobre aspectos referentes à morte de seus 

filhos. Dentre os aspectos que surgiram, destacaram-se: eficácia do método 

narrativo para o detalhamento das perdas por mais tempo que elas tivessem 

ocorrido, importância do relacionamento pais e filhos diante do luto, necessidade de 

compartilhar e insistir nas lembranças dos filhos, percepção de uma cultura de pais 

enlutados, ressaltamento das qualidades positivas dos filhos e a procura por um 

significado na pós-morte. Implicações para pais enlutados, população em geral, 

empregadores, terapeutas de luto e para futuros estudos são discutidas com a 

finalidade de sugerir intervenções efetivas a pais enlutados. 

O estudo de Bernini (2001), intitulado “Laços atados: a morte do jovem no 

discurso materno”, descrito em uma tese de doutoramento, defendida na PUC-SP, 

teve como base relatos de mães que passaram pela experiência de morte de filhos 

vítimas de acidentes. A autora perdeu um filho de 17 anos em acidente 

automobilístico. A pesquisa desenvolveu-se pelo próprio evoluir das falas das 

interlocutoras. Para tal narrativa, utilizou a técnica da “desfamiliarização” com o 

intuito de analisar os 117 discursos e neles encontrar os traços que tornam diferente 

ou recorrente a história fragmentada. As falas relatavam de maneira marcante a 

tentativa de as mães conservarem viva a imagem do filho, tanto na sua vida como 

na dos outros, numa perspectiva que ajuda a entender o sentido da perda – um 

evento que se vive desprovido de sentido. 

Concluindo, os artigos encontrados nas bases de dados, em consonância 

com os autores consagrados na área, mostram que as experiências de mães que 

perdem um filho e/ou uma filha evidenciam um sofrimento intenso e complexo.  

Essas pesquisas permitem observar que, apesar da peculiaridade da perda 

de um filho ou de uma filha e do luto que se segue, há grande similaridade no 

processo de elaboração do luto dessas mães.  
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Segundo Alarcão et al. (2008), para as mães enlutadas, os sentimentos e o 

sofrimento pela circunstância da morte dos filhos são preservados e revividos a cada 

lembrança. Mesmo tendo ocorrido há muito tempo, cada uma delas relatou 

minuciosamente cada detalhe do caso ocorrido com seu filho e descreveram a 

sequência dos fatos com lembranças de horários, roupas, falas e desejos do filho 

antes da morte. Elas relataram que a relação com seu filho falecido foi mantida de 

várias maneiras e continua o vínculo com o mesmo através da ligação dos objetos 

ou através da criação de uma representação simbólica desse filho no seu cotidiano. 

Todas as mães falaram abertamente sobre sua experiência ou demonstraram 

ambivalência sobre sua própria morte, ou expressando claramente. 

Os estudos de Bernini (2001) e Rangel (2005) descrevem a dor que as mães 

enlutadas sentem ao longo da vida, bem como mostram que a ligação entre mãe e 

filho sempre está presente. Os temas derivados a partir de descrições dos 

sentimentos de dor configuram uma compreensão mais profunda da tristeza dessas 

mães enlutadas. As lembranças da vida do filho e/ou da filha e a morte permanecem 

na memória apesar dos anos que se passaram. Expressões da perda estão sempre 

perto da superfície e falar sobre ela é gratificante; mesmo sentindo dor, os pais 

enlutados almejam compartilhar sua experiência. Alguns a descrevem como uma dor 

no coração indescritível, outros dizem sentir uma sensação de vazio como se a alma 

estivesse despedaçada, há aqueles que custam a querer acreditar no que 

aconteceu. O fato é que a dor da perda não pode ser evitada; e compartilhar esta 

dor para as mães enlutadas é uma oportunidade de compreender a experiência da 

perda. Quando as mães expressam seus sentimentos, vão se apropriando deles e 

construindo um significado. 

Os resultados dos estudos podem contribuir para a elaboração de propostas 

de intervenção junto às mães no sentido de ajudá-las na reorganização de suas 

vidas após a morte de um filho ou de uma filha. Essas descobertas aumentam a 

compreensão dos fatores associados com respostas dependentes da tristeza das 

mães enlutadas e ampliam o conhecimento sobre o crescimento pessoal como 

resultado de luto. Supõe-se que as redes sociais de apoio e o apego à 

espiritualidade são muito importantes para a elaboração do luto materno. 

Finalmente, o panorama ora apresentado não tem por objetivo esgotar a 

temática, mas sim refletir e instigar o leitor a extrair outras leituras e interpretações, 

despertando seu pensamento crítico sobre o assunto. 
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Portanto, as pesquisas revelam que a mãe enlutada está fragilizada e 

precisa de acolhimento, paciência e atenção; geralmente está desorganizada, 

incoerente, assustada, paralisada. 

Pode-se observar, pelas pesquisas realizadas, que há necessidade de 

novos estudos para acrescentar contribuições a respeito dos significados 

construídos após a morte de um ente querido, e a relação com a função de 

facilitadores e dificultadores no processo de elaboração. 

Poucos têm sido os grupos de estudiosos a investir em pesquisas 

longitudinais sobre a maneira como as pessoas lidam com as perdas e como 

conseguem seguir adiante. O tempo decorrido desde a morte pode ser um fator que 

determina se o vínculo indica um ajustamento bem-sucedido. O foco dos trabalhos 

está voltado aos aspectos interpessoais que levam em consideração, por exemplo, 

as características da rede social de apoio, as concepções acerca do enfrentamento 

do luto e seus desdobramentos, examinando, preferencialmente, o processo e não 

apenas os resultados do luto (STROEBE et al., 2007).  

A perda pela morte de um filho e/ou uma filha é o principal estressante da 

vida, e todo estressante da vida, segundo as pesquisas, aumenta o risco de 

doenças. Mas nem todas as mães que sofreram essas perdas são suscetíveis a 

doenças. Em razão dos dados levantados apresentamos a seguinte questão:  

Por que algumas mães se mostraram capazes para enfrentar situações 

traumatizantes como a perda de um filho e/ou uma filha, fortaleceram-se e tornaram-

se mais espiritualizadas? Por que outras mães, diante da adversidade, tornaram-se 

apáticas, deprimidas, agressivas, sem vontade de continuar a caminhada? 

Para responder essas questões foi necessário averiguar as circunstâncias 

da perda e os rituais fúnebres; investigar o funcionamento familiar após a perda do 

filho; investigar quais as expectativas depositadas no filho que faleceu; investigar o 

possível aparecimento de sintomas psicossomáticos após a perda; averiguar os 

recursos de apoio social procurados pelas mães após a perda para compreender a 

construção de significados no processo de luto de mães que perderam filhos e/ou 

filhas. 

O processo de luto é indispensável na medida em que o ser humano tem a 

necessidade de dar sentido ao que aconteceu em sua vida, e retomar o controle 

sobre o mundo e sobre as relações afetivas. 
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CAPÍTULO V – MÉTODO DE PESQUISA  

 

 

5.1 Escolha do método: pesquisa qualitativa 

 

A presente pesquisa é um estudo qualitativo, na medida em que buscamos 

percepções e entendimentos sobre a experiência vivida pela perspectiva dos 

participantes. A pesquisa qualitativa permite a aproximação de processos e 

significados que não são rigorosamente examinados e medidos em termos de 

intensidade, frequência e quantidade, mas possibilita a interpretação de experiências 

subjetivas (DENZIN e LINCOLN, 2006). 

 

 

5.2 Objetivos da pesquisa 

 

 

5.2.1 Objetivo geral 

 

Observar e compreender a construção de significados vivenciados no 

processo de luto de mães que perderam filhos e/ou filhas.  

 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 

Averiguar as circunstâncias da perda e os rituais fúnebres;  

Investigar o funcionamento familiar após a perda do filho; 

Investigar as expectativas depositadas no filho;  

Investigar o possível aparecimento de sintomas psicossomáticos após a 

perda;  

Averiguar os recursos de apoio social procurados pelas mães após a perda. 
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5.3 Participantes  

 

As participantes são mães enlutadas com idades variadas entre 35 a 70 

anos, que perderam filhos e/ou filhas por causas diversas. Das 16 mães 

entrevistadas, 13 participam de um grupo terapêutico de mães enlutadas. As demais 

entrevistadas são mães que residem em São Paulo, indicadas por amigas da autora 

da pesquisa.  

 

 

5.3.1 Critérios de inclusão 

 

Mães enlutadas que tinham sofrido a perda de um filho e/ou uma filha há 

pelo menos um ano antes da pesquisa. 

 

 

5.4 Local 

 

Das 16 entrevistas realizadas, 13 aconteceram no espaço terapêutico “Amor 

Infinito”, na cidade de Lorena – SP, onde mães enlutadas são atendidas 

quinzenalmente pela psicóloga coordenadora desse espaço terapêutico, Drª Alda 

Patrícia Fernandes Nunes Rangel, que há 20 anos perdeu dois filhos assassinados 

em um latrocínio (roubo seguido de morte). O Grupo Amor Infinito funciona desde 

2007 e presta apoio e orientação a mães enlutadas, mulheres que perderam os 

filhos, não importando a maneira como isso ocorreu.  

O contato inicial com a coordenadora foi realizado via e-mail e, em seguida, 

por telefone. Após explicar o objetivo da pesquisa e as etapas a serem realizadas, a 

coordenadora convidou as mães enlutadas a participar da pesquisa e todas 

aceitaram a ideia. A seguir realizou-se um encontro em que a autora da pesquisa 

teve a oportunidade de conhecer o grupo de mães e apresentar o projeto de 

pesquisa. Ficou combinado que a autora da pesquisa voltaria à cidade um mês 

depois (por causa dos feriados de Natal e primeiro de ano) para realizar as 

entrevistas.  

Os dias e horários para aplicação da entrevista foram marcados de acordo 

com a disponibilidade das participantes. Apesar de todas as mães concordarem em 
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participar da pesquisa apenas 13 puderam comparecer às entrevistas por motivos 

pessoais (trabalho, viagem, doença).  

As demais entrevistadas são mães que residem em São Paulo e foram 

indicadas por amigas da autora da pesquisa. Essas mães foram contatadas 

previamente por telefone e, uma vez que aceitaram a participar da pesquisa, todas 

as três mães preferiram ser entrevistadas no local do trabalho.  

 

 

5.5 Instrumento utilizado: Entrevista 

 

Para o levantamento dos dados dessa pesquisa, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada (Anexo A) com cada uma das participantes seguindo-se um roteiro 

com tempo previsto de 1 hora e meia. 

As entrevistas foram gravadas em áudio, com consentimento das 

entrevistadas, transcritas e posteriormente analisadas. Nas transcrições também 

foram anotadas as observações as expressões não verbais que indicam dor, tais 

como: choro, suspiros, contrações faciais, posturas e gestos. 

 

 

5.6 Procedimento 

 

Antes do início da entrevista, as participantes assinaram o termo de 

consentimento (Anexo B). Elas também foram informadas de que podiam cancelar 

ou interromper a entrevista a qualquer momento. 

 

 

5.7 Análise das entrevistas 

 

Compreende-se que a observação dos dados iniciou-se já no primeiro 

momento do contato com as participantes da pesquisa, considerando o entusiasmo 

e a disponibilidade para o trabalho. 

As etapas foram as seguintes: inicialmente, realizou-se a transcrição das 

fitas em que foram gravadas as entrevistas. Após a transcrição literal de todas as 

fitas, lidas e relidas, foram realizadas a análise de conteúdo e a categorização dos 
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conteúdos da entrevista. A análise de conteúdo dos dados coletados começou com 

a busca dos temas. Essa análise temática procurou por conteúdos que emergiam 

em relação a outros fatores e, assim, as categorizações foram sendo constituídas e 

cuidadosamente compreendidas (o que era dito de forma verbal e não verbal). 

A compreensão dos dados foi feita de acordo com as teorias que 

fundamentam esse estudo. 

A análise do conteúdo foi direcionada fundamentalmente ao processo de luto 

materno. 

 

 

5.8 Cuidados éticos 

 

Por se tratar de uma pesquisa que envolvia seres humanos, o respectivo 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), segundo os preceitos da Resolução 

nº 196, de 10 de outubro de 1996, e aprovado no processo nº 335/2011 em 

21/11/2011. Somente após essa data, foi iniciada a coleta de dados. 
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CAPÍTULO VI – RESULTADOS  

 

 

Após realizar a análise de conteúdo das entrevistas das participantes da 

pesquisa, chegou-se à construção de 13 categorias de análise relacionadas a: 

 

01. Reações e sentimentos diante da ocorrência da morte; 

02. Participação nos rituais fúnebres; 

03. Rede de Apoio: familiar, religioso, social, profissional 

(psicólogo/psiquiatra); 

04. Relação com do filho e/ou da filha que faleceu; 

05. Funcionamento familiar após a perda do filho e/ou da filha; (relação 

conjugal; vivências da mãe enlutada na família e o comportamento dos outros filhos 

em relação a ela, bem como as mudanças nesse sistema em função da perda e do 

luto); 

06. Mudança na vida pessoal, profissional e social das mães após a morte 

do filho e/ou da filha; 

07. Saúde e uso de medicação antes e após a morte do filho e /ou filha; 

08. Religião e crença a respeito de vida após a morte do filho e/ou da filha; 

09. A mãe enlutada e expressão emocional: oscilação de humor, dor e 

vontade de ter o filho de volta; 

10. Transformação de identidade; 

11. Motivação para participar da pesquisa;  

12. Recursos adquiridos no processo de luto; 

13. Significados da morte construídos no processo de luto; 

 

A fim de preservar a identidade das mães participantes, os nomes atribuídos 

à elas são fictícios e as denominações referentes ao filho e/ou a filha estão 

representados por uma letra maiúscula entre aspas que não corresponde ao nome 

verdadeiro. Também estão representados por uma letra maiúscula entre aspas que 

não corresponde ao nome verdadeiro, todos os demais nomes de pessoas citadas 

pelas participantes. Nesse mesmo sentido, a transcrição completa das entrevistas 

encontra-se em CD e disponíveis somente para os membros da banca examinadora. 
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Utilizou-se trechos do discurso das participantes para ilustrar os conceitos 

explorados na análise. 

Destaca-se em itálico as falas das mães entrevistadas e em negrito 

algumas expressões que demonstram algo significante na compreensão de seu 

conteúdo.  

O símbolo de dois asteriscos (**) refere-se à mãe que perdeu dois filhos. 

A seguir há o quadro descritivo das mães enlutadas participantes da 

pesquisa e as categorias dos casos estudados. 

 

Quadro 02: Quadro descritivo das participantes da pesquisa 

 
Mães participantes da pesquisa 

 
Nome 

da 
Mãe  

Estado 
civil 

Profissão Idade 
da 

Mãe 
(anos) 

Nº 
de 

filho 

Sexo e idade 
do filho e/ou 

da filha 
quando 
faleceu 
(anos) 

Causa da 
morte 

Tempo do 
falecimento 

(anos) 

Ale 
 

Casada Do lar 49 03 Masculino 
20 

Suicídio 04 

Liz Casada Diretora 
de escola 

58 03 Feminino 
15 

Acidente de 
carro 

15 

 
Mafa 

 

Casada Admini 
tra- 

dora de 
empresa 

54 02 Masculino 
21 

Acidente de 
carro 

02 

 
Luna 

Casada Auxiliar 
adminis- 
trativo 

47 02 Masculino 
23 

Terremoto 
no Haiti 

02 

Júlia Casada Pro- 
fessora 

57 02 Masculino 
21 

Terremoto 
no Haiti 

02 

 
Ida 

Casada Nutricio- 
nista  

aposen- 
tada 

55 02 Feminino 
17 

Câncer 
(linfoma 

mediastino) 

03 

 
Nat 

Divor- 
ciada 

Promoto 
ra de 

vendas 

59 03 Feminino 
18 

Acidente de 
carro 

05 

Mapa 
(02 

filhos) 
* * 

 
Casada 

Escritu- 
rária 

59 05 Masculino 
32 

Masculino 
27 

Assassinato 
 

Atropela-
mento 

06 
 

05 

 
Mara 

Casada Do lar 64 03 Masculino 
30 

Cardiopatia 
(parada 

cardíaca) 

06 
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Lara Casada Pro- 
fessora 

57 03 Feminino 
24 

Acidente de 
carro 

10 

Mel Viúva Comer- 
ciante 

70 02 Feminino 
40 

Infarto 04 

 
Cal 

Casada Psicóloga 35 01 Masculino 
02 

Câncer 02 

Lua Casada Do lar 44 03 Feminino 
23 

Desapare-
cimento 

02 

Zael Casada Psicóloga 60 03 Masculino 
20 

Acidente de 
carro 

14 

 
 

Mam 

Casada Adminis- 
tradora de 

imóveis 
Escultora 

59 02 Masculino 
22 

Cirurgia 
Bariátrica 
(Infecção 
generali-

zada) 

12 

Elis Casada Secretária 
Executiva 

62 02 Masculino 
18 

Acidente de 
carro 

17 

 

As participantes da pesquisa são 16 mães enlutadas na faixa etária entre 35 

a 70 anos. Pode-se perceber que a maioria dessas mães perdeu filho e/ou filha que 

eram adolescentes ou adultos jovens, sendo onze do sexo masculino e seis do sexo 

feminino. Apenas uma mãe (Cal) perdeu uma criança de dois anos e também era a 

única que tinha apenas um filho. A mãe Mapa perdeu dois filhos. Pesquisas revelam 

que a dificuldade de superar a perda torna-se maior quando o filho perdido é único. 

Nessa amostra foi possível observar apenas um caso. 

Das 16 mães entrevistadas, 14 eram casadas, uma divorciada e uma viúva. 

Quanto às causas das perdas, verificou-se que 15 delas foram repentinas e as 

outras duas ocorreram em consequência de doença. O tempo de falecimento do 

filho e/ou da filha variou de 02 a 17 anos.  

Na sequência serão apresentadas as categorias analisadas: 

 

Na categoria 01 estão agrupadas as unidades de análise sobre as reações e 

sentimentos das mães no momento em que souberam da morte do filho e/ou da 

filha. 
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Quadro 03: Categoria 01 - Reações e sentimentos diante da ocorrência da morte 

 
Categoria 01 

Reações e sentimentos diante da ocorrência da morte 
 

 
 
Ale 

 

Culpa, desespero, desmaio, castigo de Deus. 
 
“Culpa. Muita culpa de não ter ficado em casa, de ter ido em outra igreja. Achava 
que Deus tinha me castigado porque eu não fui na minha igreja, fui na dos ‘outro’, 
e... Porque eu achava, se eu tivesse em casa...” 

 
 
 
Liz 

Estado de choque, raiva. Lembra vagamente do que aconteceu. 
 
“Estava em casa com os outros dois filhos. A gente já desconfiava de alguma 
coisa. Chegando gente não conhecida... Então! Meu marido falou: não tem mais 
jeito... Ela faleceu. Fiquei... Foi um choque... Eu não lembro se me deram alguma 
coisa pra tomar... teve um pedaço assim que sumiu... eu me lembro assim 
chegando na casa do meu pai... e lembro muito do meu sogro chegando...” 
 

 
 
 
 
 
 
Mafa  

Não gritou, não chorou se sentiu como uma boia flutuando. Ficou em estado de 
catatonia. 
 
“A partir daquele momento não era mais eu que andava que resolvia as coisas na 
minha casa. Eu tive a impressão que eu fiquei “desse tamanho assim” (gestos 
com os braços). Parece que eu era uma bola! Porque eu moro num predinho, 
então eu subia e descia, mas eu não sentia. Não era eu. Parecia que eu... Tava 
flutuando. Voava, sabe? Eu acho isso assim, por exemplo... O próprio Deus me 
segurou e segura até hoje, sabe? E aí, o que que eu fiz? Meu Deus, o meu marido 
gritava... “P” pelo amor de Deus! A gente tem que tomar uma atitude, não tem 
outro jeito! E ele chorava, sabe? Eu não derramei uma lágrima! Não era eu mais a 
partir daquele momento.” 
 

 
 
 
Luna  

Não conseguia acreditar, pesadelo, levitação, revolta e desespero. 
 
“Parecia que... Eu não conseguia acreditar. Pra mim aquilo era um pesadelo, que 
dali a pouco eu ia acordar e aquilo não ia ser verdade. Eu não sei te dizer, mas eu 
fiquei com um vazio... Nossa lá mostrava aquele horror todo, e eu fiquei 
desesperada. Eu chorava... Eu fiquei desesperada, desesperada...” 
 

 
 
 
Júlia  

Revolta, desamparo e raiva.  
 
“Tudo de negativo que uma pessoa pode ter eu... Menina de Deus! Foi um choque 
pra mim quando eu vi aquilo! Naquele momento eu senti um... Uma dor tão 
grande! E eu já comecei a gritar! Eu não pensei nada positivo naquele momento... 
Tem uma ‘frecha’ aqui no meu peito, padre “M” Eu tô sangrando viva. Eu falava... 
Eu tô sangrando viva! Como que Deus fez isso pra mim!” 
 

 
 
Ida  

Não acreditava. Achava que a filha ia aguentar (a filha tinha linfomas) 
 
“Não acreditei... Fiquei arrasada...Ai, eu chorava tanto... Esse momento. Nossa! 
Muito triste!” 
 

 
Nat  

Choque, desespero, anestesiada. 
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“Eu fiquei assim, como num estado de... Como que eu podia falar? Assim, eu... Eu 
sabia o que tava acontecendo, mas eu achava que não era comigo. Eu lembro 
que eu fui pra casa, fiquei lá na minha copa, sentada ali. Todo mundo chegava, 
chorava, ia pro quarto dela e... E eu ali. Eu falava: Gente, não chora. Ore por ela... 
Sabe? Vocês têm que rezar por ela agora, pedir pro espírito dela pra ir em paz. 
Então dava a impressão que não era minha filha. Que...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
* * 

 
* 

Morte do 1º filho – Não acreditou 
 
Morte do 2º filho – Revolta, muita revolta  
 
“O primeiro foi assim: eu não sei falar pra você, sabe? Eu não acreditava. O 
primeiro, na verdade, eu não acreditava. Assim, parece que abriu um buraco no 
chão, assim, parece que eu afundei ali, né? A minha ficha não caía, sabe? Ai, eu... 
Nossa, eu via tudo aquilo dentro de casa, assim, mas eu achava que era mentira. 
Eu vi ele lá no caixão... E continuou sendo assim, sabe? Assim, é inexplicável! A 
hora que você recebe a notícia é inexplicável! Ah, não! Tudo parece que é 
mentira, né?” 
 
“O segundo filho: Nossa, no começo deu uma revolta em mim... Muita ... Eu falei: 
Deus não pode fazer isso comigo, né? Já levou um faz ano, agora vai levar o 
outro também!” 
 
“Eu costumo falar que quando a gente recebe essa notícia de perda de... 
Qualquer perda e, principalmente, perda de filho, eu tenho a impressão que Deus 
anestesia a gente.” 
 

 
 
 
 
Mara 

Ficou desesperada 
 
“Foi desesperador. É o que eu posso te dizer. Desesperador! Muita dor, muito 
choro, muito... Muito desespero! Eu não sei como que... Eu não estava dopada 
por medicamentos, mas eu tava num estado assim, de... de... Inconsciência total, 
eu estava naturalmente assim. Mas... Nunca tive assim, um sentimento de revolta 
contra Deus. Nunca questionei a Deus por que levou meu filho ou por que eu. Isso 
não fez parte do meu luto. Muito pelo contrário, rezava e rezo muito por ele, sem 
revolta nenhuma. Nenhuma!” 
 

 
 Lara 

Disenteria (urinava e defecava) e revolta 
 
“Me revoltei contra Deus, depois eu pedi muito perdão a Deus. Depois de anos eu 
pedi muito perdão a Deus.” 

  
 
 
Mel 

Revolta, desconsolo 
 
“Nossa, aquela hora acabou pra mim! O mundo acabou pra mim. E eu não me 
consolava mesmo, de jeito nenhum, sabe? Eu fiquei muito ‘revortada’, muito 
‘revortada’ contra Deus. Eu achava que Deus não podia fazer aquilo, sabe? 
Nossa, foi difícil!” 
 

 
 
 Cal 

No primeiro momento ficou em silêncio, desamparada, sem ação. 
 
“Cal, o seu filho morreu. Tem alguma coisa que a gente possa fazer por você 
agora? (fala do médico). Aí eu falei: Tem. Eu queria morrer. Vocês podem me 
ajudar a morrer? Aí, na hora, eu não tive reação... Desespero, sabe? De gritar ou 
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de me jogar no chão. Não. Aí eu fiquei em silêncio. Falei assim: Eu quero ver ele. 
Eu queria vê-lo. Aí quando eu entrei no quarto e vi, aí sim eu comecei a sentir, né? 
Nossa, que triste, meu filho. Acabou! Vai com Deus. Beijei... Chorei...” 
 

  
 
 
Lua 

Raiva, revolta, desespero 
 
“Olha, no começo, quando eu buscava por vida, eu me sentia uma leoa, cheia de 
força de busca, na esperança de encontrar alguma coisa. Quando eu soube, aí 
abriu o chão, desesperei, desabei...  
Já tive revolta, já tive o meu momento de raiva.” 
 

  
Zael  

Muita tristeza e raiva 
 
“No primeiro momento tristeza profunda; depois raiva.” 
 

 
Mam 

Revolta, não aceitação 
 
“No começo incompreensão total. Não aceitação total.” 
 

 
 
Elis 

Não sentiu culpa, raiva nem revolta. 
 
“Falei: Não!!! Meu filho não.... 
Dei um soco na mesa... Chorei... Chorei... Então... Culpa, raiva, revolta não.... 
Esses sentimentos não. Eu não me desesperei, eu falei: Tinha que ser.” 
 

 

No que se refere a reações e sentimentos das mães diante da ocorrência da 

morte do filho e/ou filha, pode-se perceber: estado de choque, desespero, culpa, 

desmaio, “castigo de Deus”, raiva, estado de catatonia, descrédito, pesadelo, 

revolta, anestesia, disenteria, tristeza, silêncio, desabamento e incompreensão total. 

Duas mães disseram que não sentiram raiva nem revolta. 

A maioria das entrevistadas fizeram menção a reações de desespero, de 

descontrole psicossomático, choque e profundo trauma. Essas mães ficaram 

tomadas por um estado de catatonia, semelhante a “um morto-vivo”, ou a “um 

robô”, que passou a agir no "piloto-automático", sem domínio ou vontade de 

controlar suas ações. 

O choque correspondeu ao momento imediato do conhecimento do óbito e 

caracterizou-se por um entorpecimento da emotividade e das faculdades de 

percepção. No momento da notícia a maioria das mães ficou anestesiada, não foi 

capaz de assimilar toda a reação emocional da perda e afirmou sentir dificuldade de 

compreender a notícia por causa da dissociação psíquica do mecanismo de defesa.  
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Na categoria 02 estão agrupadas as unidades de análise que comprovam a 

importância da participação dos rituais fúnebres. Além disso, inclui informações 

sobre a exposição do corpo, visitação, celebrações religiosas e sepultamento. 

 

Quadro 04: Categoria 02 - Participação nos rituais fúnebres 

 
Categoria 02 

Participação nos rituais fúnebres 
 

 
 
Ale 

 

Não participou do velório. Não quis ver o filho morto. Tomou remédio no dia do 
velório, ficou anestesiada.  
 
“Não participei. Não quis participar porque eu queria guardar a memória dele... O 
jeito que eu deixei ele lá em casa. Fiquei na casa do pastor da minha igreja.” 
 

 
 
 
 
 
 
Liz 

Participou do velório. Não lembra se tomou remédio no dia do velório. 
 
“O caixão lacrado. Eu não vi. Não pude ver, né? Foi reconhecido a partir da 
arcada dentária. A partir daquela hora... Eu já não me lembro de detalhes do 
velório... Não sei contar que horas que eu cheguei... Não me lembro, se comi... 
Me lembro ai no cemitério... Chovendo... Eu e meu marido do lado aí, minha filha, 
mas... Não lembro de detalhes”. Fiquei aqui em Guará uns vinte dias. A missa de 
sétimo dia foi aqui e a missa de um mês foi lá em Curitiba.” 
 
