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RESUMO 

 

 

Nogueira, E. L. (2011). Mulheres que perderam filhos: um estudo sobre identidade e 

maternidade. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Psicologia. 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Minas Gerais. 

Belo Horizonte. 

 

A maternidade, naturalmente associada ao corpo feminino, tem consequências que não 

estão limitadas à função biológica da reprodução. Além de abrigar em si a gestação do 

futuro bebê, a mulher, em muitas sociedades, deverá se responsabilizar pelos cuidados 

com a criança, oferecer conforto e proporcionar as condições necessárias ao seu 

desenvolvimento físico, moral e intelectual. Para muitos autores, a maternidade exerce 

influência fundamental na construção da identidade feminina em função das 

representações sociais que relacionam maternidade à plenitude da mulher, aos cuidados 

e proteção dos filhos. Orientado por teorias e pesquisas sobre identidade, maternidade e 

morte, este trabalho investigou as construções sociais da maternidade em mulheres que 

perderam filhos por morte violenta ou acidental e seu impacto sobre a identidade. Para 

tanto, foram realizadas entrevistas individuais por meio de um roteiro semiestruturado 

com sete mães cujos filhos morreram nestas condições. As informações originadas a 

partir das entrevistas foram submetidas à metodologia de perspectiva fenomenológica 

para investigação psicológica que, depois de organizadas em estruturas narrativas, 

forneceram-nos elementos para a compreensão do fenômeno investigado. As mães 

entrevistadas apresentaram narrativas que atribuem às mulheres o desempenho de 

atividades prioritariamente relacionadas ao cuidado com o filho, responsabilidades pela 

sua formação moral e sucesso na vida social, o que revelou uma identidade 

estreitamente vinculada aos papéis tradicionais de mãe. Os resultados destacaram que o 

tratamento dado ao tema morte na atualidade, associado às construções sociais da 

maternidade, constituíram nas narrativas das mães entrevistadas elementos que 

acentuam o sofrimento, sentimentos de inadequação social e dificuldades para socializar 

e demonstrar publicamente o pesar pela perda do filho. A pesquisa evidenciou que ao 

resgatarem as memórias relativas aos filhos que morreram, o grupo de mulheres que 

participou da investigação atribui a eles qualidades sociais desejáveis, o que sugere a 

necessidade de preservarem a imagem de boas mães, mesmo após a morte do filho.  O 

evento trágico e violento que vitimou os filhos, conforme as narrativas das mães, 

contrariou às suas expectativas de que morreriam antes deles, o que causou sentimentos 

de impotência. Para enfrentar a falta, a saudade e homenagear a memória dos filhos que 

morreram, o grupo de mães entrevistado optou por mantê-los vivos em suas lembranças 

ao preservarem fotos, a disposição dos espaços que ocuparam ou objetos que lhes 

pertenceram para que não sejam esquecidos por elas.  

 

Palavras-chave: Identidade, maternidade, morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Nogueira, E. L. (2011). Mulheres que perderam filhos: um estudo sobre identidade e 

maternidade. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Psicologia. 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Minas Gerais. 

Belo Horizonte. 

 

Motherhood which is a state naturally associated with the female body has 

consequences that are not limited to the biological function of reproduction. In many 

societies women must take responsibility for child care, comfort and provide the 

necessary conditions for their physical, moral and intellectual development in addition 

to protect the gestation of the future baby. For many authors, motherhood has a 

fundamental influence in the construction of female identity in terms of social 

representations which relate motherhood to women` fullness as well as care and 

protection of children. Guided by theories and research on identity, motherhood and 

death, this study investigated the social constructions of motherhood in women who 

have lost their children under violent or accidental circumstances and its impact on their 

identity. To this end, a semi-structured interview was carried out individually to seven 

mothers whose children died under these conditions. The data collected were analyzed 

through the phenomenological perspective of psychological research. They provided the 

information for the phenomenon comprehension after their organization into narrative 

structures. The mothers presented narratives that place women in activities related 

primarily to child care, responsibilities for its moral formation and success in social life, 

which revealed an identity closely tied to traditional roles of mother. The results 

highlighted that the treatment of the topic of death nowadays in association with social 

constructions of motherhood consisted in elements that accentuate the suffering, 

feelings of social inadequacy and difficulties to socialize and publicly demonstrate 

sympathy for the loss of the son in mothers’ narratives. The research found that the 

redeeming memories for the children who died provide them desirable social qualities 

which suggest the need of the mothers to preserve the image of good mothers, even after 

their son`s death. The violent and tragic event that killed the children went against the 

mothers’ expectations that they would die before them, which caused feelings of 

powerlessness. To deal with missing, longing and to honor the memory of the children 

who died, the group of mothers chose to keep them alive in their memories by 

preserving photos, layouts of spaces they have occupied before and their objects so they 

are not forgotten. 

 

 

Keywords: Identity, Motherhood, death.  
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 1 INTRODUÇÃO  

 

 Este trabalho foi realizado a partir das reflexões provocadas pelas atividades de 

um dos pesquisadores junto a um grupo de mães que perderam filhos. O grupo teve 

início em função da procura destas mães pelo trabalho de aconselhamento. O 

pesquisador observou, desde o primeiro encontro, o enorme sofrimento relativo à perda 

do filho, as dificuldades que encontravam para falar da morte e expressarem 

socialmente os seus sentimentos. Independentemente do tempo da perda, a dor e a 

saudade do (a) filho (a) ainda estavam intensamente presentes e, talvez, por não se 

sentirem socialmente adaptadas, optaram por participar do grupo de apoio, espaço onde 

seria possível socializarem os sentimentos relativos à ausência do filho. Esse grupo de 

mães nos levou a pensar sobre o assunto maternidade e o impacto da perda de um filho 

sobre a identidade feminina.    

 O tema maternidade é complexo, polêmico e tem produzido estudos em 

diferentes áreas do conhecimento. Algumas teorias sobre maternidade afirmam que os 

sentimentos da mulher com relação ao filho foram historicamente produzidos a partir de 

discursos filosóficos, científicos e políticos com o objetivo de vincular a mulher às 

atividades de cuidado com a criança. Portanto, a maternidade é relevante nas pesquisas 

científicas por influenciar a identidade feminina, determinar estilos de vida e estabelecer 

comportamentos socialmente legitimados para as mulheres.  

Com a finalidade de compreendermos alguns aspectos sobre as construções 

sociais de identidade, maternidade e morte, apresentaremos neste capítulo uma breve 

discussão teórica sobre estes temas. Inicialmente, discutiremos algumas teorias relativas 

à identidade e, em seguida, trataremos do assunto maternidade e sua influência sobre a 

identidade feminina para, então, discutirmos algumas teorias, tanto da psicologia, como 

da sociologia, que abordam o tema morte. Nosso estudo será orientado em torno da 

articulação destes temas, que serviram de referência para realizarmos a nossa 

investigação.   

 1.1 Identidade 

 

O universo das relações sociais estabelece modos de vida que são 

compartilhados e pactuados pelos diversos sujeitos de uma cultura. O sistema de 

relações sociais expressa significados culturais historicamente construídos que orientam 
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e legitimam ações que compõem as experiências vivenciadas pelos sujeitos em uma 

dada sociedade, grupo ou estado, nos quais estão inseridos.  

Estes contextos influenciam e constroem identidades a partir das relações sujeito 

e sociedade. A identidade pessoal não pode ser pensada fora do contexto social no qual 

o sujeito se constitui, internaliza e reproduz valores, comportamentos e atitudes 

associados ao sistema de significações e regras que estruturam os grupos sociais e a 

sociedade aos quais pertence (Silva, 2000). A identidade, conforme propõe esse autor, 

não pode ser definida a partir de uma realidade biológica, como que determinada por 

um sistema de componentes fisiológicos, mas deve ser compreendida como algo 

complexo, produzida e referenciada pela cultura.  A identidade de um indivíduo, 

portanto, é produzida a partir das experiências que compõem as suas relações sociais, 

sujeita a mudanças que se processam no decorrer da sua vida em conformidade com os 

modos de socialização que compõem sua inserção nos cenários da vida social.   

Deschamps e Moliner (2009) destacam que a noção de identidade ocupa um 

lugar central na Psicologia Social. Para os autores, esta afirmação está organizada em 

torno de uma das principais reflexões desta disciplina que é a relação entre o individual 

e o coletivo. Os autores concluem que, entre as teorias que se destacam na problemática 

da identidade neste campo estão os estudos sobre as representações sociais que, segundo 

eles, modulam o “jogo complexo das aproximações e das distanciações entre si mesmo, 

o grupo e os outros” (p. 152) e, portanto, exercem papel importante, senão essencial, na 

formação da identidade.    

Cohem- Scall e Molliner (2008) ao analisarem as diferentes concepções teóricas 

das relações entre representações sociais e identidade social e pessoal concluem que 

existe uma interdependência contínua entre identidade e representações sociais e 

indicam que estas não podem ser pensadas isoladamente.  

Uma definição consensual entre os teóricos das representações sociais foi 

proposta por Jodelet (2002). Para a autora, as representações sociais “são uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (p. 22) e, 

portanto, são elaboradas e partilhadas pelos grupos sociais com a finalidade de 

construir, interpretar e significar a realidade.   

 Uma relação importante entre representações sociais e identidade é apresentada 

por Doise (1999), apud Cohem- Scall e Molliner (2008). Para ele, a identidade pessoal 

pode ser pensada como uma representação social. Neste sentido, as representações 
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sociais influenciam a identidade pessoal na medida em que as pessoas recorrem às 

normas e valores compartilhados socialmente para definir suas posições individuais.  

 Por sua vez, a identidade social, segundo Tajfel (1981), relaciona-se à parcela de 

auto-conceito proveniente da pertença a um grupo e, portanto, está fundada sobre 

conhecimentos, hábitos ou crenças que localizam o indivíduo em categorias sociais às 

quais ele pertence.  Outra teoria em Psicologia Social que tem como objetivo tratar da 

questão da identidade é a teoria Ego-ecológica proposta por Zavalloni (2007). Segundo 

a autora, a identidade não está restrita ao indivíduo, mas é construída a partir da relação 

sujeito- sociedade, cujos papéis sociais conformam aspectos identitários relacionados e 

condicionados pela cultura.  

O modelo de identidade psicossocial apresentado por Zavalloni (2007) 

pressupõe que os grupos sociais desenvolvem formas de comunicação por meio da 

linguagem para demarcar sua identidade, ao mesmo tempo em que estabelecem 

diferenças com relação a outros grupos. A autora considera que as representações e 

sentidos que se põem diante de um indivíduo expressam seus valores e a construção de 

si mesmos em relação aos outros indivíduos e à sociedade. Este modelo está elaborado a 

partir da ideia da existência de um mundo interior relacionado às representações do 

ambiente. Segundo Cohem- Scall e Molliner (2008), a identidade para Zavalloni é 

concebida como uma elaboração cognitiva ligada ao pensamento representacional e se 

refere “às modalidades de organização das representações que um indivíduo tem dele 

mesmo e das representações dos grupos aos quais pertence” (p. 477).  

A identidade psicossocial, segundo Zavalloni (2007), situa-se em um complexo 

processo de elaboração que se apresenta como resultado das negociações entre 

indivíduo e sociedade, por meio de uma influência recíproca. A autora considera que o 

mundo social, as experiências vividas pelos sujeitos e as memórias a elas associadas 

produzem as representações cognitivas e emocionais que orientam e determinam a sua 

identidade. 

 Com relação à memória e ao sentimento de identidade, Pollak (1992) afirma que 

estão intimamente relacionados. Segundo o autor, a “memória é um elemento 

constituinte do sentimento de identidade, tanto individual, como coletiva” (p. 204). Para 

ele, a reconstrução dos relatos vividos pelos sujeitos é permeada pelas representações 

internalizadas em suas relações sociais e, portanto, 

A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos 

outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale 
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dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não 

são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma 

pessoa ou de um grupo. (p. 205) 

 

       

 Segundo Halbwachs (2004), a memória é, sobretudo, coletiva1. Para ele, mesmo 

que para muitos se apresente como um fenômeno individual, ela deve ser entendida 

como um processo social, sujeito a mudanças e reorganizações conforme as influências 

sociais. Segundo o autor,  

A sucessão de lembranças, mesmo daquelas que são mais pessoais explica-

se sempre pelas mudanças que se produzem em nossas relações com os 

diversos meios coletivos, isto é, em definitivo, pelas transformações desses 

meios, cada um tomado à parte, e em seu conjunto. (p. 56) 

 

 Neste sentido, sendo a memória influenciada pelas relações sociais e 

estreitamente associada à identidade, conforme argumentam estes autores, não nos será 

difícil compreender que as lembranças que os indivíduos relatam sobre sua história de 

vida tendem a ser influenciadas pelas representações que possuem de si mesmos e 

reafirmam identidades legitimadas pelos grupos sociais ou sociedade às quais 

pertencem. Com relação à influência social sobre nossas lembranças, Lowenthal (1998) 

afirma que  

Na verdade, precisamos das lembranças de outras pessoas tanto para 

confirmar nossas próprias quanto para lhes dar continuidade. Ao contrário 

dos sonhos que são absolutamente particulares, as lembranças são 

continuamente complementadas pelas dos outros. Partilhar e validar 

lembranças torna-as mais nítidas e estimulam sua emergência; 

acontecimentos que somente nós conhecemos são evocados com menos 

segurança e mais dificuldade. No processo de entrelaçar nossas próprias 

recordações dispersas em uma narrativa, revemos os componentes pessoais 

para adequar o passado coletivamente relembrado e, gradualmente, 

deixamos de diferenciá-los. (p. 81)  

 

 Representações sociais, memória e identidade social, conforme exposto até aqui, 

constituem um conjunto de fenômenos fortemente articulados.   

 É importante considerarmos que a Psicologia Social teve suas origens tanto na 

Psicologia como na Sociologia (Álvaro e Garrido, 2006) e, por isso, não podemos 

deixar de incluir aqui algumas das recentes contribuições teóricas dos estudos de 

identidade com perspectivas sociológicas com o objetivo de melhor compreendermos o 

modo como os processos sociais interagem com o indivíduo na produção de 

identidades. 

                                                 
1 Sá (2005, p. 66) considera que “Halbwachs usou o adjetivo coletiva de preferência a social, com o 

propósito de associar a memória explicitamente à vida do grupo que a sustentava, enquanto este mesmo 

existisse, mas segundo sua releitura por Namer (2000), não teria com isso deixado de considerar os 

aspectos mais amplamente sociais do fenômeno da memória”.  
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Do ponto de vista de Woodward (2000), a identidade está relacionada aos 

contextos sociais e é neles produzida.  Para a autora ela é modificada ou mantida por 

meio das relações sociais  

Diferentes contextos sociais fazem com que nos envolvamos em 

diferentes significados sociais. Consideremos as diferentes “identidades” 

envolvidas em diferentes ocasiões, tais como participar de uma entrevista 

de emprego ou de uma reunião de pais na escola, ir a uma festa ou a um 

jogo de futebol, ou ir a um centro comercial. Em todas estas situações, 

podemos nos sentir, literalmente, como sendo a mesma pessoa, mas nós 

somos, na verdade, diferentemente posicionados pelas diferentes 

expectativas e restrições sociais envolvidas em cada uma destas diferentes 

situações. (p. 30) 

 

 É pela mediação cultural que o sujeito se apropria dos sistemas simbólicos que 

representam suas identidades. Woodward (2000), ao relatar a problemática do conflito 

entre os Sérvios e Croatas, afirma que as identidades se inserem em um sistema de 

representações simbólicas interposto pela linguagem, que classifica o mundo e nossas 

relações em seu interior. Segundo esta autora, a identidade é relacional e marcada pela 

diferença. A identidade é construída e assinalada pela exclusão, ou seja, ser Sérvio é não 

ser Croata, ser homem é não ser gay, ser branco é não ser negro. Deste modo, conforme 

esta autora, 

a identidade é relacional. A identidade sérvia depende, para existir, de 

algo fora dela: a saber, outra identidade (Croácia), de uma identidade 

que ela não é, que difere da identidade sérvia, mas que, entretanto, 

fornece as condições para que ela exista. A identidade sérvia se 

distingue por aquilo que ela não é. Ser um sérvio é ser um “não croata”. 