“Me lembro que...um amigo meu que já faleceu, muito amigo. Me lembro do 
Cristiano falando, vamos enterrar logo... Lembro deste amigo falando que tinha 
que enterrar logo que a família estava sofrendo muito. E adiantou o enterro que 
deveria ser às cinco, acho que foi às quatro.” 
 

 
 
 
 
 
Mafa  

Providenciou toda a documentação do funeral e participou do velório. Ficou o 
tempo todo presente. Não tomou remédio. 
 
“Eu também fui no cemitério. Eu fiz tudo! Mas não era eu, né? Não era! Fiz tudo, 
tudo, tudo. O velório do meu filho foi 4 horas. Todo mundo chegava... Eu fiquei 
naquele velório, eu recebia todo mundo, eu abraçava todo mundo. Eu não gritei, 
eu não berrei, eu chorava em silêncio. Tava uma dor imensa!” 
 
“A Missa de Sétimo Dia dele... Muita gente... A igreja, que era enorme, ela lotou! O 
pessoal passava lá e achava que era casamento, de tantos amigos que meu filho 
fez, com 20 anos! Como ele era querido, como ele era amado! Então eu vou 
pensando nessas coisas boas e vou consolando o meu coração.” 
 

 
 
 
Luna  

Participou do velório, tomou remédio. 
 
“Teve cerimônias... Homenagens... Ele foi o destaque de 2005... Ele foi o nº01. 
Ele foi o melhor soldado do ano, em disciplina... em tudo, né? Aí, quando ele fez o 
curso de cabo, ele foi primeiro também.” 
 
“Aí o corpo veio e foi lá pro Exército... E daí eu levei pro Memorial, pro cemitério, 
pra velar lá. Lá tem uma capela, e ele foi enterrado no Memorial.” 
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Júlia  

Participou do velório, tomou muito remédio. Foi buscar o filho (militar) na base de 
Brasília. 
 
“Teve uma cerimônia com aquelas honrarias, teve o presidente, ele veio falar... Eu 
tenho até uma foto com ele que a imprensa tirou. E teve o ministro, teve o general 
do Exército, que é o maior... Mas teve todas essas honrarias. A minha maior 
gratificação e a minha maior surpresa e alegria foi o velório do meu filho (chora 
muito). Porque você não tem noção quanta gente teve, e a maioria era jovem. Eu 
fiquei...” 
 

 
Ida  

Participou do velório. 
 
“Nossa! Muito triste! Eu não sentia raiva não. Eu não acreditava, e eu não acredito 
até hoje! Tem hora que a minha “ficha” vem... Assim... Eu ainda não acredito!” 
 

 
 
Nat  

Participou do velório, mas não conseguiu se aproximar do caixão. Foi até a porta 
do cemitério, mas não entrou. Só conseguiu entrar no cemitério um ano depois. 
 
“Eu vi... Assim, eu vi o caixão... Aí parece que eu conversava com ela por 
pensamento, mas eu não consegui entrar. Não consegui!” 
 

 
 
 
Mapa 
* * 

Perdeu dois filhos. Participou do velório, mas parecia que não era real.  
 
“Não queria ir ao velório, mas acabei indo! Fui dos dois. Quando estava quase 
recuperada do “L”, perdi o “P”. Eu tenho a impressão que Deus anestesia a gente. 
Porque se a gente recebesse a notícia normal, assim, acho que a gente não 
aguentaria, né? Eu acho que... Ele anestesia e, depois, vai caindo a ficha aos 
‘pouquinho’, né? Tanto que até hoje eu ainda sofro muito. Parece que é tudo 
mentira, ne?” 
 

 
 
 
 
Mara 

Participou do velório, conseguiu ir até o cemitério. Não aceitou tomar nenhum 
remédio.  
 
“Eu fui a última a sair da minha casa. Eu dizia que eu não queria vê-lo... ver ele 
dentro de um caixão. Aí quando o meu marido e as minhas filhas chegaram pra 
mim e falaram: Mãe vamos porque a senhora pode se arrepender. Faça um 
esforço... Ai... Eu não tinha coragem de enfrentar o que eu iria enfrentar... Choro. 
Aí, dois grandes amigos me levaram.” 
 
“Deus foi me levando, é... Assim que eu falo... Maria foi me levando.” 
 

 
 
 
 
 
 Lara 

Não participou do velório, porque estava hospitalizada junto com o marido. Ambos 
se machucaram no acidente. 
 
“Então, estávamos nós cinco no carro (mãe, pai e as três filhas) uma quinta-feira 
de manhã, um dia lindo, maravilhoso, e eu não me lembro do acidente, ninguém 
se lembra. O carro capotou...” 
 
“A missa de 7º dia, não é porque é a minha filha, foi a missa mais bonita que eu já 
vi em toda a minha vida. Nós sentamos no primeiro banco. O lado esquerdo da 
catedral ficou reservado pra nós. Nós ficamos no primeiro banco e o padre fez a 
missa para a “V” mas olhando pra nós. O evangelho e as músicas foram todas pra 
nós e pra “V”. Então a missa foi a coisa mais linda do mundo.” 
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Mel 

 Participou do velório, conseguiu ir ao cemitério. 
 
“Eu participei de tudo! Tudo, tudo, tudo! Fiquei ali perto do caixão dela durante 
toda a noite, até no outro dia, acompanhei até no enterro, sabe? Foi doído, sabe? 
Muito doído, mas que eu ‘guentei’ firme... Eu ‘guentei’!” 
 

  
 
 
 
 
 
Cal 

Participou do velório, conseguiu arrumar o filho, ir ao cemitério. A criança foi 
cremada. 
 
“Então ele (marido) foi comigo arrumar o meu filho. Ele ajudou a vestir a calça, 
vestir a meia, a blusa. Ajudou a escolher a roupa. Então ele também participou 
desse processo...” 
 
“A gente veio de Jaú até São José dos Campos, velamos o corpo lá e cremamos. 
Aí uma semana depois a gente buscou as cinzas e jogou as cinzas num caminho 
que a gente passava pra ir pra Jaú, que é ali em Nazaré Paulista. Tem uma 
represa linda lá. E como a gente passava sempre, a gente jogou na represa as 
cinzas.” 
 

 
 
 
 
 Lua 

Não teve velório, a filha desapareceu. Um ano depois o padre fez uma celebração, 
“enterro simbólico” no local do desaparecimento. 
 
 “Eu cheguei a pesar 47 quilos, eu não comia. Um ano eu não dormi. Foi depois 
desse encerramento aí (enterro simbólico) que eu fiz na Ponte Nova, onde ele (o 
rapaz que saiu com a filha) disse ter jogado o corpo... E depois que eu fiz todo 
esse ritual que eu voltei a dormir. Hoje eu sei o que é ter uma noite de sono 
inteira, mas por nenhum instante... Todo o dia, toda a hora eu lembro dela, eu 
penso...” 
 

 
 
 
  
Zael  

Participou do velório, conseguiu ir ao cemitério. 
 
“Olha que coisa... Foi um momento tão interessante porque, parece que ele me 
falou: Cantem. É como se ele tivesse me falado, e veio aquilo na hora. Rs... Sabe 
quando você fala com... Na hora eles (amigos do filho) começaram cantar. Ai caiu 
uma chuva... Uma chuva... Aquela chuva foi providencial, porque a tensão era 
tanta... Tanta... Tanta dentro... Que aquela chuva foi um alívio... Hoje a gente 
lembra como foi um alívio aquela chuva. Porque a água... A água acalma... Aquela 
chuva foi demais... Realmente foi providencial... Um momento incrível.” 
 

 
 
 
 
Mam 

Participou do velório, conseguiu ir ao cemitério.  
 
“Acompanhei tudo... Tudo de perto... E eu sabia que o meu filho ia morrer, não era 
preciso que alguém me dissesse eu sentia. Eu pedi a Deus para que meu filho 
morresse porque ele estava sofrendo muito, e quando aconteceu foi uma surpresa 
total... Total... Eu não acreditei, né? Quando nós fizemos a missa de sétimo dia 
dele na paróquia de São Luis que é uma paróquia grande, eu vi que a igreja 
estava lotada como uma missa de Natal. Tinha pessoas nas laterais e no fundo da 
igreja... Ai eu vi que realmente o meu filho tinha importância e que ele fez 
diferença nessa vida sim. Fez muita diferença.” 
 

 
 
Elis 

Providenciou toda a documentação do funeral e participou do velório. Ficou o 
tempo todo presente. Não tomou remédio. 
 
“Eu não quero nada longo falei... Acho que não tem necessidade. Meus Pais já 
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estão aqui... Quero sepultar logo... O irmão não quis ir no velório. Eu respeitei. 
Não tive crises... Desespero... Chorei...” 
 

 

A maioria das mães conseguiu participar dos rituais fúnebres. Apenas duas 

não estavam presentes no velório. Ale não quis ir ao velório porque preferiu ficar 

com a “imagem de seu filho vivo na memória”, e a Lara porque estava hospitalizada 

devido ao acidente que sofreu com a família.  

Lua que teve a filha desaparecida se sentiu bem mais aliviada depois que o 

padre fez uma celebração, “um enterro simbólico” da filha no local do 

desaparecimento. Para Lua que oscilava entre a possibilidade da perda dramática 

do desaparecimento da filha e a esperança de haver algum engano, o ritual fez 

muito sentido, podendo ser identificado nesse estudo como fator de proteção 

Nat foi à capela onde a filha foi velada e ao cemitério, mas não conseguiu se 

aproximar do caixão. Só entrou no cemitério um ano depois do evento.  

Mara se aproximou do caixão depois de muito incentivo da outra filha e dos 

amigos.  

Mafa e Elis providenciaram todos os documentos para a realização do 

sepultamento dos filhos (liberação do corpo, escolha do caixão, cemitério), os 

maridos não conseguiram fazer nada. Essa atitude revelou-se ser uma estratégia 

para evitar entrar em contato com os sentimentos mobilizados pela perda do filho. 

Cal foi a única mãe que optou pelo ritual da cremação. Uma semana depois 

ela e o marido jogaram as cinzas do filho numa “linda represa” em Nazaré Paulista. 

Lara comentou que a missa de sétimo dia da filha foi a “mais linda e mais 

significativa” que ela já assistiu em toda sua vida. 

Mam e Mafa relataram que a igreja era enorme e ficou lotada. Havia 

pessoas nas laterais e no fundo da igreja, parecendo missa de Natal. A presença de 

um número significativo de amigos e familiares trouxerem certo conforto pelas 

manifestações de carinho. As mães dos soldados homenageados também se 

sentiram gratas pelo reconhecimento do valor do filho, podendo ser identificado 

nesse estudo como fator de proteção.  

Elis quis um velório simples, “nada demorado” sem “muita cerimônia”. À 

primeira vista, o trauma teve menos impacto na capacidade de resposta dessa mãe, 

que estabilizada nos recursos cognitivos, presente em todo processo, lançou mão 

desse mecanismo de defesa para se potencializar. Preocupou-se em cuidar de tudo: 
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do ritual fúnebre, do marido, do pai, da mãe, do outro filho e de um senhor amigo da 

família. Percebeu-se que esta atitude não é integralmente verdadeira. Elis utilizou 

esse tipo de estratégia para não entrar em contato com seus sentimentos de dor 

considerado, nesse estudo, um fator de risco. 

O enterro da filha da Liz foi antecipado uma hora a pedido de um amigo da 

família que entendeu que a família estava sofrendo muito, por isso antecipar o 

enterro diminuiria o sofrimento. Liz comentou que alguns amigos não conseguiram 

prestar as últimas homenagens à família por causa desse fato, podendo ser 

identificado nesse estudo como fator de risco.  

Observou-se que a maioria das mães participou do velório e dos rituais 

fúnebres. Muitas estavam medicadas com sedativos. Várias relataram um estado 

alterado de consciência e sensação de “não estar presente”. Ainda assim, ritualizar a 

morte favoreceu o processo de luto para as mães porque essas celebrações, além 

de possibilitar contatos afetivos e de conforto entre parentes e amigos, 

apresentaram simbologias que ajudaram a concretizar o ocorrido. 

 

Na categoria 03 estão agrupadas as informações sobre as redes de apoio 

familiar, religiosa, social, profissional (psicólogo/psiquiatra) encontradas pelas mães 

enlutadas. 

 

Quadro 05: Categoria 03 - Rede de Apoio: familiar, religioso, social, profissional 
psicólogo/psiquiatra) 

 
Categoria 03 

Rede de Apoio: familiar, religioso, social, profissional psicólogo/psiquiatra) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ale 

 

Apoio da família, igreja (só os primeiros meses), e o grupo de mães dois anos 
depois. 
 
“No dia eu recebi muito apoio da igreja que eu tava. Os ‘pastor’ foi lá no hospital, 
eles foram lá me visitar, foi lá me dar apoio, fiquei na casa do pastor da minha 
igreja.” 
 
“Todos da família, todo mundo sofreu... Um se juntou ao outro. Um deu apoio ao 
outro; como é até hoje. A união com certeza ajudou muito, o amor aumentou, nós... 
Se juntou mais... O meu Neto também ajudou muito, muito mesmo. Porque quando 
eu tava depressão, chorando, sem querer sair de casa... Ele não... Ele... Só tinha 06 
anos em? Ele parecia um “hominho”. Dizia assim: Vó, não fica triste não Vó, meu 
pai está com Papai do Céu. Não fica assim não, Vó, senão você vai morrer. E quem 
vai olhar Eu? Ele falava assim pra mim sabe! Então eu me apeguei muito a ele 
sabe? Eu meu marido, então a gente se juntou para ajudar ele, no fim quem tava 
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ajudando nóis  era ele (Neto, filho do rapaz que morreu). E mesmo depois da morte 
do meu filho, ele (Neto), não quis ir morar com a mãe. Ele preferiu ficar comigo.  
Os meus filhos amaram eu ter vindo pra cá... (grupo de mães) Entendeu???!!!... O 
grupo me ajudou muito. É Deus que me da força, depois dele o grupo.” 
 

 
 
 
Liz 

Apoio da família, centro espírita, e o grupo de mães dois anos depois. 
 
“Então... Quando voltei para Curitiba, uma amiga “AL” que é espírita... 
Passamos a nos encontrar toda quarta-feira na faculdade espírita. Eu Admiro muito 
a religião espírita, mas eu não acreditei naquilo. Eu tenho uma carta guardada, mas 
eu não acreditei.” 
 

 
 
Mafa  

Grupo de mães 21 dias depois, religião. 
 
“A gente fica achando que a nossa dor é a maior do mundo. Eu falo pra todo 
mundo: Eu cheguei curvada, da alma, do espírito... Mas você chega curvada e sai... 
depois você vê que todos sente dor...” 
 

 
 
Luna  

Apoio da família e grupo de mães, três meses depois. 
 
“Aí quando eu conheci a “A”, o grupo, aí eu fiquei: Meu Deus! Mas por que com elas 
também? Né? Aí você tem aquelas outras mães, tudo ali, cada uma com a sua dor, 
com a sua perda. Então me ajudou muito, muito mesmo.” 
 

 
 
 
 
Júlia  

Apoio da família, amigos e grupo de mães, seis meses depois. 
 
“Muita solidariedade... Muito! Muito, muito mesmo, sabe? Você... Eu falava 
assim: “Meu Deus!”  
 
“A minha vida mudou a partir do momento que eu conheci a “A” conheci o grupo, eu 
fui mudando, um ano depois... Chegamos aqui bem frágil, lá embaixo, bem... né? 
Debilitadas mesmo. Eu e a “A”, que eu que trouxe a “A”, sabe? Depois, logo em 
seguida, a gente se tornou uma família, na mesma dor, né? Aqui a gente é 
reconhecida, amada...” 
 

 
 
Ida  

Apoio da família, da empresa onde trabalhava e grupo de mães dois meses depois. 
 
“Nossa! Isso aí, se não ‘fosse’ eles, (amigos do trabalho e o grupo de mães) acho 
que eu tinha morrido junto. Eu recebi assim, da empresa que eu trabalhava... Eles 
ligavam todo o santo dia, querendo saber como é que tava.” 
 

 
 
 
Nat  

Apoio do grupo de mães, um mês depois. A família mora em outra cidade. Demorou 
um ano para conseguir ir ao cemitério. 
 
“Antes de 1 mês eu comecei a frequentar o grupo, né? “A” sempre fala gente... 
Vocês têm que enfrentar. Não adianta nada se não enfrentar. Então eu enfrentei, 
sabe?” 
 

 
 
Mapa 
* *  

Apoio psicológico (cinco anos de terapia antes da morte do filho), psiquiátrico e 
grupo de mães. 
 
“Na época eu já fazia terapia, eu fazia terapia com a psicóloga e faço até hoje. 
Tanto que eu fui fazer terapia, como eu falei pra você. Eu tive um problema com o 
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meu marido, de separação, e daí eu fui fazer terapia.  
Eu sempre me cuidava, entendeu? Nunca deixei de me cuidar.” 
 
“Ah, mas ninguém sabe dessa Mapa... Ninguém fala! Porque eu sou assim, 
entendeu? Eu choro e dou risada junto, sabe? E eu, graças a Deus, eu não tenho 
assim... Tem gente que fica revoltado e maltrata as ‘pessoa’, né?” 
 

 
 
 
Mara 

Apoio da família e grupo de mães, quase um ano depois.  
 
“Recebi total ajuda da minha família, um suporte muito bom. Inclusive as minhas 
filhas, que moravam em Aparecida, ficaram morando lá em casa com os maridos 
por seis meses – 6 meses não me deixaram! Morando lá... Uma casa então que ia 
ficar apenas eu e meu marido, ficamos em seis, com a ajuda das minhas filhas e 
dos meus genros... Eu sou eternamente grata.” 
 

 
 
Lara 

Muito apoio da família (sobrinhos médicos), amigos, psicólogo e grupo de mães. 
 
“Graças a Deus, família. A minha família é 10! A do “V”... Mais a minha. E de 
amigos, médicos, sabe? Psicólogo também. Muita ajuda mesmo”. 
 

  
 
 
Mel 

Apoio da família, igreja, dos vizinhos e grupo de mães.  
 
“A minha família... Eles dão muito apoio pra mim. Graças a Deus, nessa parte aí eu 
não... As ‘nora’ também são bacana, sabe? Os ‘neto’ tudo... Os ‘neto’ então, que é 
da minha filha, nossa, convive comigo. Eles ‘trabalha’, mas convive lá comigo. Vai 
em casa de noite; às vezes tem folga vai almoçar comigo, sabe? São muito bacana! 
O que a mãe era pra mim as duas ‘filha’ também é.” 
 

 
 
 
Cal 

Apoio da família, psicológico e grupo de mães. 
 
“Eu não gosto de faltar no grupo. O grupo é como se fosse um compromisso, né? 
Porque ali é um espaço nosso. Gosto! Muito, muito. É um espaço... um recurso 
afetivo que gera um sentimento de ser reconhecido, amado, apreciado... Ali eu tô 
com pessoas que não vão falar alguma coisa assim – se eu chorar ou falar qualquer 
coisa do meu filho, né?” 
 

  
 
 
 
Lua 

Apoio da família, a filhinha caçula, alguns amigos e grupo de mães 
 
“Da família e alguns amigos. De psicólogo não, e nem de psiquiatra eu não quis por 
que... Assim, eles usam muito remédio forte, né? E eu jamais queria ser dopada. Eu 
fui me recuperando sozinha. O meu bebezinho ajudou muito, o meu filho ajudou 
bastante. Ali foi uma troca. O marido também me ajudou muito, de lá, porque ele 
não podia vir pra cá... Na época ele tava trabalhando em Maceió.” 
 

 
 
 Zael  

Apoio da família, amigos e o grupo Nova Acrópoles 
 
“O que me ajudou muito foi a escola onde eu trabalhava e a minha família. 
Terapia não. Eu não procurei. Achava que não precisava. Muito lá na frente eu fui 
fazer terapia.” 
 

 
Mam 

Pouco apoio familiar.  
 
“A família não sabe o que fazer com a gente, porque eles também sofrem. Então 



71 
 

procurei apoio psicológico e o centro espírita.” 
 
 

 
Elis 

Apoio da família e da empresa onde trabalhava. 
“Tivemos muito carinho. Recebi muita solidariedade de todo jeito.  
Amigos do trabalho. Família. Muita... Muita... Muita... Solidariedade...” 
 

 

Conforme o quadro anterior observou-se que as redes de apoio às mães 

podem surgir de diferentes áreas, como a religiosa, profissional, da família e da 

empresa onde trabalham. Nessa amostra todas as mães enlutadas receberam um 

tipo de ajuda. A maioria recebeu ajuda da família e do grupo de mães.  

Mara revelou que é eternamente grata pelo total apoio que recebeu das 

filhas e dos genros.  

Ale declarou que o amor e a união da família aumentaram depois que o filho 

faleceu. 

Constatou-se que apenas três mães não receberam ajuda da família.  

A presença das pessoas querendo ajudar direta ou indiretamente trouxe um 

grande conforto para as mães, em especial as frequentadoras do grupo de Mães 

“Amor Infinito”, em que todas são reconhecidas, compreendidas, amadas e 

respeitadas. Ficou evidente que o compartilhar de vivências semelhantes, 

sentimentos dolorosos e ambivalentes fortaleceu a coesão do grupo e possibilitou 

apoio, confiança e cumplicidade entre as participantes. 

Julia confessou que o grupo se tornou uma família afinada na mesma dor. 

Para Cal, o grupo passou a ser um compromisso. 

Diante disso, concluiu-se que o grupo se transformou num processo 

contínuo de “cura”, em que as mães “falavam a mesma língua” para expressar suas 

emoções. A possibilidade de comunicação entre elas foi além das palavras, 

buscando força e apoio para abrandar o sofrimento e aprender a conviver com a 

falta dos filhos de maneira saudável. Todas juntas no grupo compartilharam não só a 

experiência de dor e de sofrimento, mas também de alegria. Mapa comentou que 

chorava e ria ao mesmo tempo. Isso mostrou que as mães sofriam e se 

angustiavam, contudo também buscavam consolo. A dor vivenciada proporcionou a 

transformação. Caso contrário seria a negação.  

À medida que as mães expressavam seus sentimentos, elas iam se 

apropriando deles e construindo um significado. 



72 
 

 

Na categoria 04 estão agrupadas as unidades de análise que evidenciam 

como era a relação da mãe com o filho e/ou com a filha que faleceu. 

 

Quadro 06: Categoria 04 - Relação com o filho e/ou com a filha que faleceu 

 
Categoria 04 

Relação com o filho e/ou com a filha que faleceu 
 

 
Ale 

 

“Ele era um bom filho. Ele era um menino muito bom. A relação com os ‘irmão’ era 
boa... Ele era uma pessoa maravilhosa!” 
 

 
 
 
 
Liz 

“A relação com a minha filha era muito boa. Ah! Era... Dos três eu acho que era a 
mais profunda. Não sei se você percebe, mas ela era de todos, a mais parecida 
comigo (mostra a foto).Rs... Ela era muito parecida em tudo assim... Gostava de se 
enfeitar, era minuciosa com as coisas, o cabelo tinha que estar... Era muito 
amorosa, do signo de câncer, eu digo que até pra brigar... Ela brigava comigo e 
com o pai dela, brigando pendurada. Brigando, chorando, beijando e abraçando. 
Então muito amorosa, na agenda, no talão de cheque meu e do pai dela, ela 
escrevia, até hoje eu guardo essas coisas, né? Meu amor eu te amo, vou te amar 
sempre. Dançava muito bem. Eu admirava. Eu achava lindo aquilo... Sempre 
dançou muito bem! Entrou no balé. Eu tinha muita afinidade com ela. Maior 
afinidade era com ela.” 
 

 
 
 
 
Mafa  

“Um menino assim, de ouro, um menino que não bebia, que não fumava... Já 
trabalhava, entendeu? Não bebia assim, por exemplo, se tinha uma festinha na 
faculdade, ele tomava uma cervejinha. Tudo bem.” 
  
“Ele chegava do serviço, me dava beijo. Vinte anos, eu sentada no sofá, ele 
chegava e sentava no meu colo. Então era aquele... Parceiro! Aquela coisa 
maravilhosa mesmo. Nossa, um menino de ouro! Então o que conta muito, eu 
acho, nesse processo de luto, é a gente ter vivido bem – bem com o filho – porque 
eu não tenho remorso de nada. Tudo o que eu pude fazer pro meu filho, dentro 
dos meus acertos, dentro dos meus erros, eu fiz.” 
 

 
 
Luna  

“O “D.” ele era muito falante! Nossa, aquele menino fazia amizade com todo 
mundo! Era uma coisa muito linda, sabe? Todo mundo fala muito bem dele. É isso! 
Eu falo que o “D” onde ele passou, ele marcou. Ele era tão dedicado... Até mais do 
que muitos, porque o “D.” foi o destaque de 2005, ele foi o nº 01. Ele foi o melhor 
soldado do ano, em disciplina... Em tudo, né?” 
 

 
 
 
Júlia  

“Meu filho amigo, aquele que senta que conversa que me abraça... O meu filho era 
muito carinhoso, com todo mundo. Agora, você imagina comigo, com a minha mãe, 
com as pessoas mais próximas... E foi muito bom esses 22 anos aí, que Deus 
deixou ele aqui comigo, né?” 
 
“Agora na missa de 2 anos um padre jovem fez uma homilia muito bonita e uma 
coisa que ele disse verdadeira: que o amor de mãe a um filho é incondicional, é 
incomparável, é incompreensível, mas que nós temos que pensar que...” 
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Ida  

“Uma relação amiga. Fiquei o tempo todo com ela no hospital. Ela teve linfoma de 
Hodgkin é um tipo de câncer. A minha menina não queria que ninguém dormisse, 
ela queria eu. Só eu. Daí eu falei assim: O que eu posso fazer é deixar quem vem 
visitar ficar um pouquinho no quarto, na hora que eu for tomar banho.” 
 

 
 
Nat  

“A nossa relação era... Nossa!!! Muito boa! Ah, nossa, “a P” era amiga. Ao invés 
deu dar conselho pra ela, ela que dava pra mim. Ela tinha uma cabeça muito boa. 
Meus amigos mesmo... Teve um amigo meu, dentista, que falou: “T” como você 
consegue ter uma filha de 16 anos com cabeça de 30”... Porque ela dava conselho 
pra todo mundo... Ela falava que ia ser psicóloga, ela gostava de ajudar, todo 
mundo.” 
 

 
 
 
 
 
Mapa 
* * 
 

Essa mãe perdeu dois filhos 
 
“Então... “LG”... Ele era assim, sabe? Ele era um menino assim... Ele tinha um 
pavio meio curto, sabe? Ele não levava desaforo pra casa... Mas era um menino 
super honesto, trabalhador... Ele era um menino muito bom. Ele era um menino 
assim, que ele era desprendido da matéria... Ele não era desse mundo, sabe? Ele 
era... Ele era uma pessoa assim, não tinha vaidade, e... Então ele tinha um 
coração bom demais.” 
 
“O “PH” era um menino que... sabe? Ele tinha um grupo de amizade muito bom, 
estudava, cheio de plano, sabe? Tava se preparando pra fazer vestibular. O sonho 
dele era fazer faculdade.” 
 

 
 
 
Mara 

“Ele era muito preocupado comigo e eu com ele. Muito! De ambas as parte. Eu 
com ele e ele comigo. É... Como que eu diria? Relato que foi uma pessoa especial, 
um filho especial, um amigo. Até das próprias pessoas de fora da casa, muito bom 
de coração! Muito humilde, muito simples. Pra ele não tinha distinção de cor, de 
dinheiro. Desprendido da vida. Totalmente! Totalmente desprendido de bens 
materiais. Ele era muito alegre, mesmo depois sabendo do problema... O “M” tinha 
assim, Aghata, uma pressa em viver, tá? E por muitas vezes me disse que não 
passaria dos 30 anos.” 
 