A identidade é, assim, marcada pela diferença. (p. 9) 

  

Woodward (2000) apresenta uma concepção de identidade não essencialista em 

que a configuração da identidade cultural é produto de um processo de construção da 

identidade que pressupõe uma relação estreita com o momento político, econômico e 

social experienciado pelos atores sociais. A representação identitária confere segurança 

e sentido às ações dos sujeitos e produz subjetividades fortemente marcadas pelos 

contextos nos quais os atores atuam.  

 Neste mesmo sentido, Hall (2006) argumenta que a modernidade trouxe consigo 

um descentramento do sujeito e uma consequente crise de identidade. Ele entende que 

as velhas identidades que conferiam estabilidade ao mundo social estão em crise, 

provocando o surgimento de novas identidades e consequente fragmentação do sujeito. 

O indivíduo que trazia em si certezas identitárias de espaço e tempo, afirma o autor, 

encontra-se fragilizado em função das transformações sociais contemporâneas, em 

particular pelo fenômeno da globalização, que dilui as linhas de separação entre as 
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culturas e os modos de vida social dos diferentes povos. Tal concepção de identidade 

está vinculada à identidade do sujeito moderno  

Conceitualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 

permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 

(p.12)  

 

 Portanto, o sujeito moderno, conforme o autor, é um indivíduo fragmentado, 

cujas possibilidades identitárias estão marcadas por um processo de descentramento. 

Uma identidade que assume mudanças conforme as negociações necessárias para o 

estabelecimento de suas reivindicações. Trata-se de representações que convocam o 

sujeito a assumir diversos papéis, muitas vezes contrapostos e oponentes, que em um 

mesmo ou diferentes contextos instauram divisões do sujeito para o exercício dos 

diferentes papéis que lhe são atribuídos socialmente.  

 Tais considerações nos levam a entender que, ao mesmo tempo em que o sujeito 

moderno se confronta com as exigências do mundo globalizado, que fragmenta e 

problematiza posições fixas, ele é convocado a sustentar uma identidade que reproduza 

e perpetue um discurso que lhe ofereça sentimento de pertença social. Este mesmo 

sujeito, que tenta incorporar às suas vivências um conteúdo massificado de conduta 

social globalizada, depara-se com a necessidade de pertencimento a grupos que, dentro 

de um contexto mais amplo, reivindicam identidades que lhe imprimam características 

específicas de acordo com suas necessidades de garantia de direitos individuais. 

 Há, portanto, um conflito que se agrava diante da necessidade de que, apesar das 

mudanças intensas estimuladas pelo processo de modernização em função de uma nova 

estrutura social, o indivíduo tende a reproduzir valores historicamente constituídos para 

sustentar a identidade nós-eu. Para Nobert Elias (1994), o desaparecimento das 

tradições culturais em função das imposições estruturais da modernidade globalizada 

pode levar a um sentimento do que ele chama de morte coletiva. Este autor apresenta a 

ideia de que, se por um lado não se discute o conceito de sociedade, que por sua vez não 

apresenta definições bem compreendidas, as mudanças nas formas de vida em sociedade 

só existem porque os indivíduos querem e operacionalizam estas mudanças, apesar de 

que estas mesmas mudanças independem do planejamento individual. Segundo este 

autor, as pessoas são constituídas por suas características individuais, bem como por 

uma rede intersubjetiva de valores sociais e influências coletivas. A sociedade é 

constituída por meio da relação entre os sujeitos, porém, ao ser elaborada passa a 



17 

 

constituir uma estrutura própria que independe das posições individuais. Segundo Elias 

(1994), 

Essa imagem-do-nós, contudo, que muitas vezes assume a forma de um 

processo de maior ou menor extensão, não tem apenas uma função 

individual, mas também uma importante função social. Ela dá a cada 

indivíduo um passado que se estende muito além de seu passado pessoal e 

permite que alguma coisa das pessoas de outrora continue a viver no 

presente. (p.182) 

 

 Em meio a estas contradições, Elias (1994) considera que as pessoas são ao 

mesmo tempo indivíduo e sociedade e esta individualidade singular interage com as 

demais para construir o mundo social. O autor, contudo, aponta para a ocorrência de 

uma crescente individualização dos sujeitos nas sociedades complexas. Segundo ele, 

nas sociedades primitivas há uma maior identificação dos sujeitos com seu grupo, 

família ou tribo, fazendo com que sua identidade fique mais estreitamente vinculada 

com estas figurações, criando um sentimento de dependência dos discursos e saberes 

locais, o que ele denomina de identidade-nós. Porém, nas sociedades modernas, 

alicerçadas em outra complexidade econômica, social e política, há uma predominância 

da identidade-eu, já que o indivíduo transita por diversos papéis, muitas vezes 

contraditórios, o que exige uma dinâmica de interações diferenciada daquela partilhada 

em sociedades onde as identidades permitem ao indivíduo um sentimento de unidade. 

Elias (1994) ainda destaca que o deslocamento do sujeito das relações de 

pertença e identidade associadas e referenciadas exclusivamente a um grupo específico 

para um contexto mais amplo fica ameaçado pelos valores globalizados. Assim sendo, 

este autor afirma que, 

a maior impermanência da relação nós, que nos estágios anteriores tinha 

muitas vezes o caráter vitalício e inevitável de uma coerção externa, 

coloca ainda mais ênfase no eu, na própria pessoa, como o único fator 

permanente, a única pessoa com que se tem que viver a vida inteira. (p. 

167) 

A busca pela realização individual torna-se neste sentido uma condição 

importante para os indivíduos da modernidade, mas, por outro lado, há uma 

interdependência entre individual e coletivo, já que a realização individual só é possível 

socialmente. Neste aspecto, há que se entender que existe uma dinâmica entre o 

individual e o coletivo que nas sociedades modernas extrapola as relações do indivíduo 

com a comunidade local em função da possibilidade de acesso a conhecimentos 

facilitados pelas atuais tecnologias de informações.  
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 As teorias e estudos relativos à identidade que se apresentam tanto no campo da 

Psicologia Social como no da Sociologia são contribuições importantes para a 

compreensão da identidade como produto das relações sociais, sua influência nos 

comportamentos individuais e o modo como cada indivíduo se define, vivencia e se 

modifica a partir das experiências sociais.   

 Estas teorias articuladas nos informam sobre os esforços que a maioria dos 

indivíduos emprega para preservar suas identidades e, deste modo, preservar a imagem 

que criou sobre si  mesmo na sociedade. No caso específico deste estudo, o impacto da 

perda de um filho sobre a identidade feminina é uma questão que foi problematizada em 

função das representações sociais de maternidade que compõem a identidade feminina. 

Portanto, as teorias aqui expostas contribuirão para embasar nosso estudo sobre 

maternidade e a perda do filho.  

 Finalmente, com base nas teorias de identidade psicológicas e sociológicas aqui 

apresentadas, trataremos do tema maternidade na próxima seção, o que será importante 

para compreendermos como a identidade feminina foi historicamente associada à 

imagem de mãe e cuidadora dos filhos.   

1.2 Considerações sobre a maternidade  

 

A maternidade é reconhecida em muitos estudos como um componente 

importante da identidade feminina. É por meio de diferentes processos que têm como 

princípio as crenças e valores compartilhados socialmente que as representações sobre o 

que é maternidade são internalizadas e vivenciadas como um dos fatores que estruturam 

a identidade feminina.   

 Pensar a posição subjetiva da mulher contemporânea no contexto da 

maternidade exige que façamos considerações sobre algumas teorias científicas e 

processos sociais e culturais que historicamente produziram as funções de cuidado e 

dedicação exclusiva ao marido e aos filhos como um papel inerente à condição 

feminina. Os eventos biológicos da reprodução adquiriram significados sociais que 

atrelaram à mulher papéis específicos em sua rede social e exerceram influência 

importante sobre sua identidade pessoal e social, representados por comportamentos 

normatizados pela cultura. Pain (1998) considera que  

A gravidez e a maternidade são temas antropologicamente relevantes, uma 

vez que não se esgotam apenas como fatos biológicos, mas abrangem 

dimensões que são construídas cultural, social, histórica e afetivamente. A 

gravidez processa-se no corpo das mulheres, porém, como outros 
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acontecimentos do mesmo tipo, tem significados construídos com base na 

experiência social. Por conseguinte, pode-se pensar que são variáveis 

conforme a posição social ocupada pelos sujeitos, segundo classe, sexo, 

idade, etc.. (p. 31)   

 

 A gravidez, como fenômeno social, ultrapassa as condições biológicas da 

gestação por constituir uma vivência que exigirá da futura mãe responsabilidades de 

cuidado e educação do filho, bem como definirá a concretização de uma identidade 

social importante para a mulher. Antes mesmo da gravidez, a mulher convive com as 

possibilidades de ser mãe e conjectura as consequências deste fato para sua vida. Nas 

sociedades ocidentais, o processo social da maternidade tem início durante a infância, 

período em que a criança por meio de elaborações lúdicas imita os papéis representados 

pelos adultos e, geralmente, internaliza o modo como as construções de gênero se 

articulam em seu contexto social (Brougère, 1995; Kishimoto & Ono, 2008; Azevedo, 

2003).  

As práticas discursivas sobre a maternidade desempenham importante influência 

na produção de configurações subjetivas nas mulheres. Rodrigues (2008) afirma que 

a maternidade está naturalmente inserida no ciclo de vida das fêmeas, mas 

provoca repercussão intensa na vida das mulheres como fenômeno social, 

porque tem uma dimensão simbólica, ideológica, religiosa, política e 

econômica e existe muito antes para elas, que enfrentam as alterações 

orgânicas e psíquicas da gravidez do que para a sociedade e o estado que 

absorverão mais tarde o novo cidadão. (p. 44)  

 

Conforme esta autora, a gravidez, como acontecimento ligado ao corpo 

feminino, estabeleceu historicamente para a mulher condições inerentes às necessidades 

de sobrevivência da criança, tanto em seu contexto biológico, alimentação e higiene, 

como em processos de socialização e internalização dos valores morais, sociais e 

religiosos da cultura.  

 Portanto, sujeito às influências históricas e culturais, o papel da mulher nos 

cuidados com a criança não se configura somente como produto de uma determinação 

biológica, mas pode ser adquirido e variar conforme os interesses dominantes de uma 

dada sociedade. Badinter (1985) afirma que a relação da mãe com a criança, do modo 

como se apresenta na modernidade, é resultado de transformações sociais ocorridas a 

partir do último terço do século XVIII. Segundo esta autora, o cuidado com a criança 

como uma atividade intrinsecamente feminina passou a influenciar, a partir deste 

período, o comportamento social europeu, sacralizando a imagem da mãe, evocando o 

amor materno como um instinto natural, tarefa para a qual, segundo os discursos 



20 

 

científicos, filosóficos e políticos da época, a natureza havia devidamente preparado a 

mulher.  

Naquele contexto, a criança, antes considerada um entrave aos interesses da 

mulher, passou a ocupar um lugar central nas relações familiares. As ações normativas 

do estado, da religião e da ciência aconselhavam às mães dedicarem carinho e amor a 

suas crianças. Segundo Badinter (1985), o papel de guardiã dos interesses da criança e 

da família competia à mulher que, além de responsável pelos cuidados com o recém-

nascido, deveria cumprir, igualmente, a missão de promovê-lo a cidadão. Intensifica-se, 

desse modo, o processo de estreitamento entre a identidade feminina e o ideal de 

maternidade que inicia por organizar as classes burguesas para em seguida tornar-se 

uma prática discursiva também junto às famílias das camadas populares.  

No Brasil, esta influência se fez sentir mais acentuadamente a partir do século 

XIX, com a Proclamação da República, período em que ocorreram mudanças 

significativas no papel da mulher (Neder, 2008; Rocha-Coutinho, 1994; Almeida, 

1987). As relações sociais sofreram um processo de modernização e no bojo destas 

mudanças a identidade feminina passou a ser construída e definida a partir do espaço 

doméstico. A criança, aos poucos, configurou-se como protagonista da experiência 

feminina e, neste sentido, houve um estreitamento dos laços afetivos entre a criança e a 

mulher.  

 Badinter (1985) considera, ainda, que algumas teorias científicas contribuíram 

indubitavelmente para consolidar o processo de naturalização do sentimento materno. 

Freud (1996), por exemplo, apresenta o complexo de castração como um acontecimento 

universal com consequências inevitáveis para o desenvolvimento humano. Para a 

menina, segundo este autor, a descoberta de que é castrada conduz a três possíveis 

destinos estruturadores do psiquismo feminino: inibição sexual ou neurose, modificação 

do caráter no sentido de um complexo de masculinidade ou à feminilidade normal. 

Freud (1996) associa a maternidade e o sentimento materno a este terceiro desfecho 

para o complexo de castração na menina, ao afirmar que  

a situação feminina só se estabelece se o desejo do pênis for substituído pelo 

desejo de um bebê, isto é, se um bebê assume o lugar do pênis, consoante 

uma primitiva equivalência simbólica (...). Não nos passou despercebido o 

fato de que a mesma desejou um bebê anteriormente, na fase fálica não 

perturbada: este era, naturalmente, o significado de ela brincar com bonecas. 

Todavia esse brinquedo não era, de fato, expressão de sua feminilidade: 

serviu como identificação com sua mãe, com a intenção de substituir a 

atividade pela passividade. Ela estava desempenhando o papel de sua mãe, e 

a boneca era ela própria, a menina: agora ela podia fazer com o bebê tudo o 

que sua mãe costumava fazer com ela. Não é senão com o surgimento do 
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desejo de ter um pênis que a boneca-bebê se torna um bebê obtido de seu pai 

e, de acordo com isso, o objetivo do mais intenso desejo feminino. Sua 

felicidade é grande se, depois disso, esse desejo de ter um bebê se concretiza 

na realidade; e muito especialmente assim se dá, se o bebê é um menininho 

que traz consigo o pênis tão profundamente desejado. (p. 128) 

 

 A psicanálise, segundo Badinter (1985), instaura uma relação intrínseca entre a 

feminilidade normal e o sentimento materno, como algo naturalmente dado e essencial 

ao ser mulher. O desejo de ser mãe se inscreve como um desejo natural da mulher em 

função da experiência universal da castração. Esta teoria, devido à influência que 

exerceu sobre a produção científica e, principalmente, sobre o pensamento médico, 

reforça o papel socialmente desejado para a mulher junto ao filho, já que normatiza a 

função feminina de cuidados com a criança por se traduzir em uma consequência 

natural do psiquismo feminino. Para Badinter (1985), a psicanálise promoveu a mãe à 

condição de responsável, quase que unicamente, pela felicidade de seu filho. As ideias 

propagadas pela psicanálise têm uma repercussão importante em todas as camadas 

sociais e, de algum modo, reiteram uma organização social baseada em uma identidade 

feminina concretizada na maternidade, consequentemente, nos cuidados com a criança.  