 
 
Lara  

Uma relação boa com todas as três. 
 
“As minhas filhas sempre me pediram as coisas... Me pediam para sair... Não que 
eu sou sargentona, mas sempre foi assim... “V” era muito assim... Carinhosa, 
brincalhona, caseira. Era o moleque que eu não tive... (choro e risos).” 
 

 
 
 
Mel 

“Ah, muito boa! Nossa, ela foi uma filha excelente, desde menina. Ela só separou 
(separou, assim, o modo de dizer) da minha casa quando ela casou, né? Que daí 
foi viver com o marido. Mas ela nunca deixou de participar comigo, sabe? Era 
assim nas festas... Tudo ela participava junto, sabe? Então ela foi aquela filha 
mesmo amorosa, aquela filha que participava muito comigo, com o pai, com os 
irmãos, sabe? Ela era assim muito católica, frequentava muito a igreja. Mas então 
a minha relação com ela era ótima mesmo. Era a única filha que eu tinha, mas foi 
uma filha excelente.” 
 

 
 
 
Cal 

“Eu vivi uma história com ele profundíssima. Ele foi meu melhor mestre. Ele, 
com 1 ano e 10 meses, sem falar, falou mais pra mim do que qualquer outra 
pessoa, né? E aprendi com ele, com 1 anos e 10 meses, mais que eu aprendi 
com gente de 50, 40, 30, 20 anos. O meu filho foi o meu melhor professor. Não 
posso deixar de dar crédito pra ele, entendeu? Então falar disso dá crédito pra 
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história dele, né? Dizer que ele... que a vida dele valeu a pena.” 
 

 
Lua 

“Ela era muito família, ela era muito caseira, muito pouco saía. O sonho dela era 
ver a irmãzinha crescer, as duas saindo juntas. Os três, né, saindo juntos...” 
 

 
 
Zael 

“Comigo tinha uma boa relação... Às vezes quando falava algo sobre o 
comportamento de adolescente em situação de risco... Ele... Mas, nos tínhamos 
uma relação boa. Na verdade, eu via “M” como alguém que teria sucesso. Quando 
entrou na adolescência ele se despertou para viver todas as experiências, tinha 
17/18 anos mais ou menos. Morou um ano nos USA. A mãe americana ficou 
apaixonada por ele, um amor muito grande pelo “M”.” 
 

 
 
 
Mam 

“Olha! Nós fomos... Além de mãe e filho nós fomos, amigos, companheiros, nós 
fomos confidentes, e isso me.. ele me preenchia tanto que eu não precisava de 
mais ninguém. Ele me bastava. E depois que ele morreu eu precisei procurar 
isso... e eu encontrei amigo em um, confidente em outro, é!!! companheiro no outro 
acabou me fazendo descobrir outras pessoas. Me fazendo descobrir que não era 
necessário ter uma pessoa só, no caso do Z.N. ele era; ele aglutinava tudo. Nossa 
relação era a melhor possível. Ia muito além da relação de mãe e filho.” 
 

 
 
Elis 

“A relação era boa. Um menino calmo, nada de diferente. Então foi fácil o 
relacionamento. Ele era tímido, tinha medo de errar. Eu não tenho 
arrependimento de nada... (choro). Eu acho que fiz tudo o que tinha que fazer 
para um filho dentro do meu limite. Não tenho culpa... Nada disso... Enquanto vivo 
fiz tudo...” 
 

 

Nessa amostra, observou-se que a maioria das mães tinha uma boa relação 

com os seus filhos que faleceram. Duas mães relataram que tinham uma relação 

muito profunda, pois, além de mãe e filha/filho, eles também eram amigos, 

companheiros e confidentes. 

Para Cal, o valor dessa vida  não está no tempo e sim na intensidade em 

que se vive. Ela declarou que aprendeu muito com o filho de apenas um ano e dez 

meses, “ele foi seu melhor mestre”. 

Duas mães relataram que ter vivido uma relação saudável com o filho foi 

muito importante para o processo de luto. Revelaram ainda que sentiam saudade 

dos filhos que perderam, mas não tinham remorso, visto que acreditavam que 

fizeram tudo que deveriam ter feito dentro dos seus limites, enquanto vivos. 

Essa unidade de análise evidenciou que a memória de relação saudável 

entre mãe e filho amenizou o sofrimento das entrevistadas, considerado neste 

estudo um fator de proteção. 

 

http://fotolog.terra.com.br/_thi:14
http://fotolog.terra.com.br/_thi:14
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Na categoria 05 estão agrupadas as unidades de análise que relatam como 

ficou a relação conjugal; vivências da mãe enlutada na família e o comportamento 

dos outros filhos em relação a ela, bem como as mudanças nesse sistema em razão 

da perda e do luto, depois da morte do filho e/ou da filha. 

 

Quadro 07: Categoria 05 - Funcionamento familiar após a perda do filho e/ou da 
filha (relação conjugal; vivências da mãe enlutada na família e o comportamento dos 
outros filhos em relação a ela, bem como as mudanças nesse sistema em razão da 

perda e do luto) 

 
Categoria 05 

Funcionamento familiar após a perda do filho e/ou da filha (relação conjugal; vivências da 
mãe enlutada na família e o comportamento dos outros filhos em relação a ela, bem como 

as mudanças nesse sistema em razão da perda e do luto) 
 

 
 
 
Ale 

 

“A relação da gente é ótima! Vou fazer 30 anos de casada... Rs... A gente se dá 
super bem. Vai fazer 30 anos que a gente tá casado. 
Continua a mesma coisa (depois que o filho faleceu). Não melhorou, nem piorou. A 
gente tem uma relação boa... a gente, né? Nós dois... E com os filhos também. 
Com os filhos a gente sempre se deu bem com eles. Eles adoram que eu 
frequento o grupo de mães.” 
 

 
 
 
 
 
 
Liz 

“A gente tem um bom relacionamento. Vive bem. É amigo, companheiro, me ouve. 
A gente vai fazer 35 anos de casados agora domingo. Nos dois primeiros anos foi 
muito difícil. O meu maior medo era que a minha família acabasse...” 
 
“Depois de dois anos, três anos que a nossa filha morreu a família se fortaleceu. 
Hoje estamos mais unidos, mas depois que passei essa turbulência grande. 
Também briguei com minha irmã mais nova. Fiquei um ano sem conversar com 
ela.” 
 
 “Hoje a filha do meio é grudada em mim. Ela se desdobra. Ela faz a parte dela e 
da irmã. Ela quer suprir o amor das duas. As duas também se davam muito bem 
.Ela me vigia. Ela não pode me ver triste. (choro). Então eu tenho que estar 100% 
feliz. Às vezes fico confusa...” 
 

 
 
 
 
 
Mafa  

“A nossa relação continua a mesma coisa. O meu marido sempre foi muito 
fechado... O social dele é “0”, a afetividade dele é ”0”. É um homem muito bom, 
muito trabalhador, tem um coração assim, do tamanho do mundo, mas em termos 
de... Termos psicológicos aí... Precisa de ajuda. Mas ele é autossuficiente, ele 
acha que ele não precisa de nada, ele não procura nada, ele não vai a lugar 
nenhum – nada, nada, nada. E não tem diálogo pra isso! Ele é um cadeado, ele é 
trancado, entendeu? É assim que ele é. E depois disso tudo, no dia do 
falecimento do meu filho, ele chorou muito, muito, muito, muito, muito... 
Desesperadamente. Ficava indo no cemitério 3, 4 vezes por dia. Até que chegou 
um dia que ele entrou em casa e disse: A partir de hoje eu não quero mais que 
ninguém toque nesse assunto aqui dentro. Então a gente respeita. Ele nunca mais 
tocou no assunto.” 
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Luna  

 “Olha, a relação é... É boa. A gente se dá bem. Claro que às vezes, né, tem, teve 
alguns atritos. Mas... Mas é bem... A gente é bem companheiro, muito 
companheiro, principalmente depois do que aconteceu. Ah, ele ficou mais 
atencioso comigo. Os filhos são muito apegados comigo, todos os dois. Que nem 
esse outro tá viajando. É casado agora, né? Tá viajando, mas liga. Liga todo o dia, 
fala: “Mãe, te amo!”, sabe? Liga rapidinho, sabe? Só pra dizer um oi.” 
 

 
 
 
 
Júlia  

“Olha, mudou muito! Nós mudamos pra pior. Quando a gente engravida e tem um 
filho a gente já deixa o marido um pouquinho pra lá, porque a gente deixa de ser 
esposa e passa a ser mãe. Mãe dos dois às vezes, né? Rs... E quando se perde 
um filho é muito pior porque, pra mim, perder meu filho foi perder a minha vida. 
Parou tudo, tudo, tudo naquele momento! E o marido então eu nem lembrava que 
existia. Pelo contrário, naquele momento eu sentia raiva dele, porque nas vezes 
que eu achava que o meu filho não devia ir, ele achava ruim comigo, ele 
incentivava. Ele falava: “Deixa o menino! Você protege demais. Ele tem que viver a 
vida dele. Você não tá aqui pra sempre. Ele foi um menino muito grudado comigo.” 
  

 
 
 
 
 
 
Ida  

“Ah, mudou! Ah, antes era assim, hum... Mais assim, natural. Não tô falando que 
hoje não é natural, mas hoje é diferente. Diferente... Antes eu passava tudo pra 
ele, informava (sobre o estado de saúde da filha) e ficava preocupada com ele... A 
gente sempre fazia companhia... Junto... É então... Depois... Sabe quando cada 
um fica pra um canto? Fica assim, cada um no seu choro, cada um na... É ele 
tem... Não é que tem medo, eu não acho que é medo, ele não gosta de falar pra 
mim.” 
 
“Todo mundo, ficou arrasado! Assim... Eles não ‘gostava’ de falar também. Sabe? 
Nem “R” (filho) nem o seu marido? Todo mundo tinha receio de chegar e falar... 
Mudava de assunto se tivesse falando, né? 
É. Todo mundo tinha... E a Alda comentou lá que a gente deve falar sim. Se tem 
vontade, deve falar. Então, daí eles entenderam... Então, hoje, eles não ‘liga’ de 
falar, né?” 
 

 
 
 
Nat  

Nat é divorciada. 
 
“Com o “F” (filho) eu tenho uma relação boa, sabe? Mas não é assim, que nem era 
com a “P” (filha que faleceu) porque eu acho que menino é diferente, né? antes a 
gente. se unia mais assim porque ela (a filha que faleceu) sempre tava agitando 
alguma coisa.” 
 

 
 
 
 
 
Mapa  
* * 

“Não... Eu não tinha uma boa relação com o meu marido. Ele arrumou uma mulher, 
mas ele não saiu de casa. Porque na época que ele arrumou essa mulher, eu 
fiquei grávida da minha caçula. Eu tenho uma menina que vai fazer 16 anos... Isso 
aí foi um sofrimento muito grande na minha vida. Foi a minha primeira perda. 
Então, aí depois a gente foi levando, levando. Até que eu cheguei num ponto que 
eu falei pra ele que eu não queria mais saber, que a gente ia se separar mesmo. Aí 
eu arrumei um advogado, tudo, pra gente ir no Fórum. Faz um ano e meio. Só que 
ele não quis divorciar, sabe? Ele falou pra mim que ia melhorar. E agora de uns 
três meses pra cá ele tá... A vida da gente tá em paz. Mas até então vivia um 
inferno.” 
 
“A relação com as outras três filhas é muito boa. Duas são casadas. Todas se 
preocupam muito...” 
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Mara 

“Mudou pra pior. Porque ele (marido) sempre foi uma pessoa difícil, né? E ficou 
mais difícil ainda porque eu... Eu busco ajuda, ele não, tá? Ele leva esse luto, essa 
perda, sem nenhum suporte psiquiátrico, medicamentoso. E tem dia que eu 
percebo que ele tá muito mal. Aí se torna difícil o relacionamento. Porque é uma 
tristeza muito grande que pairou ali, sobre mim e ele, entendeu.” 
 
“O relacionamento com as filhas é muito bom. Tenho sim... Tenho suporte de todos 
eles. O nível de preocupação das filhas aumentou muito... Inclusive as minhas 
filhas, que moravam em Aparecida, ficaram morando lá em casa com os maridos 
por 6 meses.” 
 
“Tenho uma netinha, a “M” que eu adoro, que eu amo de paixão. É minha vida 
aquela menina! Minha alegria. Acho que é... Ah, não sei, seria injusto eu dizer que 
é o motivo da minha vida porque tem as filhas, mas a “M” é a minha alegria. A casa 
sem ela não tem sentido, é... Não tem vida!” 
 

 
 
Lara 

“A mesma, por incrível que pareça. Se eu choro, ele me dá força; se ele chora, eu 
dou força. Mas a mais chorona sou eu, sabe? Ele é mais firme. Só que pra tomar 
decisão, eu que tomo. Ele fica mais esperando, aguardando, sabe? Nós falamos 
igual nela. Todos os dias nós falamos das meninas. (das duas que estão vivas e 
da que faleceu) As filhas se preocupam muito...” 
 

 
 
 
Mel 

Mel é viúva e tem uma relação muito boa com a família.  
 
“Eles dão muito apoio pra mim. Graças a Deus. As ‘nora’ também são bacana, 
sabe? Os ‘neto’ tudo... Os ‘neto’ então, que é da minha filha, nossa, convive 
comigo. Eles ‘trabalha’, mas convive lá comigo. Vai em casa de noite; às vezes 
tem folga vai almoçar comigo, sabe? São muito bacana! O que a mãe era pra mim 
as duas ‘filha’ também é. Uma neta mora comigo eu criei ela desde novinha.” 
 

 
Cal 

“Ah, se mudou? Não. Nada, nada. O meu filho ficou doente, então a doença dele 
até aproximou mais a relação do casal, a relação pai e filho, mãe e filho. Não teve 
alteração nenhuma depois do óbito do meu filho.” 
 

 
 
 
Lua 

“A relação com o marido (que não é o pai da filha que faleceu) continua igual. Ele 
(marido) me ajudou muito, de lá (Maceió) porque ele não podia vir pra cá porque 
na época ele tava trabalhando.” 
 
“A relação com os filhos melhorou. O meu bebezinho ajudou muito, o meu filho 
ajudou bastante. Ali foi uma troca.” 
 

 
 
 
 
Zael  

“A gente se aproximou mais, com a morte do “M” a gente... A gente sofreu muito 
junto... Eu considero que a gente se aproximou mais... Claro que com muitos 
intervalos de conflito... Aí... né???!!!...” 
 
“As meninas na verdade elas ficaram não sei quanto tempo, para te dizer, mas 
lembro que... Elas ficaram sem espaço. Não tinha mais espaço para elas. Elas 
ficaram que, meio de lado. Olhando hoje, as duas tiveram que suportar momento 
de ausência dos pais. No mesmo tempo que elas estavam com a gente... Elas 
ficavam meio de lado, sabe???!!!... O sentimento estava tão ampliado de tristeza 
que faltou para elas. Hoje o relacionamento é muito bom com as duas.” 
 

 
 

“Eu faço parte de uma parcela abençoada. A minha família sempre se deu muito 
bem, eu meu marido e os filhos. Sempre nos demos muito bem. E a morte do Zé 
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Mam 

Nei, não nos afastou, mas sim nos uniu ainda mais, sabe? Então, passamos a ser 
muito mais companheiro, muito mais amigos. Vimos na perda do Zé Nei o quanto 
nós somos importante uns aos outros. Então isso foi assim uma descoberta 
maravilhosa que a gente nem sabia que existem pais... E a gente sabe que existe 
75% dos casos baseados em cima de estudos que se separam, que algum 
problema acaba se aflorando no casamento por causa disso.” 
 
“O “R (outro filho) se tornou meio dependente da gente. Hoje ele é muito 
preocupado com a gente. Onde você está? O que está fazendo? Está tudo bem? É 
uma coisa contínua. A gente percebe isso no Rodrigo com uma nitidez, é!!! uma 
lucidez muito grande. Ele mora com a gente.” 
  

 
Elis 

“Nós somos amigos e companheiros, sempre nos demos muito bem. O “A” (filho 
caçula) recebeu muita atenção minha e do pai. Da escola também. Hoje já é 
casado tem dois filhos... É muito bem sucedido.” 
 

 

Após o agrupamento das unidades de análise, constatou-se que dez mães 

viviam uma relação saudável com o marido. Mam, Zael e Liz relataram que a morte 

do filho e/ou da filha aproximou mais o casal. Ale, Luna, Lara, Cal, Lua e Elis 

alegaram que a relação do casal sempre foi boa.  

Mafa mantinha uma relação de respeito, porém de pouca afetividade. Mel e 

Nat não tinham relação conjugal. 

A maior preocupação da Liz era que a família desmoronasse, mas depois de 

dois anos que a filha (caçula) faleceu a família se fortaleceu. Ela comentou que a 

filha (mais velha) não podia vê-la triste nenhum momento, por isso, tornou-se uma 

pessoa vigiada, confusa e artificial. A necessidade de ver a mãe feliz o tempo todo 

foi uma maneira que a filha (mais velha) encontrou para não se sentir triste. Essa 

postura não permitia que Liz se fragilizasse e nem recebesse cuidados necessários 

para lidar com os sentimentos de dor, podendo ser considerado um fator de risco 

para o processo dessa mãe. 

Mara relatou que as filhas com os respectivos maridos moraram com ela 

durante seis meses, logo após a morte do filho, demonstrando a preocupação que 

eles sentem por ela. 

Zael relatou que as duas filhas tiveram de suportar momentos de ausência 

dos pais, quando o filho faleceu, porque, apesar de todos os quatro (pai, mãe e as 

duas filhas), permanecerem na casa, Zael não conseguia dar atenção para elas. 

Entretanto, com o passar do tempo o relacionamento melhorou. 

Mam descreveu que o outro filho tornou-se meio dependente, muito 

preocupado com ela e com o pai, porém a relação continuou sendo boa. 
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A maioria das mães declarou que a relação com os outros filhos e/ou filhas 

continuou saudável, porém o comportamento deles em relação a elas é de maior 

cuidado, chegando às vezes a ser excessivo. 

Julia, Ida Mapa e Mara relataram que a relação com o marido piorou após a 

morte do filho e/ou da filha. Para Julia, perder o filho foi o mesmo que perder a sua 

própria vida. Ela não conseguia dar atenção para mais ninguém. Nem a mãe, nem o 

outro filho e muito menos para o marido. Sentia raiva e culpava o marido pela morte 

do filho, porque ele sempre apoiou o filho para viajar e trabalhar fora do país. 

Observou-se que reação de raiva pode destruir uma família, sobretudo quando as 

pessoas se culpam ou culpam o outro com ou sem razão pela perda. 

Ida comentou que a família toda ficou arrasada quando a filha faleceu, 

porém nem o filho tampouco o marido aceitavam falar da dor. Sempre quando ela se 

manifestava para falar algo da filha, eles mudavam de assunto omitindo o fato, 

fazendo “de conta que nada aconteceu, como se fosse um tabu”. Então ela foi se 

afastando do marido e a relação se tornou artificial. Contudo, a relação era saudável 

com o filho. A negação era o mecanismo de defesa utilizado pelo marido e pelo filho 

para proteger o ego de sentimentos e percepções de sentidos. A dor da Ida não 

encontrava reconhecimento e sua fragilidade não encontrava continência na família. 

Mapa já tinha uma relação mal resolvida com o marido, porque ele tinha 

outra mulher. Com a morte dos filhos a situação se agravou. 

Mara relatou que a tristeza e a desarmonia aumentaram na relação com o 

marido depois que o filho faleceu, porque o marido sempre foi mal humorado, difícil 

de lidar e não aceitava ajuda.  

Esses depoimentos confirmaram que a qualidade das relações familiares 

bem como os bons vínculos estabelecidos antes da morte do filho exerceu uma 

importância significativa no processo de luto. 

 

Na categoria 06 estão agrupadas as unidades de análise que apresentam as 

mudanças na vida pessoal, profissional e social das mães após a morte do filho e/ou 

da filha. No quadro ficou evidenciado quais mães tiveram dificuldade de aceitação e 

adaptação as mudanças e quais foram flexíveis para retomar a rotina. 
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Quadro 08: Categoria 06 - Mudanças na vida pessoal, profissional e social das 
mães após a morte do filho e/ou da filha 

 
Categoria 06 

Mudanças na vida pessoal, profissional e social das mães após a morte do filho e/ou da 
filha 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ale 

 

Dificuldade de aceitação e adaptação. Não conseguiu voltar para a casa onde 
morava. Parou de trabalhar, porém melhorou a vida social. 
 
“Eu não voltei mais pra minha casa. Eu não consigo entrar na rua que eu morava. 
Hoje não faço nada, mas fui florista. Cheguei fazer muitas decorações de igreja, 
casamento, festas. Larguei mão de fazer. Mas tem Uma coisa boa: Estou viva, 
tocando a vida, criando meu neto maravilhoso. Estou bem com o meu marido. 
Estou na minha casa. E estou indo em frente, né? Aprendi a lidar com essa dor, 
né?” 
 
“Eu... Hoje não tem mais essa coisa de ficar enfiada em igreja. Vou em baile que 
eu adoro, meu marido também adora. Vou sem culpa, porque sei que meu filho, 
queria, gostava e eu sei que ele... Sei lá se ele tem o poder de me ver aqui de 
onde ele está... Eu também não sei... Mas eu me sinto assim: que ele está feliz 
está bem de eu estar tocando a vida e criando o filho dele, vivendo a minha vida 
e do pai. Porque uma coisa que ele admirava muito era a união de nóis dois.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liz 

Dificuldade de aceitação e adaptação.  
 
“Demorei um pouquinho para voltar à rotina por causa do trabalho do meu 
marido... Depois fomos para São José dos Campos, melhorou... Mas todo mês 
vínhamos para Guará. Eu não desmontei a casa em Guará. Resolvi dar aula. Na 
sala de aula com os jovens me recuperei. Os jovens me ajudaram, muito. Eu me 
enfiei de cabeça. Me entregava de corpo e alma... A Escola de tempo integral foi 
um presente de DEUS. Trabalhando nessa escola com adolescentes da idade da 
minha filha (caçula), eu me recuperei. Mas no lado social... Não queria sair de 
casa. Eu fiquei muito revoltada. Não aceitava ter dois filhos. Eu tinha inveja de 
quem tinha três filhos. Eu não aceitava vê as pessoas... Eu não queria as 
pessoas. Eu não queria conversar. Não queria sair de casa. Então meu marido, 
amigos e o grupo me ajudam... Foi muito difícil.” 
 
“Hoje eu consigo enxergar... Mas... Foi muito sofrido. Eu sou a primeira filha, a 
primeira neta. Sempre fui muito paparicada. Até hoje assim... Para os tios eu sou 
exemplo... Todo mundo me ama muito... Todos falam que sou exemplo... Que 
sou orgulho...” 
 

 
 
 
 
 
Mafa 

Flexibilidade para aceitação e adaptação. Conseguiu retomar à rotina  
prontamente, com muita fé em Deus. Mora na mesma casa. 
 
“Eu não parei um dia. Aghata, eu senti assim: sabe assim quando você tá numa 
luta de box, que você leva aquele nocaute, que você cai e a pessoa conta, 
começa a contar e ou você levanta ou você fica ali? Eu senti assim, que no 
primeiro número 1 eu levantei. Ou eu levantava daquilo ou eu ficava. O resto... 
Ou eu vivo ou eu entro dentro de um quarto e morro. Então eu saía, eu fazia os 
meus trabalhos normais, eu ia pra banco, eu ia pra loteria pagar conta, chorando, 
de óculos escuro, rezando muito... Muito difícil. Eu saía pra rua assim, igual que 
não era eu, mas eu não deixei de fazer nada, porque eu escolhi... Eu escolhi... 
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Sei lá! Eu escolhi isso! Porque se eu fosse ficar parada em casa, o é que ia 
acontecer? O meu marido só chorando, a minha filha... Nossa! Só Deus! Eu peço 
sempre: Nossa senhora! A senhora nunca mais me abandone. Eu não perco uma 
missa, e toda a segunda-feira eu vou no cemitério.” 
 

 
 
 
 
 
Luna  

Dificuldade de aceitação e adaptação. Mudou para um sítio. Parou de trabalhar. 
 
“Ai, eu mudei de casa, sabe? Porque aquela casa (hoje, onde o meu outro filho 
mora), eu não consegui ficar lá. E eu não consegui porque lá eu tenho a 
impressão de que ele vai chegar (choro) Eu não consigo! Aí eu mudei pra um 
sítio, que lá eu acho maravilhoso.” 
 
“Então... Antes eu, no meu caso, eu via o mundo de uma outra maneira. Hoje é... 
Sei lá, muito difícil! É um vazio, sabe? (chora muito). Eu falo que via as coisas 
colorida, hoje vejo em preto e branco. Ainda... (balança a cabeça). Eu não sei se 
vai melhorar, mas é... É assim, sabe? Então...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Júlia  

Dificuldade de aceitação e adaptação. 
 
“A casa, o trabalho, tudo ficou abandonado na minha vida. Não conseguia fazer 
nada, nada. Tudo... Tudo ficou abandonado na minha vida. Eu tive uns seis 
meses...” 
 
“Então, hoje... Antes pra mim era tudo colorido. Hoje eu digo que o mundo pra 
mim é preto e branco e parece que eu tô constantemente no inverno, né? É 
assim que eu defino hoje pra mim. Eu ainda não saí dessa... Não sei se um dia 
eu vou conseguir. Nunca mais eu me maquiei. Eu fui perua! Eu era perua! Essa 
pulseirinha é dele, essas ‘aliancinha’ são dele, sabe? E essa também é. Eu gosto 
de ter algo dele comigo, sei lá. Eu não desfiz de nada dele.” 
 
“É. E assim, hoje eu nem me vejo... Por exemplo, no carnaval eu saía em três 
escolas pra você ter noção! Rs... Acabava de atravessar a avenida com um, 
botava outra fantasia e voltava... Nós, a família. A gente tinha um ‘broco’. Nós 
éramos muito felizes, muito festeiro e isso tudo acabou.” 
 

 
 
 
 
Ida  

Dificuldade de aceitação e adaptação. Não conseguiu voltar a trabalhar; está de 
licença médica. Falta pouco tempo para aposentar. Continua morando na mesma 
casa, porém perdeu o gosto de arrumá-la, de comprar algo novo para decorar a 
casa que antes fazia com muito prazer. 
 
“Hã... Eu não faço mais nada... Eu não consigo mexer com as ‘coisa’, nada... Se 
eu não tivesse ajuda da minha moça lá, eu tava perdida! Ah, antes eu gostava 
assim, de arrumar as ‘coisa’, de trocar, de arrumar. Hoje eu não ligo! Sabe? Se 
eu via um enfeitinho novo, já comprava, já trocava um paninho, uma coisa... Hoje 
nem ligo!” 
 

 
 
 
Nat  

Dificuldade de aceitação e adaptação.  
 
“Eu só trabalho. Eu acho que é uma forma também deu não ficar muito em casa, 
deu não ficar pensando, né? A “A” até já falou, e outras pessoas também falaram: 
Você não pode se esconder atrás do trabalho. Eu acho que eu me dedico mais 
agora ao trabalho. Eu não paro. Mais é do trabalho, porque no relacionamento eu 
acho que... Eu só trabalho. Porque que nem dançar... Eu gostava tanto de 
dançar... Já não gosto mais... Eu falo sempre: “Parece que apagou uma luz na 
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minha vida,” Então antes eu gostava muito de dançar, topava tudo! Vamos’ de 
moto para... Agora, parece que eu não tenho mais muita vontade.” 
 