Disciplinas da psicologia, principalmente nas áreas da educação e 

desenvolvimento humano, articulam em alguns de seus estudos autores que reiteram 

aspectos instintivos da maternidade. Destacaremos aqui dois teóricos amplamente 

utilizados por estas disciplinas, contudo, esclarecemos que escapa aos objetivos deste 

trabalho contestar ou validar estas teorias. Nossa finalidade é apresentá-las de modo 

sucinto, para melhor visualizarmos alguns conceitos da psicologia que nortearam e 

produziram saberes que, ainda hoje, influenciam a produção científica sobre a 

maternidade e justificam socialmente o comportamento materno. Primeiramente, 

citaremos a teoria dos instintos, proposta por John Bowlby (1990), a qual inscreve o 

comportamento de cuidar dos filhos como algo inerente à natureza da mulher. Segundo 

este autor, a mãe sente um forte impulso para ficar perto de seus filhos pequenos, o que 

é determinado por uma função biológica de preservação da espécie. Bowlby (1990) 

afirma que “permanecer na proximidade de um bebê e recolhê-lo em seus braços em 

situações de alarme serve claramente a uma função protetora” (p. 257). No caso da 

espécie humana, afirma este autor, submeter ou resistir ao impulso de proteção depende 

de fatores pessoais, culturais e econômicos.  
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A teoria de Bowlby (1990), como ele mesmo destaca, embora apresente 

conteúdo da psicanálise tradicional, afasta-se desta na medida em que assume uma 

abordagem que 

se apoia substancialmente em observações de como membros de outras 

espécies, que não a humana, reagem a situações similares da presença ou 

ausência da mãe e que usa uma vasta gama de novos conceitos 

desenvolvidos por etólogos para explicar tais reações. (p. 7)  

 

Esta afirmação leva-nos a considerar que, para ele, o instinto materno presente 

nos humanos pode ser compreendido também por meio da observação do 

comportamento de espécies não humanas e, portanto, regido por princípios reguladores 

universais. Não obstante, ele destaca que  

O homem não é um macaco, nem um rato branco, muito menos um canário 

ou um peixe ciclídeo. O homem é uma espécie perfeitamente distinta, com 

certas características incomuns. Pode ser, portanto, que nenhuma das ideias 

provenientes de estudos de espécies inferiores seja relevante. Contudo, isso 

parece improvável. Nas áreas da alimentação do bebê, da reprodução e da 

excreção, por exemplo, compartilhamos características anatômicas e 

fisiológicas com espécies inferiores, e seria deveras estranho que não 

compartilhássemos nenhuma das características comportamentais que lhes 

são concomitantes. (p.7)    

 

Segundo este autor, o comportamento de cuidar da criança constitui uma 

habilidade natural da mulher. Mesmo que a criança apresente um comportamento 

incompatível com a dedicação necessária aos cuidados, como, por exemplo, gritos 

estridentes que irritem a mãe, a aversão aos gritos pode provocar um afastamento 

temporário, mas que rapidamente é abolido em função da necessidade de cuidado com a 

criança, já que  

numa mãe normal, o comportamento de afastamento, embora ocorra 

ocasionalmente, não é frequente nem prolongado, sendo rapidamente 

substituído pelo cuidado, quando os acontecimentos o exigem. Numa mãe 

emocionalmente perturbada, por outro lado, tal comportamento pode 

interferir seriamente com os cuidados ao filho. (p.9) 

  

 Outro teórico importante neste cenário, que apoia a condição de mãe como 

natural é Winnicott. A teoria do amadurecimento de Winnicott propõe um modelo de 

mãe que se caracteriza por sua capacidade natural de corresponder às necessidades do 

bebê (Winnicott, 1996). A mãe, segundo ele, constitui o ambiente facilitador do 

desenvolvimento da criança, por se traduzir em uma instância que naturalmente sustenta 

e responde à dependência do bebê, ou seja, está sensível às demandas do lactente. Este 

ambiente, no conceito de Winnicott, não é externo ou interno à criança, mas se processa 

no âmbito da relação mãe-bebê (Dias, 2003). O ambiente facilitador, esclarece esta 

autora, é a própria mãe que se preocupa e cuida efetivamente da criança, esvaziando-se 
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da sua vida pessoal para atender às necessidades do bebê e é naturalmente esperado que 

a mãe atinja esta disposição afetiva por meio de uma profunda identificação com a 

criança. A totalidade dos cuidados com o recém-nascido que tomam conta da mãe 

fomenta o desenvolvimento psicológico da criança, cujo conjunto de qualidades dirigido 

ao bebê caracteriza, conforme proposto por Winnicott, “a mãe suficientemente boa”, o 

que representa uma preocupação materna primária. Segundo Dias (2003) 

Embora a preocupação materna primária seja um estado que advém, 

naturalmente, com a maternidade, existem mulheres que o temem e que 

resistem à regressão nele contida. Elas permanecem agarradas às suas 

ocupações adultas e não conseguem, ou não suportam, identificar-se com o 

bebê. Este tipo de mãe tenderá a cuidar do lactente por via mental; seus atos 

serão deliberados, regidos por regras intelectualmente estabelecidas. Talvez 

ela consiga provê-lo de algumas coisas básicas, mas não será capaz da 

comunicação profunda e silenciosa que a intimidade traz. Ela cuidará dele 

como se “cuida de bebês”, isto é, com um cuidado impessoal. (p. 136) 

     

 Assim posto, podemos concluir, conforme a teoria destes autores, que a não 

ocorrência de um desenvolvimento normal do lactente será atribuída basicamente à mãe, 

e os fatores de ordem social, econômica ou pessoal não são destacados ou são pouco 

considerados como intervenientes possíveis no curso do desenvolvimento do bebê.  

 Estudos realizados no Brasil também indicam que as teorias do instinto materno 

contribuíram para vincular a feminilidade ao exercício dos cuidados com a criança. 

Além disso, revelam que ter filhos estrutura a identidade feminina e constitui um 

requisito imprescindível à autoestima pessoal e coletiva da mulher. Souza e Ferreira 

(2005) em estudo que investigou as implicações da condição de maternidade e não 

maternidade para a construção da autoestima pessoal e coletiva das mulheres concluiu 

que a maternidade desempenha importante papel na configuração da identidade 

feminina. As pesquisadoras apontam que  

Os resultados acerca dos maiores índices de autoestima pessoal e coletiva 

obtidos pelas mulheres mães, em comparação às não mães, levam à 

conclusão de que os estereótipos tradicionais, que atrelavam a maternidade à 

condição feminina, ainda exercem influência na construção da identidade 

feminina. (p. 23) 

 

 E concluem que as mulheres pesquisadas “ainda sofrem influências da herança 

sociocultural pró natalista que permeia alguns segmentos da sociedade brasileira. Neste 

sentido, concebem e celebram a maternidade como um momento único, um marco 

essencial em suas vidas” (p. 23).  

Apesar de uma suposta mudança nos costumes e nas mentalidades da mulher 

contemporânea, os papéis vinculados à maternidade, conforme os resultados desta 
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pesquisa, permanecem como determinantes na relação da mulher com a sociedade e na 

construção de sua identidade. Barbosa e Rocha-Coutinho (2007) em estudo realizado 

com o objetivo de compreender o que as mulheres pensam sobre a maternidade e sobre 

a opção de adiá-la ou de não ter filhos, chegam à conclusão que, mesmo diante da 

possibilidade de escolher ou não a maternidade, as entrevistadas acreditam que a 

realização de uma mulher inclui, necessariamente, a maternidade. Neste sentido, as 

autoras afirmam que  

O sucesso na carreira e a realização profissional e pessoal fazem parte hoje 

dos objetivos de muitas mulheres e algumas delas abrem mão, inclusive, da 

maternidade para alcançar esses objetivos. Isto não quer dizer, contudo, que 

o investimento em um trabalho que lhe dê satisfação seja visto pela mulher 

atual como mais importante do que ser mãe. Para a maioria das mulheres e 

para a sociedade, de modo geral, o ideal seria conciliar a maternidade com a 

realização profissional. Desta forma, parece que a mulher hoje pode e deve 

encarnar novos papéis sem, contudo, abrir mão do ideal moderno da 

maternidade, pois só assim ela se tornaria um ser verdadeiramente completo. 

(p. 184) 

 

 Ainda, neste sentido, as representações sociais da maternidade, conforme 

pesquisadas por Trindade (1991), em trabalho que envolveu a clientela de um Serviço 

de Aconselhamento Genético, apontam que “para as mulheres que não têm filhos a 

maternidade é representada com maior frequência como condição para a concretização 

da identidade feminina e da realização pessoal” (pág. 179). As representações da 

maternidade, segundo a pesquisadora, apresentaram elementos entre os quais 

destacamos identidade feminina, dádiva divina e supervalorização da mãe, entendida, 

esta última, como “falas que indicavam uma superioridade do papel materno em relação 

ao paterno ou uma superioridade absoluta e insubstituível do cuidado materno” 

(Trindade, 1996). A autora observou que as entrevistadas que relataram sentimento de 

culpa com relação ao filho em condições genéticas desfavoráveis indicaram com maior 

frequência a identidade feminina como elemento figurativo para a definição da 

representação da maternidade. O estudo leva-nos a concluir que a maternidade é um 

valor social importante, senão fundamental, para a concretização da identidade 

feminina. Trindade (1991) afirma ainda que, independentemente da representação da 

maternidade das mulheres investigadas, a existência de um filho afetado provoca 

sentimentos negativos e percepção de exclusão social.  

 Espíndula, Trindade e Santos (2009), em estudo realizado sobre as 

representações sociais e práticas educativas referentes a filhos atendidos pelo Conselho 

Tutelar, observaram que as práticas educativas conduzidas e elaboradas pelas mães 



25 

 

pareciam ser orientadas por um modelo vinculado a um sistema de representações que 

inclui as representações sociais de maternidade e de boa mãe. As mulheres entrevistadas 

frequentemente atribuíram o comportamento adverso do filho à herança genética do pai, 

o que, segundo as autoras,   

parece fazer parte do processo de objetivação e serve ainda à manutenção da 

representação social de “boa mãe”. Ao atribuir às características genéticas 

do pai o comportamento problemático do adolescente, as mães, de certa 

forma, isentam-se mais uma vez da possibilidade de culpa e de 

questionamento de suas práticas educativas. Emergem processos simbólicos 

que visam, em última instância, preservar a integridade e a identidade 

materna. (p. 141) 

 

Outros estudos realizados no Brasil evidenciaram que os cuidados com a criança 

também foram influenciados pelos discursos científicos sobre a maternidade. Martins 

(2008) analisa a produção da literatura médica brasileira no período de 1938 a 1963 de 

aconselhamento para as mães com o objetivo de ensiná-las a criar seus filhos. Segundo 

esta autora, as primeiras a aderirem às orientações médicas foram as mães das classes 

privilegiadas e letradas e, mais tarde, para atingir as mães de classes populares, estes 

profissionais passaram a produzir livros com uma linguagem acessível que permitisse a 

elas o conhecimento técnico especializado sobre a infância. Segundo esta autora, o 

médico pediatra assumiu junto às mães o papel de moldar o que se propagava como 

naturalmente instituído por meio do conhecimento científico capaz de assegurar o 

cuidado adequado ao filho. Por serem dirigidas especialmente às mulheres, as 

informações reproduzem o sentido de responsabilidade da mulher relativa aos cuidados 

com as crianças. O entendimento médico daquela época preconizava que “como as 

crianças, as mães precisam ser educadas e os médicos atribuem a si essa tarefa por meio 

de um conjunto de práticas e de uma metodologia própria cujo objetivo é, em síntese, a 

normalização da maternidade” (p. 143).   

A mãe, no Brasil atual, ainda tem sido apontada como a principal responsável, 

senão a única, pelo desenvolvimento esperado para a criança em conformidade com os 

discursos científicos e culturais que adquiriram relevância junto à sociedade. Não 

obstante a existência de novos discursos que convocam o pai a assumir um papel de 

cuidado junto à criança (Osório, 2002), ainda predomina a cultura de um cuidado 

exclusivamente feminino sustentado, inclusive, pelas políticas públicas de saúde que 

desenvolvem programas voltados para os cuidados materno-infantis. Apesar disso, Paim 

(1998) destaca que mulheres pertencentes à camada média brasileira compreendem a 

gravidez e a maternidade como um projeto de vida estruturado em uma escolha pessoal 
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e recusam uma identidade feminina reduzida à dimensão da maternidade. Por outro 

lado, as mães de classes populares, segundo esta autora, mesmo exercendo atividades 

remuneradas fora dor lar, conferem à maternidade uma posição de mulher vinculada ao 

espaço doméstico e indispensável à construção da identidade feminina. 

 Neste sentido, não podemos negar que ocorreram mudanças importantes 

relativas ao modo de socialização feminina, mas muitas práticas ainda permanecem, 

como um maior controle do comportamento da menina (Biasoli-Alves, 2000).  

 Moreira e Romagnoli (2008) em estudo realizado com usuárias de uma 

maternidade pública em Betim – MG investigaram os efeitos do método canguru2 na 

produção de subjetividade das mães e na manutenção do ideal de cuidados com a 

criança como atribuição quase exclusiva da mulher. As autoras observaram que  

a importância da mãe é tão valorizada e imprescindível, que, de certa 

maneira, o pai torna-se desvalorizado e, em alguns momentos, é excluído do 

processo. Essa postura impede que o pai exerça seu papel como um dos 

adultos responsáveis, e que possa interferir de forma positiva na situação, 

não somente quando a mãe não dá conta (p. 215) 

 

 As pesquisadoras concluem que, apesar do mérito do programa, corre-se o risco 

de se reforçar práticas sociais que preconizam um tipo ideal de mãe, que exclui atores 

importantes que devem compartilhar as responsabilidades em relação às limitações e 

dependências da criança em seus primeiros anos de vida. Asseveram, ainda, que o 

Programa Mãe Canguru, para além de uma estratégia importante para a promoção da 

qualidade de vida do bebê, deve emergir como ferramenta para consolidar ações 

individuais e coletivas que fortaleçam vínculos significativos entre o bebê, a família e a 

comunidade nas quais a criança desenvolverá suas potencialidades.  

Em outra pesquisa realizada com o objetivo de apreender as representações 

sociais de maternidade e paternidade entre mães com filhos prematuros internados em 

uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Barros e Trindade (2007) apontam para 

uma conclusão semelhante à de Moreira e Romagnoli (2008). As pesquisadoras 

encontraram representações que reafirmam o modelo tradicional das relações parentais. 