“Que nem, às vezes eu vou no baile. Às vezes não, eu vou sempre. Eu vou, mas 
chego lá, toca uma música que ela gostava, eu lembro dela, o jeito que ela erguia 
o braço. Ela falava: “Mãe, olha aqui!” E cantava, sabe? Daí o que eu faço? Corro 
pro banheiro e choro.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
* * 

 
*
*
* 
*
* 

Dificuldade de aceitação e adaptação. Perdas múltiplas. 
 
“Do primeiro filho eu não consegui voltar a trabalhar. Os seis primeiros meses 
não consegui fazer nada... Nada... Não pintava os cabelos e nem fazia as unhas. 
Não conseguia fazer nada.” 
 
“Do segundo filho não. Não... Logo eu comecei me arrumar, porque eu gosto 
muito de me arrumar, né? Só que assim... Tem hora, assim, que eu fico 
pensando: Será que é normal eu tá assim? Será que é normal eu rir, né? Porque 
eu sou assim, entendeu? Eu choro e dou risada junto, sabe? Eu, graças a Deus, 
eu não tenho assim... Tem gente que fica revoltado e maltrata as ‘pessoa’, né? 
Eu não... Se Deus levou ele tão novo, deixou essa missão pra mim, deixou os 
‘filho’ ‘pra mim’ me preocupar, porque daí eu comecei a me preocupar com eles 
‘tudo’.” 
 
“Eu sinto cansaço de lutar, de... Sabe assim... É uma coisa muito ruim que eu 
sinto até hoje, sabe? É uma falta. Falta alguma coisa aqui dentro. Não sei... Eu 
não tenho mais energia. Eu faço o que eu preciso fazer. Eu não tenho mais 
aquela vontade de sair, passear... Adorava baile de carnaval... Hoje não tem mais 
graça...A única coisa que eu faço com gosto ainda é vim aqui, no grupo, porque o 
grupo faz muito bem pra gente. . Então Deus sabe o porquê de tudo isso. Então... 
Assim, parece que eu já tô voltando ao normal, sabe.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mara 

Dificuldade de aceitação e adaptação.  
 
“Voltar a minha rotina... Não foi fácil, não foi fácil porque eu ia fazer a comida, a 
comida que ele gostava me doía muito. Fiquei... Fiquei 3 anos sem fazer o 
famoso pudim de leite condensado, que era o doce predileto dele. Fiquei também 
muito tempo sem fazer couve, porque sempre que tava picando, ele vinha e 
pegava um punhadinho e punha na boca. Fiquei muito tempo! Muito tempo. 
Então, eu fui perdendo peso. Eu perdi 12 quilos. E perdendo peso, e muito mal 
e... sem nenhuma ajuda – ajuda que eu digo assim: suporte psiquiátrico, 
psicólogo e medicamentoso, achando eu que ia conseguir levar essa dor tão 
grande a seco, sem nada! O que foi um grande engano meu.” 
 
“Liguei pra Alda pedindo ajuda, ela foi muito boa, muito pronta, muito humana e 
só disse: Venha pra cá. E eu vim. E eu fui... Eu senti logo que eu ia ficar bem, 
como fiquei. Fui ganhando peso, fui melhorando...” 
 

 
 
 
Lara 

Dificuldade de aceitação e adaptação. Conseguiu voltar a bordar. 
 
“Eu tinha deixado o bordado que eu estava bordando pra ela, porque ela ia se 
casar. Eu bordo ponto cruz. Era uma toalha pra ela e pro Marcelo, de banho e de 
rosto. E a dela só faltava a de rosto, pouca coisa, tipo o contorno, assim. Uma só 
de rosto que faltava terminar. Eu fiquei muito tempo enrolando, escondendo o 
bordado e... minhas meninas mesmo devem ter escondido pra eu não sofrer. 
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Demorou muito, muito tempo pra eu voltar a bordar, mas voltei. Por isso que hoje 
a “A” fala que acha que eu sou forte. Eu voltei a bordar. Muita gente falou pra eu 
parar com aquilo lá. Voltei a bordar. O que eu bordava pra uma eu bordava pras 
3, nunca fiz só pra uma.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mel 

Flexibilidade para aceitação e adaptação. Conseguiu retomar a rotina em curto 
prazo com muita fé em Deus. Mora na mesma casa 
 
“O serviço eu continuei do mesmo jeito. Eu trabalhava fora, eu continuei 
trabalhando, chorando, debaixo de lágrima, mas eu não... Não deixei de fazer 
nada. Eu sou muito religiosa, sabe? Então eu sou muito religiosa, eu vou muito 
na igreja, fico muito em frente o santíssimo, pedindo pra Jesus ajudar eu, sabe?” 
 
“Sonho muito... Quando ela faleceu, daí duas semanas eu sonhei com ela. Eu 
sonhei que ela tava assim no meio de flores; só lírio, aqueles ‘lírio’ branco, sabe? 
Que ela tava no meio daqueles ‘lírio’ Ela tava com um buquê de lírio na mão... Aí 
que eu olhei e falei: “Nossa, “I” que coisa linda! O que você tá fazendo aí no meio 
dessas ‘frores’?” Ela virou e falou assim pra mim: “Mãe, aonde eu estou só 
‘frores’, só tem ‘frores’ ‘branca’. Então sempre que eu vou no cemitério eu gosto 
de levar lírio branco, sabe?” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cal 

Flexibilidade para aceitação e adaptação. Conseguiu retomar a rotina em curto 
prazo. No primeiro momento pediu ajuda para morrer. 
 
“Aí eu falei: Você tá me dizendo que o meu filho morreu, não é isso?Aí ela 
(médica) falou assim: Isso, Cal, o seu filho morreu. Tem alguma coisa que a 
gente possa fazer por você agora?Aí eu falei: Tem. Eu queria morrer. Vocês 
podem me ajudar a morrer?”  
 
“Consegui retomar. Eu comecei a trabalhar no consultório dois meses depois. E 
trabalhar em instituição seis meses depois, que é onde eu trabalho hoje. E fiz 
tudo. Fazia tudo em casa. Almoço, janta, cuidava da casa. É... Eu não consegui 
me organizar... Eu acho que isso até é uma questão... Eu não conseguia ler, não 
conseguia estudar. Essas coisas, não. Isso eu não conseguia fazer. Mas 
participava da vida das minhas amigas, elas na minha, na vida em família. Isso 
sim.” 
 

 
 
 
Lua 

Muita dificuldade de aceitação e adaptação. Depois da celebração do “ritual 
simbólico”, começou a aceitar a morte da filha e seguir em frente. 
 
“Depois de um ano. Ainda tô batalhando bastante. Hoje, como ela era muito 
vaidosa, ela cobrava muito de mim isso, que eu também era, tô voltando a ser. 
Hoje eu já faço academia, tô cuidando um pouco mais de mim, mas é difícil, é 
muito difícil. O bebezinho ajuda muito também.” 
 

 
 
 
 
Zael  

Flexibilidade para aceitação e adaptação. Conseguiu retomar a rotina em curto 
prazo. 
 
“Fiquei uns dez dias mais ou menos em casa, né? E voltei a trabalhar Voltei à 
rotina dez dias depois. Consegui fazer o mesmo que fazia antes. Ah! Eu com 
toda minha rigidez consegui voltar a trabalhar. Consegui fazer todas as 
atividades...” 
 
“A música na casa por um bom tempo sumiu, ou seja, tinha uma música que 
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“M”... o “M” tocava violão. Então ele chegava em casa e a primeira coisa que 
fazia era pegar o violão... Sumiu nunca mais voltou... Choro...” 
 
“Muito lá na frente eu fui fazer terapia.O que me ajudou foi a escola onde eu 
trabalhava e a minha  família.” 
 

 
 
 
 
 
Mam 

Flexibilidade para aceitação e adaptação. Conseguiu retomar a rotina 
prontamente 
 
“Eu e meu marido retornamos porque, nós somos donos de uma administradora 
de imóveis e o nosso negócio não permite ficarmos triste ou ficarmos doente, a 
gente tem que seguir. E sem choro nem vela. A gente tem que seguir. A minha 
vida continuou. Eu continuei no mesmo trabalho. Continuei fazendo as mesmas 
coisas, mas mudou sim a forma de encarar a vida, a forma de avaliar o outro. A 
forma de... A minha relação com DEUS mudou muito.” 
 
“Quero continuar vivendo. Mas não tenho mais aquela... Ânsia pela vida não. Vou 
aceitando do jeito que ela quer. Vou tentando ajudar aqueles que chegam pra 
mim, que me pedem ajuda...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elis 

Flexibilidade para aceitação e adaptação. Conseguiu retomar a rotina 
prontamente 
 
“A minha vida continuou... Eu continuei no mesmo trabalho. Voltei a trabalhar no 
dia seguinte. Continuei fazendo as mesmas coisas. Sou muito realista. Dei tudo 
do meu filho no mesmo dia para um centro espírita. Só não dei os dois aviões, 
uma jaqueta de couro e o binóculo. Fui eu que fiz tudo... Velório... Escolhi e 
paguei o caixão. Tudo... Depois liguei para casa da minha mãe... Depois liguei 
para o escritório onde trabalhava e dei a notícia... Fui para o Osvaldo cruz para 
examinar o “A” (filho que se machucou) e fazer a autópsia do “F”. Cuidei de 
todos: marido, mãe, pai e filho.” 
 
“Terapia não. Eu não procurei. Achava que não precisava. Luto... Luto... Eu 
nunca senti. Para mim ele está aqui... Tem dia que eu olho para a foto dele e eu 
falo... Eu fiz tudo que podia para ele. Se me perguntar o que você deixou de... Eu 
respondo nada. Tinha muito amor carinho. Me curei de um câncer . Tenho 
fé!!!...Sempre fui muito saudável.” 
 

 

Nessa amostra, três mães relataram que voltaram a trabalhar 

imediatamente, três afirmaram que retomaram sua rotina em curto prazo, as demais, 

porém, tiveram dificuldade de aceitar a situação e se adaptar à nova realidade.  

Ale relatou que foi morar em outro bairro, não voltou a trabalhar e nem 

frequentou mais a igreja, mas conseguiu reparar a vida social, reencontrou o gosto 

pela vida, voltando a dançar com o marido. Essa mãe entendeu que, apesar da dor 

e da ausência do filho querido, era necessário seguir adiante, pois a vida não acaba 

com a perda de alguém que amamos, ela continua e pode voltar a ser boa. Essa 

estratégia lhe deu sustentação, esperança e contribuiu para o enfrentamento voltado 
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para a restauração. Ale admitiu que o amor por um novo evento nunca abolirá ao 

amor pelo filho falecido, assim a dor se acalmou.     

 Liz encontrou estratégias para aliviar sua dor trabalhando em uma escola com 

adolescentes da idade da filha que faleceu. Mas apresentava dificuldade de se 

relacionar com outras pessoas, principalmente com pais que tinham três filhos. O 

sentimento mobilizado que causava esse contato era inveja. Seu processo oscilava 

entre evitar a dor não saindo de casa ou entrar em contato com os sentimentos 

mobilizados voltando a ter uma vida social. Com a ajuda do marido e grupo de 

mães, Liz voltou a se relacionar com os amigos, recurso utilizado no enfrentamento 

voltado para a restauração no seu processo de adaptação.    

 Nat revelou que parece que apagou uma luz na sua vida, pois antes da filha 

falecer amava dançar, viajar se divertir. A dependência na relação com a filha era 

muito forte. Ainda assim, Nat utilizou eventos norteados para a restauração da vida 

trabalhando e tentando resgatar o prazer de viver que a dança lhe proporcionava. 

Embora ainda causasse conflito frequentar o mesmo ambiente que a filha 

frequentava, ouvir as músicas que a filha tanto gostava, ela buscava força para dar 

conta das demandas do cotidiano e mudanças externas e internas envolvidas no 

processo de restauração.         

 Mara, ao vivenciar o processo de luto, evitava cozinhar e falar do filho. 

Cozinhar para essa mãe significava entrar em contato com a dor, uma vez que o 

filho apreciava a sua comida. O enfrentamento excessivo voltado à perda deixou-a 

com distúrbio de apetite, no entanto, ao procurar apoio psicológico no grupo de 

mães, encontrou estratégias orientadas para a restauração expressando os seus 

sentimentos. 

Desde a perda da filha, Lara evitava bordar, tal ação lhe causava dor, visto 

que estava preparando o enxoval para a filha falecida que ia se casar. Seu processo 

oscilava entre evitar a dor, abandonando de vez a atividade; ou entrar em contato 

com os sentimentos mobilizados voltando a bordar. Com incentivo da família e 

principalmente do grupo de mães, Lara voltou a bordar, utilizando a estratégia 

orientada para a restauração. 

Mel encontrou recursos para elaborar sua dor na fé, no trabalho e também 

nos sonhos. Os sonhos forneceram imagens confortadoras para essa mãe, 

contribuindo com a continuidade dos vínculos afetivos. No nosso estudo são 

considerados recursos de enfrentamento voltado para a restauração. Segundo 
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Savage (1989), a continuidade do relacionamento entre a pessoa falecida e a 

pessoa enlutada é preservada pelo sonho. 

O processo vivido por Lua foi de muita ansiedade devido ao sentimento de 

desamparo pelo desaparecimento da filha. Sentia-se impotente diante de uma morte 

tão cruel. Oscilava entre diferentes significados conflitantes em relação à causa da 

morte da filha, na tentativa de tentar compreender o que aconteceu.  

Cal temia perder o filho e não poder sobreviver diante da sua ausência, 

tendo em vista a dependência emocional em relação a ele. Quando a equipe médica 

se colocou à disposição ao dar a notícia que o filho tinha falecido, Cal pediu ajuda 

para morrer. Para ela, morrer significava não entrar em contato com a dor. Com 

incentivo da família, amigos e do grupo de mães seu processo foi evoluindo. Ao 

sentir-se assegurada de que era possível visitar a dor, mas também afastar-se dela, 

pode manter com mais tranqüilidade o processo de oscilação e retomou as 

atividades domésticas e do trabalho. 

Mam retomou as atividades prontamente, alegando que o “negócio dela” 

(trabalho) não permitia que as pessoas ficassem tristes ou doentes. Para ela, 

manter-se ocupada era uma estratégia para evitar entrar em contato com seus 

sentimentos. Esta mãe se fortaleceu ajudando outras mães enlutadas a lutar para 

enfrentar os desafios adaptativos do processo de luto. Mam era uma pessoa muito 

bem informada, criativa se nutria através de vários recursos, dentre eles leituras 

básicas sobre a morte e o morrer.       

 Zael apresentou aspectos de um estilo de apego seguro. Conseguiu retomar 

as atividades rotineiras em curto prazo. Cinco anos depois da morte do filho mudou 

de profissão e foi bem-sucedida. A capacidade de dar conta das demandas: trabalho 

e estudo foram os recursos norteados para a restauração da vida dessa mãe. 

Contudo, ouvir música, para Zael, significava entrar em contato com a dor, visto que 

o filho tocava violão e gostava de cantar. Segundo ela, o tempo foi um grande aliado 

para a evolução do processo de aceitação. Embora ainda manifestasse dor, tristeza, 

saudade ao falar e ouvir as músicas que o filho gostava de tocar, essa mãe 

encontrou continência para enfrentar os desafios adaptativos do processo de luto na 

família.            

 Mapa estava começando a se adaptar, reagindo à dor de perder um filho 

quando aconteceu a morte do outro filho. A vivência da perda do segundo filho 

(perda múltipla) reabriu outros ferimentos emocionais, que não estavam totalmente 
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cicatrizados. Ainda assim Mapa encontrou estratégias para aliviar sua dor, cuidando 

dos netos (filhos do filho que faleceu). Sentia cansaço de lutar, mas não desistiu 

encontrando força no grupo de mães que é o enfrentamento voltado para a 

restauração.           

 Elis amparou a família e as pessoas em seu redor, numa situação que talvez 

precisasse ser ampara. Preocupou-se em cuidar do marido, do pai, da mãe, do outro 

filho e de um senhor amigo da família. Voltou a trabalhar no dia seguinte. Deu quase 

tudo do filho no mesmo dia. Percebeu-se que esta atitude não foi integralmente 

verdadeira. O enfrentamento do processo desta mãe estava caracterizado 

principalmente por estratégias para evitar entrar em contato com seus sentimentos 

de dor. Uma inibição de reações e sentimentos evocados pela perda. No entanto, a 

evolução do processo de adaptação de Elis estava no contato profundo e contínuo 

dos seus sentimentos contribuindo neste caso para a construção de significado.

 Mafa relatou que se ocupou das tarefas do funeral, providenciou todos os 

documentos e voltou a trabalhar imediatamente. Para ela, assumir todas essas 

responsabilidades foi a maneira de sentir-se mais potente diante da impotência. Não 

ficar “parada” foi uma forma de proteger-se dos sentimentos de desespero. A 

estratégia de evitação utilizada por Mafa foi a mesma de Elis. Uma inibição de 

reações e sentimentos evocados pela perda. No entanto, notou-se nessa mãe uma 

evolução com mais tranqüilidade para o enfrentamento voltado para a restauração, 

freqüentando o grupo de mães e a igreja. As crenças religiosas ofereceram um 

sistema de significado que provavelmente ajudaram a enlutada aceitar a não-

onipotência, os desígnios de Deus.        

 As enlutadas justificaram a magnitude da perda relatando o grau de 

intensidade de convivência e apego com o filho e/ou com a filha que faleceu. 

Algumas mães retomaram certos prazeres que a vida proporcionou e outras ainda 

estavam tentando, tais como a Julia, Mapa, Luna e Ida que declararam que tudo 

lhes parecia vazio e sem graça. O mundo era visto "sem cores", sem matizes de 

alegria.           

 Observou-se que ajustar-se a um ambiente em que a filha e/ou o filho falecido 

estavam ausentes foi uma tarefa complexa e com diferentes significados para as 

diferentes mães entrevistadas. Quando se perde quem ama, perde-se também parte 

da referência de si própria, já que foi construída parte de si e de sua visão de mundo 

junto daquele que agora não está mais aqui.  
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Na categoria 07 estão agrupadas as unidades de análise que se referem à 

saúde e ao uso de medicação antes e após a morte do filho e/ou da filha. 

 

Quadro 09: Categoria 07 - Saúde e uso de medicação antes e após a morte do filho 
e/ou filha 

 
Categoria 07 

Saúde e uso de medicação antes e após a morte do filho e/ou filha 
 

 
 
Ale 

 

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Toma remédio antidepressivo e remédio para dormir 
 

 
 
Liz 

Antes da morte do filho: Depressão 
 
Após a morte da filha: Agravou. Em 1995 teve a primeira depressão. Continua 
tomando remédio para depressão e para dormir  
 

 
Mafa  

Antes da morte do filho: Depressão pós-parto (segundo filho) 
 
Após a morte do filho: Não faz mais uso de medicação 
 

 
 
Luna  

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Toma remédio para controlar a diabete, pressão alta e 
depressão. 
 

 
 
Júlia  

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Apareceu tireoide, problema de coração, passou a usar 
óculos. Toma remédio para depressão 
 

 
 
Ida  

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Diabete, pressão alta, depressão e insônia 
 

 
 
Nat  

Antes da morte da filha: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Fadiga, cansaço, Insônia, depressão leve, tireoide e 
colesterol alto. Resistente a remédio, mas está tomando. 
 

 
 
Mapa 
* *  

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Saúde comprometida. Gastrite e osteoporose. Resistente a 
remédio. 
 

 
 
Mara 

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: insônia, falta de apetite e depressão. Perdeu a vontade de 
viver. Toma remédio. 
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Lara 

Antes da morte do filho: Já tomava remédio – rivotril 
 
Após a morte do filho: Continua tomando. 
 

 
Mel 

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Toma remédio para pressão alta. 
 

 
 
 
Cal 

Antes da morte do filho: Bronquite (usuária da bombinha). Deixou de usar durante 
4 meses e meio, quando cuidava do filho (ambos internados e em isolamento no 
hospital). 
 
Após a morte do filho: Voltou a usar a bombinha e desenvolveu uma alergia na 
pele (estresse). 
 

 
 
Lua 

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Insônia durante um ano. Agora consegue dormir 
normalmente. 
 

 
 
Zael  

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Antes do acidente já tinha tosse alérgica e depois percebeu 
que a tosse intensificou. Usa remédio homeopático. 
 

 
 
Mam 

Antes da morte do filho: Boa saúde 
 
Após a morte do filho: Diabete e câncer na tireoide. O hormônio que todo mundo 
produz, ela precisa tomar (como remédio) todos os dias para sempre. 
 

 
Elis 

Antes da morte do filho: Boa saúde  
 
Após a morte do filho: Desenvolveu um câncer. Hoje está curada. 
 

 

Nessa pesquisa doze mães relataram que tinham boa saúde antes de o filho 

e/ou da filha falecer. Após o trauma, todas relataram alterações significativas. Duas 

mães ficaram com diabetes, três mães tiveram tireoide, três mães tiveram alteração 

na pressão arterial (pressão alta), uma mãe desenvolveu gastrite, duas mães 

tiveram câncer e apenas duas delas não relataram nenhuma doença.  

Os casos de depressão e o distúrbio de sono (insônia) foram os mais 

relatados pelas participantes como respostas psicossomáticas esperadas diante de 

uma perda significativa, constatando dez casos.  

Evidenciou-se que as angústias do luto fragilizaram essas mães dando 

oportunidade para o surgimento de doenças psicossomáticas. Tais doenças 
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poderiam ter sido consequência do conflito pela incidência de pensamentos, 

lembranças do filho e/ou da filha e situações traumáticas.  

 

Na categoria 08 estão agrupadas as unidades de análise que mostram qual 

foi a religião ou crença adotada após a morte do filho e/ou da filha. 

 
Quadro 10: Categoria 08 - Religião e crença a respeito de vida após a morte do filho 

e/ou da filha 

 
Categoria 08 

Religião e crença a respeito de vida após a morte do filho e/ou da filha 
 

 
 
Ale 
 

“Eu tinha religião, era evangélica e agora não tenho mais. Eu acredito que: o 
dia que eu morrer eu vou encontrar com o meu filho. Eu tenho essa 
esperança. Continuo acreditando em Deus... Deus é o primeiro em minha 
vida, se não fosse ele, eu não tinha agüentado.” 
 

 
 
 
 
 
 
Liz 

“A hora que vim pra cá, vim pensando nisso... Passei em frente do cemitério... 
Há momentos que eu creio que há vida após a morte que eu estarei lá com 
minha mãe e minha filha e há momentos que eu não... Acho que acabou que 
não vai ter nada mais. Que a morte acaba e ponto final. Então passei por 
várias... Fui na espírita, fui na católica, fui na evangélica. Passei por todas as 
religiões. Li todos os livros. Admiro a religião espírita, mas muita coisa da 
religião espírita eu não acredito. Essa questão de enfermaria... Não acredito. 
Que a vida lá continua igual daqui. Eu continuo sendo católica, vou a missa, 
comungo. Não confesso mais.” 
 
“Hoje ficou bem claro. Não é o homem que faz a igreja, se eu julgar o padre, o 
pastor... Não chego a lugar nenhum. Vou quando quero, comungo e me sinto 
bem na missa. Tem dia que gosto. Me dá uma paz, me sinto tranqüila.” 
 
“Tem hora que eu acredito muito e tem hora que eu não acredito em nada”. 
 

 
 
 
 
 
 
Mafa  

“Parece que Deus chega pra você e fala assim: Mafa, sabe aquela fé que 
você falou que você tinha? Agora eu quero ver se você tem mesmo. Eu quero 
ver se você tem aquela fé.” 
 
“Eu não sei... Na casa do Senhor tem morada pra todos, né? Então eu sei que 
lá o meu filho tem vida eterna. Como é eu não sei.  
Mas eu tenho certeza que o dia que eu for, eu vou encontrar com ele. Eu 
tenho certeza. Essa pessoa mais maravilhosa que é o seu filho, e depois 
nunca mais você vai ver?!. Então eu acredito que nós vamos todo mundo se 
encontrar. É uma família só. Eu falo assim: nessa viagem o meu filho não 
volta, eu é que vou quando Deus permitir. Eu penso assim: Tem que fazer 
tudo direitinho. Não quero extraviar de nada. Se eu fizer alguma coisa errada, 
chega lá, um vai pra um lado, outro vai pro outro? Não. Então eu fico ligada. 
Então, eu foco nisso aí: em ser melhor a cada dia.” 
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Luna  

“Sou Católica. Eu acredito que Deus. Penso que tinha alguma coisa muito 
importante pra ele e que precisava deles l.” 
.  
“Eu acredito piamente que eu vou encontrar meu filho! Procuro fazer as 
coisas ‘certa’ aqui, peço muito pra Deus; pra ele mesmo, pró D, por intermédio 
de Deus, me mostrar o caminho certo, pra um dia eu reencontrar meu filho. 
Porque eu acho que quem fica aqui não cumpriu ainda... Ele falou: Mãe, a 
minha missão está cumprida.” Ele repetiu duas vezes. E eu falei pra ele: Sim, 
meu filho. E a mãe tá muito orgulhosa disso – muito, muito orgulhosa! Então 
eu acho que ele de fato cumpriu a missão dele.” 
 

 
 
 
Júlia  

“A mesma, eu nunca mudei. Sou católica praticante. Como diz o padre, eu 
não sou morna, sou uma católica quente, né? E hoje mais que nunca, né? 
Porque eu tenho que confiar nessa fé, eu tenho que confiar em Deus. Eu 
acredito na vida eterna após a morte, muito! Porque se eu não acreditasse 
não valeria de nada o meu catecismo que eu aprendi, né? A minha religião, o 
meu catecismo não serviria de nada. E eu tenho certeza que eu vou encontrar 
meu filho um dia.” 
  

 
 
 
Ida  

“Eu acredito assim que... Por causa que eu sou católica. E eu falo assim: se 
não tivesse alguma coisa, a gente não ia valer nada, né? Então, como diz a 
reza, eu creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Eu acho que se não 
fosse isso a gente não... Não ia aguentar ficar. Se não tivesse... Eu acho... Eu 
acho que eu vou encontrar um dia... Que nem, assim, eu acho que ela 
encontrou com o meu pai e eu acho que eu também vou encontrar com eles.”. 
 

 
 
 
Nat  

“Acredito em Deus. Eu sou católica, mas aquela católica não muito praticante, 
entendeu? Eu vou na missa, assim, tudo bem. Eu fico assim, meio em dúvida, 
quanto ao espiritismo, entendeu? A minha família é espírita. A minha mãe era 
espírita... Mas o espiritismo que é uma coisa assim meio... Fico muito em 
dúvida sabe? O meu padrasto, todas as vezes que ele me liga, ele fala que 
ele conversou com a minha mãe... Entendeu? Daí eu choro. E ele fala que... 
Que a “P” já mandou mensagem, mas eu não acredito, sabe? Não sei...” 
 

 
 
 
Mapa  
* * 

“Eu sou católica. Olha, apesar deu ser católica... Rs... Eu penso assim, um 
pouco na parte espírita. Eu acredito, né? A única coisa que eu não acredito 
muito é que a gente volta. Tenho minhas ‘dúvida’, entendeu? Eu acredito que 
eles tão num lugar, que eles tão esperando a gente, que a gente vai se 
encontrar. Eu acredito piamente nisso. Que eu vou encontrar os dois. Os dois 
e mais meu pai! Rs... Eu acredito que eles tão tudo esperando lá! E acredito 
que eles tão bem. Eu tenho isso na minha cabeça, entendeu?” 
 

 
 
 
 
Mara 

“Eu sou católica. Eu acredito em Deus, sempre acreditei em Deus, mas em 
dados momentos eu ficava assim... Hoje não, hoje eu tenho certeza que 
sozinha eu nunca estou, sempre tenho do meu lado Deus e meu filho, senão 
não suportaria passar por tudo isso. Isso aí eu tenho certeza. E acredito que 
não existe morte... que a vida não acaba, que ela continua, só que num 
plano... num plano... bem mais além do que a Terra, porque aqui mesmo é 
uma caminhada e que a gente tá caminhando pra isso – todos nós. Que a 
vida não acaba.” 
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Lara 

“Eu sou católica. Pra nós, católicos, é a ressurreição, não tem a 
reencarnação, certo? Mas... Eu acredito que eu vou encontrar a “V” lá, 
entendeu? Pra nós, católicos, ela renasceu pra vida eterna. Então é, pra nós, 
uma comemoração, não é?” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mel 

“É, eu sou católica. Sou... Ah, a minha crença... A vida depois da morte eu 
acho que é um caminho que nós todos ‘tem’ que ir, né? Então eu acredito 
assim: “Meu Deus, se Deus deu a vida pra nós, só Ele pode tirar. Só Ele tira, 
né? Então se nós morremos é porque aquele dia foi feito pra nós ‘morrer’. 
Agora eu entendo isso. Porque agora eu acho que se a minha filha morreu 
com esse ‘pobrema’ é porque tinha que ser aquele ‘pobrema’, entende?  
Ah, eu acho que quando morre a pessoa descansa dessa terra! Rs... Às vezes 
acredito que vou encontrar com minha filha sim, às vezes acredito que não! 
Rs... Eu tô nessa dúvida, sabe? Nessa parte aí eu tô na dúvida, sabe? Eu 
espero encontrar, entende? Eu espero encontrar, porque eu tenho muito 
sonho com ela.” 
 
“O sonho dela, tá sempre sorridente. Só sonho bom, graças a Deus. Então eu 
fico imaginando assim: Ai, meu Deus! Será que quando eu for com Deus, eu 
vou encontrar com ela? Aí, ao mesmo tempo eu penso: Ah, mas eu acho que 
não, porque a minha filha era uma menina pura, ela tá com Deus. E eu não 
sei se eu vou tá com Deus... Rs...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Cal 

“Então, eu sou católica de berço, mas o meu pai era espírita. Então a gente 
sempre ficou no meio fio, entre ir ao centro (Kardecista, né? mesa branca) e ir 
à igreja. Minha mãe sempre fez a gente ir à missa, essas coisas. Depois que o 
meu filho... Durante o processo de doença do meu filho eu fui assediada por 
todas as religiões: por evangélicos, por espíritas e por católicos; por budistas 
– por todos. Eu fui assediada... Aí, depois que o meu filho faleceu, eu fui no 
centro espírita várias vezes. Fiz até tratamento. E eu senti uma conexão com 
algo transcendental naquela sala, mesmo. Senti uma energia nas mãos, senti 
um calor nas mãos, nas pontas dos dedos, senti uma emoção, vontade de 
chorar. Sempre senti isso lá.... Parei de ir no centro, comecei a ir na missa. Só 
que aí o sermão do padre era idêntico ao do centro. Aí... A minha crença 
hoje... Eu acredito em vida após a morte. Eu tenho certeza que... que existe 
alguma coisa aí que depois dá continuidade. Eu espero que haja um 
encontro. Se for através de reencarnação, que seja. Mas eu espero que haja 
um encontro. Mas eu acho que a dor da falta, da ausência física é que me faz 
titubear. Tipo: Será que isso vai ser possível a gente se encontrar um dia? né? 
“Será que vai ser possível a gente se vê? Será que existe essa possibilidade? 
Isso que me deixa assim... O medo acho... O medo de nunca poder 
reencontrar. Mas eu espero que isso aconteça de alguma maneira, né? Que a 
gente consiga se conectar de alguma forma.” 
 

 
 
 
 Lua 

“Eu sou católica e gosto muito do espiritismo. Frequento as duas religiões: 
Espírita e a Católica. Não acaba, a vida continua. Eu tenho certeza que um 
dia eu ainda vou ter uma mensagem dela, seja psicografada, seja num sonho, 
alguma coisa. Eu acredito que ela deve voltar como neta minha, filha do meu 
menino, que está fazendo 18 anos. Porque a gente não morre, o corpo morre 
né? Isso que é físico. Ele sim.” 
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Zael  

“Aí você me perguntou sobre religião, né? Foi um processo muito interessante 
porque, eu era muito religiosa. Eu fui criada na igreja católica e sempre 
frequentei igreja. Assim... Desde jovem estudei em colégio católico, e sempre 
fui envolvida. Eu era muito religiosa, e com a morte do “M”, algumas falas 
parecia não ter sentido... Por exemplo: Porque Deus quis. Deus quis levá-
los... Não sei o que... Isso começou a não fazer sentido pra mim... E aí dois 
anos depois, eu venho a conhecer uma associação que é a Nova Acrópoles 
que é onde eu estou até hoje. É um local de estudos de Filosofia. Comecei a 
me envolver e começou fazer sentido... e eu posso dizer que foi dando sentido 
para a morte do “M”. Hoje não sou mais católica. Não frequento mais. Aquilo 
que eu fazia perdeu o sentido, sabe?!. Aquela reza que eu fazia, só pedindo 
ajuda para a família... Rs... Aquilo perdeu o sentido para mim.” 
 
“Encontrá-lo quando partir... Então!!! Eu tinha isso... E era muito forte. Ainda 
tenho isso, né???!!!... Mas não sei como isso pode acontecer. Sei que Isso é 
muito forte. Alias, você me lembrou que, durante muito tempo eu pensava que 
eu podia morrer também... Que morrer, pra mim seria bom. Não me 
incomodaria de morrer. Como não me incomoda morrer. Interessante! Morrer 
para ficar com ele. Isso. Exatamente. Era muito forte isso... Morrer para ficar 
com ele iria aliviar minha dor.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mam 

“Eu era católica, hoje não sou mais. Hoje eu sou espírita, porque a igreja 
católica, apesar de nós participarmos ativamente da igreja, ninguém, 
absolutamente ninguém pode me atender para dizer o que era morte. Daí 
então eu fui procurar respostas em outras religiões não encontrei nenhuma 
delas, encontrei sim numa casa espírita que responderam e me acolheram 
sem nenhum... Resquícios... Sem nenhuma desconfiança, me aceitaram por 
inteiro lá. Quando eu perguntei o que é morte, o que acontece, por que... Eles 
tinham respostas pra tudo. Eu não encontrei um padre, não encontrei 
absolutamente ninguém na igreja católica disposta a me dar essas respostas. 
E eu fui procurar... Encontrei... Eu frequento o centro, fiz cursos, sou médium. 
Sabe passei entender a vida de outra forma. A encarar a vida de outra forma. 
Hoje a morte não me assusta mais.” 
 
“Deus continua presente na sua vida. Intensamente. Hoje muito mais que 
antes. Hoje eu sou capaz de entender porque o meu filho veio, porque 
ele teve que partir... É... É... O espírita acredita na reencarnação. E eu 
entendi isso tudo... Quando partir vou encontrar com ele. Tenho toda 
certeza do mundo. Deus não seria Deus se ele nos negasse isso. Não 
haveria sentido de vida, não haveria sentido de eu acreditar nele se ele me 
tirasse isso. Se ele chorou quando o filho dele morreu na cruz ele é capaz de 
entender o meu sentimento de mãe. E tem uma coisa, eu sou imperfeita. Ele é 
perfeito. Como sou imperfeita e filha dele que sou ele sabe das minhas 
limitações e sabe do que eu preciso. Quer dizer ele sabe... Eu espero chegar 
no outro lado da vida e encontrar meu filho. Quer dizer, eu não vou encontrá-
lo como filho mais, pra ficar ali vendo crescer. Não. A relação é totalmente 
diferente. Mas a certeza que eu vou vê-lo, sim. Absoluta.” 
 

 
 
Elis 

Crê em Deus, é católica, mas não praticante. Gosta do espiritismo.  
 
“Eu acho que volta. Acredito na reencarnação. Quando eu morrer, eu creio 
que encontro com ele. E como uma missão.” 
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No que diz respeito às crenças, foi possível verificar nessa amostra que 

todas as mães acreditavam em Deus. Quatorze mães confiavam que iriam encontrar 

com  o filho quando morrer, três delas acreditavam na reencarnação e duas tinham 

uma idéia confusa  a esse respeito. 

Mam afirmou ter certeza que vai encontrar o filho quando partir, e que “Deus 

não seria Deus se ele negasse isso”. 

Mafa declarou que procura ser uma pessoa melhor cada dia, para receber a 

recompensa de encontrar o filho quando ela morrer. 

Diante dessas declarações, notou-se que as mães voltaram para um sistema 

de crenças da dimensão espiritual buscando alcançar seus filhos falecidos através 

dos conceitos e atitudes religiosas. A ação e suas consequências pertenciam a 

Deus, aquele que deu e tirou vida.  

A crença deu sustentação, apoio e conforto além de ter ajudado as mães 

enlutadas a se reencontrarem, proporcionando a esperança da vida com Deus no 

paraíso. Pensar na ressurreição dos mortos e na vida eterna permitiu que as mães 

entrevistadas ficassem mais tranquilas, pois seus filhos queridos deixaram 

saudades, mas, estão “entregue nas mãos de Deus.” 

 

Na categoria 09 estão agrupadas as unidades de análise que descrevem 

como as mães enlutadas expressaram suas emoções e quais os fatores que, na 

percepção delas, dificultaram a expressão emocional de seu luto. Também foram 

relatadas as oscilações de humor, dor, sonhos e vontade de ter o filho de volta. 

 
Quadro 11: Categoria 09 - A mãe enlutada e expressão emocional: Oscilação de 

humor, dor, sonhos, e vontade de ter o filho de volta 

 
Categoria 09 

A mãe enlutada e expressão emocional: 
Oscilação de humor, dor, sonhos, e vontade de ter o filho de volta 

 

 
 
 
Ale 

 

“As pessoas que não perdem não sabem... O povo da igreja não sabe... Aghata, 
Você que passou por isso você sabe. Depois vai passando um mês, dois mês... 
Quanto mais tempo passa... Mais a dor, mais a falta. As pessoas não 
entende... Eu falo dele... Eu não quero esquecer nem um detalhe do meu filho, eu 
não quero esquecer... Quero sempre lembrar dele... Então... Um dia... Uma 
semana passo bem a outra deprimida... É assim...” 
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Liz 

“Tem dia que me dá uma tristeza infinita. Tem dia que converso com as pessoas, 
elas choram, e eu estou bem. Então pergunto: porque elas estão chorando? E tem 
dia que eu que choro. Hoje não sei por quê... Estou chorando com você aqui eu 
não deveria chorar. O que você passou!!! Hoje eu já consigo assimilar que eu 
perdi.” 
 
“Eu tenho que estar 100% feliz, por que minha filha... Ela me vigia. Ela não pode 
me ver triste. Então eu acho que me tornei... Confusa, muito confusa. Às vezes 
quero falar... Às vezes não...” 

 
“Minha irmã que é a caçula, não tem filhos. Então... Penso eu que as pessoas que 
não tem filhos é mais difícil ainda, saber o que é passar por isso. Minha irmã me 
cobrava muito, eu não tinha vontade...” 
 
“Fazer sexo! Não queria fazer sexo... Achava que era pecado...  
Era difícil sair...Dia dos finados estar na praia, no churrasco... Nem pensar... Na 
minha cabeça...Era pecado... Eu não conseguia... Achava absurdo. Não 
conseguia... Então no início foi muito difícil. Mas depois voltei a trabalhar. E 
devagar...” 
 

 
 
 
Mafa  

”Tem dia que... Sinto falta da figura masculina, Isso faz falta pra mim! Menina, eu 
sinto falta da roupa no varal! Eu olho assim, eu falo: “Meu Deus!” Quando eu tô 
indo assim, na avenida principal, que eu olho aquela loja, aquela loja que... Ele só 
saía pra comprar roupa comigo. Eu que tinha que ir com ele... Pra comprar um 
computador eu ia junto. Ele me levava pro shopping, ele saía na rua, ele trazia 
lanche pra mim. Se ele ia no aniversário de alguma amiga, um pedaço do bolo... 
Vinte anos! O pedaço do bolo da minha mãe. Não tinha grilo. Não tinha vergonha 
de pedir não.” 
 

 
Luna  

“Tem dias que quando acordo... É muito difícil! Sabe? Eu penso que ele tá lá, que 
ele vai voltar... Você tem que se conscientizar que é real, sabe? (Choro) Porque se 
deixar, a gente não acredita!” 
 

 
 
 
Júlia  

“Eu estava muito triste e falava: Filho, você me abandonou! Eu não sou ninguém 
mais sem você... E ele me apareceu no sonho... Menina, pra mim foi real! Ele 
veio me visitar, porque eu nem lembrava que eu tinha outro filho. Olha pra você vê! 
Aí ele veio me abraçou me beijou... Tão gostoso mesmo! Eu sentia o calor do 
corpo dele, tudo direitinho. E aí ele falou assim pra mim: Mãe, lembra do nosso 
trato? Daí eu falei: Lembro. Ele falou: A senhora não tá cumprindo o nosso trato. Aí 
eu falei assim: Filho, mas você me abandonou. Ele falou: Mãe, eu não te 
abandonei e nunca vou te abandonar. Eu sempre vou estar do seu lado...” 

 
 
 
 
 
Ida  

“Tem dia que eu tô boa.. Eu falo assim: Ai, se a “J”, tivesse aqui, ela falava: É isso 
mesmo, mãe! É isso mesmo! Demorô! Ela usava muito esse termo: “demoro”... 
Rs... Mas tem hora que eu desanimo de novo. Então às vezes... Eu animo, fico 
empolgada. Eu falo: Ah, se ela tivesse aqui..., né? Mas daí às vezes você volta 
tudo... Você cai de novo.” 
 
“Eu não acredito até hoje! Tem hora que a minha “ficha” vem, assim, eu não 
acredito! Ontem mesmo o namoradinho dela foi lá em casa. Ah, daí ficou nós dois 
chorando porque não tinha ninguém! Tem hora que eu não acredito. Parece que 
ela saiu... Porque eu tenho uma irmã que mora no Sul e ela gostava de ir pra lá 
também, sabe? Temporada de janeiro, assim, ela ia pra lá... As ‘coisa’ dela... Eu 
não acabei com as ‘coisa’ dela até hoje!” 
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Nat  

“As pessoas que não... Quando eu posso, eu choro. Às vezes na frente dos 
outros... Assim, a pessoa fala: “Nossa, mas faz 4 anos, ainda você tá chorando?”  
Muita gente fala isso pra mim. Nossa, mas quanto tempo faz? Eu falo: Quatro 
anos. Mas ainda você tá assim? Não imagina, né? A dor que é...” 
 

 
 
 
 
 
 
Mapa 
* * 

“Continuou sendo assim... Dá a impressão de que a qualquer momento ele vai 
chegar, sabe? E... Ai, eu vou falar a verdade pra você: “Até hoje eu não acredito 
que aconteceu isso comigo, sabe?” Parece que é um sonho. Parece que eu vou 
acordar desse sonho qualquer hora, sabe? Porque eu sou assim, entendeu? Eu 
choro e dou risada junto, sabe? Porque daí eu tenho muitos altos e baixos, sabe?” 
 
“Ai... Você sabe, né? Você perdeu também 2, então é... Um psiquiatra que eu fui 
falou que o pior que uma mãe perder 1 filho é perder 2. Não tem coisa pior na 
vida, né? O desespero tem uma hora que acaba, né? O meu ainda não acabou. 
Eu ainda sinto esse desespero, sabe? Eu sinto cansaço de lutar... Sabe assim... É 
uma coisa muito ruim que eu sinto até hoje, sabe? É uma falta. Falta alguma coisa 
aqui dentro. Não sei, sabe? Agora, as pessoas que não passaram por isso, não 
gostam muito que a gente fale mesmo, né? Eu já percebi isso, sabe? Tanto que 
eu falo e eu mesmo corto, entendeu? Eu falo porque eu tenho necessidade de 
falar, mas daqui a pouquinho eu já corto aquilo. Só que eles lá... Não entendem...” 
 

 
 
Mara 

“E essa dor eu vou sempre ter... Um dia mais outro menos... Porque não tem nada 
pior que a perda de um filho... Eu sei que esse buraquinho aqui, esse espaço no 
meu coração não vai... Não será preenchido por ninguém. Vai comigo o vazio... 
Lógico só entende quem passa...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lara  

“Tem dia que tudo bem, mas tem dia que dá um... Como eu vou te falar? Revolta? 
Não sei, uma coisa assim... Muito tempo eu fiquei esperando a “V” chegar. Sabe 
aquela coisa? Agora é hora dela chegar. Colocava os pratos e os talheres dela na 
mesa e... Sempre, por eu ter 3 filhas, 4 mulheres, eu sempre comprei lingerie tudo 
atacado, e meias também, então eu fui numa loja aqui... ali na vendedora, uma 
senhora que me atendia, aí eu falei: Essa aqui eu vou levar pra “V”, essa aqui pra 
“V” e essa aqui pra “F”. Aí ela começou a chorar e falou: Lara, você não precisa 
levar mais nada pra “V”. 
 
“Aí eu fiquei muito tempo assim, comprando as coisas que eu comprava antes pra 
“V” e sempre aguardando que ela fosse chegar, entendeu? E às vezes eu tenho a 
sensação de que ela vai voltar. Não sei... Às vezes tenho, às vezes não. Aí dói 
muito.” 
 
“Hoje faz 3.559 dias que eu não vejo a minha filha. Eu conto, 3.559 dias. Eu 
acho que são dias a menos que eu tenho pra encontrá-la. Não sei, porque às 
vezes eu penso isso. E às vezes simplesmente eu quero saber quantos dias que 
eu não a vejo. Não é nada de punição, nada de... De querer sofrer, você 
entendeu?” 
 

 
 
 
Mel 

“Eu, hoje, apesar ‘deu’ ainda lembra muito dela... Mas hoje eu sou assim... Uma 
pessoa que eu aceito, sabe? Hoje eu aceito a morte dela, entende? 
Sonho muito com ela. O sonho sempre é assim: ela tá muito sorridente. O primeiro 
sonho: Eu sonhei que ela tava assim no meio de flores; só lírio, aqueles ‘lírio’ 
branco, sabe? Que ela tava no meio daqueles ‘lírio’ e tava ‘panhando’. Ela tava 
com um buquê de lírio ‘panhado’ na mão, e ela no meio. Aí que eu olhei e falei: 
Nossa, “I”, que coisa linda! O que você tá fazendo aí no meio dessas ‘frores’? Ela 
virou e falou assim pra mim: Mãe, aonde eu estou só ‘frores’, só tem ‘frores’ 
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‘branca’. Então sempre que eu vou no cemitério eu gosto de levar lírio branco, 
sabe? Eu tenho ‘negócio’ de comprar lírio branco pra levar, sabe?” 
 

 
 
 
 
Cal 

“Sempre que eu tenho a oportunidade eu falo disso. Sempre. No dia a dia é muito 
difícil, eu acho. As pessoas não estão, assim, muito abertas pra isso. 
Não sabem como lidar... Mas eu gosto de falar... Eu acho que é uma forma de... 
De dar vida pra isso, né? Certeza de que não é uma coisa que acabou né? 
Choro...” 
 
“Às vezes eu tenho a sensação... Se surge uma oportunidade de falar dele... (Acho 
que isso é meu, né? Mas pode ser do outro também) A sensação de: Ah, de novo 
a Cal vai falar sobre isso! Nossa, de novo... O “G” nem tá aqui mais e ela sempre 
tem ele como referência!” 
 

 
 
 
 
Lua 

“Olha, tem dia que eu falo, eu não me emocio... (choro). Não fico emocionada. Mas 
tem dia que eu falo e dói. São dias diferentes... Ontem, por exemplo, nós (grupo 
de mães) fomos na missa em Guará e depois fomos comer pizza. Aí 
conversávamos assim, tranquilo, por nenhum momento eu me emocionei. Agora, 
com você, hoje, eu já me emocionei... É assim...” 
 
“Às vezes eu sinto o cheiro dela, sabe? Às vezes eu tô passando perto do quarto 
dela eu sinto o cheiro dela. Eu sinto arrepio, mas assim, um arrepio gostoso. Sinto 
às vezes um afago assim, na nuca. Sinto também às vezes ela no meu quarto, não 
a vejo, mas eu sinto, eu sinto que ela tá por perto.” 
  

 
 
 
 
 
 
 
Zael 

“Reviver isso apesar de dolorido me ajuda. Me ajuda. É muito importante que as 
pessoas... (choro)...As pessoas enlutadas precisam falar e ter alguém que ouça. E 
uma coisa que eu notei que as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas 
querem sempre tirar você daquele lugar da tristeza. Elas não aguentam 
principalmente a morte de um filho. As pessoas não suportam, elas não 
suportam... Elas fogem. Então eu sentia muito isso, sabe?” 
 
“Então... A dor... A dor é tão forte... É uma dor física... É uma dor... Eu sentia dor 
no corpo, de tão grande que ela era. Hoje ela não é assim, sabe???!!!... Então o 
tempo é um grande aliado da gente... Isso para um luto que seja elaborado, porque 
senão... Então o tempo trás isso... Eu poder estar aqui hoje falando disso com 
você... É porque o grau da tristeza e da dor é outro.” 
 
“O luto não acaba. Não. Para mim não acaba. É o que eu estou lhe dizendo: tem 
graus diferentes, mas ele não acaba. Nunca mais ele acaba. Eu considero que o 
luto vem como uma ferida aberta, inteiramente aberta, e que ela vai cicatrizando 
aos pouquinhos, mas ela nunca mais volta... Fica uma cicatriz. E essa cicatriz... 
Tem hora... Que até sangra. É uma volta!!! Hoje dá para tratar do tema sem se 
desorganizar internamente.” 
 

 
 
 
 
Mam 

“Luto não acaba. Ameniza, com certeza... não vai acabar nunca... Até a família não 
sabe o que fazer com a gente. Porque eles também sofrem. Sofrem porque 
perderam um sobrinho, um neto, também perderam um primo, e daí eles não 
sabem o que fazer com a gente.” 
 
“E eu tenho conversado bastante com outras mães, e elas são enfáticas nisso, 
realmente a dor do filho é dantesca, dói, rasga, trucida. Não há absolutamente 
nada que se compare. As dores são diferentes. Nossa!!! Completamente... Não há 
termos de comparação entre outras perdas (mãe, pai, irmã) e a perda do meu 
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filho.” 
 

 
 
Elis 

“Luto... Luto... Eu nunca senti. Para mim ele está aqui... Tem dia que eu olho para 
a foto dele e eu converso com ele. Se eu entro no avião (ele queria ser piloto) eu 
falo assim: Você vai pilotar esse né? Eu falo pra ele: Pilota direitinho viu meu filho. 
As pessoas podem achar que é bobagem... Loucura... Mas para mim faz bem... 
Faz muito bem... Eu gosto...” 
 

 

Nessa amostra os depoimentos de Ale, Nat, Cal, Liz, Mapa, Zael e Mam 

revelaram que o luto nem sempre podia ser expressado e compartilhado. As mães 

relataram que a maioria das pessoas não sabia lidar com a dor; não suportava falar 

sobre morte , principalmente quando se tratava da morte de um filho.  

Lara, Mara, Mapa, Nat, Ida e Luna falaram da vontade de ter os seus filhos 

de volta. Declararam que ninguém sabe lidar direito com a morte e que sempre 

sentirão dor. Um dia “dói mais outro dia dói menos”. 

Zael e Mam relataram que a dor tem graus diferentes, mas não acaba. 

Segundo elas, o luto é como uma ferida aberta, inteiramente aberta, e que vai 

cicatrizando aos pouquinhos, mas nunca mais volta ser como antes. Fica uma 

cicatriz que às vezes sangra. Não só dói, rasga, trucida. Não há termos de 

comparação entre outras perdas e a perda do filho. 

Mafa comentou que tem muita saudade da figura masculina, roupa no varal, 

o lanche e o pedaço de bolo que o filho trazia para ela. 

Lua narrou que sentia presença da filha e se arrepiava. Não a vê, mas sente, 

que ela tá por perto. Elis comentou que olha para a foto do filho e conversa com ele 

naturalmente.  

Nos sonhos com a filha, Mel disse que se sentia realizada, porque tinha a 

sensação de que o abraço que recebia era real. 

Diante desses relatos, verificou-se que as mães enlutadas não conseguiam 

ver os acontecimentos com clareza. A dor intensa despertava nelas o desejo 

constante de procurar o filho e/ou a filha que já não estavam mais presente, mesmo 

tendo consciência de que isso é impossível. A dificuldade de algumas mães 

elaborarem o luto podia estar relacionada à dificuldade de significar a própria 

existência. 

Concluindo foi observado que somente era permitida a reação de dor nos 

primeiros dias e meses que se perdeu o ente querido, como se o luto fosse um 

processo linear com data prevista para terminar. A maioria das pessoas entendia 
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que era melhor evitar lembrar a perda para não sofrer. Essa atitude não auxilia a 

elaboração do luto, uma vez que inibir sentimentos e emoções genuínos a favor da 

expectativa social pode gerar sentimentos de culpa e de inadequação. 

 

Na categoria 10 estão agrupadas as unidades de análise que descrevem a 

transformação de identidade das mães após a morte do filho e/ou da filha.  

 
Quadro 12: Categoria 10 - Transformação de identidade das mães após a morte do 

filho e/ou da filha 

 
Categoria 10 

Transformação de identidade das mães após a morte do filho e/ou da filha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ale 

 

“Antes da morte dele eu pensava assim, uma também por causa de visão de 
igreja, né? Que a gente tem que frequentar uma igreja, tem que se dedicar a 
igreja, tem que ter a vida certinha, não pode ir ao baile, não pode beber uma 
cerveja, que tudo é pecado, que tudo é errado. Eu tinha um mundo fechado, só 
ali na igreja. Hoje eu tenho a mente mais aberta. Hoje eu penso assim: Que Deus 
pois a gente nesse mundo, e você vai viver o que ele planeja pra nois, você vai 
viver. O que eu tenho que passar, você não vai passar por mim, independente de 
igreja, de frequentar ou não. Hoje eu penso assim: que a religião é nóis mesmo. 
A igreja somos nós mesmo. Esse negócio de não poder fazer isso, não pode 
fazer aquilo... é doutrina de igreja. Esse mundo fechado. Não é coisa de Deus é 
coisa do Pastor. Hoje eu penso de outra forma.” 
 
“Continuo acreditando em Deus. Deus é o primeiro em minha vida, se não fosse 
ele, eu não tinha aguentado. Mas eu hoje não tem mais essa coisa de ficar 
enfiada em igreja, vou em baile que eu adoro, meu marido também adora. Vou 
sem culpa, porque sei que meu filho, queria, gostava e eu sei que ele... Sei lá se 
ele tem o poder de me ver aqui de onde ele está... Eu também não sei... Mas eu 
me sinto assim: que ele está feliz está bem de eu estar tocando a vida e criando 
o filho dele, vivendo a minha vida e do pai. Porque uma coisa que ele admirava 
muito era a união de nóis dois.” 
 
“Hoje quero passar essa experiência minha, para quem precisa... Fortalecer 
alguém, levar sempre coisa boa. Eu creio também que se Deus tem uma missão 
na vida da gente, você pode estar onde você estiver... Deus vai usar você. Tudo 
isso é coisa de DEUS. Não tenho preconceito, nem com quem usa droga, ou... 
Bateu na minha porta, tô lá para ajudar... Eu sou assim... Essa é a intenção 
minha, né?” 
 

 
 
 
 
Liz 

“Eu acho assim... eu que fiquei muito mais compreensiva com meus filhos. No 
começo fiquei mole, bobona, né? Fazia tudo o que eles queriam...Rs... Rs... Acho 
que já retomei muito, né???!!!...” 
 