As autoras observam que 

                                                 
2 O método mãe canguru foi criado em 1978 pelo médico Edgar Rey Sanabriaé e desenvolvido em 1979 

pelo Instituto Materno Infantil de Bogotá, na Colômbia. Configura-se como estratégia que objetiva 

promover o desenvolvimento de bebês nascidos prematuramente.  No Brasil, trata-se de um programa de 

saúde neonatal de ampla adesão pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e funciona como estratégia da 

política nacional de humanização do SUS (Ministério da Saúde, 2002). A lógica do procedimento baseia-

se no ciclo de vida do mamífero marsupial canguru, cujos filhotes nascem pouco desenvolvidos e para 

sobreviverem vivem durante os primeiros seis meses no marsúpio, um tipo de bolsa de gordura no ventre, 

onde encontram calor, proteção e leite. Finalizada esta etapa do desenvolvimento gestacional, o filhote é 

então estimulado a conquistar seu próprio território e desenvolver estratégias de sobrevivência.   
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Tendo em vista um modelo de boa mãe socialmente construído e sempre 

almejado (porque não se consegue atingi-lo), as mães, como já discutido, 

assumiam a responsabilidade pelos cuidados com o recém-nascido, sofriam 

com esta sobrecarga, mas não compartilhavam os cuidados com os pais. 

Assim, evidencia-se que, apesar das transformações que ocorreram nas 

relações de gênero, principalmente nos últimos anos, a maternidade moderna 

ainda se respalda principalmente no ideal de boa mãe e de amor materno 

incondicional que surgiram com as transformações familiares a partir do 

século XVIII. Ter tais elementos como principais definidores da 

maternidade pode ocasionar sofrimento para muitas mães, uma vez que a 

realidade as frustra ao demonstrar a inatingibilidade da mãe ideal e a 

condicionabilidade do amor materno, que não é natural, mas construído 

através das interações. (p. 267) 

 

Outro aspecto importante a ser considerado é a contribuição das tecnologias 

reprodutivas (TR) para produzir importantes reflexões sobre a maternidade. Esses 

modos de intervenção da ciência sobre a gestação corroboram para que a maternidade 

seja organizada em torno de uma escolha e não mais como condição necessária, 

obrigatória e irremovível (Scavone, 2001; Borlot e Trindade, 2004). Neste sentido, a 

maternidade emerge como uma opção entre tantas outras possibilidades de realização 

feminina, entre as quais o ser mãe pode ou não estar incluído. Mulheres férteis, no 

contexto contemporâneo das intervenções médicas, podem planejar a quantidade de 

filhos e escolher o momento em que a maternidade concretizará uma nova identidade 

para sua vida. Por outro lado, mulheres estéreis podem submeter o desejo de ter um 

filho às considerações da medicina que investigará as possíveis intervenções que lhes 

possibilitarão a realização do evento materno. Scavone (2001) assevera que  

Com as TR passamos de uma recusa circunstancial da maternidade para a 

possibilidade de escolha, significando, também, para as mulheres a decisão 

ou adequação entre vida profissional e vida familiar. As TR expressam 

claramente um tipo de relação com a maternidade, construída histórica, 

social, política, culturalmente com base em uma mesma razão: a de que 

existe uma solução tecnológica para a reprodução humana (p. 143). 

 

 Contudo, devemos considerar que, atualmente, as TR constituem, geralmente, 

prerrogativas de mulheres de classes sociais cujo poder econômico proporcione 

condições financeiras para o investimento em tais dispositivos. Além disso, questões 

sociais, interesses políticos e religiosos, bem como os saberes que compõem as relações 

cotidianas em uma determinada sociedade e classe social, limitam o alcance destes 

mecanismos de controle da reprodução, o que dificulta ou impossibilita o acesso de 

mulheres das classes populares. Concepções inovadoras esbarram em valores culturais, 

políticos e econômicos historicamente estabelecidos e, como consequência, prolongam 

o período para o estabelecimento de novos modelos de configuração social. Há que se 
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considerar que as TR representam uma prática de intervenção para corrigir um estado 

indesejável da natureza biológica, que associado aos discursos sociais, podem significar 

um reforço ao discurso da maternidade como componente natural da mulher. Ou seja, os 

casos que revelam infertilidade poderão ser corrigidos por métodos científicos e deste 

modo reiterar o conceito de feminilidade incompleta em virtude da impossibilidade da 

gestação de um filho biológico.   

 Borlot e Trindade (2004) em pesquisa realizada com cinco casais moradores da 

Grande Vitória, ES, cujo objetivo foi investigar as representações sociais de filho 

biológico em casais que se submeteram às TR, afirmam que a análise dos resultados 

evidenciou a importância que os casais atribuem ao filho biológico como fator que 

consolida a identidade feminina. As autoras observam ainda que  

Mesmo aqueles casais que já haviam adotado, demonstraram que ter um 

filho biológico tinha sido seu objetivo um dia e que, por razões diversas, 

resolveram a questão da maternidade e da paternidade através da adoção. 

Aqueles que não decidiram o que irão fazer parecem ainda dar prioridade ao 

filho biológico, talvez por ainda não se sentirem preparados para a adoção 

ou porque preferem continuar tentando realizar este sonho. Outras 

alternativas, como a opção por não ter filhos, pareceram não estar incluídas 

nos projetos desses casais. (p. 69)  

 

Em pesquisa realizada por Trindade e Enuno (2001) sobre as representações 

sociais da infertilidade entre mulheres de diferentes estratos sociais, as autoras 

consideraram que os resultados deste estudo apontam para a permanência nos dias 

atuais de um modelo de feminilidade ainda associado ao ideal de maternidade. 

As construções sociais em torno da maternidade e do cuidado com os filhos têm 

sido tema de discussões entre os mais diversos grupos sociais e movimentos políticos 

contemporâneos. Este assunto, tão amplo e controverso, tem produzido, conforme 

exposto, pesquisas em diferentes campos do conhecimento científico e estimulado 

discussões em torno de políticas públicas relativas ao poder de decisão da mulher com 

relação à opção ou não pela maternidade. Os estudos oscilam entre a defesa do amor 

materno como instinto natural influenciado por componentes de natureza puramente 

biológica, capaz de determinar o comportamento e afetividade da fêmea junto às suas 

crias, e a maternidade como socialmente estabelecida e passível de mudanças históricas, 

sociais e culturais. Muitas teorias de cunho social, alicerçadas em investigações 

históricas, antropológicas e sociológicas, têm se orientado para a conclusão de que a 

relação da mulher com a maternidade, como experiência social, varia de acordo com a 

época, os povos e a cultura. No Brasil contemporâneo, conforme exposto, com base nos 

estudos realizados até então, principalmente com famílias de classes populares, a 
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maternidade, os cuidados com os filhos e papéis fortemente associados às atividades 

domésticas têm sido predominantes no contexto de formação da identidade feminina.  

 De fato, como podemos constatar a partir da leitura dos autores aqui 

apresentados, existem polêmicas quanto à origem do sentimento materno e do papel da 

mulher nos cuidados com a criança, mas as suas implicações para a identidade feminina 

não podem ser desconsideradas. Ainda hoje, as mulheres assumem papéis 

caracterizados como femininos no espaço doméstico, como a criação, a educação e a 

formação moral dos filhos, mesmo ao considerarmos a profissionalização da mulher e a 

sua inserção no mercado de trabalho3.  

Como nos foi possível perceber até agora, a maternidade está associada a 

construções sociais que atribuem à mulher papéis específicos relacionados ao filho, o 

que, conforme os estudos apresentados, tem implicações para a identidade feminina. 

Assim como o nascimento de um filho, a morte de uma criança poderá ter 

consequências importantes para esta identidade tão bem engendrada socialmente 

(Rangel, 2008; Martins, 2001; Bussinger & Novo, 2008). Badinter (1985) afirma que, 

ao contrário do que aconteceu nos séculos XVII e XVIII, a morte de um filho na 

atualidade “deixa uma marca indelével no coração da mãe. Mesmo aquela que perde 

prematuramente seu feto conserva a lembrança dessa morte quando desejava a criança” 

(p. 87). Na próxima seção, trataremos do tema morte e as construções sociais relativas a 

ela, pois, no nosso entendimento, o modo social de lidar com a morte também influencia 

a percepção da mãe sobre a perda do filho.     

 1.3 A morte e o morrer 

 

A consciência da finitude, de que os projetos individuais um dia serão 

inevitavelmente interrompidos pela morte, tem consequências importantes para a 

subjetividade humana. De acordo com Kovács (1997), a morte como fenômeno 

puramente biológico se caracteriza pela “interrupção completa e definitiva das funções 

vitais de um organismo vivo, com o desaparecimento da coerência funcional e 

destruição progressiva das unidades tissulares e celulares” (p. 10). O corpo entregue a 

terra irá participar, por meio da sua decomposição, do processo de aproveitamento de 

suas potencialidades orgânicas e, deste modo, contribuirá para a manutenção do ciclo de 

                                                 
3 Neste ponto, deve-se considerar que o trabalho fora da esfera doméstica se deu como conquista das 

mulheres da classe média, conquanto, a maioria das mulheres das classes populares sempre trabalhou, 

dentro e fora do lar, para garantir a sua sobrevivência e de suas famílias (Almeida, 2007). 
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nutrientes do ecossistema. Porém, como a maioria dos fenômenos biológicos, a morte 

adquiriu significados sociais que são compartilhados entre membros de uma dada 

cultura e, como tal, não escapa às construções sociais. Menezes (2001) afirma que, dada 

a consciência que o ser humano tem da própria morte,  

durante milênios a proteção do aniquilamento foi a função central de 

grupos humanos. Há várias formas de os indivíduos lidarem com a ideia 

da finitude da vida: pode-se evitar a ideia da morte através da 

mitologização do final da vida, do encobrimento da ideia indesejada, pela 

crença na própria imortalidade ou encará-la como um fato da existência e 

ajustar a vida diante dessa realidade. (p. 147)  
 

As manifestações culturais evocam a noção da necessidade de dar um sentido ao 

impensável que é a morte, à única experiência social que não pode ser transmitida, nem 

compartilhada (Matta, 1997). Historicamente, a atitude humana diante da morte nas 

diversas sociedades ocidentais esteve assinalada por comportamentos que se 

movimentaram entre a percepção da morte como um evento sabidamente inevitável, 

acolhido socialmente e marcado por símbolos inscritos pela cultura até a sua negação e 

deslocamento para os bastidores da vida social (Ariés, 1981).  

A alta idade média foi marcada por uma peculiar proximidade entre o ser 

humano e a morte (Ariés, 1981). Nos cenários medievais a morte era algo simples. O 

moribundo, ao pressentir seu fim, recolhia-se ao seu quarto e presidia todos os 

acontecimentos relativos à própria morte. Segundo este autor, em conformidade com os 

preceitos culturais e religiosos, o doente ritualizava sua morte: “o primeiro ato é o 

lamento da vida, uma evocação triste, mas muito discreta, dos seres e das coisas 

amadas, uma súmula reduzida a algumas imagens” (p.32). Os ritos da morte eram 

aceitos e cumpridos de modo cerimonial com a presença de amigos, vizinhos e parentes, 

e era permitida a presença de crianças. Durante o ritual de despedida, “o quarto do 

moribundo transformava-se, então, em um lugar público, onde se entrava livremente” 

(p.32). A cerimônia acontecia sem exageros emocionais ou gestos dramáticos, o 

agonizante pedia perdão pelos atos infamantes, legava seus bens, exprimia suas 

derradeiras vontades, recomendava sua alma a Deus e se despedia. O sacerdote 

comparecia e oferecia seus préstimos religiosos, oportunidade em que o doente 

confessava, comungava e recebia a absolvição sacramental.  

O corpo do morto ficava exposto em uma cerimônia pública que antecedia ao 

sepultamento. Respeitados os costumes religiosos, os familiares fechavam as janelas, 

acendiam velas, pranteavam o morto e proclamavam seu pesar e saudade. O 

sepultamento acontecia no pátio das igrejas, antecedido por uma procissão fúnebre que 
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percorria o espaço entre a casa do morto e o local do enterro. A expressão de tristeza era 

facilitada e até mesmo desejada nas despedidas fúnebres. Segundo Ariès (1981), 

principalmente no final da idade média, os gestos de dor pela morte do moribundo eram 

manifestados com dramaticidade, costumava-se contratar carpideiras para tornar o luto 

mais intenso, estimular o sofrimento pela morte daquele que se foi. Havia, então, uma 

manifestação pública da morte que abrigava em sua expressão social uma dinâmica cujo 

início se dava com o pressentimento do moribundo de que iria morrer, gestos de 

despedida, orientações e orações vislumbrando lugares celestiais. Pessoas próximas 

pranteavam a partida e participavam de todo ritual fúnebre até a entrega do corpo à 

sepultura. 

A morte súbita era temida, não só porque privava o ser humano de ritualizar e 

presidir a própria morte, mas também não lhe concedia o tempo necessário para o 

arrependimento e para garantir o repouso eterno conforme pregado pelas crenças 

religiosas predominantes na idade média. Segundo Ariès (1981), “a morte repentina era 

considerada infamante e vergonhosa” (p. 12).  

O luto e os rituais de dor presentes na alta idade média expressavam, segundo 

Ariès (2003), a familiaridade do ser humano com relação à morte. Este autor destaca 

que  

Assim se morreu durante séculos ou milênios, em um mundo sujeito a 

mudança, a atitude tradicional diante da morte aparece como uma massa 

de inércia e continuidade. A antiga atitude segundo a qual a morte é ao 

mesmo tempo familiar e próxima, por um lado, e atenuada e indiferente, 

por outro, opõe-se acentuadamente à nossa, segundo a qual a morte 

amedronta a ponto de não mais ousarmos dizer seu nome. Por isso 

chamarei aqui esta morte familiar de morte domada (pp. 35 e 36). 

 

Philippe Ariès (2003) destaca ainda que nos registros das civilizações pré-cristãs 

a morte era apreendida como um destino coletivo inevitável e natural. Não se refletia 

sobre a morte como um fenômeno individual e ameaçador, esta constituía o destino 

inexorável de todo ser vivente. Aqueles povos acreditavam na possibilidade dos mortos 

retornarem do mundo que lhes era próprio para reivindicar a assistência dos vivos. Para 

obstar este retorno, o morto era sepultado com um conjunto de objetos que lhe 

asseguravam a provisão necessária para a existência no mundo dos mortos. Se, por um 

lado, a morte era aceita como natural e familiar, por outro, em função da crença na 

possibilidade dos mortos voltarem para perturbar os vivos, os antigos mantinham os 

corpos em decomposição distantes das cidades. Além disso, a morada dos vivos deveria 
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ser separada da morada dos mortos porque os “mortos enterrados ou incinerados eram 

impuros: quando muito próximos, poderiam poluir os vivos” (p. 34).  