“Penso que todo mundo vai sofrer. Depois de dois anos, três anos que a nossa 
filha morreu a família se fortaleceu. Hoje estamos mais unidos, aprendi a lidar 
melhor com os jovens. Aprendi ser mais maleável. Mais amorosa. Gosto mesmo, 
beijo, abraço quem tiver de abraçar. Eu não tenho vergonha de expor meus 
sentimentos. Fiquei ainda mais expansiva. 
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Acho que me tornei melhor. Mais compreensiva. Não tenho ganância. Casa na 
praia!!! Apartamento em Paris!!! Joias!!! Ih! Isso não faz o menor sentido pra 
mim.” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mafa  

“Mudou! Antes pensava assim... empurrava com a barriga... Hoje não. Hoje já é 
mais... A coisa é mais verdadeira, entendeu? Hoje eu sinto tudo mais verdadeiro. 
Não é só na casa do vizinho que acontece na minha também acontece. Então 
hoje eu tenho que enxergar melhor isso. Se antes eu empurrava com a barriga, 
hoje eu não posso. Hoje eu seleciono mesmo... Tudo direitinho, pra não ficar me 
perdendo com outras coisas. Então melhorou... Porque acorda a gente. Eu 
acordei pra realidade! Melhora a gente! Melhora! Você leva uma dor tão grande 
dessa, um desespero... E você não sair melhor disso? Pelo amor de Deus! Você 
sai uma outra pessoa. Então hoje eu sou super verdadeira! Parece que nada 
mais me atinge hoje. É uma dor tão grande, que hoje eu sou real. Então eu vivo 
cada dia como se fosse o último da minha vida.” 
 
“Eu sempre fui atenciosa, mas agora eu tô muito mais, sabe? Porque hoje eu sei 
que a coisa acontece, eu sei que o negócio vem e pega a gente de calça curta! 
Então eu mudei. Até com o meu marido mesmo. Às vezes ele fala assim:... Um 
dia eu tava deitada, e ele: Ai, não dá pra você fazer um macarrãozinho pra mim?” 
Se fosse outro tempo, eu não fazia. Porque, olha, depois que vai, a gente vê: 
ruim com eles, pior sem. Não falo de filho não. Qualquer outra pessoa! Irmã... 
Então tem que sair melhor. Eu acordei pra realidade!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Luna  

“Antes eu era assim, mais de... sabe? De ajudar, de reivindicar. Agora, hoje, eu 
não quero mais.” 
 
“Espiritualmente?!. Ah, eu não... Não sei... Uhm!!! Teve mudança na minha vida 
assim... oh, na questão de revolta... Assim, o meu sogro matou a minha sogra, e 
o meu marido é mais velho, foi o primeiro a casar. Eu tive os meus cunhados, 
morarando comigo. Teve um que a esposa abandonou ele, e eu cuidei das ‘filha’ 
dele, uma de 3, uma de 5. A gente sempre foi tão assim... E eu penso: Eu cuidei 
dos outros e Deus tirou o meu... E hoje... Um outro cunhado... Eu e ele a gente 
até discutiu. Ele tem duas crianças: uma de 12 anos e uma de 7anos agora. Ele 
acha que... que eu tenho que ajudar ele. Eu não vou ajudar, eu não vou criar as 
‘filha’ dele pra ele, sabe? Aí ele falou: Nossa, mas você não era assim! Eu falei: 
Eu não era, mas agora eu sou. Pode esquecer! Eu não vou tomar conta das 
suas filhas. Se fosse um tempo atrás, eu acho que... Sabe?!” 
 

 
 
 
 
 
Júlia  

“A minha vida mudou a partir do momento que eu conheci a “A” conheci o grupo, 
eu fui mudando. Mas... Foi bom porque eu não me permitia, dar um sorriso, uma 
gargalhada na minha vida. Nunca mais eu dei. Eu nunca achei graça em mais 
nada na minha vida, sabe? Então, hoje pra mim... Lógico que eu sofro muito e 
parece que nunca vai passar”. 
 
“A minha qualidade de vida mudou muito, né? Hoje eu tô em tratamento. Hoje 
sou mais sensível, já não sou aquela guerreira que eu era antes. Ele falou isso no 
sonho: Mãe, cadê aquela guerreira, aquela mulher valente?” 

 
“A” foi um exemplo pra mim e um anjo da guarda que caiu na minha vida... Pra 
mim teve um significado enorme. Através dela eu vi como eu era egoísta... Puxa 
vida! Como eu sou fraca! Cadê aquela fortaleza que eu achava que eu tinha?” 
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Ida  

“Hum... Hum... A vida é assim, de um dia pro outro fica doente e vai. Então a 
gente muda assim os valores. Então você muda. Daí eu era assim, meio bravona, 
sabe? Com eles. Hoje eu já não sou mais. Sou, mas não sou aquela coisa que eu 
era não. Tanto é que eu ainda falei pra ela assim, mas em pensamento. Eu falei: 
“Ai, amor, desculpa as ‘minha braveza!” 
 

 
 
Nat  

“E depois do acidente dela eu fiquei assim... Eu nunca fui materialista, nunca fui, 
mas depois eu tô menos ainda agora. Agora se eu tenho alguma coisa pra dar 
pra alguém eu não espero, sabe? Ai, isso aqui eu vou dar pra fulana... eu pego e 
já dou, sabe? Eu fiquei assim... Desprendida... Estou trabalhando minha 
espiritualidade... Eu acredito que sim...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
* * 

“Assim, minha vida mudou no aspecto de julgamento, entendeu? Eu acho que 
antes eu era uma pessoa assim, boa, mas eu tinha mania de julgar as pessoas, 
sabe? Assim, eu olhava você, eu já achava: “Ai, chata, não sei o quê.”, 
entendeu? Não conhecia e falava. É. E agora não. Agora eu procuro em cada 
pessoa que eu convivo, eu procuro ver a parte boa da pessoa tudo o que a 
pessoa tem de bom, entendeu? Por isso eu consigo continuar vivendo com o 
meu marido! Rs... E a gente tá conseguindo até se dar bem, entendeu? Mas 
porque eu fico vendo o lado bom. E eu acho que isso aí pra mim foi muito bom. 
Eu não julgo mais ninguém, nem aquele pior assassino lá, entendeu?” 
 
“Eu nunca fui uma pessoa assim, rude, não. Sempre, eu... Graças a Deus eu 
sempre tive um coração bom. Mas hoje em dia eu acho que eu... sou muito 
melhor.” 
 
“A parte espiritual melhorou porque, assim, agora, hoje, eu sei o que a gente tem 
que dar valor na vida, né? As ‘coisa’ material perde todo valor.” 
 
“Pra mim, uma coisa que ainda me faz feliz é eu conseguir ajudar as pessoas. Eu 
participo de, de. movimentos na igreja que eu ajudo muita gente, entendeu? Com 
o meu testemunho. Isso eu ainda consigo sentir feliz, poder ajudar as pessoas, 
entendeu?” 
 
“Eu fui muito mais vaidosa. Agora eu tô menos, mas eu gosto de me arrumar. 
Mas, assim, eu faço tudo por obrigação, sabe? Assim, não é aquela satisfação de 
fazer, entendeu?” 
 
“Baile, carnaval. Eu gostava muito de carnaval, e o “LG” faleceu 2 semanas 
depois do carnaval, e eu desfilava em escola de samba. Depois que ele faleceu, 
nunca mais eu desfilei. O ano passado o meu irmão insistiu, insistiu. Vamos 
porque vamos, porque você gosta, que não sei o quê... Fui. Foi gostoso... Mas 
não é legal....Eu não quero mais, entendeu? Esse ano eu não quero. Não quero. 
Eu quero ir ver, sabe? Não é mais aquela coisa assim, aquela coisa gostosa, 
entendeu?” 
 

 
 
 
Mara 

“Ah, sim. Ah, bastante... Bastante! Muito, muito, muito! Passei a ser uma pessoa 
não que não fosse, mas mais atenta a detalhes, a sentimentos, a doença. Muito 
crescimento espiritual, religioso. Muito crescimento, muito Realista. Realista. 
Realista. Porque depois de uma realidade dessa você tem que ser realista, né, 
em qualquer coisa, em qualquer atitude, em qualquer acontecimento, depois de 
uma realidade tão dura dessa, a gente aprende.” 
 
“Não sei se eu poderia dizer pra você que eu... Mas a gente passa a valorizar, sei 
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lá, um simples sorriso da pessoa pra gente...” 
 

 
 
 
 
Lara 

“Eu acho... Me tornei menos vaidosa depois que a “V” se foi. Às vezes eu fico na 
dúvida se eu me tornei amarga, fria, assim, com medo de sofrer de novo, tipo: 
perder um dos netos, uma das meninas... (as duas filhas). 
Mas muita coisa na vida da gente muda. Então, com a morte do meu sobrinho “J” 
eu acho que eu me tornei mais humana. Ele faleceu dois anos e 1 mês depois da 
minha filha “V” e estão sepultados juntos... Não sei se com a “V”... Antes... Antes 
eu achava que eu podia tudo, não sei. Agora eu vejo que eu sou fraca, embora 
eu seja mais forte que o “V”(marido) entendeu? Ele desmorona mais rápido, mais 
fácil. Mas um quer ser mais forte que o outro, né?” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mel 

“Ah, mudou. Mudou muito, sabe? Porque agora... De primeiro eu tinha assim, 
receio de morrer, entende? Eu achava que a morte era muito triste, que a morte 
é... Não devia de haver ela, entende? Eu achava que a gente devia de ficar só 
aqui, sabe? Mas depois da morte dela eu também acho que a gente tem que ir 
mesmo, sabe? A gente já tem que descansar mesmo, sabe? Então ele deu a vida 
até o tempo que ele achava que devia de ficar aqui. E aquele momento que 
chegou o momento dela ele veio e buscou ela.” 
 
“Eu, hoje, apesar deu ainda até lembra muito dela, mas hoje eu sou assim, uma 
pessoa que eu aceito, sabe? Hoje eu aceito a morte dela, entende? 
Então eu acho que agora eu sou mais calma, eu aceito as ‘coisa’ com mais 
facilidade, entende? Que de primeiro eu era meio estourada, sabe? Qualquer 
coisa pra mim... Se um vizinho falasse uma coisa que eu não agradava, eu já 
dava o troco! Rs... Agora não! Agora se é uma coisa que não me agrada eu fico 
quieta, sabe? Falo assim: Ah, vou largar na mão de Deus!  Então eu acho que 
depois da morte dela eu melhorei muito nessa parte aí. Nessa parte aí eu acho 
que eu melhorei muito.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal 

“Ah, certamente! Eu acho que muda um pouco o olhar pra vida, né? O valor para 
as relações...” 
 
“Uma pessoa mais espiritualizada? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não 
no sentido de não dar mais valor pra tantas pequenas coisas, e sim dar valor 
mais para as coisas mais importantes, né? De compreender o outro, de... Eu faço 
as minhas orações... Continuo pedindo pelas crianças. Eu sou envolvida ainda 
com as crianças que passam pelo o que o meu filho passou, tenho contato com 
muitas mães que tem filho com câncer ou fizeram transplante. Tô sempre 
envolvida com essas questões.” 
 
“Eu voltei a estudar também depois. Agora eu tô estudando. E o que eu estudo... 
Vai de encontro com tudo aquilo que eu penso, sabe? Que, que a gente... O que 
é liberdade, nós somos liberdade, o projeto de ser do outro é liberdade, que não 
existe “corrente” na vida do próximo, né? Não só o meu marido, não na relação 
afetiva do casal, mas de amigo, de projeto mesmo, sabe?. E que a morte é... É 
para todos, né?” 
 
“Acho que já mudou o meu olhar depois da doença. Era uma visão de mundo 
utilitarista, consumista. Eu tenho que fazer, tenho que produzir pra ser, eu tenho 
que desenvolver profissionalmente pra ser reconhecida no mundo, eu tenho que 
trabalhar...” 
 
“Minha visão era essa, de produzir, de estudar, de crescer profissionalmente. 
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Mas eu sempre fui muito afetiva. Isso não mudou. 
Agora, depois, a minha visão é as relações, né? Tipo, se eu desenvolver 
profissionalmente, ok. Se não der pra ser aquilo que eu achava que um dia eu 
queria ser, tudo bem também. Isso não é prioridade mais, né? Agora é a 
efemeridade da vida. A qualquer momento a gente pode não estar mais junto, a 
qualquer momento... Hoje é importante estar com as pessoas.” 
 

 
 
 
Lua 

“Hoje eu estou buscando mais o espiritual... Estou lendo bastante livro de Alan 
Kardec, assistindo bastante filme.” 
 
“Eu vejo assim: antes eu ia para aeroporto, rodoviária, eu nunca dei importância a 
papéis como esse aqui (folder da filha). Nunca dei, sabe? Eu passava por eles e 
era como se não existisse. E hoje eu dou muito importância a isso, eu pego 
telefone, eu ligo.” 
 

 
 
 
 
 
Zael  

“Então eu acho que a Zael antes da morte do “M” era... Era... Superficial. E hoje 
eu vejo que eu fui me aprofundando muito mais em mim, em saber da vida, em 
querer fazer algo nesta vida, ficou muito mais claro pra mim isso. Eu acho que 
fiquei muito mais corajosa. Eu fiz uma mudança muito grande na minha vida com 
a saída da escola (sócia-diretora de uma escola) era algo que me custou muito. 
Mas ao mesmo tempo eu construí outra profissão, eu construí outro caminho. E 
que hoje esse caminho que eu me vejo é um caminho que me realiza, que me faz 
crescer, que faz muito sentido na minha vida hoje, me desafia, enfim...” 
“Eu acho que me tornei uma pessoa melhor. Mais espiritualizada... Sim... Mais 
humana, eu acho... Mais humana... Mais humana. É muito interessante por que a 
dor vai tendo graus, né? Mas ela nunca. some. Olha! Acho que cresci.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mam 

“Sim, hoje me considero uma pessoa melhor. Com certeza, sou capaz de 
entender muito mais... Quero continuar vivendo. Mas não tenho mais aquela... 
ânsia pela vida não. Vou aceitando do jeito que ela quer. Vou tentando ajudar 
aqueles que chegam pra mim, que me pedem ajuda... Porque nunca mais vou 
voltar ser a mesma, ninguém volta ser a mesma mãe a mesma pessoa que 
antes, depois da morte do teu filho. Então... Você se torna uma nova pessoa. 
Sua compreensão da vida muda. É possível sim a gente perder um filho e agente 
perde.” 
 
“Mudou sim a forma de encarar a vida, a forma de avaliar o outro. A forma de... A 
minha relação com DEUS mudou muito.” 
 
“Antes eu mãe era onipotente, onipresente. Hoje eu dependo dele (Deus). Eu 
dependo da vontade dele. Eu posso pedir sempre.” 
 

 
Elis 

“Espiritualmente eu cresci. Tenho muita fé, mas não tenho religião. Sou uma 
pessoa mais humana.” 
 

 

Nessa amostra observou-se que todas as mães mudaram o modo de viver e 

avaliar o outro, tendo em vista seu crescimento espiritual. 

Mam disse que passou a entender e avaliar o outro de modo diferente, 

acredita que sua compreensão da vida mudou, porque qualquer mãe muda depois 

da morte de um filho. 
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Zael relatou que se considerava superficial antes da morte do filho. Depois 

da perda tornou-se mais realista, corajosa e humana. 

Lua comentou que se tornou uma pessoa mais atenciosa. Aprendeu a se 

importar com as pessoas. 

Mel e Ida afirmaram que se tornaram pessoas mais tranquilas, aceitam as 

coisas desagradáveis com mais facilidade. 

Lara disse que se tornou uma pessoa menos vaidosa e mais humana. 

Mara passou a ser uma pessoa mais realista, sensível, atenta a detalhes. 

Além disso, se sente mais espiritualizada, religiosa e passou a valorizar um simples 

sorriso.  

Mapa declarou que cresceu espiritualmente, aprendeu a valorizar as 

pessoas, a não julgar mais ninguém, nem o assassino de seu filho e se considera 

uma pessoa mais compreensiva.  

Nat disse que está trabalhando a espiritualidade e se sente mais 

desprendida.  

Julia relatou que se tornou mais sensível, mais humana; já não é mais 

aquela “guerreira” que era antes.  

Luna declarou que antes da morte do seu filho era mais dinâmica, e 

reivindicava tudo. Passou a se mais realista após o evento. 

Mafa afirmou que se tornou “super verdadeira, super atenciosa”, despertou 

para a realidade, porque antes achava que as coisas aconteciam somente na casa 

do vizinho. Aprendeu a viver cada dia como se “fosse o último da sua vida”. 

Liz relatou que se tornou uma pessoa melhor, menos gananciosa e mais 

compreensiva.  

Elis disse que cresceu espiritualmente, tornou-se uma pessoa mais humana. 

Ale declarou que por causa da religião (evangélica) o mundo dela era muito 

restrito. Só frequentava igreja, não dançava, não se divertia. Depois da morte do 

filho, começou pensar diferente, continuou orando, mas também se diverte e quer 

usar sua experiência para ajudar e fortalecer as pessoas que necessitam. Ela 

acreditava que Deus tem uma missão na vida de cada um e achava que Deus usa 

as pessoas na hora certa. Relatou que se tornou uma pessoa melhor, menos 

preconceituosa e mais atenciosa. 

A dor da perda foi tão grande, que foi capaz de transformar a maioria das 

mães em um novo ser. Pode fazer com que elas aprendessem a viver a vida com 
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mais intensidade, valorizando cada sorriso, cada dia de sol. Pode também fazer 

perder o medo do desconhecido. 

 

Na categoria 11 estão agrupadas as unidades de análise que apresentam os 

motivos de as mães participarem da pesquisa. 

 
Quadro 13: Categoria 11 - Motivação para participar da pesquisa 

 
Categoria 11 

Motivação para participar da pesquisa 
 

 
 
 
Ale 

 

“Ah! Porque eu acho assim que: um testemunho da gente que passou por isso. O 
seu livro que você vai fazer... Então... Isso aí, quem lê o testemunho, o depoimento 
de cada uma dela, cada uma de um jeito, eu acho que vai servir para muita gente...  
Essa é a intenção minha né? Passar essa experiência minha, para quem lê né? 
Fortalecer alguém, levar sempre coisa boa para quem quer ler, né? Como eu li o 
livro da Alda com vários depoimentos, pessoas que se suicidaram também.” 
 

 
 
 
 
Liz 

“Olha!!! Quando eu perdi a minha filha eu queria fazer isso. Eu tenho lá anotado na 
agenda de 96 o nome das mães que perderam filhos. Eu tinha muita vontade de 
fazer isso que você está fazendo. Eu queria ouvir os depoimentos para saber se 
elas passaram tudo que eu passei. Como foi o dia... Como foi o relacionamento 
com o marido, como... O que você fez e o que a Alda fez. E quando a Alda sentou 
e contou que demorou quinze anos para fazer... Eu também acho que meu tempo 
não foi... Não deu tempo de eu sentar e fazer... Talvez eu encontre em você e na 
Alda fazer aquilo que eu queria, talvez seja o desejo de todas as mães.  
Quinze anos... Parece que foi ontem que tudo aconteceu.” 
 

 
Mafa  

“Porque a gente quer falar do filho. Porque a gente... A gente quer falar do filho, 
a gente quer passar essa experiência, falar para outras pessoas que é possível...“ 
 

 
 
Luna  

“É falar do meu filho, que é tudo da minha vida! É questão assim, de... 
Eu acho assim, que nunca cai no esquecimento, entendeu? Acho que tudo que é 
mãe, né? Ela não quer que o filho seja esquecido. Então tudo que pra mim, 
referente ao “D”, nossa, é muito, muito importante. 
Ah, com certeza! Só pelo fato de você ter passado...” 
 

 
 
 
Júlia  

“Eu não sei. Talvez é porque a gente goste de falar, né? Eu gosto muito de falar. 
Eu... E você não me perguntou, mas eu vou dizer. Assim, a Alda, pra mim, foi um 
exemplo. A Alda ela foi um exemplo pra mim e um anjo da guarda que caiu na 
minha vida também, porque através dela eu vi como eu era egoísta mesmo, né? 
Hoje, olhando pra você, você me contando, eu fico imaginando como eu sou fraca 
e frágil perto de você. Você tocou a sua vida, tá bem (entre aspas, né? Eu sei 
muito pouco de você). Mas eu já olho e sinto que não foi só eu...” 
 

 
 
Ida  

“Não sei! Eu acho assim: como a gente vê as mães que chegam aqui, eu falo 
assim: Foi bom. A gente fez assim amizade, é... A gente se gosta! Tanto é que 
todo mundo tá ligando uma pra outra, porque faz mais de mês já que a gente não 
encontra, né?... A gente vê aquela história de cada uma, fala: Será que a 
dela... Será que foi pior do que o meu? Será que... Eu falei: Mas não tem pior, 
nem mais, nem menos. É igual a dor, né?”  
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Nat  

“Ah, em primeiro lugar foi que aquele dia você falou que tava precisando, né, 
assim, alguém pra ajudar, pra... Eu falei: “Ah, ‘vamo’ lá. Se servir”, né? Então o 
motivo é esse: tentar ajudar você, passar alguma coisa.  
E outra: porque eu gosto de falar assim. Que nem, falar da “P”... 
Gosto. Adoro falar, sabe?!” 
 

 
 
 
 
Mapa 
* * 

“É. Ah, em primeiro lugar pra te ajudar... Rs... Porque eu acho assim, que você é 
uma pessoa muito forte! Você, como eu também teve... né? Sei lá, eu acho que 
cada dor é cada dor, mas às vezes você pensa que a dos ‘outro’ é pior.  
Igual a Alda falou aquele dia, né? Ela ainda tem o marido. Você perdeu o marido 
também, né?” 
 
“É. E também porque tudo o que fala dos meus ‘filho’ eu gosto de falar. Eu 
adoro falar deles! 
Adoro falar deles. Gosto muito! Todo o dia eu tenho que falar deles. Se eu passar 
um dia sem falar deles é...” 
 

 
 
 
Mara 

“Em primeiro lugar, te ajudar como eu fui ajudada pela “A” Parece-me que é um 
pouquinho a trajetória dela, a sua, né? 
Então, primeiro lugar, te ajudar, pra você poder ajudar outras pessoas, como 
eu fui ajudada. Quero te dizer: foi o único motivo! Único e maior. 
 
(Mara não falava do filho que perdeu) 
“De falar nele? Aprendi no grupo. Eu não falava. Eu fiquei muito tempo... Eu fiquei 
1 ano e meio sem olhar no espelho.” 
 

 
 
 
Lara  

“Ah, eu quis ajudá-la por que... Uma porque você é mãe, como eu, e você perdeu 
seus filhos. Você precisa dessas entrevistas, não precisa? 
Se a Alda me ajudou tanto, e outras mães me ajudam, e eu ajudo outras mães, por 
que não ajudá-la, não é? Mas também por que... Gosto. Amo! Eu amo falar da 
“V”! Adoro! Pra mim ela tá aqui. E a “V” deixou bons recados, boas recordações, 
boas lembranças... o tempo passa mas parece... Parece que foi ontem...” 
 

 
 
 
 
 
 
Mel 

“Ah, pra mim ter mais assim, orientação, entende? Mais orientação aprender a 
conviver melhor com as ‘pessoa’, né? Eu penso assim comigo, eu não sei se eu tô 
certa, né? Porque a gente... Uma psicóloga ajuda muito a gente na caminhada. 
Portanto, quando ela faleceu mesmo, muito gente falou pra mim: Procura uma 
psicóloga pra você. Eu achava: Ah, mas não vai adiantar. Eu falava: Mas não vai 
adiantar, porque ela vai falar pra mim e eu não vou aceitar né? Aí depois, eu 
descobrindo a Alda aqui, eu comecei a vê assim, no sentido assim, que a morte da 
minha filha foi melhor do que das ‘outra’, porque das ‘outra foram’ acidente de 
carro, foram doenças ‘incurável’, que tem muitas aqui que ‘morreu’ de câncer (mais 
acidente), outros que... né? Mataram... Que é uma morte muito triste a pessoa 
tomar um tiro, uma facada, né? Então isso tudo eu fui pondo na cabeça. Eu falei: 
Ué, a minha filha teve uma morte bonita, né? Eu acho que foi uma morte bonita... 
Ah, eu gosto sim! Gosto! Eu gosto. Sempre... (de falar da filha).” 
 

 
 
Cal 

“Porque... Poder falar da minha história. Acho... Gosto de falar. Eu acho que é 
uma forma de... de dar vida pra isso, né? Certeza de que não é uma coisa que 
acabou, né? Choro... Que eu botei uma pedra, nunca mais. Não. Eu quero que 
isso sempre esteja vivo. Isso pra mim é a certeza da conexão, de que meu filho tá 
aí, né? Que ele esteja aqui. Eu não posso deixar em branco a história dele. Dizer 
que é alguém que passou pela minha vida e não existe mais, né?  
Não dá pra gente, é... Esconder uma história dessas. E eu acho que não falar é 
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por uma pedra em cima, é dizer que ele não existiu – e não é verdade.  
Eu vivi uma história com ele profundíssima. Ele foi meu melhor mestre...” 
 

 
 
Lua 

“Foi.. Foi falar. Eu gosto de falar isso porque, assim, é um alerta, pra não 
deixar isso acontecer com outros jovens, sabe? De estar sempre procurando 
saber aonde vai, o local... Porque isso foi um descuido! Foi assim... Foi questão de 
segundos! Ela saiu, eu cheguei. Eu sempre levei, eu sempre busquei.” 
 

 
 
 
 
 
 
Zael 

“Falei sim. É... Porque é interessante... Mas... De certa forma eu preciso falar 
da minha dor. O que eu vejo o “N” meu marido, ele evita falar da dor, e eu sinto 
que eu fiz esse processo falando da minha dor, falando como é... Então assim... 
Reviver isso apesar de dolorido me ajuda. Me ajuda. Me ajuda e também pensei 
desde que você falou do seu trabalho acho que... É muito importante que pessoas 
façam isso, aprofundam mais, entendam mais o luto. Eu acho, eu acho... eu tenho 
essa necessidade e uma coisa que eu aprendi e hoje nossa!!! Ah!!! As pessoas 
enlutadas precisam falar disso, e ter alguém que ouça isso. E uma coisa que eu vi 
que as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas querem sempre tirar você 
daquele lugar da tristeza. Elas não aguentam principalmente a morte de um filho. 
As pessoas não suportam, elas não suportam... Elas fogem. Então eu sentia muito 
isso, sabe?” 
 
“É uma pesquisa por alguém que sabe muito bem o que é essa dor. E aí tem outro 
sentido, tem outro valor.” 
 

 
 
 
 
Mam 

“Ah... A identificação veio na hora, talvez se você não fosse uma mãe 
enlutada eu tivesse dito não. Porque eu tenho certeza que tudo o que eu 
disse pra você não é novidade nenhuma você sabe de tudo isso, né? É você 
também, não deve ter respostas muito diferentes das minhas. Claro que nós 
somos pessoas diferentes e você tem lá a sua forma de pensar e de sentir, mas no 
fundo, no fundo... Somos todas muito iguais, isso eu vejo nas minhas mães do 
grupo que são todas muito iguais. Então...Talvez se você tivesse me dito, olha eu 
só sou uma psicóloga que estou fazendo mestrado e gostaria... Talvez eu te 
dissesse não. Eu não gosto muito de expor a minha dor. Eu não gosto muito.” 
 

 
Elis 

“Não te conhecia, só de vista. Mas achei uma pessoa simpática e agradável... Não 
sabia nada de sua vida. Não sabia que tinha perdido seus filhos. Gosto de falar do 
“F”.” 
 

 

De um modo geral, independente do tempo, as mães enlutadas se sentiam 

muito motivadas a falar sobre o filho e/ou sobre a filha, pois o sentimento de perda 

nunca desapareceu por inteiro. 

A única mãe que não conseguia falar do filho era a Mara, mas, ao frequentar 

o grupo de mães, descobriu que falar do filho era saudável e amenizava a sua dor. 

Zael relatou que, de certa forma, precisava falar da perda. Para ela, reviver 

essa dolorosa experiência amenizava a dor. Relatou também, que as pessoas 

enlutadas necessitam falar da sua dor e ter alguém quem as ouçam, uma vez que, a 

maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com situações tristes. 
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Lara e Liz afirmaram que “a vida passa correndo”, mas elas consideram que 

a dor torna os dias mais lentos.  

Assim como Luna, as mães entrevistadas queriam manter “a memória 

viva” do filho e/ou da filha, por essa razão prontamente aceitaram participar da 

pesquisa.  

 

Na categoria 12 estão agrupadas as unidades de análise que se referem às 

significações e estratégias de enfrentamento adotadas pelas participantes da 

pesquisa durante o processo de luto. 

 
Quadro 14: Categoria 12 - Recursos adquiridos nesse processo 

 
Categoria 12 

Recursos adquiridos nesse processo 
 

 
 
 
 
 
Ale 

 

“Eu falo... Eu falo dele... O tempo todo... (choro). Lá em casa ninguém impede de 
tocar o nome dele, ninguém... Meu marido também se tiver sentindo falta ele fala... 
O neto, que é filho do “J” que faleceu, me ajuda muito, principalmente nessas 
horas... Ele dizia: Vó, não fica triste não Vó, meu pai está com Papai do Céu. Não 
fica assim não, Vó, senão você vai morrer também. E quem vai olhar Eu? Ele 
falava assim pra mim sabe! Então eu me apeguei muito a ele sabe? Eu e meu 
marido... A gente se juntou para ajudar ele, no fim quem tava ajudando NÓIS é 
ele.” 
 
Quando a gente vê já é o dia de estar aqui (no grupo de mães). Aqui uma vai 
ajudando a outra, então a gente sai daqui mais animada, mais fortalecida.” 
 

 
Liz 

“Eu gosto de frequentar o grupo... Falar da minha filha... Meu marido não... Ele 
acha que aqui no grupo... Ficar falando... Falando da filha, relembrar de tudo é 
pior...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mafa  

“Eu não perco uma missa, e toda a segunda-feira (dia das almas) eu vou ao 
cemitério. É um compromisso. Eu vou toda a segunda-feira, entendeu? Rezo pra 
ele e pra todas as almas. Então toda a segunda-feira eu vou ao cemitério, eu vou 
no túmulo dele, e rezo para uma alma maravilhosa. 
E quando eu não vou... Quando não dá, que eu tô viajando... Parece que ele fica 
me esperando. Não sei, é o jeito que eu vi que eu arrumei ‘pra mim’ levar a 
diante.” 
 
“O grupo de mães que eu frequento aqui também me ajuda muito Porque o que 
adianta eu ficar batendo na tecla... no sofrimento... Porque enquanto a gente não 
encontra um grupo desse pra gente sobreviver, a gente fica achando que a nossa 
dor é a maior do mundo. Tanto é que eu cheguei aqui no grupo, acho que uns 20 
dias ou um pouco mais e, pra mim... Eu falo pra todo mundo: Eu cheguei curvada, 
da alma do espírito... Aí você encontra aquelas mães contando os seus relatos e te 
acolhendo de uma forma que, quem não viveu a experiência... Você viveu também, 
você sabe, eles não vivem, eles não... entendeu? Os parentes vão embora, os 
amigos vão embora. Quinze, vinte dias que meu filho tinha morrido, eu ligava pra 
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um, tava num churrasco, outro tava não sei onde. Aquilo acabava comigo! Eu falei: 
“Meu Deus!” 
 
“Então, pra você entender isso, você tem que ter um grupo, pra você vê que a vida 
vai mesmo, e o povo continua e a gente que fica naquela dor...” 
 

 
 
 
 
Luna  

“É os meus ‘neto’, se você vê, você fica encantada! A “M” faz uma coisas assim 
que parece que já viveu com o tio “D” Eu falo então que a única coisa positiva até 
então ‘é’ eles, a vinda deles, porque... É uma coisa fora de sério! Ela não conheceu 
o tio dela, mas...Claro que a gente...” 

 
“Eu fiz um memorialzinho pro meu filho na minha casa, uma pecinha onde eu 
guardei as coisinhas dele. Sem a gente falar nada, ela entra lá, ela conversa, ela 
joga beijo, ela ri... sabe? É uma coisa…” 
 
“O grupo de mães me ajuda também... Muito.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Júlia  

“O quarto dele tá lá... A cama tá lá. Tudo, tudo! As roupas todas...Tudo do 
quartel. Mas eu não consegui, eu não tive força nem pra uma caridade. Eu sei que 
eu preciso, que eu devo, mas eu não tive força ainda. E o padre falou: Tudo tem 
seu tempo, não se preocupe.” 
 
“Sonhei com ele seis meses depois que morreu: Aí ele veio me abraçou me beijou. 
Aquilo tão gostoso mesmo! Eu sentia o calor do corpo dele, tudo direitinho. E aí ele 
falou assim pra mim: Mãe lembra do nosso trato? Daí eu falei: Lembro. Ele falou: A 
senhora não tá cumprindo o nosso trato. Aí eu falei assim: Filho, mas você me 
abandonou. Ele falou: Mãe, eu não te abandonei e nunca vou te abandonar. Eu 
sempre vou estar do seu lado.” 
 
“Essa pulseirinha é dele, essas ‘aliancinha’. E essa também é. Eu gosto de ter 
algo dele comigo, sei lá. Eu não desfiz de nada dele.” 
 
“O grupo de mães que eu frequento aqui também me ajuda muito.” 
 

 
 
 
 
 
Ida  

“Ah, é muita saudade! Muita, muita, muita. Daí...mandei fazer clip, um clip com 
músicas... fotos dela. Só que eu não gosto de ver assim, às vezes, com outras 
pessoas. Eu gosto de ver sozinha...” 
 
“Eu arrumei os álbuns de foto também e fiz duas prateleironas assim, e botei todos 
os álbuns em cima porque eu falei: Eu não quero guardar essas ‘foto’, eu quero 
que fique à vista, pra gente pegar... Você quer ver esse álbum, você pega e vê. 
Daí eu organizei. A única coisa que eu fiz mesmo de bom foi isso.” 
 
“O grupo de mães aqui é muito bom pra gente... Também me ajuda muito.” 
 

 
 
 
Nat  

“Eu vou todo o dia no quarto da “P” abençoo ela assim. Tem uma foto grande, eu 
abençoo ela, sabe? Todo o dia. 
Eu limpo o quarto dela como se de repente... Não que ela fosse voltar... Não fico 
pensando que ela não vai voltar... Mas eu abençoo, tem dia que eu converso com 
ela... Quando eu vou sair de casa, eu acho que eu já peguei essa mania, eu vou lá 
e: A mamãe vai dar uma saidinha. Fica com Deus. Deus te abençoe. Entendeu?” 
 
“O grupo de mães daqui também me ajuda muito.” 
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Mapa 
* * 

“Gosto muito daqui, né? do grupo de mães... Tudo que tem... Igual grupo, oração. 
Eu gosto muito de ‘ir na’ missa. Eu nunca mais rezei assim, de pegar terço e rezar. 
Mas eu gosto de ‘ir na’ missa, gosto de escutar “a palavra”. Leio bastante... Porque 
eu admiro muito a religião, então eu leio bastante, sabe? Não participo, mas eu leio 
muito porque eu acho que é uma religião que conforta a gente, né? Ajuda.  
Mas é só na parte assim, de medicamento, de cuidar da saúde de que... Nossa, a 
minha terapeuta briga comigo o tempo todo! Ontem mesmo ela mandou uma 
mensagem pra mim... Porque daí eu tenho muitos altos e baixos, sabe?” 
 
“Tenho fé...Falo assim, para a mãe que mais sofreu nesse mundo... Tem piedade, 
carrega ‘nóis’ no colo, que o negócio é feio, e tal, né? Tenho minha fé.? Quando eu 
tô muito mal, aí eu falo pra Deus: não adianta eu falar pro Senhor que tá tudo bom 
porque não tá não. Tá ruim, eu tô sofrendo muito, eu tenho muito medo... Eu ainda 
tenho muito medo. Apesar deu saber que a morte é uma coisa que tá pra 
acontecer a qualquer momento, eu tenho muito medo de perder mais um filho... 
Ah, dói demais! Nossa Senhora, dói demais! Um filho faz 5 anos que perdi, o outro 
faz 4, mas ainda dói muito. Dói demais.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mara 

“Pra mim aquele canto é um relicário, assim, sei lá, um oratório. É um lugar 
sagrado, muito! Onde eu me sinto muito bem. Me sinto em paz, me sinto bem... É 
naquele cantinho... É o meu cantinho. Ali eu deitava, punha a cabeça no 
travesseiro dele, ainda sentia o cheirinho, logo no começo...” 
 
“Quarto do “M” tá lá... Mas um dia não aguentei de saudade! Abri a porta e cheirei 
a roupinha dele tudo, peça por peça: as camisas, que ainda tinha o perfume, dobra 
do punho, que ele deixou, eu desfiz, ia beijando, ia chorando... (choro intenso)... E, 
sei lá, acho que ia me confortando, não sei. Porque se eu gostava de fazer isso 
é porque me fazia bem, é porque me ajudava a matar um pouco a saudades, né, 
Aghata? E assim eu...” 
 
“Assim a gente tá com esse grupo formado, algumas mães de Guará, Lorena e 
cidades regionais aqui. Assim se formou o grupo nosso, que só tem nos ajudado! 
Só tenho o que agradecer, em primeiro lugar a Deus e, em segundo lugar, a Alda, 
por tão bela inspiração, né? Me ajuda muito! 
É, é. Inclusive eu tô... Eu acho que eu tô meio com depressão esses dias, quem 
sabe em virtude do grupo estar em férias? Não sei. Pode até ser.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lara  

“Gosto daqui (grupo de mães) nós somos muito unidas...” 
 
“A gente chama de “Casinha da V”. Nós vamos visitar toda a semana eu e o meu 
marido.Toda a semana nós vamos lá. Não pagamos ninguém pra limpar, nós que 
limpamos. Nós que damos brilho nos ‘bronze’, nós enceramos o túmulo, que é de 
granito; nós lavamos, enceramos e damos brilho, sabe? Aí roubaram o crucifixo 
dela e dois vasões de bronze. Aquilo lá me deu uma revolta! Mexer com quem não 
pode nem se defender, né? Mas toda a semana nos vamos, eu e ele.” 
 
“O quarto dela permanece como antes. Lembra que eu te falei que se pudesse 
fazer a entrevista em casa ... Nós temos o escritório e temos o quarto dela, que 
tem a escrivaninha e tem tudo ... Permanece como... Já dei muitas roupas dela, 
mas guardei algumas porque eu sempre... Sabe quando você mentaliza ela com 
aquela roupinha?Então quando ela estava em casa ela gostava de por short e o 
top, e esse... Parece que eu tô vendo a “V” direitinho com essa roupa. Então eu 
não quis dar...Eu fiquei com essa roupa que ela saiu, que ela foi na pizza.” 
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Mel 

“Frequento o grupo de mães... Sim... gosto muito”. 
 
“A minha religião é católica, né? Então eu sou muito religiosa, eu vou muito na 
igreja, fico muito em frente do santíssimo, pedindo pra Jesus ajudar eu, sabe? 
Tenho muita fé...” 
 

 
 
 
 
Cal 

“Eu não gosto de faltar no grupo. O grupo é como se fosse um compromisso, né? 
Porque ali também é um espaço nosso. Gosto! Muito, muito. É um espaço... Ali eu 
tô com pessoas que não vão falar alguma coisa se eu chorar ou falar qualquer 
coisa do meu filho, né?” 
 
“Eu faço as minhas orações... Peço... Filho, que você esteja bem, que você 
continue seguindo sua missão. Cumpre a sua missão direitinho aí onde você tá, 
né? O nosso amor sempre vai nos unir. A gente vai tá sempre junto. Não esquece 
que eu te amo, que a mãe te ama e o pai também.” 
 

 
 
 
 
Lua 

“Frequento o grupo de mães, lá recebo apoio...” 
 
“Na casa tem foto dela. Eu deixei as fotos, coisas dela lá que... Usávamos junto 
roupa, sapato. Então eu não me desfiz de nada dela. E o quarto dela continua lá. 
É porque o quarto dela, na época, quando o meu marido reformou, foi todo mundo 
lá, então não tem como mudar, né? Tá tudo...” 
 
“Não posso ir no cemitério porque eu não tenho nada dela lá, então ofereci a alma 
dela numa igreja, numa cidade próxima aqui, que é Guaratinguetá, onde eu moro 
no Santo Antônio, que foi feita a missa de 1 ano dela lá também.” 
 

 
Zael 

 “Dois anos depois, eu venho a conhecer uma associação que é a Nova Acrópole 
que é onde eu estou até hoje. É um local de estudos de Filosofia.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mam 

“Recursos adquiridos nesse processo de luto _ Eu acho que o barro é... Escultura 
é... Barro, é terra, é... Elemento. Um elemento tão primordial e ao mesmo tempo 
tão importante na vida da gente que se você perceber tudo é feito de barro, 
né???!!!... E me fez muito bem a partir do momento que... O contato físico com ele. 
Eu não uso luvas, uso a própria mão para fazer contato. Esse contato tão visceral, 
tão poderoso e que daí te tira te suga energia tanto a boa quanto a ruim. Mas a 
ruim fica mais tempo ali, você consegue botar aquilo para fora e o que te sobra é 
cansaço, mas você consegue recuperar do cansaço e se liberar disso tudo, sua 
energia negativa você já deixou ali. Foi uma... Foi um, digamos assim foi um 
período... Foi uma escolha que fez muita diferença na minha vida. Hoje eu não 
seria eu não sei, eu não sei o que seria sem o barro. Não consigo me imaginar 
sem isso. Hoje eu faço cerâmica, continuo fazendo escultura, porque escultura é 
assim... Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É uma forma de expressão. 
Eu tenho muito contato com mãe, com barriga, com... E mulher, mulher. Meu 
ponto assim principal né?... Eu faço muitas mulheres meus vestidos nus, as 
minhas esculturas falam muito de mulher, falam muito de mãe. Então eu tenho 
essa coisa com barro e essa facilidade que eu tenho que é gostoso de fazer que 
me... Além de me alegrar... Me permite expressar o que eu sinto. E não é 
preciso que eu te diga, é só você olhar. Me permitiu também criar laços afetivos 
com outras pessoas.” 
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Elis 

 “Tem uma coisa: Eu escrevo para ele. Datas que eu acho importantes... Natal... 
Aniversários... Como você está?... Oh! está me devendo... Me dá um abraço.” 
 
“Quando nasceu meu neto, Falei: Oh! Mais um para você cuidar em?” 
 
“Olá Filhão hoje aconteceu isso... Assim...” 
 
“Lá no escritório eu fechava a porta e escrevia, chorava e depois guardava. Eu não 
sei... Sei que me faz bem...” 
 
“Ah! Também sonho... No sonho sinto ele.” 
 

 

Das 16 mães entrevistadas, verificou-se que oito conservavam o quarto do 

filho e/ou da filha e ainda cuidavam deste espaço com muito carinho. Nat disse que 

visita o quarto todos os dias, abençoa e conversa com a filha.  

Elis relatou que escreve cartas para o filho, conta-lhe tudo o que está 

acontecendo na família. 

Mafa e Mel comentaram que oram muito. Mafa relatou que não perde uma 

missa e a Mel disse que sempre que pode vai ao altar do Santíssimo pedir ajuda 

para continuar a caminhada. 

Ida relatou que mandou fazer um clip com as fotos da filha e, quando a 

saudade bate forte, ela o assiste, de preferência, sozinha. 

Zael narrou que fez um álbum com fotos de todas as idades do filho.  

Luna disse que fez um memorial em homenagem ao filho e comentou que a 

netinha lhe dá força para continuar vivendo. 

Ale também comentou que tem um neto, filho do filho que faleceu que mora 

com ela e dá muita força para toda a família.  

Para aliviar a dor no processo de luto, Mam disse que realizava esculturas 

de barro. Para esta mãe, barro é terra, elemento primordial e muito importante na 

vida das pessoas. Suas esculturas falam muito de mulher, de mãe, de barriga. Essa 

atividade lhe ajudou bastante, visto que a escultura é uma forma de expressar o que 

ela sente, além de lhe propiciar muito prazer e permitir-lhe criar laços afetivos com 

outras pessoas. 

A maioria das entrevistadas freqüentava grupo de mães. Elas comentaram 

que o grupo é como se fosse um compromisso. É um espaço para elas falarem da 

sua dor, dar e receber apoio sem julgamento. De um modo geral, todas se 
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consideravam mais animadas e fortalecidas após o contato com as outras mães 

desse grupo.  

Na categoria 13 estão agrupadas as unidades de análise que se faz 

referência ao significado da morte que as mães construíram durante o processo de 

luto. 

 
Quadro 15: Categoria 13 - Significados da morte construídos no processo de luto 

 
Categoria 13 

Significados da morte construídos no processo de luto 
 

 
 
Ale 

 
 

“Ai! Eu não sei explicar... Eu tinha na cabeça assim o que é morte, né? Mas nunca 
o significado dela... Claro que pensava na morte, mas... A gente pensa depois que 
perde, né? A morte pra mim... Nunca tive medo da morte... Não tenho medo da 
morte. E agora menos ainda.” 
 

 
 
 
 
Liz 

“Então... não sei se... por que... Era muito jovem achava assim uma catástrofe, um 
horror. Questionamento. Porque eu merecia aquilo? O que eu fiz? Então antes de 
perder a minha filha eu... Hoje eu acredito que é uma fatalidade. Deus não 
escolheu você para sofrer. Então eu não estou pagando nada, aconteceu. É o 
destino. Aconteceu! Penso que todo mundo vai sofrer...” 
 
“Na vida eterna? Tem hora que eu acredito muito e tem hora que eu não acredito 
em nada.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mafa  

“Então... O significado da morte que construí é... É ser melhor. Ser melhor como 
pessoa, como mãe, como esposa, como amiga, como vizinha. Eu tenho que 
ser melhor! Eu tenho que ser melhor em tudo, né? Você não pode sair de uma 
experiência dessa e continuar a mesma... a mesma morta... de sempre. Não 
tem jeito! Foi um choque muito grande que deu na gente. Tem que abrir os olhos 
pro mundo, não tem? Pra tudo que tá na sua volta.” 
 
“Eu vivo assim: eu quero ser ponte na vida dos outros. Se Deus precisa de mim 
pra ajudar as outras, então que venha! Eu quero ser ponte... Me ajuda então a ser 
ponte. A pessoa é difícil? Quanto mais difícil, melhor pra gente. Quanto mais difícil 
a pessoa que tá do lado da gente, melhor pra gente crescer, então que ‘seje’! 
Então, assim, eu não tenho um... Assim que eu tô vivendo. Assim que eu agi com 
o luto do meu filho.” 
 
“Então eu vivo cada dia como se fosse o último da minha vida. Eu não deixo... Eu 
sempre fui atenciosa, mas agora eu tô muito mais, sabe?” 
 

 
 
 
 
Luna  

“Ah, eu tô assim, procurando entender é... A morte é uma passagem... Eu... 
Antes de perder um filho... Sei lá, pra mim, a morte, não que fosse natural... É não 
deixa de ser natural, que acontece mesmo, né? A minha mãe tava doente, o meu 
pai enfartou, a minha irmã também tava doente, então... Coisas assim, né? Uma 
hora vai acontecer... Mas o meu filho... O meu filho tava super saudável, né? Ele 
tava com muito projeto de vida e tal. Aí eu fico pensando: Deus tem que ter um 
propósito. Porque... Não tem lógica! Dizer que nem falam os espíritas, aquelas 
coisas... Fica tudo confuso, né? Você fica… Mas aí eu imagino assim, que Deus 
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tinha alguma coisa pra ele. E... E cada um tem sua hora.” 
 

 
 
 
Júlia  

“Eu nunca tive medo da morte, eu tinha medo de morrer e deixar os meus ‘filho’ 
pequeno. Mas hoje não, hoje eu já penso diferente, sabe? Hoje eu acho que a 
morte pra mim ela... Ela não é o fim, ela é um começo. Eu acredito na vida 
eterna após a morte, muito! Porque se eu não acreditasse não valeria de nada o 
meu catecismo que eu aprendi, né? A minha religião, o meu catecismo não serviria 
de nada. E eu tenho certeza que eu vou encontrá-lo um dia.” 
 

 
 
Ida  

“Ai, você sabe que eu acho que eu não... Ai, não sei direito, viu? (choro) 
Todos vão um dia... Mas... Eu acho que ela ainda... Acho que ainda... Não morreu. 
Tem hora que eu acho que (ela) não foi. Não é só ‘deu’ não conformar, eu acho 
que... que eu não acredito que ainda, que ela foi embora. Eu vou no cemitério, 
arrumo lá... Eu vou... Assim... O dia que dá, eu vou.” 
  

 
 
 
 
 
 
Nat  

“Eu acho a mesma coisa que achava antes... Sabe? É uma coisa assim: eu 
sempre acreditei que a pessoa vem com um tempo determinado pra ir 
embora, não sei se pelo fato da minha família ser espírita. Muitos livros que a 
minha mãe dava pra gente ler. Não sei, pode ser. Eu acredito nisso, que a gente 
vem com um tempo determinado. Chegou ali, de um jeito ou do outro você vai, 
sabe?” 
 
“Toda religião fala que a gente não tem que viver a vida do outro, né? Tem 
que viver a vida da gente. A nossa vida. Então eu acredito que a “P” viveu o 
tempo que era determinado pra ela viver. Eu acho que no fundo alguma coisa ela 
tava sentindo. Essa felicidade de Deus tá chamando ela sabe? Às vezes 
inconsciente a pessoa não vai saber que vai morrer, mas eu acho que ela sente 
uma felicidade interior, né? Que Deus chama. Eu acredito nisso.” 
 

 
 
 
 
 
 
Mapa 
* * 

“Acredito que a morte não é o fim. Que antes eu acreditava em purgatório, essas 
‘coisa’, e agora não, eu acho que é uma viagem. Eu não acredito que a gente 
volta, entendeu? Só que, assim, eu acredito que tem alguma coisa depois, porque 
é em vão você ficar aqui, sofrer tanto... Que esse mundo aqui é mais sofrimento 
do que alegria. Então por que vai sofrer tanto se não tem nada depois, depois 
acaba tudo? Eu acredito que eles tão num lugar, que eles tão esperando a gente, 
que a gente vai se encontrar. Eu acredito piamente nisso. Que quando eu 
morrer... eu vou encontrar os dois. Os dois e mais meu pai! Rs...” 
 
“Eu acredito que eles tão tudo esperando lá! E acredito que eles tão bem. Eu tenho 
isso na minha cabeça, entendeu? Eu, graças a Deus, não tenho aquele 
pensamento... Que eles tão no purgatório, que eles tão no inferno, sabe? Eu não 
penso nisso. Pra mim eles tão num lugar maravilhoso! Eu acredito nisso.” 
 

 
 
 
 
Mara 

“Se a vida dele foi designo de Deus, quem sou eu pra questionar, pra me revoltar 
contra Deus? Jamais! E agradecer os 30 anos que eu ainda pude viver com ele, 
né? É, agradeço.” 
 
“É na vida eterna que eu acredito. Porque morte mesmo pra mim é a morte 
física, isso sim. É a perda do corpo, é a morte física, porque a vida continua. E é 
isso que me faz viver. Eu acredito que não existe morte... que a vida não acaba, 
que ela continua, só que num plano... num plano... bem mais além do que a Terra, 
porque aqui mesmo é uma caminhada e que a gente tá caminhando pra isso; 
todos nós. Que a vida não acaba.” 
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“Hoje eu tenho certeza que sozinha eu nunca estou, sempre tenho do meu lado 
Deus e meu filho, senão não suportaria passar por tudo isso. Isso aí eu tenho 
certeza.” 
 

 
Lara  

“Ah, então, eu... A morte amedronta. Eu nunca tive medo de morrer, nunca. 
Quando eu tinha as minhas filhas pequenas eu comecei a ter medo de morrer.” 
 

 
 
 
 
Mel 

“Ah, eu acho que quando morre a pessoa descansa dessa terra! Rs.... Encontrar 
com a minha filha? Às vezes acredito que sim, às vezes acredito que não! Rs... 
Eu tô nessa dúvida, sabe? Eu espero encontrar, entende? Eu espero encontrar, 
porque eu tenho muito sonho com ela.. Só sonho bom, graças a Deus. Então eu 
fico imaginando assim: Ai, meu Deus! Será que quando eu for com Deus, eu vou 
encontrar com ela? Aí, ao mesmo tempo eu penso: Ah, mas eu acho que não, 
porque a minha filha era uma menina pura, ela tá com Deus. E eu não sei se eu 
vou tá com Deus... Rs...” 
 

 
Cal 

“Então, isso ainda é difícil. Isso ainda é difícil. O significado atribuído à morte?... 
(balança a cabeça para os lados) Sei que somos vulneráveis e todos vamos 
passar por isso um dia...” 
 

 
Lua 

“Que é só uma passagem, né? É só uma passagem 
Acredito na reencarnação.” 
 

 
 
 
Zael 

“A morte... Eu comecei entender a morte como parte da vida. A morte começou ter 
um sentido diferente pra mim com o estudo da Filosofia. E eu acho que foi 
aquietando mais o meu coração. Eu acredito sim; que aqui é uma existência, e que 
a gente parte para outra existência e é assim que é a vida. Sabe???!!!... Eu acho 
que a gente vai para outra vida. Eu acho que a gente vai para outra vida. Que a 
morte na verdade é uma mudança de vida... Rs... Rs... É uma mudança de um 
estado... De uma existência como essa que nós temos, e vamos para outra 
existência.” 
 

 
 
Mam 

“Hoje a morte não me assusta mais. Hoje não. Hoje eu sou capaz de entender 
porque o meu filho veio, porque ele teve que partir... É... É... O espírita acredita na 
reencarnação. E eu entendi isso tudo... Quando partir vou encontrar com ele. 
Tenho toda certeza do mundo. Deus não seria Deus se ele nos negasse isso. 
Não haveria sentido de vida, não haveria sentido de eu acreditar nele se ele 
me tirasse isso.” 
 

 
 
Elis 

“Morte é fase... Período de vida... Sequência... É algo que acaba o material 
Material acabou mesmo. Termina uma parte, mas o que ficou... Continua vivo. Eu 
não tenho medo da morte... Já tive doença grave (câncer)... Não tenho medo. É 
duro ficar sem ele... Mas... (choro)... Sou uma pessoa bem realista.” 
 

 

No que diz respeito ao significado da morte, foi possível perceber que as 

mães a partir da vivência com a dor da perda, apreenderam novos valores e 

reconhecimentos, que possibilitaram uma nova postura frente à vida. Ale declarou 

que nunca teve medo da morte e depois que perdeu o filho menos ainda.  
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Julia e Mapa asseguraram que a morte não é o fim, mas o começo, pois elas 

acreditam na vida eterna.  

Lua disse que acredita na reencarnação, e a morte, para ela é apenas uma 

passagem.  

Para Luna, a morte também é uma passagem para a vida eterna. 

Mara comentou que acredita na vida eterna, para ela, só existe a morte 

física, a vida espiritual continua em outro plano e é isso que sustentava o seu viver. 

Elis disse que a morte é uma sequência, um período de vida em que acaba 

a parte material, mas o que foi vivenciado continua vivo para sempre. 

Liz comentou que a morte é uma fatalidade, que todo mundo vai morrer e 

sofrer um dia. 

Zael declarou que entende a morte como parte da vida.  

Nat sempre acreditou que a pessoa vem com um tempo determinado para 

voltar.  

Para Mam a morte não a assusta mais. Por outro lado, Lara vê a morte 

como algo assustador. 

Para Mel, morte significa descanso, ela comentou que ainda tinha dúvida se 

realmente vai encontrar a filha, mas não perdeu as esperanças. 

Cal e Ida ainda não encontraram um significado para a morte, mas ambas 

têm certeza de que um dia o ciclo se fechará e ninguém pode mudar isso.  