Com o advento do cristianismo, a repugnância à presença dos mortos nas 

cidades deu lugar à crença de que os túmulos deveriam ser edificados próximos aos 

mártires da igreja. No imaginário social este processo constituía fator relevante para a 

salvação da alma. Os mortos passaram então a serem enterrados nas cidades em solos 

sagrados e os cemitérios em espaços abertos foram substituídos pela igreja ou por locais 

contíguos a elas. Os túmulos individuais foram se tornando raros na alta idade média, os 

corpos eram colocados em um mesmo espaço e não se considerava importante que 

fossem identificados. Nem todos, porém, possuíam a prerrogativa de serem enterrados 

nas igrejas ou em seus arredores, estes lugares estavam destinados prioritariamente aos 

detentores de poderes políticos, religiosos e financeiros. Segundo Petruski (2006) 

Com o passar do tempo, os espaços no interior das igrejas foram ficando 

escassos, chegando ao limite na segunda metade do século XIV, quando a 

Peste Negra assolou o território europeu, provocando a morte de milhares de 

pessoas em poucos meses, deixando os cemitérios abarrotados de corpos. A 

única saída para aquele momento era enterrar os corpos, também, no pátio 

das igrejas, o que gerou a criação dos cemitérios ao lado ou aos fundos 

delas. Assim, entre os séculos XII e XIV, os enterros foram se tornando cada 

vez mais religiosos, até chegarem ao seu auge no século XVII. (p. 98) 

 

 Na Europa, por medida sanitária, a partir do século XVIII os sepultamentos 

passam a acontecer em área aberta, nos chamados campos-santos ou cemitérios 

secularizados. A convivência com a morte e com o morto passou a sofrer 

transformações importantes. Petruski (2008) afirma que  

Na França, a nova postura diante da morte e dos mortos se delineou ao longo 

do século XVIII, no rastro do iluminismo e da secularização da vida 

cotidiana, criando-se uma atitude hostil à proximidade com pessoas 

moribundas e com os mortos. Além disso, os médicos também 

recomendavam que essa aproximação fosse evitada por motivo de saúde 

pública. O primeiro alvo desse novo discurso foram os cemitérios, 

especialmente o Cemitério dos Inocentes, localizado em Paris (p. 99). 

  

Há, também, neste período, uma acentuada sensibilidade familiar com os entes 

queridos mortos. Este fato pode ser verificado por meio da adoção das sepulturas 

individuais destinadas a acolher os restos mortais dos membros de uma mesma família. 

Segundo Freire (2006), “a aproximação familiar ocorrida neste período se reflete na 

adoção dos jazigos familiares como locais sagrados destinados à reunião dos membros” 

(p. 55). 

 A forte presença da cultura europeia por meio da colonização exerceu 

importante influência sobre a morte o morrer no Brasil. Koury (2003) considera que 
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as categorias elaboradas pelos estudiosos europeus, e principalmente as de 

Ariès, construídas para entender as atitudes perante a morte e o morrer na 

Europa e nos Estados Unidos, ou nos países industrializados do Ocidente, 

servem também para informar sobre a cultura funerária no Brasil. Pelo 

legado europeu e de seu embate com outras culturas presentes, como a 

africana e a indígena, que influenciou a formação do país desde a colônia, 

e as relações estabelecidas internacionalmente após sua independência. 

Bem como as instituições internacionais, como as igrejas, principalmente 

a católica, presentes na conformação do pensamento ocidental no seu veio 

judaico-cristão, e as ideias e ideais culturais, estéticos, acadêmicos, 

científicos e tecnológicos no Ocidente, que influenciaram os embates 

presentes na configuração e consolidação do pensamento nacional. É 

impossível, assim, buscar uma compreensão de um pensamento brasileiro 

e das atitudes de sua população, sem situar a história de sua singular 

formação social a nível internacional, especificamente ligado à cultura 

européia (p. 57). 

 

 Segundo Koury (2006), no Brasil do século XIX, a atitude diante da morte 

reportava-se àquela relatada por Ariès no transcurso da idade média denominada por ele 

de a morte domada. Ao pressentir a própria morte, o doente convocava os familiares, 

parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e anônimos para participarem da cerimônia de 

despedida. Naquele momento, pedia-se perdão pelos erros cometidos, entoavam-se 

cânticos e rezas, como preparação para a entrada nos lugares celestiais e o livramento da 

condenação eterna. A morte anunciada, seja através dos sonhos, premonições ou 

adoecimento, era bem vista, uma dádiva divina, pois assim garantia-se o tempo 

necessário para um devido ajustamento com a misericórdia divina. A morte súbita 

exigia dos familiares e da comunidade um esforço maior de devoção e penitência, pois 

impossibilitava o morto de se organizar espiritualmente por meio do arrependimento de 

seus pecados e garantia da salvação. Não somente o falecido sofria as consequências da 

morte repentina, mas a família e a comunidade também deveriam se fortalecer e 

oferecer sacrifícios religiosos por motivo dos riscos espirituais que a morte repentina 

apresentava para a coletividade. A morte repentina assustava por se atribuir a ela uma 

dimensão mística, expressa pelo temor da vizinhança em sofrer as consequências da 

inadvertência do morto, que não conduziu a vida de modo a garantir uma boa morte. No 

Brasil do século XIX, a sepultura era também um lugar sagrado e necessário ao destino 

do corpo para a salvação da sua alma. Morrer em terra firme tinha a importância de 

permitir o enterro na Igreja e assegurar a morada final junto aos santos (Reis, 1991). 

Como na Europa, foi assim também no Brasil, a morte e o morrer adquiriam expressões 

e interpretações sociais e religiosas e os destinos do corpo e da alma eram simbolizados 

e compartilhados coletivamente.  
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 Uma nova sensibilidade diante da morte e do morrer se configura nas sociedades 

ocidentais a partir da segunda metade do século XX. Segundo Ariès (2003), a morte na 

contemporaneidade sofreu um interdito. Esta interdição é expressa por meio de avanços 

científicos e tecnológicos cujo fim é garantir a vida a qualquer custo. A morte passou a 

ser um tabu. Já não se morre em casa, entre parentes, amigos e vizinhos, mas no 

hospital, solitário, em meio a instrumentos, aparelhos e medicamentos para garantir a 

sobrevivência do moribundo. A morte na modernidade foi interditada. Segundo Ariès 

(2003), já não se sabe mais o que é a morte.  

 Segundo Elias (2001), as atitudes do ser humano diante da morte sofreram 

mudanças significativas no curso do processo civilizador. A morte, de pública e 

familiar, vai se tornando um assunto interditado nas configurações sociais, distante da 

experiência cotidiana. Este autor relata que ocorreu um recalcamento do fenômeno 

morte, seja no plano individual ou coletivo. O local da morte, segundo este autor, foi 

deslocado do ambiente doméstico para os hospitais, o que coincide com a ideia de Ariès 

(2003) de interdito da morte. Atualmente, as pessoas morrem silenciosamente. A rotina 

hospitalar, suas normas e protocolos produzem uma morte higiênica, sem odores, os 

hospitais estruturam o cenário adequado onde a morte deve ocorrer. Para Elias (2001), o 

hospital é “uma área vazia no mapa social” (p. 36). 

 A exclusão do tema morte das questões cotidianas configura uma nova 

sensibilidade nas relações com aquele que vivencia a perda de um ente querido. Não há 

espaço para quem perdeu. A interdição da morte incide diretamente sobre as pessoas 

que vivenciam a perda de um ente querido. Por causa das novas tecnologias que 

garantem a vida a qualquer custo, a modernidade não tolera o tema morte e nem o que 

esteja a ela associado, não há espaço para a expressão da dor e do luto outrora 

compartilhados socialmente, a morte é um problema a ser vivido somente por quem 

perdeu (Freire, 2006). A memória do morto sobrevive com aqueles que com ele 

conviveram, mas deve ser particularizada e os sentimentos relativos a ela escondidos. 

Dos mortos só se volta a falar quando se tiver esquecido que eles morreram (Ariés, 

2003) e não é socialmente desejável fazer referência ao morto, melhor fazer de conta 

que ele não existiu.  

 1.4 Morte e perda de um filho: alguns apontamentos 

 

A morte de um ente querido na atualidade poderá significar para a pessoa que 

perdeu uma experiência solitária a ser vivenciada distante do contexto social (Elias, 
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2001; Freire, 2006; Koury, 2003). As demonstrações de solidariedade limitam-se às 

formalidades dos cortejos fúnebres e quem perdeu viverá a experiência do luto de modo 

particular. O silêncio de sua dor é socialmente desejável, o sofrimento pela morte causa 

incômodo na rede e na cena social em que o enlutado se insere, não convém mostrar que 

se está sofrendo.  

O sofrimento pela perda configura-se como uma experiência que assume um 

caráter individual, sem espaço nas relações cotidianas, para o qual as demonstrações de 

sofrimento e dor relacionados à perda de um ente querido obedecem às regras e normas 

socialmente estabelecidas (Freire, 2006; Koury, 2003).  

 Neste sentido, a interiorização do sofrimento afeta a subjetividade destes sujeitos 

e pode dar origem a sentimentos de inadequação social. O afastamento social do 

enlutado desencadeia conflitos de identidade significativos, pois sem espaço para 

compartilhar ou expressar sua dor, tende a construir uma autoimagem que se adeque à 

norma de que o sofrimento deva ser superado, o que colabora ainda mais para a 

individualização da sua dor.  

 As representações simbólicas e sociais que norteiam o significado da morte e do 

morrer na modernidade e como foram historicamente construídas determinam os modos 

de expressão da dor da pessoa que perdeu um ente querido no contexto de uma dada 

sociedade. Certamente, estes significados e representações passam por variações 

culturais e se modificam de acordo com os grupos e construções simbólicas, podendo 

estas modificações acontecer nos limites de uma mesma sociedade. Historicamente, os 

comportamentos frente à morte e ao morrer foram marcados por diferentes 

representações sociais (Freire, 2006), os significados atribuídos a estes temas, bem 

como os modos de vivenciar o luto, constituem experiências ao mesmo tempo pessoais 

e sociais.  

 Para alguns autores, o luto pela morte de um ente querido é vivido em fases ou 

estágios associados a sentimentos que variam desde a negação da morte até a aceitação 

e uma possível resolução do sofrimento relativo à perda (Bowby, 1990; Lindemann, 

1944; Parkers, 1972). As teorias propostas por estes pesquisadores sugerem uma 

tendência a individualizar o sofrimento relativo à perda de um ente querido, pois 

estabelecem limites para a sua ocorrência e acabam por negligenciar ou considerar 

superficialmente os aspectos sociais envolvidos neste processo. A dor sofrida por uma 

pessoa que perdeu um ente querido, conforme estas teorias, poderá converter-se em 

patologias e o enlutado deverá se submeter a intervenções médicas e psicoterapêuticas 
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para encontrar soluções adequadas para a sua experiência. Bromberg (2000) reafirma as 

fases estabelecidas para a vivência do luto em processos individualizantes e a sua 

classificação em reações normais ou anormais. Para essa autora, a experiência da perda 

assume uma dimensão individual, susceptível de se tornar uma psicopatologia, o que, 

segundo ela, ocorre inclusive com mães que perderam filhos. As considerações relativas 

às questões sociais que determinam o processo de luto não ficam evidentes no trabalho 

dessa autora.  

 Em estudo sobre o luto materno, Brice (2001) afirma que o sofrimento de uma 

mãe pela perda do filho pode ser entendido como formado por temas que se entrelaçam 

de uma maneira não linear ou distribuída em fases. Para este autor, a ausência do filho 

provocada pela morte é preenchida pelo sofrimento, e abandonar esta dor é tornar o 

filho ausente, esquecido, e, portanto, negar a sua existência passada. Esta reflexão, 

portanto, nos leva a perceber que os sentimentos pela perda do filho podem ser 

intermináveis e esquecê-lo seria negar a identidade materna e o amor que se sentia pelo 

filho.  

 Sobre esse aspecto, Martins (2001) ao estudar o discurso de mulheres que 

perderam filhos, apresenta uma reflexão importante. Segundo ela, as mães “negam-se a 

esquecê-lo, a fazer de conta que não existiu, ‘tocando a vida para frente’” e acrescenta, 

“mais que ‘pessoas que não sabem lidar com a perda’, são verdadeiras ‘guerreiras do 

sentido’. São também, seguramente, ‘transgressoras do luto’” (p. 113).  

 Ainda, com relação ao luto e às lembranças dos filhos, Rangel (2008), em 

pesquisa que envolveu a análise de conteúdo de entrevistas com pais e mães que 

perderam filhos, conclui que “as mães, mais que os pais, insistiram nas lembranças do 

filho morto e enfatizaram as perdas e pesares pelo relacionamento perdido” (p. 333). 

 Ainda, com relação à morte de um ente querido, Morim (1997) destaca que o 

sofrimento pela perda está relacionado ao reconhecimento que o morto tem para quem 

perdeu, quanto mais próxima a pessoa que morreu, mais violenta é a dor.  

 Os estudos e pesquisas apresentados aqui contribuem para que possamos 

compreender as atitudes sociais diante da morte e os modos como este tema é tratado na 

atualidade. Com base no que foi discutido até agora, apresentaremos os objetivos e os 

procedimentos desta pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

 Investigar as construções sociais da identidade e da maternidade em mulheres 

que perderam filhos.  

 

2.2 Específicos: 

1) Caracterização pessoal das entrevistadas, com as variáveis estado civil, 

número de filhos, idade, ocupação, religião, tempo do falecimento do filho ou filha e 

motivo do falecimento. 

2) Identificar e descrever os significados atribuídos pelas entrevistadas à 

maternidade. 

3) Identificar e descrever o entendimento das entrevistadas sobre a morte. 

4) Identificar e descrever os impactos da perda na dinâmica das relações 

familiares. 

5) Identificar e descrever o apoio social e afetivo recebido por pessoas próximas. 

6) Identificar e descrever as dificuldades encontradas ao falar sobre a morte do 

filho ou filha no contexto das relações cotidianas. 

7) Identificar e descrever como aconteceu o retorno às atividades habituais após 

a perda. 

8) Identificar e descrever as dificuldades encontradas pelas entrevistadas em 

conversar com pessoas que não passaram pela mesma experiência de perda de um ente 

querido. 

9) Identificar e descrever o significado social para as entrevistadas dos ritos que 

envolvem a morte (como velório, sepultamento, missa). 

10) Identificar e descrever as mudanças ocorridas com as entrevistadas relativas 

às exigências da vida cotidiana após a perda. 

11) Identificar e descrever como as memórias do filho ou filha que morreu 

repercutem nos significados que as entrevistadas atribuem à maternidade e as estratégias 

utilizadas para o enfrentamento desta perda. 

12) Identificar e descrever como a saudade do filho ou filha causa sentimentos 

de inadequação às expectativas sociais do papel de mãe.  



38 

 

 3 MÉTODO 

 3.1 Caminhos percorridos 

 

Este trabalho pretende apresentar as vivências narradas por mulheres após a 

morte súbita de um(a) filho(a) em situações violentas4.  Para tanto, diante da dificuldade 

de se conceituar a violência (Minayo, 2005) e da dimensão histórica, social e cultural 

que seus significados podem alcançar, estabelecemos para este estudo quais seriam os 

eventos que consideraríamos como fatos violentos e ocasionaram a morte das pessoas 

envolvidas. Portanto, foram consideradas violentas as mortes provocadas por acidentes 

de trânsito, domésticos, no trabalho, afogamento e homicídio. A escolha por entrevistar 

mães que perderam filhos em situações violentas deveu-se ao fato de que, nestas 

condições, não foi oportunizado a elas elaborar o conteúdo de sofrimento e dor pela 

perda como acontece em situações em que a morte é precedida por adoecimento e, 

portanto, seria facultado cuidar do filho e organizar um ritual de despedida. As 

informações que compõem estas histórias foram obtidas por meio de entrevistas 

individuais com roteiro semiestruturado realizadas com as mães. Antes de 

apresentarmos as histórias que nos foram narradas, consideramos importante informar 

ao leitor os caminhos percorridos pelos pesquisadores que possibilitaram as entrevistas 

com estas mães.  

A proposta inicial para a realização deste trabalho foi que os contatos com as 

mães a serem entrevistadas acontecessem a partir do Sistema de Informações de um 

Hospital de grande porte com Unidade de Pronto-Socorro e referência para atendimento 

de Urgência e Emergência, grupos de apoio às pessoas com perdas irreparáveis e 

espaços comunitários em que fosse concedido acesso aos pesquisadores.  

Primeiramente, foram realizados os protocolos exigidos pela Instituição 

Hospitalar e, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital (ANEXO 

I), os pesquisadores solicitaram à Comissão de Óbitos Hospitalar a relação de nomes 

                                                 
4 A portaria nº 737, de 16 de maio de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Redução da 

Mortalidade por Acidentes e Violência, considera “violência o evento representado por ações realizadas 

por indivíduos, grupos, classes, nações, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e ou espirituais 

a si próprio ou a outros”. Por outro lado, “acidente é entendido como o evento não intencional e evitável, 

causador de lesões físicas e ou emocionais no âmbito doméstico ou nos outros ambientes sociais, como o 

do trabalho, do trânsito, da escola, de esportes e o de lazer. Os acidentes também se apresentam sob 

formas concretas de agressões heterogêneas quanto ao tipo e repercussão. Entretanto, em vista da 

dificuldade para estabelecer, com precisão, o caráter de intencionalidade desses eventos, reconhece-se que 

os dados e as interpretações sobre acidentes e violências comportarão sempre certo grau de imprecisão.” 

Para o nosso estudo, as mortes acidentais foram classificadas também como violentas.  
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dos pacientes atendidos na Unidade de Pronto-Socorro, cujas mortes aconteceram por 

causas externas. De posse desta relação, os pesquisadores, autorizados pelo Gerente da 

Unidade, consultaram o programa informatizado que armazena dados sobre pacientes 

atendidos pelo Hospital que permitiriam conhecer as condições em que a morte ocorreu 

e o acesso às famílias dos pacientes mortos. Porém, concluímos que simplesmente 

telefonar para as mães, alicerçados nas informações dos registros da Instituição, e 

convidá-las para participar da pesquisa mostrou-se demasiado técnico. Diante deste 

impasse, resolvemos que o encontro com as participantes ocorreria de modo mais 

sensível e, portanto, conversaríamos primeiramente com os Psicólogos que atenderam 

as mães e seus familiares durante o período em que estiveram sob os cuidados do 

Hospital. Para tanto, seria solicitado aos Psicólogos das Unidades em questão, Sala de 

Emergência ou CTI pós-cirúrgico, que nos fornecessem informações sobre o 

atendimento a estas famílias, o que seria possível a partir das anotações em caderno de 

registros de atendimentos destes profissionais e, se necessário, consulta à evolução 

anotada por eles nos prontuários. Por isso, deveria ser realizada outra seleção na relação 

fornecida pelo Hospital na qual deveriam constar somente os nomes dos pacientes cujas 

famílias foram atendidas pelo serviço de Psicologia.  

Importante esclarecer que os pesquisadores não estavam autorizados a acessar os 

prontuários dos pacientes e, por conseguinte, só nos seria possível conhecer o conteúdo 

das anotações escritas pelos Psicólogos se eles concordassem em compartilhar conosco 

as informações contidas em seus registros pessoais, em que constam, geralmente, a data 

do atendimento, o nome do paciente internado, das pessoas atendidas, a Unidade em 

que o atendimento aconteceu e referências sobre a evolução dos casos.  Também, 

consideramos que por se tratar de um assunto que mobiliza os mais diversos 

sentimentos, lembranças difíceis de serem relatadas e, em alguns casos, a hipótese de 

uma proibição discreta entre os familiares de se fazer referências a pessoa que morreu, 

seria de fundamental importância envolver estes profissionais no processo.   

Orientados por esta reflexão, foram promovidas as ações para se realizar a 

primeira entrevista.  O nome da pessoa e o número do telefone, presentes nos registros 

da paciente, e que nos proporcionariam a primeira entrevista eram de um colega da 

empresa em que ela trabalhava. Em contato com ele, indagamos quanto à possibilidade 

de nos fornecer informações que nos conduzissem à família da paciente, ao que ele se 

prontificou.  
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Neste primeiro caso, haviam decorrido seis meses da morte da filha e, após 

esclarecimentos e informações que proporcionaram segurança para subsidiar a decisão 

de nos conceder a entrevista, a mãe agendou o encontro em sua casa. Porém, as ações 

processadas para a primeira entrevista provocaram nos pesquisadores novas reflexões 

quanto à necessidade de se construir caminhos que assumissem contornos mais 

cuidadosos com a subjetividade das mães. Embora tecnicamente já houvéssemos obtido 

no hospital os dados que nos seriam importantes para se estabelecer novos contatos com 

possíveis participantes da pesquisa, optamos por privilegiar o modo de aproximação das 

mães por meio de grupos de apoio e indicações por pessoas conhecidas e, dessa forma, 

decidimos que as informações recolhidas no hospital não seriam mais utilizadas para 

promover os encontros com as mães.  

 Schimidt e Toniette (2008) já haviam indicado que tais mudanças de estratégia 

de coleta são comuns em pesquisa qualitativa, pois  

 

O método apresenta-se como um horizonte ideal afrontado, 

sistematicamente, pelas vicissitudes e pelos imprevistos das 

relações concretas estabelecidas no campo. O projeto e seus 

procedimentos são intenções que permitem pôr a pesquisa 

em movimento, numa disposição, contudo aberta, à própria 

invenção de dispositivos metodológicos capazes de 

acompanhar o que se apresenta no campo. Colaboradores e 

interlocutores são, nesse sentido, muito mais do que meros 

informantes, sugerindo, muitas vezes, caminhos 

interessantes para o andamento da investigação. (p. 103) 
 

Para atender a este novo planejamento, fizemos contato com a Coordenadora de 

um grupo de apoio às mães que perderam filhos e solicitamos a ela que divulgasse a 

pesquisa para as participantes. As reuniões do grupo aconteciam mensalmente com o 

objetivo promover espaço de socialização para mulheres que perderam filhos. A 

coordenadora informou às mães sobre a pesquisa e três mulheres se interessaram em 

participar. Das mães que contatamos, uma não pôde participar da pesquisa, pois não 

atendia ao critério de ocorrência de até, no máximo, três anos da morte do filho, 

conforme iremos esclarecer em seção posterior. 

Esgotadas as possibilidades de nos aproximarmos das mães interessadas em 

colaborar com a pesquisa por meio do grupo de apoio, solicitamos a pessoas conhecidas 

que nos indicassem mulheres com vivência de perda dos filhos por morte súbita e 

violenta. Entretanto, mesmo que muitas pessoas tenham se mostrado dispostas a 

colaborar conosco, estas indicações foram raras e insuficientes para compor nosso grupo 
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de entrevistadas e isto se deveu a diversos motivos como, por exemplo, a indicação de 

mães que não preenchiam o perfil proposto para a realização da pesquisa, mesmo que 

tenhamos antecipadamente esclarecido os nossos interlocutores sobre o perfil das 

mulheres que seriam entrevistadas.  

Em meio aos impasses encontrados para promover o encontro com mães que 

colaborassem com a nossa pesquisa, fomos surpreendidos por um acontecimento casual 

que colaborou conosco, proporcionando-nos entrevistar uma das mulheres que 

compõem o grupo de mães que apresentamos neste trabalho. A mulher a quem nos 

referimos neste episódio era uma funcionária da instituição em que um dos 

pesquisadores trabalha.  Inicialmente, a conversa com ela se deu com o objetivo de 

organizar os serviços da Unidade, mas o encontro extrapolou sua finalidade inicial e 

convergiu espontaneamente para a vida pessoal desta mulher que se revelou angustiada 

pela perda de dois filhos em situações violentas, o que era desconhecido pelos demais 

funcionários, inclusive pelo pesquisador. Aquele momento de diálogo favoreceu o 

convite para que colaborasse com os pesquisadores ao que ela, sem hesitar, concordou. 

Esta mesma mulher indicou-nos outras duas mães que lhe eram conhecidas e que, após 

contato pelos pesquisadores, também aceitaram conceder-nos as entrevistas.  

 Neste trabalho, apresentaremos o relato de sete mães, o que foi suficiente para 

empreender as investigações propostas, porém, é necessário esclarecer que os contatos 

realizados foram superiores a este número. Como informado, por opção dos 

pesquisadores, somente uma das mulheres contatadas apresentava história de 

atendimento do filho no Pronto-Socorro Hospitalar e o acesso às outras mães se deu a 

partir de contato com o grupo de apoio e por indicação de pessoas conhecidas. Algumas 

mulheres indicadas não foram entrevistadas por questões relacionadas às delimitações 

do estudo, entretanto, os pesquisadores ofereceram apoio possível, e uma delas foi 

encaminhada para atendimento pela equipe de saúde da família. Igualmente, duas das 

mães cujas narrativas apresentamos neste trabalho foram referenciadas junto às equipes 

de saúde da família e um dos casos foi discutido pessoalmente com a Assistente Social 

da Unidade de Atenção Primária à Saúde.  

 Ainda, com relação às mulheres contatadas cuja entrevista não foi realizada, 

destacamos a de uma mãe indicada por um interlocutor, mas que o encontro não 

aconteceu porque o marido nos contou que a família não queria que ela falasse do 

assunto relacionado à morte do filho, pois se encontrava em tratamento médico e 
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psicoterápico e temiam que a entrevista desencadeasse crises emocionais e 

comprometesse os avanços conquistados por ela.   

As entrevistas aconteceram em data, horário e local escolhidos pelas mães. No 

primeiro contato, elas foram informadas sobre a possibilidade da entrevista ocorrer em 

um dos consultórios do Serviço de Psicologia Aplicada da UFMG, caso lhes fosse 

conveniente. As participantes foram esclarecidas, também, sobre a importância de se 

sentirem a vontade para interromper a entrevista. Algumas delas sugeriram que os 

pesquisadores, por não serem mulheres, poderiam ter dificuldade em compreender os 

seus relatos e os sentimentos associados a eles.  

Interessante mencionar que uma das questões recorrentes observadas pelos 

pesquisadores foi o fato das pessoas, em geral, apresentarem dificuldades para falar 

sobre a morte e o morrer. Muitos dos nossos interlocutores, para os quais solicitamos 

indicações de mães conhecidas que perderam seus filhos, estabeleceram conversações 

sobre o tema dizendo quanto às dificuldades que teriam em escutar pessoas com relato 

de perdas de entes queridos. Outras pessoas disseram que, mesmo conhecendo mulheres 

próximas que vivenciavam estas experiências, preferiam não indicar, pois presumiam 

que estas mães e suas famílias não queriam falar no assunto.  

Durante as entrevistas, os sentimentos, as emoções e as recordações apresentadas 

pelas mães foram intensas, o que foi importante para realizar a análise das vivências 

conforme será exposta neste trabalho.  As histórias narradas, ao contrário do que, talvez, 

se poderia esperar, não foram exaustivas ou permeadas somente por lamentações, 

angústias e revoltas. Muitas vezes, elas se reportaram a momentos imensamente felizes 

vivenciados com seus filhos, sorriram e choraram, falaram da perda e do esforço 

contínuo e diário para se convencerem da morte do filho. Uma das mulheres 

entrevistadas selecionou fotos que considerou importante mostrar ao entrevistador, o 

que estimulou sensíveis lembranças sobre sua própria vida e a do filho. Outra mãe 

indicou ao entrevistador um livro que havia lido nos primeiros meses da morte do filho 

e lhe havia proporcionado consolo.  

Quatro das mulheres entrevistadas, cujas narrativas apresentamos neste trabalho, 

tiveram os filhos assassinados. Embora tenham falado da revolta, indignação e 

impunidade, elas não aprisionaram suas narrativas a estes sentimentos, mas, deixaram 

claro que eles existem.  

No decorrer dos relatos, as mães não somente narraram suas experiências, mas 

se empenharam para que as informações fossem compreendidas, compartilhadas e 
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conhecidas pelos pesquisadores e, por isso, nossa posição não se limitou a de meros 

expectadores dos fatos.  

As histórias compartilhadas por estas mães dizem respeito a uma experiência 

para a qual a única resposta encontrada tem sido buscar forças para sobreviverem a ela. 

Os pesquisadores foram cuidadosos para que, durante as entrevistas, as mães decidissem 

se queriam responder ou não às questões apresentadas a elas para evitar que os 

encontros acrescentassem uma dose maior de sofrimento às suas vidas. Dessa forma, 

nossa intenção foi permitir que elas narrassem suas histórias do modo como foram 

percebidas e vivenciadas, o que tentaremos apresentar neste trabalho.  

Após esta breve exposição sobre como se processou o contato com as 

participantes e os caminhos percorridos para nos aproximarmos delas, iniciaremos a 

apresentação dos sujeitos.   

 3.2 Os sujeitos 

  

  O grupo de mulheres entrevistadas foi composto por sete mães, com idades que 

variaram de 39 a 56 anos, que perderam os filhos por morte súbita e por causas externas, 

com características de violência conforme descrito acima, cujo tempo decorrido da 

morte do filho até o momento da entrevista fosse igual ou superior a seis meses e não 

ultrapassasse três anos. Os pesquisadores presumiram que delimitar o período de tempo 

poderia ser importante para compor um grupo mais homogêneo, o que nos permitiu uma 

análise mais consistente das narrativas quando elas foram comparadas. Esclarecemos, 

também, que não nos detivemos em aspectos relacionados às condições 

socioeconômicas das mães entrevistadas. Estas mães apresentaram níveis de 

escolaridade diversos, que variaram desde educação básica incompleta (5 entrevistadas) 

até formação em pós-graduação (2 entrevistadas). Destacamos que a idade que o filho 

morreu não foi incluída como critério para participar da pesquisa, porém constatamos 

que todos eram muito jovens com idade variando entre 21 a 32 anos e, em um dos 

casos, a mãe relatou-nos que o filho morreu quando tinha apenas três anos.  

 As mães que nos ofereceram seus depoimentos mostraram-se interessadas em 

contar suas histórias e, algumas, destacaram que falar do filho lhes proporcionava meios 

de preservar na memória e as lembranças sobre eles e a possibilidade de organizar os 

sentimentos, emoções e pensamentos relacionados ao evento trágico que os vitimou.  
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 Em todos os contatos limitamo-nos a apresentar a pesquisa e fomos atentos para 

que as mães não se sentissem constrangidas a falar sobre as perdas e por isso cuidamos 

para que a exposição de nossos objetivos não repercutisse para elas como estratégia de 

convencimento para que as entrevistas ocorressem.  