Mafa afirmou que ninguém pode passar pela experiência de perder um filho 

e continuar a mesma, por isso ela quer ser “ponte” para ajudar as pessoas 

enfrentarem com coragem os obstáculos que por ventura venham a surgir em seus 

caminhos. Ela entendeu que essa perda tornou-a melhor como pessoa, mãe, 

esposa, amiga e vizinha, pois aprendeu a ser mais atenciosa e “viver cada dia como 

se fosse o último”.  

Podemos então observar que o processo de luto foi imprescindível para dar 

sentido ao que aconteceu na vida das mães entrevistadas e retomar o controle 

sobre si mesma, sobre o mundo e sobre as relações afetivas.  

 

 

 

 

 



117 
 

CAPÍTULO VII DISCUSSÃO 

 

 

O luto é uma reação natural e esperada ao rompimento de um vínculo; é a 

consequência da experiência de perda de uma relação significativa. Trata-se de um 

processo lento, detalhado e doloroso de construção de significado após a morte de 

um ente querido que pode durar dias, semanas, meses, e até anos, ou ainda toda 

uma vida. Implica a revisão dos modelos operativos internos de si e, embora seja de 

caráter universal, a dor que o delata é um desafio que se experimenta em versão 

pessoal. O luto é uma forma de viver a morte em vida, de constatar o limite humano. 

No luto, a morte torna-se presente e real. 

Entende-se que os significados estão em constante construção, sendo muito 

difícil identificar o que é novo e o que surge com base em construtos anteriores. 

Alguns significados podem emergir logo após a perda, construídos por meio de 

experiências anteriores. Os muitos significados atribuídos à perda são 

transformados ao longo da vida e outros são encontrados, à medida que são 

vivenciados e integrados com novas experiências vitais.  

Trabalhar com o enlutado significa ajudá-lo a oscilar entre o enfrentamento 

orientado para a perda e aquele norteado para a restauração da vida, de modo que 

ele reconheça que as lembranças não surgem somente nos momentos difíceis, mas 

também se alternam com emoções alegres.  

Como vimos, o Modelo de Processo Dual de Stroebe e Schut (1999) enfatiza 

não somente a maneira como os enlutados oscilam entre picos de sofrimento e 

pesar, com foco no sujeito falecido, como também os eventos destinados ao 

afastamento da perda. É um processo regulatório de enfrentamento de oscilação, 

em que o indivíduo enlutado às vezes enfrenta e, em outros momentos, evita as 

diferentes tarefas do luto.  

Em nossas observações, as percepções negativas e positivas se alternaram, 

tanto na orientação para a perda quanto na orientação para a restauração, bem 

como vimos, constituem a base para a adaptação dos enlutados às narrativas, às 

crenças e os significados que o período pós-morte acarreta.  

Deve-se atentar, portanto, ao significado que o fazer tem na vida das 

pessoas enlutadas. O fazer pode ser uma evitação do pensar. O enfrentamento 

voltado à restauração, assim como a evitação do enfrentamento voltado à perda, em 



118 
 

nosso estudo manifestou-se das seguintes formas: evitar pensar na perda; ocupar-

se das tarefas do funeral e organização dos pertences e documentação do falecido e 

dirigir-se para as tarefas práticas do cotidiano, desde mudanças na vida pessoal, 

profissional e social, além de religião, crenças e expressão emocional. 

Observamos que a verdadeira restauração só é possível se houver espaço 

para significar e integrar a perda, caso contrário, ela pode ser somente ilusória. 

Estamos de acordo com Mazorra (2009) quando afirma que toda a construção do 

significado é uma tentativa de elaboração e apropriação da situação vivida e indica 

que tal elaboração está sendo processada, que o enlutado está tentando construir 

uma narrativa coerente a respeito do que aconteceu e recuperar seu senso de 

controle.  

Para Bowlby (1985), Parkes (1998) e Bromberg (2000), um dos fatores mais 

expressivos quando se trata da vivência do luto refere-se à forma como a morte 

ocorreu. A morte repentina, prematura, violenta e perdas múltiplas são apontadas 

como fatores de risco para luto complicado, pois envolve medo intenso, sentimento 

de culpa, falta de ajuda ou horror e podem nunca ser totalmente resolvidas.  

Segundo Mazorra (2009), o sentimento de desamparo é incrementado por 

falta de informação a respeito do evento e quando o enlutado avalia que o falecido 

não recebeu cuidados apropriados e suporte. Quanto mais súbita e imprevisível for a 

morte, a intensidade da ansiedade e desespero tendem a aumentar. 

No entanto, nessa pesquisa, as mães que perderam filhos de forma 

repentina como acidente de carro, terremoto, assassinato, atropelamento, bem como 

aquelas que perderam filhos vitimados pelo câncer, infarto, cirurgia (bariátrica) 

mostraram sentimentos muito parecidos, não se constatando diferenças qualitativas 

em suas manifestações. A forma de expor a dor foi única em cada uma delas e a 

reação foi de descontrole psicossomático, choque e profundo trauma. 

No caso da Lua, parece que o desconhecimento do paradeiro de sua filha 

levou-a a um desespero mais acentuado do que ao das outras mães. As fantasias 

sobre o que pode ter acontecido criaram angústia e insônia persistente. 

Observamos que o trauma da notícia do falecimento levou a certa anestesia 

em que a mães não foram capazes de apreender toda a dimensão do fato. As mães 

relataram terem sentido dificuldade de assimilar a notícia do falecimento, 

provavelmente por causa da dissociação psíquica do mecanismo de defesa. 

Segundo Worden (1998), o choque e a negação são reações normais que visam à 
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autoproteção do impacto e da dor. São sensações saudáveis porque funcionam 

como uma espécie de defesa contra o que de outra forma seria uma dor 

esmagadora e insuportável.  

A seguir, nós nos deteremos a respeito da construção de significados 

vivenciados no processo de luto de mães e procuraremos discutir as seguintes 

questões: 

 

1) Quais foram os significados construídos no processo de luto pelas 

participantes de nosso estudo? 

 

Segundo Franco (2002), a morte é um grande desorganizador cultural; as 

respostas a ela surgem por meio dos rituais que juntam as pessoas, dão uma 

condição segura para a expressão dos afetos e ajudam no processo de construção 

do significado.  

Os rituais fúnebres auxiliam os enlutados na reorganização da vida após a 

perda de alguém significativo. O ciclo da vida que contém a morte é concretizado 

nessa passagem por meio dessas cerimônias. Como vimos os eventos de 

enlutamentos por perdas devido às situações de catástrofes, como nos casos de 

Lua, Luna e Júlia os rituais atuaram como fator de proteção. Nesse tipo de morte, os 

rituais (simbólicos) ajudaram a dar uma consciência da concretude da tragédia tanto 

para as enlutadas quanto para a comunidade. Preparar uma cerimônia de adeus que 

fosse digna do filho e/ou da filha que faleceu foi também uma forma de homenageá-

los. 

Os rituais fúnebres e a elaboração do luto em si sofreram mudanças de 

acordo com os processos econômico-sociais vividos pelas sociedades. A tendência 

hoje é fazer tudo depressa, o mais indolor possível, reduzindo-se a simbologia ao 

mínimo necessário. O enterro da filha da Liz foi antecipado uma hora, Elis, por sua 

vez, optou por um velório simples sem “muita cerimônia”. Fatos esses que podem ter 

dificultado o processo de elaboração de luto. 

O luto, mesmo quando considerado normal, é doloroso e exige um grande 

esforço de adaptação às novas condições de vida, tanto por parte de cada um dos 

indivíduos afetados quanto no sistema familiar, que também sofre impacto em seu 

funcionamento e em sua identidade. A morte de um filho é o teste definitivo da 
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família como um sistema de apoio para seus membros. Ela pode manter ou destruir 

uma família (PARKES, 2009). 

Segundo Cerveny (2000), o grupo familiar pode ser visto como um sistema 

de relações no qual o comportamento de cada membro é interdependente do 

comportamento dos outros, isto é, o comportamento de um afeta o outro. Assim em 

algumas das participantes o impacto provocado devido à morte do filho e/ou da filha 

gerou efeito emocional, criando uma crise, onde todo o sistema familiar se 

desorganizou e se desestruturou.  

A maioria das mães relatou que a relação com o marido continuou sendo de 

boa qualidade e consideraram que a morte do filho e/ou da filha aproximou mais o 

casal, tornando-os mais amigos e companheiros, porém algumas delas avaliaram 

que a relação com o marido piorou. Em nosso estudo, as dificuldades conjugais 

puderam ser observadas como fator de risco. 

Segundo Parkes (1998), a mãe que está em desespero precisando de apoio 

emocional pode perceber o marido lidando com seu pesar de modo evitador. 

Consequentemente, quando ela mais precisava, não pode contar com ele. Tanto a 

perda quanto o luto atingiram o equilíbrio e funcionamento familiar, desencadeando 

ou acirrando conflitos intrafamiliares, o que é esperado como consequência da 

frustração do desejo intenso de reaver o filho e/ou a filha que faleceu e da 

necessidade de expressão de fortes emoções que frequentemente tomam a forma 

de revoltas e acusações. 

As vivências observadas nas participantes pareciam estar aliadas a 

situações como: padrão afetivo familiar pouco responsivo às necessidades das 

mães enlutadas. Se de um lado essa situação se constituiu em acréscimo de stress 

para as mães enlutadas, por outro lado tornou a família, enquanto fonte de suporte, 

pouco eficaz ou mesmo nula, confirmando achados recorrentes e largamente citados 

na literatura (BOWLBY, 1985; BROMBERG, 2000). 

No processo de luto adaptativo dessas mães, no enfrentamento voltado à 

perda, isto é, sofrimento e pesar, focalizado no filho e/ou filha falecida, a maioria 

revelou necessidade de dependência, cuidados e segurança nos grupos de mães e 

muita fé em Deus. Contudo, nos eventos destinados ao afastamento da perda, 

essas mães encontraram confiança em seus recursos adquiridos na vida pessoal, 

profissional e social. As enlutadas oscilavam, de tempo em tempo, entre duas 

orientações psicológicas: o enfrentamento orientado para a perda e o enfrentamento 
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orientado para a restauração semelhante ao processo dual descrito na literatura. 

Nesse processo, as mães enlutadas, às vezes, enfrentaram e, em outros momentos, 

evitaram diferentes tarefas de luto.  

A maioria das mães retomou certos prazeres que a vida proporciona, seja no 

grupo familiar, profissional ou de amizades, no entanto outras ainda não 

conseguiram voltar à vida cotidiana. As mães aludiram ao sentimento de que tudo 

lhes parecia fútil, ou sem real importância. Acreditaram que perderam, de forma 

irreversível, a capacidade de sentir alegria ou prazer na vida. Segundo Kovács 

(2011), a maior parte das doenças psíquicas está vinculada ao temor do 

conhecimento de si mesmo, das emoções, dos impulsos, de qualquer conhecimento 

que denuncie nossa fragilidade, nossa mortalidade. 

Determinados fatores foram considerados fundamentais no processo de luto 

das mães entrevistadas: crenças religiosas, expressão emocional, grupo de mães e 

outros.  

As crenças religiosas ofereceram suporte às enlutadas na sua forma de 

significar a morte. As mães que acreditaram que o ente querido, de alguma forma, 

estava em outro plano (espiritual), tiveram mais calma, e a aceitação ficou mais 

próxima. Como confirma Trasferetti (2007), é na esperança da ressurreição, da 

reencarnação, da existência do céu, que os parentes e amigos encontram conforto 

para o medo e para a saudade que os assombra.  

Nesse estudo a religião emergiu oferecendo a possibilidade de construção 

de um modelo operativo interno, um porto seguro e fonte de proteção, tendo como 

resultado a regulação do sentimento de segurança. 

Como vimos, segundo Parkes (1998), qualquer mudança importante, seja 

ela percebida como positiva ou negativa, obriga as pessoas enlutadas reestruturar 

seu entendimento de mundo, assim como seus planos para viver nele. Para as mães 

enlutadas aceitar a morte do filho e/ou da filha, foi necessário uma nova adaptação 

no sistema familiar, com diferentes significados tendo como consequência a 

construção de uma nova identidade, um novo nível de equilíbrio. Todas as mães 

mudaram a maneira de encarar a vida, de avaliar o outro e cresceram 

espiritualmente. Elas afirmaram que se sentiam mais corajosas, humanas, realistas, 

compreensivas, desprendidas de bens materiais, menos gananciosas e menos 

preconceituosas. Aprenderam que é importante respeitar e estar com as pessoas 

porque a qualquer momento podemos perdê-las. Assim, buscavam viver a cada dia 
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como se fosse o último de suas vidas e passaram a valorizar um simples sorriso em 

busca de um sentido imanente para a vida. 

 

2) Por que algumas mães se mostraram capazes para enfrentar situações 

traumatizantes como a perda de um filho e/ou uma filha, fortaleceram-se e tornaram-

se mais espiritualizadas? Por que outras mães, diante da adversidade, tornaram-se 

apáticas, deprimidas, agressivas, sem vontade de continuar a caminhada? 

 

As mães reagiram diante da situação traumatizante, de acordo com sua 

estrutura psíquica. Contar com uma rede de apoio foi saudável e muito importante. 

Para muitas, estar em grupo terapêutico possibilitou expor seus sentimentos para 

poder estabelecer mudanças em relação às perdas. Por meio da participação do 

grupo, a troca de experiências semelhantes ajudou a normalizar a vida cotidiana e a 

reduzir o isolamento.  

A contribuição do grupo na cura foi considerável. As enlutadas se sentiram 

livres para expressar seus sentimentos de raiva, angústia e lamentações. Segundo 

Kóvacs (1992), no século XX, inicia uma supressão do luto, escondendo-se a 

manifestação ou até mesmo a vivência da dor, pois a sociedade não suporta 

enfrentar os sinais da morte. Há uma recusa em se falar do tema. 

Quando se constroem as redes solidárias e se promove a vida, consegue-se 

consolidar os vínculos saudáveis, reforçar os vínculos frágeis e combater os vínculos 

de risco, formando-se uma rede de apoio solidário àqueles que se sentem mais 

ameaçados. As participantes dessa pesquisa que freqüentavam o grupo “Amor 

Infinito” afirmaram que este ajudou a confortá-las e ofereceu-lhes uma base segura, 

podendo ser identificado deste modo como fator de proteção. 

Percebemos que a ajuda mútua nesse grupo colaborou para que o vínculo 

se fortalecesse, tornando as mães mais resilientes. Como vimos, para Araujo (2010), 

resiliência é a ideia de que o ser humano cresce em função das adversidades da 

vida. É um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em 

contextos de grande adversidade; está sendo compreendida aqui como capacidade 

de transformar sofrimento em aprendizado, em transformar os desafios em contextos 

de crescimento e desenvolvimento de autonomia. Posturas vitimadas podem ser 

substituídas por posturas otimistas em relação ao futuro. Essas mães afinadas pela 

dor compartilharam as manifestações de sofrimento, tristeza, além das alegrias. 
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Também tiveram oportunidades de se descobrirem como cidadãs capazes de 

promover mudanças em suas vidas e na vida de seus semelhantes valorizando cada 

pequeno acontecimento. 

Não se pode negar que as mães dispunham de mecanismos próprios para 

superar as adversidades contextuais e não necessariamente precisavam frequentar 

grupos de apoio. Duas mães da amostra não frequentavam grupo de apoio e 

também se mostravam fortalecidas. Segundo Araujo (2011), o vínculo com a vida é 

um fator que dá suporte à pessoa nos momentos de sofrimentos e permite, depois, a 

integração do acontecimento doloroso na sua história de vida. Essa integração dá 

um valor à identidade, revitalizando-a. É o amor à vida, é o amor a si mesmo que 

permite a transformação da identidade. Como foi possível perceber, os diversos 

cuidados recebidos da família, dos amigos, dos médicos e dos psicológicos ao longo 

desse processo contribuíram significativamente para a transformação da identidade 

dessas mães. 

As mães narraram que uma forma de abrandar a dor do luto foi manter a 

sensação de que o filho e/ou a filha estava por perto, criando uma idealização 

através do reviver de lembranças felizes. Muitas conservaram o quarto do filho, 

fotografias, joias e alguns objetos de estimação. Uma mãe fez um memorial em que 

expunha objetos, roupas e sapatos que pertenceram ao filho. Outra se expressava 

através de cartas escritas para o filho afirmando que nunca perdemos a memória de 

uma relação significativa. Outra, através da arte, produzia esculturas de barro da 

figura feminina, explorando seios e barrigas como forma de reconstituir seu 

sentimento de maternidade e ligação com o filho. Além disso, a maioria encontrou 

uma maneira de cultivar a continuação do vínculo com o filho visitando o cemitério 

toda semana.  

A saudade é um sentimento em que se recordam os bons momentos, 

retendo na memória a imagem de uma pessoa viva. Aquele que perdemos se 

mantém vivo dentro de nós, caso o amor tenha predominado nessa relação. Para a 

maioria das mães, à medida que o tempo passou, a angústia intensa resultante do 

luto começou amenizar, mas o luto não acabou. Em seus relatos, as mães 

revelaram-se persistente estado de ligação do vínculo de amor estabelecido com o 

filho e/ou com a filha que faleceu independente de eles serem do sexo masculino ou 

feminino. Para as mães, esse relacionamento facilitou o processo de luto, porque, 

apesar da dor da saudade, esse vínculo continuou vibrando através do afeto. Todas 
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as mães relataram minuciosamente cada detalhe do caso ocorrido, todas 

descreveram a sequência dos fatos, com lembranças de horários, roupas, comidas 

prediletas, músicas, falas e desejos dos seus filhos. Embora o tempo tenha 

amenizado a dor, há sempre um grande esforço para manter viva a memória do 

falecido. Segundo Rittner (2004), evocamos por meio da memória do nosso coração, 

como eram as coisas antes do momento em que partiram nossos entes queridos. 

Recordamos como eram e do que mais gostavam e como os admirávamos. 

Segundo Rangel (2008), é importante o reconhecimento do que de positivo 

essas memórias podem acrescentar às mães enlutadas numa sociedade que, 

equivocadamente, entende que o cultivo delas é desnecessário e que isso denota 

um luto complicado.  

Em nosso estudo observamos determinados fatores que estão associados à 

facilitação da construção de significados do processo de luto, sendo esses os fatores 

de proteção, ao passo que outros dificultaram esse processo e estão associados ao 

risco de luto complicado. 

 

3) Quais os fatores de risco e quais os fatores de proteção foram associados 

ao processo de luto? 

 

Os fatores de risco observados foram os seguintes:  

 

Dinâmica familiar: falta de comunicação; falta de continência na família para 

expressão de tristeza e raiva; não aceitação; utilização demasiada de mecanismos 

de defesa e de negação;  

Dificuldade de compartilhar e expressar as emoções;  

Velório rápido, antecipado na tentativa de evitar sofrimento para a família; 

Aspectos de insegurança no estilo de apego: (dependência com o filho e/ou 

filha, crença de não ter recursos para enfrentar a perda); 

Perda de filhas e/ou filhos jovens; 

Perda de filhos que gozava de boa saúde. 

Os fatores de proteção foram os seguintes:  

Ter tido um relacionamento saudável com o filho que faleceu; 

Realização dos rituais fúnebres e presença de um número significativo de 

amigos e familiares; 
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Crença em seus recursos de trabalho para o enfrentamento de 

adversidades; 

Crenças religiosas e espirituais; 

Percepção que se tornou uma pessoa melhor, mais espiritualizada;  

Cuidados recebidos pela família, amigos e profissionais da saúde; 

Participar de grupo de mães enlutadas sob a orientação de especialista; 

Possibilidade de manter a memória viva do filho e/ou a filha dando 

continuidade ao vínculo afetivo (vínculos contínuos). 

 

Vimos nesse estudo que a experiência de perda de um ente querido como 

um filho e/ou uma filha, embora extremamente dolorosa, pode ser uma vivência 

transformadora que pode trazer crescimento e mudanças positivas para o enlutado e 

sua relação com o mundo. 

Em relação ao significado de morte para essas mães, percebemos que a 

maioria conseguiu compreender a situação, aceitando que nada poderiam ter feito 

para evitar a morte de seus filhos. Entenderam que ninguém está livre disso e que a 

morte é um fato que machuca, desorganiza, traz muito desespero e sofrimento para 

aqueles que ficam, porém a vida continua e é preciso se adaptar às adversidades e 

continuar vivendo.  

Dar voz ao luto para essas mães possibilitou significar a morte, abrindo um 

espaço para dialogar com a dor, com o sofrimento, integrar a perda, dar um novo 

sentido à vida. Possibilitou também conquistar a confiança de ser capaz de se 

adaptar com as demais perdas. O modo de as mães enfrentarem o desafio da 

mudança em suas vidas determinou não apenas sua visão de mundo, como também 

a visão acerca de si mesma. Encontrar um significado, uma imagem, ou um lugar em 

suas vidas para os filhos e/ou as filhas que faleceram foi um movimento importante 

no processo de luto, uma vez que permitiu que essas mães entendessem o que a 

morte não destruiu daquele que partiu.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vivenciar esta pesquisa foi, antes de tudo, um desafio, não só pela minha 

vida profissional, mas também pela experiência pessoal, na condição de mãe que 

vivencia a perda de um filho e uma filha.  

Trabalhar com mães enlutadas não é tarefa fácil. Quando a morte inverte o 

curso da vida, ou seja, um filho morre antes dos seus pais, é muito comum que as 

pessoas não saibam o que dizer, tampouco como lidar com a situação e, muitas 

vezes, confundem-se entre seus próprios sentimentos, sem saber como agir para 

ajudar as mães que tanto sofrem. 

As reações de luto tendem a oscilar, tornando-se mais leves com o passar 

do tempo, mas quando surgem podem assemelhar-se à dor original e persistir 

durante horas ou dias. É um processo de oscilação e não uma progressão contínua. 

A mãe enlutada, às vezes, enfrenta, porém, em outros momentos, evita as 

diferentes dores que o luto provoca. As variações são imprevisíveis com subidas 

repentinas e deslizes desanimadores. As lembranças surgem tanto nos momentos 

difíceis como nos momentos felizes. Amadurecemos a golpes de dores sucessivas. 

Escrever essa dissertação que tem tudo a ver com a minha história me 

proporcionou viver esta oscilação. Muitas vezes me senti tocada, mobilizada por 

fortes emoções (senti viva a ausência do meu filho e da minha filha) e precisei me 

afastar da pesquisa para entender meus sentimentos. Esse processo dinâmico muito 

contribuiu para que os significados fossem sendo construídos em uma narrativa 

coerente. 

Esse estudo desvela e confirma, em suas linhas gerais, os achados já 

consagrados na literatura sobre morte e luto. As vivências expressas nos 

depoimentos refletem apenas parte de um todo complexo, cujos efeitos atingiram as 

mães em várias dimensões de suas vidas. É um esforço, uma luta, aceitar o que não 

podemos mudar. Mais do que mostrar a vulnerabilidade das pesquisadas o estudo 

nos leva refletir o quanto a sociedade, especialmente a família, tem de saber lidar 

com situações portadoras de fortes emoções, particularmente com o luto. Parece 

que o amor e a perda fornecem o ponto e o contraponto de uma sinfonia cujo 

primeiro movimento dá o tom da cor e do sentimento de tudo que virá. Assim surge a 
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perspectiva de intervenções de profissionais preparados para ouvir e acolher as 

mães com compreensão, cuidado e afeto. 

Considero-me recompensada pelo esforço de ter pesquisado um tema que, 

apesar de árduo, ofereceu-me a oportunidade de mergulho interior, levando-me à 

revisão de valores, projetos e propósito de vida. Além disso, esta pesquisa permitiu-

me construir um novo significado para minha vida pessoal e profissional, bem como 

adquirir maior segurança e liberdade para atuar e inovar com serenidade. Acredito 

que esse estudo poderá servir como facilitador para muitas mães e também para 

profissionais da área de saúde que queiram compreender o processo do luto e trilhar 

os complexos caminhos que acompanham as perdas resultantes da morte. Este 

estudo permitiu comprovar a necessidade de se implementar os fatores de proteção 

como forma de prevenção e tratamento das mães enlutadas. 
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ANEXO A – Roteiro de entrevista 

 

1) Dados pessoais 

a. Nome 

b. Idade 

c. Estado Civil 

d. Profissão 

e. Filhos (idade e se moram na mesma residência) 

f. Data do óbito do filho ou da filha que faleceu 

 

2) Relação com a família após a perda 

 

3) Relação com o filho ou a filha que faleceu 

a. Histórico da relação 

  

4) Circunstâncias da morte do filho ou da filha 

a. Data do óbito do filho ou da filha 

b. Tipo de morte  

c. Como foi a maneira que recebeu a notícia 

d. Participação no velório 

 

5) Processo de luto 

 

Descreve como foi o seu processo de luto: 

 Sentimentos, sintomas, reações 

 Tipos de ajuda (social, familiar ou terapêutica) em razão desta perda  

 Conseguiu retomar sua rotina e fazer o mesmo que fazia antes – por 

exemplo, em casa, no trabalho, com os outros filhos – depois da morte deste 

filho ou filha 

 Estado de saúde antes e após a morte  

 Uso de medicação antes e após a morte 
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 Já havia passado por algum evento semelhante com outras pessoas da sua 

família? Com quem?  

 Quais as dificuldades enfrentadas pela família após a morte?  

 O que você acha que ajudou a família a lidar com a situação?  

 Os membros da família apoiam uns aos outros ou vivem “cada um por si”?  

 

6) Construção de significados atribuídos ao processo de luto materno 

 Ocorreram mudanças na sua vida após a morte do seu filho ou da sua filha? 

 Você acredita ter conseguido assimilar o fato de ter perdido o seu filho ou sua 

filha?  

 Você tem alguma religião? Qual a sua crença a respeito de vida após a 

morte? 

 Você consegue perceber algum aspecto positivo, mesmo a partir de uma 

experiência como esta?  

 Qual é a sua visão de mundo antes e após a morte? 

 Qual o significado atribuído à morte você construiu? 

 O que te motivou a participar da pesquisa? 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada participante,  

 

Eu, Aghata Pandolfi, portadora do RG 242.625, venho, formalmente, solicitar 

autorização para a realização da minha dissertação de mestrado nesse espaço 

terapêutico, onde as mães enlutadas são atendidas quinzenalmente. 

O tema da referida pesquisa é: “O que a morte não destruiu daquele que 

partiu: a construção de significados atribuídos ao processo de luto materno”, cujo 

objetivo é compreender a construção de significados atribuídos ao processo de luto 

das mães que perderam seus filhos. 

A coleta dos dados será realizada por meio da aplicação de uma entrevista 

semiestruturada. 

Esclareço que, como participante, você terá liberdade para retirar-se da 

pesquisa a qualquer momento, além de ter livre acesso às informações contidas na 

mesma. Comprometo-me a seguir os critérios de discrição e sinceridade não 

violando as normas desse termo de consentimento, visando não propiciar riscos à 

saúde física e psíquica das participantes que irão colaborar com a realização deste 

estudo.  

Os dados desta pesquisa serão utilizados para a defesa de dissertação do 

mestrado da pesquisadora, ressaltando que a identidade da participante será 

preservada.  
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INFORMAÇÕES DA PESQUISADORA:  

Nome: Aghata Pandolfi 

Endereço: Rua Wanderley, 637 Ed.Marina, Aptº17 

Perdizes - São Paulo-SP CEP: 05011-001 

Telefone: (11) 2305-0507 (11) 8831-5870 

 

 

Eu,___________________________________________________________ 

portadora do RG______________, concordo em participar, na qualidade de 

voluntária, do projeto científico “O que a morte não destruiu daquele que partiu: a 

construção de significados atribuídos ao processo de luto materno”, cujo objetivo é 

compreender a construção de significados atribuídos ao processo de luto das mães 

que perderam seus filhos, que será realizado pela psicóloga Aghata Pandolfi. 

Dessa forma, autorizo a gravação dos relatos registrados pela minha pessoa, 

assim como a divulgação dos mesmos para fins de pesquisa e ensino.  

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa 

 