 3.3 Procedimento de coleta dos dados 

 

A coleta dos dados aconteceu entre os meses de setembro de 2010 e maio de 

2011 e o tempo das entrevistas variou entre 51 minutos a três horas e quinze minutos. 

Todas as entrevistas foram gravadas após autorização dos sujeitos por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II). O dia, o local 

e a hora dos encontros foram escolhidos pelas participantes e os pesquisadores 

cumpriram integralmente a agenda estabelecida. Consideramos importante mencionar 

que desde o primeiro contato com as participantes, todos ocorreram por telefone e 

somente dois convites foram feitos pessoalmente, até o momento das entrevistas, 

cuidamos para que elas sentissem segurança para nos receber, confiança nos 

pesquisadores e espontaneidade para nos relatar as suas vivências.  

Para obter os dados que nos proporcionaram as informações que subsidiaram a 

análise realizada nesta pesquisa, utilizamos como método a entrevista qualitativa. 

Segundo Gaskell (2008),  

o mundo social não é um dado natural, sem problemas: ele é ativamente 

construído por pessoas em suas vidas cotidianas, mas não sob condições 

que elas mesmas estabeleceram. Assume-se que estas construções 

constituem a realidade essencial das pessoas, seu mundo vivencial. O 

emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o mundo da 

vida dos respondentes é o ponto de entrada para o cientista social que 

introduz, então, esquemas interpretativos para compreender as narrativas 

dos atores em termos mais conceptuais e abstratos, muitas vezes em 

relação a outras observações. (p. 65)  

 

  Conforme este autor, a compreensão das experiências vivenciadas pelos sujeitos 

da pesquisa é favorecida por meio da entrevista e, por isso, este instrumento foi 

fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. A entrevista é um instrumento que 

permite ao pesquisador estabelecer conversações com uma pessoa, privilegiando um 

tema específico, orientado para a coleta de informações que serão utilizadas para o 

desenvolvimento e a compreensão das relações dos entrevistados com a situação a ser 

estudada (Breakwell, 2010; Flick, 2010; Gaskell, 2008).   

As entrevistas foram orientadas por um roteiro semiestruturado (ANEXO I) que, 

além de organizar os pesquisadores para os encontros, serviu para assegurar que 
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questões importantes relativas ao tema em estudo não deixassem de serem incluídas no 

processo de interação entre o pesquisador e as participantes. Com este objetivo, o 

roteiro de entrevistas contemplou, além de informações de caráter estritamente pessoais, 

um conjunto de temas relacionados ao significado da maternidade, às experiências de 

maternidade vivenciadas pelas entrevistadas antes e após a morte do filho, compreensão 

sobre a morte, socialização dos sentimentos relativos à perda do filho, apoio social 

recebido e os modos de enfrentamento das condições adversas que se apresentaram após 

a perda.  Devemos esclarecer, contudo, que o roteiro não se constituiu um limite rígido 

com o objetivo de deter as participantes em um espaço de comunicação severamente 

controlado pelas questões a elas apresentadas (Gaskell, 2008). Ao contrário, foi 

solicitado às mães que narrassem suas histórias do modo como foram vivenciadas por 

elas e as questões do roteiro semiestruturado constituíram uma intervenção discreta do 

pesquisador durante a evolução destas narrativas. 

 O roteiro semiestruturado permitiu que as participantes elaborassem as 

respostas às questões que lhes eram apresentadas sem se prenderem ao enunciado, o que 

estimulou a profundidade dos relatos e acesso espontâneo às recordações relativas aos 

filhos. Embora os pesquisadores tenham construído um roteiro semiestruturado para 

alcançar os fins e objetivos da pesquisa, algumas das questões não precisaram ser 

pronunciadas pelo entrevistador, pois foram narradas livremente pelas participantes. 

Breakwell (2010) afirma que na entrevista semiestruturada 

O entrevistador tem um número de tópicos a cobrir, mas as 

questões precisas e sua ordem não são fixadas, permite-se 

que elas se desenvolvam como um resultado do intercâmbio 

com o semiestruturado entrevistado. Respostas abertas 

permitem aos entrevistados dizer tão pouco ou tanto quanto 

eles acharem melhor. (p. 243)  

 

Portanto, o entrevistador foi atento para que as participantes compreendessem as 

questões que lhes eram propostas, pedissem esclarecimentos ou retomassem 

comentários anteriores para elaborar novas narrativas. Breakwell (2010) acrescenta 

ainda que  

Mesmo que ela não constitua a base lógica integral da 

pesquisa, deve ser dada ao entrevistado alguma noção de 

porque as questões estão sendo perguntadas e deve-se sentir 

que a sequência das questões faz sentido. (p. 244)  
 

 Deste modo, as questões foram apresentadas conforme transcorria a entrevista, 

sem que o entrevistador estabelecesse tempo para resposta, hierarquia para as questões e 

em muitos casos as narrativas elaboradas para uma questão apresentavam conteúdos que 
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respondiam a outros itens planejados no roteiro semiestruturado e que ainda não haviam 

sido pronunciados.  

Um aspecto importante a ser considerado relaciona-se às intensas emoções 

suscitadas nas participantes pelo conteúdo dos relatos por elas narrados. Com o objetivo 

de oferecer apoio psicológico após as entrevistas, caso fosse preciso, os pesquisadores 

disponibilizaram atendimento e possibilidade de encaminhamento para atenção 

especializada, o que foi informado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO II).  Segundo Breakwell (2010) 

É essencial evitar oferecer conselho ou aconselhamento 

como parte da entrevista de pesquisa, a menos que isso tenha 

sido explicitamente acordado previamente. Se o entrevistado 

ficar descontrolado ou agitado, o pesquisador deve garantir 

que isso lhe seja concedido e, usualmente, não deve se retirar 

até que o entrevistado seja acalmado ou outro suporte tenha 

sido providenciado. O pesquisador que estiver lidando com 

um tema delicado deve se certificar de ter pronta informação 

acerca de onde o entrevistado pode encontrar 

aconselhamento. (p. 248) 

 

 

 Diante disso, cuidamos para que as mães entrevistadas não somente expusessem 

suas experiências, mas recebessem suporte psicológico, social e médico quando 

necessário.  

 3.4 Procedimento de análise dos dados 

 

 Os processos de subjetivação presentes nas experiências de mulheres que 

perderam filhos em situações violentas constituem um dos caminhos possíveis para se 

conhecer os mecanismos sociais e culturais que norteiam e produzem o sentido da morte 

e do morrer e seu impacto na identidade materna. Para tanto, utilizamos o método 

fenomenológico como procedimento para análise dos dados que resultaram das 

entrevistas realizadas com as mães participantes.  

 A pesquisa com metodologia de perspectiva fenomenológica permite a 

apreensão dos aspectos significativos dos fenômenos relacionados à vivência dos 

sujeitos e o modo como eles se apresentam à consciência. O interesse do método não é o 

mundo que existe, mas o modo como a vivência se apresenta na consciência enquanto 

sentido, a sua finalidade é chegar à “estrutura” do fenômeno. Trindade, Menandro e 

Gianordoli-Nascimento (2007) afirmam que, quando comparado aos métodos 

tradicionais procedentes das ciências naturais, o método fenomenológico apresenta a 

importante característica de “buscar a experiência tal qual foi ou é vivenciada” (p. 74). 
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As autoras esclarecem que a utilização da metodologia de base fenomenológica pode ser 

conjugada com diferentes aportes teóricos sem comprometer a concepção teórica do 

problema apresentado.  

 A fenomenologia relaciona-se à totalidade das experiências vividas por um 

indivíduo e, neste contexto, a consciência tem um lugar de destaque (Giorgi, 1997). Este 

autor afirma que ela é o “meio de acesso a tudo que ocorre na experiência” (p. 388).  

Portanto, é na consciência que a experiência vivida é interpretada pelo indivíduo e nela 

adquire significado.  

 Segundo Giorgi (1997), em uma pesquisa de orientação fenomenológica, o 

pesquisador deve evitar construir hipóteses sobre o objeto estudado ou elaborar uma 

compreensão prévia do fenômeno por meio de teorias, leis ou explicações já existentes. 

Em oposição aos métodos puramente empíricos, este autor afirma que a metodologia de 

enfoque fenomenológico não se importa com os fatos, mas os considera como exemplos 

de significação ou de essência. Portanto,  

O pesquisador fenomenológico, que trabalha no contexto da 

redução fenomenológica, jamais se refere ao âmbito 

empírico. As conotações usuais associadas à validade e à 

confiabilidade não podem, pois, servir de critérios. A 

expressão dos resultados não remete aos fatos, mas apenas às 

significações expressas pelos fatos, as quais, em princípio, 

poderiam ser expressas por outros fatos. (p. 405) 

 

 Esse mesmo autor acrescenta, ainda, que numa pesquisa de enfoque 

fenomenológico, o sujeito descreve os fatos vividos por ele do modo como foram 

percebidos, o que oferece ao pesquisador as unidades de significados a serem analisadas 

e constitui o fenômeno a ser estudado. O enfoque fenomenológico é orientado, portanto, 

para revelar o que há de significativo para a experiência investigada, o que irá colaborar 

para o conhecimento da totalidade da experiência relatada.  Assim sendo, a posição do 

pesquisador é apreender a experiência tal qual foi narrada pelo sujeito, sem, contudo, 

associar os sentidos a ela atribuídos ao contexto empírico em que ocorreu.  

 Deve-se ressaltar que, nas pesquisas em Ciências Humanas, muitos 

pesquisadores têm utilizado métodos com enfoque fenomenológico. As entrevistas 

produzidas nesta pesquisa foram analisadas conforme o modelo proposto por Bullington 

e Karlsson (1984) e desenvolvido por Trindade (1991) que verificou as Representações 

Sociais da maternidade e da paternidade da clientela de um Serviço de Aconselhamento 

Genético, em suas relações com o cotidiano. Importante citarmos, ainda, os trabalhos 

desenvolvidos por Gianordoli- Nascimento (2006), que utilizou este método para 
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descrever a experiência de mulheres que militaram contra a ditadura militar no Brasil e 

por Menandro (1995), que investigou o fenômeno da convivência familiar com 

indivíduo afetado por Distrofia Muscular de Duchenne.   

 O roteiro e o procedimento da entrevista constituíram etapas importantes para a 

utilização do método, pois o relato das vivências das entrevistadas foi fundamental para 

as etapas posteriores da análise e elaboração da estrutura do fenômeno da experiência 

que se queria compreender. Os dados das entrevistas foram organizados seguindo as 

fases descritas por Trindade (1991): 

Fase 1: Realiza-se a leitura da transcrição integral das entrevistas com o objetivo de 

determinar as “unidades de significado, que são os aspectos das falas dos participantes 

que consideramos importantes para o nosso objetivo” (p.36). 

Fase 2: Após a identificação das unidades de significado, as entrevistas são 

reorganizadas de acordo com aquelas, respeitando a transcrição literal. A distribuição 

das falas dos entrevistados nas unidades independe da sequência em que foram 

verbalizadas. Um mesmo trecho da entrevista, se necessário, pode ser incluído em mais 

de uma unidade (p. 37).  

Fase 3: As falas dos sujeitos são convertidas em uma linguagem parcialmente 

padronizada, “focalizada no fenômeno sob observação” (p. 37).  

Fase 4: “Transformação das unidades de significado em uma ‘estrutura’, articulando os 

constituintes de significado específico encontrados nas respostas” (p. 37). 

 Segundo Bullington e Karlsson (1984), “a completa compreensão de um 

fenômeno não é o resultado de uma simples enumeração de constituintes, mas sim o 

modo como cada constituinte se relaciona com cada outro constituinte” (p. 61). 

Portanto, as estruturas são produzidas a partir da apreensão pelo pesquisador dos 

significados atribuídos aos fenômenos e que, em seu conjunto, permitem uma visão 

integrada de cada um dos sujeitos.  

 Conforme Trindade, Menandro e Gianordoli-Nascimento (2007),  

 

O tipo de resultado que os pesquisadores buscam através do 

método fenomenológico são os “significados psicológicos” 

ou as “constituintes de significados”, ou seja, temas 

constituintes das descrições e reveladores da “estrutura” do 

fenômeno vivido (p. 78).  

 

 As unidades de significado são elementos presentes no roteiro e outras 

considerações realizadas durante a entrevista.  As estruturas individuais forneceram uma 
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análise integrada das unidades de significado conforme narradas pelas mães. Importante 

ressaltar que a vivência do fenômeno comporta semelhanças entre as mulheres 

entrevistadas, mas também diferenças.  

 Na próxima seção, serão apresentadas as estruturas narrativas produzidas a partir 

das unidades de significados    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 4 RESULTADOS 

 

 Ao iniciarmos esta seção, consideramos importante informar ao leitor que foram 

utilizados nomes fictícios para garantir o anonimato das entrevistadas. Ao nos 

referirmos aos familiares, utilizamos a palavra que designa o grau de parentesco, sem, 

contudo, recorrermos ao uso de nomes substitutivos, estratégia que utilizamos, 

inclusive, para os filhos que morreram, porém, as referências a eles estão explícitas nos 

textos. Todas as participantes, ao serem questionadas sobre o número de filhos, 

informaram-nos primeiramente uma quantidade em que considerou o filho morto e, por 

isso, ao relatarmos este dado, incluímo-lo como compondo a quantidade de filhos da 

entrevistada.  

 Nossos esforços se deram no sentido de articular as unidades de significado 

preservando fielmente as narrativas para que nosso leitor possa compreender as 

experiências vivenciadas pelas mães e se aproximar da realidade como nos foi 

informada por elas.  

 Não constituiu intenção deste trabalho relatar elementos trágicos relativos aos 

fatos que provocaram a morte dos filhos, mas sim os sentimentos e vivências que lhes 

foram associados pelas mulheres que nos contaram suas experiências. As estruturas 

narrativas apresentadas a seguir foram, portanto, produzidas a partir das entrevistas 

concedidas pelas participantes e expostas de acordo com a sequência em que ocorreram.  
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Dos nossos planos é que tenho mais saudade. 

Quando olhávamos juntos 

Na mesma direção. 

Aonde está você agora 

Além de aqui dentro de mim? 

Agimos certo sem querer, 

Foi só o tempo que errou. 

Vai ser difícil sem você 

Porque você está comigo 

O tempo todo. 

 

Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Russo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dado_Villa-Lobos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Bonf%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renato_Russo
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 4.1 As narrativas das mães 

 

Sujeito: Márcia 

Estado civil: casada 

Nº de filhos: 4  

Idade: 44 

Religião: Evangélica  

Tempo de falecimento da filha: seis meses  

Motivo do falecimento: acidente no trânsito (atropelamento) 

 

 A entrevista com Márcia aconteceu em sua casa após seis meses da morte da 

filha por causa de atropelamento por um ônibus em uma avenida localizada no centro da 

cidade onde reside. Trabalhadora, casada e mãe de mais três filhos, participa, quando 

pode, dos cultos de uma igreja evangélica: “Vou à igreja evangélica, gosto da igreja 

evangélica”. Ela foi a primeira filha de Márcia. Soube que estava grávida porque as 

alterações corporais consequentes dos primeiros meses de gestação fizeram com que a 

cunhada a orientasse a procurar um médico. A notícia que iria ser mãe soou agradável: 

“É bom a gente saber que vai ser mãe.”  

 A maternidade ocupa um lugar central em sua vida: “Ser mãe não tem 

explicação, ser mãe é ser tudo”. Após o nascimento da primeira filha, Márcia passou a 

priorizar os cuidados maternos, responsabilizando-se pela sua educação, saúde e por 

zelar para que ela aprendesse bons comportamentos e uma conduta socialmente 

adequada. Assim procedeu com os filhos que vieram depois. Para ela, o sustento 

material dos filhos é relevante no papel materno, pois como mãe deve se esforçar para 

que os filhos sejam supridos minimamente em suas necessidades, como uma 

alimentação adequada e atenção para os momentos de adoecimento. Os gastos com a 

criação dos filhos são de responsabilidade do marido, mas ela deve contribuir também 

por meio do seu trabalho, o que lhe confere o status de boa mãe: “Eu me julgo uma mãe 

boa porque eu faço unha, não deixo faltar nada para eles na medida do possível, é o pão, 

uma fruta (...) eu não deixo faltar nada pra eles. Graças a Deus sou uma mãe atenciosa, 

se passar mal vou paro hospital, corro, eu estou disposta a tudo (...). Tento educar no 

caminho certo, não de coisa errada”. Uma mãe deve “quase ler” os pensamentos dos 

filhos, é o que ela deixa claro ao dizer que a filha era como se fosse sua mãe, porque só 

faltava ler os seus pensamentos. Além disso, a filha contribuía juntamente com o pai e 

ela para a organização do espaço doméstico, tanto financeiramente, destinando parte de 

seu salário para este fim, como no cuidado com os outros irmãos, pois “era uma moça 
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que me ajudava em tudo, dentro de casa com os irmãos, desde pequena olhava os 

irmãos”.  Márcia aponta o diálogo como algo importante na relação com os filhos. A 

relação dela com a filha tinha características que, segundo as outras pessoas, 

assemelhava-se ao vínculo de irmãs: “A gente brincava, sempre saiamos juntas. Uns 

falavam que nós éramos irmãs (...)  andávamos na rua de mãos dadas, abraçadas”. 

  A criação que Márcia recebeu dos pais exerceu influência na educação e cuidado 

que tem com os filhos, não somente do modo como foi tratada pelos pais, mas também 

o modo como os tratava: “A gente tenta passar para os filhos como a gente foi com pai e 

com a mãe, a educação que a gente teve. Mas isso ai, na medida do possível, a gente vai 

fazendo o que pode”.  Para ela, é importante que esta herança dos pais seja preservada. 

 A exposição do marido a períodos instáveis financeiramente aumenta a 

ansiedade de Márcia com relação ao cuidado com os filhos. Quando isso acontece, e o 

sustento da casa fica economicamente ameaçado, Márcia se desespera: “Quando meu 

esposo está apertado eu fico desesperada, quando um menino pede um leite, um pede 

uma coisa, nossa, eu fico desesperada. Então acho que isso é responsabilidade [assumir 

o sustento dos filhos], eu faço minhas unhas também às vezes, eu ajudo muito também 

meu esposo porque é muita responsabilidade”.  

 A responsabilidade principal de cuidar e educar os filhos é tarefa da mãe, pois 

Márcia diz que o pai não possui os adjetivos necessários para assumir este trabalho. O 

marido não sabe cuidar dos filhos como uma mãe: “Meu esposo trabalha, o pai não olha 

tão bem quanto uma mãe olha (...) a mãe vive com eles. O que acontece, qualquer 

coisinha que acontece a gente está correndo, a gente está preocupada. Igual o meu 

[filho] que tem bronquite asmática brava mesmo, desde pequeno que ele tem, ele passa 

mal de parar no CTI, de ficar ruim lá”. A mãe deve estar atenta às necessidades do filho, 

tanto da educação, de ensiná-lo um caminho correto, como de proporcionar-lhe os 

meios de ser saudável, assistindo-o nos momentos de adoecimento, conduzindo-o ao 

médico e é ela, a mãe, quem deve olhar. Nos primeiros dias após a morte da filha, 

Márcia recorreu aos ansiolíticos para dormir e reduzir sua angústia, porém, a 

responsabilidade com os outros filhos foi um dos motivos que fizeram com que ela 

decidisse abandonar o uso da medicação. O remédio poderia furtar-lhe a atenção para 

com as necessidades dos filhos, impedindo-a de ser ágil em momentos de maior 

gravidade: “Eles dependem de mim, não posso fazer isso [tomar remédio para 

ansiedade] e se eu der pra fazer isso, quem vai olhar eles?”.  
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 Márcia recorda da filha como uma pessoa decidida e paciente: “Podia ser o que 

fosse, não reclamava de nada, tudo pra ela tava bom”. Ser firme e determinada era uma 

característica da filha que serve de exemplo, um patrimônio que a filha disponibilizou e 

deve orientar sua própria vida. A decisão de parar com uso do remédio foi inspirada 

também por esta qualidade da filha: “Não vou tomar remédio mais, não é de Deus. Vou 

tentar ser firme igual ela era, muito firme com as decisões, determinada. Quando queria 

uma coisa tinha que ser o que ela queria e a gente tem que ser assim”. Esta decisão 

revela a preocupação de Márcia em preservar a memória da filha por meio de 

lembranças que são boas, que dizem respeito a um modo de vida da filha que lhe 

conferia qualidades sociais importantes.  

 Márcia define a filha como “uma menina muito boa”, que trabalhava para 

contribuir com o orçamento da família. A morte da filha, segundo ela, além de ser uma 

fatalidade, está associada à qualidade de ser boa, pois “Deus gosta das coisas boas”. A 

generosidade da filha, segundo Márcia, também pode ser definida por sua disposição 

para o trabalho, pois mesmo estando desempregada, recebendo o seguro desemprego, a 

filha lhe ajudava exercendo atividade remunerada sem vínculo empregatício: “Tanto 

que ela tava trabalhando e estava afastada da empresa, recebendo o seguro desemprego. 

Aí, ela arrumou serviço pra não ficar parada, pra me ajudar... Eu vou trabalhar pra te 

ajudar”.  

 A notícia que a filha havia sofrido um acidente e estava no hospital foi 

informada pelo marido: “Quando cheguei ao portão perto de casa, o telefone tocou, era 

meu esposo que falou comigo que eu não preocupasse, mas que pegasse o ônibus e 

voltasse porque tinha tido um acidente com ela. Eu peguei o ônibus depressa, larguei os 

meninos em casa sozinhos”. Naquele momento, Márcia imaginou que a filha tinha 

sofrido um acidente com consequências leves, não tinha ideia da dimensão do ocorrido: 

“Quando eu cheguei, ela não estava boa não. Ela estava tão inchada, quando eu a olhei 

deitada atrás de mim [na sala de emergência], deitada assim de lado, corpo todo 

intubado e com sangue pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. O médico falou que por fora 

ela não teve nada, o negócio dela foi só no crânio. [o médico] Até me falou que ela ia 

ficar com sequela se ela sobrevivesse, ela ia ficar com o lado esquerdo todo deformado, 

ia ter que fazer enxerto do lado esquerdo e com o tempo ia perder metade do lado 

esquerdo, não ia falar mais nada, não ia andar, não ia sentar, não ia fazer mais nada”. 

 As informações do médico fizeram com que ela refletisse, naquele momento, 

sobre o futuro da filha, o sofrimento a que estariam expostas, pois ela era nova e tinha 
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projetos importantes. Somente a morte poderia evitar que a vida da filha se restringisse 

à cama e, por isso, acredita que Deus fez o melhor para elas: “Imagina só se ela 

sobrevivesse, uma moça acostumada a brincar,  sair, divertir, ver uma filha deitada na 

cama desse jeito [do jeito que ela ficaria caso sobrevivesse]. Por isso que eu falo que 

Deus fez o melhor pra ela. Porque ver a filha deitada ali na cama do jeito que ela tava, 

vegetando na cama, eu não queria ver nunca, entendeu? Não queria ver mesmo, foi 

muito triste ver ela deitada lá”.  

 Uma das explicações encontradas por ela para o acidente está baseada na 

vontade de Deus, que protegeu a filha de se casar com um rapaz envolvido com droga: 

“Deus fez o melhor pra ela, entendeu? Porque ela era muito boa... pra pessoa cair na 

mão de coisa errada.  Creio que Deus fez o melhor pra ela, fez o melhor pra mim”. O 

livramento divino aconteceu com dois propósitos, o de livrar a filha de uma relação que 

poderia prejudicar o seu futuro e o outro porque preservou Márcia de ter uma filha 

casada com uma pessoa incorreta: “Coincidência, um mês antes dela casar aconteceu 

isso [o acidente]”.    

 Márcia revela um conteúdo extremo de resignação quando associa a morte da 

filha à vontade de Deus e à fatalidade. Estes recursos a ajudam a aceitar o 

acontecimento, pois a eximem da sensação de ter podido evitá-lo e da exaustiva busca 

de querer explicar a morte da filha.   

 Márcia se refere à morte como ingrata, pois não poupou a juventude da filha, 

nem seus projetos: “Leva a menina com vinte e dois anos”. A filha estava trabalhando, 

organizando-se para casar. Ao mesmo tempo em que a morte se justifica porque Deus 

livrou a filha de um casamento indesejável, ela acaba com os seus projetos. Falar da 

morte da filha é angustiante, pois implica aceitar que nunca mais se encontrarão. Márcia 

prefere imaginar que ela fez uma viagem e um dia irá voltar: “Uma viagem, eu tento 

entender como se fosse assim”. A sobrevivência da filha após a morte compõe o 

imaginário de Márcia. Segundo ela, a filha está em um bom lugar, que recebe nomes e 

significados diferentes conforme as crenças populares: “Esse lado que ninguém entende, 

mas eu acho, creio que está em um bom lugar. Uns dizem que está no mundo espiritual, 

outros na luz”, mas não há uma versão na qual ela confie totalmente, pois “ninguém 

nunca foi lá pra falar comigo”. Mas acredita que havendo este outro lado, a filha se 

encontra bem, porque merecia e vincula a possibilidade de uma boa experiência neste 

outro lado da vida ao comportamento exemplar da filha e ao fato de ter sido evangélica: 

“Creio que está em um bom lugar (...) o bairro todo gostava dela, ela era evangélica 
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também, eu peço a Deus que dê a ela um bom lugar, onde estiver. Deus deve ter dado 

com certeza... Eu, como mãe, acredito. Eu tento lembrar as coisas boas que ela fazia, 

que ela falava”. A morte é misteriosa e a Deus pertencem todos os seus significados, 

pois é Ele quem tem poder sobre ela. Desta forma, Márcia tenta encerrar seu dilema 

sobre a morte.  

 Os rituais fúnebres são considerados desnecessários por Márcia e, no caso da 

filha, nem mesmo os tradicionais rituais religiosos têm importância: “Não teve missa de 

sétimo dia porque ela era evangélica”. Pensa que as missas deprimem e aumentam o 

sofrimento de quem perdeu: “Até hoje o pessoal faz missa pra ela ainda, eu não gosto de 

ir não, fico muito deprimida com essas coisas de missa”. O velório aconteceu na igreja 

que a filha congregava e foi batizada. Para ela, foi longo e exaustivo e conta que se 

sentiu mal e foi conduzida para o atendimento de urgência em um hospital, por isso não 

viu a filha ser enterrada: “Eu acho esse negócio [velório] muito desgastante, você sofre 

muito”. Para reforçar estes sentimentos com relação à exposição pública do corpo da 

pessoa morta por um longo período, Márcia reporta-se ao falecimento do sogro para o 

qual opinou que o tempo do velório deveria ser abreviado: “Igual o meu sogro, por 

exemplo, velório muito não, vamos arrumar um jeito de enterrar logo de uma vez 

porque parece que esse negócio de ficar vendo o caixão, essas coisas assim... Acho que 

a pessoa sofre muito. Eu sofri muito, arrependi tanto de ter ido”.  

 Em seu relato, a memória da relação com a filha está envolvida por boas 

recordações. A saudade dos momentos em que se encontravam para conversar a deixa 

atordoada. A filha lhe proporcionava importantes momentos de troca de experiência por 

meio do diálogo e do lazer: “A falta que eu sinto dela, por exemplo, na hora de 

conversar quando eu ia deitar, todo dia conversava com ela. A gente saia pra algum 

lugar... dentro de casa... assim [saudade] de brincar com ela sabe? Essa falta assim, eu 

sinto muito a falta dela nessas horas”.  

 A perda da filha abriu caminhos para o marido refletir sobre a vida em família e 

a importância de se reservar tempo para conviver com os filhos. Para ela, a relação do 

marido com ela e com os filhos mudou. Ele se aproximou da família e participa de 

atividades no grupo familiar que antes não julgava importantes: “Perder alguém pra 

você dar valor a outras pessoas. Meu esposo antes dela falecer... não é que não 

gostava... ele era mais longe, distanciado dos meninos, não era apegado não. Depois que 

ela faleceu, ele apegou mais, ele brinca mais, ele é um pai mais presente com os 

meninos, entendeu? Tira mais um tempinho sempre pra brincar com eles, pra conversar 
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com eles. Antigamente ele não fazia isso não”. A morte da filha proporcionou um 

estreitamento das relações familiares, principalmente no comportamento do marido com 

os filhos, que se traduz não somente pela aproximação por meio do diálogo, mas 

também por experiências de lazer: “Hoje em dia a gente conversa mais, a gente sai com 

os meninos, a gente agora solta papagaio, vai pro campinho”. Quando os outros filhos, 

os mais novos que ainda têm dificuldade de entender a ausência da irmã, perguntam por 

ela, Márcia diz a eles que ela não vai voltar mais, porque morreu, o que para ela é 

importante para que os filhos convivam com a realidade da morte.   

 O apoio social recebido por Márcia esteve restrito basicamente ao velório, o que 

para ela está relacionado ao fato de ter poucos amigos: “Foram bem poucas [as pessoas 

que deram apoio] porque eu tenho poucas, não é que eu não tenha, mas tem poucas 

pessoas próximas a mim. Amiga só tenho uma... dois, que é Deus e uma mulher que 

mora em Neves, a única que eu posso falar que é amiga de verdade”. Porém, diz que 

muitas pessoas compareceram ao velório, mas em sua maioria eram moradores do 

bairro e não amigos. Márcia não identifica nenhum apoio importante nos meses que se 

seguiram à morte da filha. Algumas pessoas chegaram a incomodar, pois faziam 

perguntas que, para ela, deveriam ser evitadas: “Tem horas que tem umas pessoas que 

fazem uns comentários: ‘você doou alguma coisa? Você tirou a roupa pra doar?’ Isso 

não é bom de perguntar para os outros”. As dificuldades de se expor a perguntas 

indesejáveis inibem Márcia de falar sobre a filha com as outras pessoas e, além disso, 

acha difícil falar sobre ela porque fica emocionada a ponto de chorar e por isso evita o 

assunto.  

 A empresa de ônibus envolvida no acidente não entrou em contato com a família 

e Márcia não se interessou por promover ações judiciais para indenizações, somente o 

seguro desemprego da filha seria causa de algum processo: “Negócio de seguro, eu falei 

que não quero nem saber disso não. Tanto que eu nem corri atrás dessas coisas pra 

gente” e, sobre o seguro desemprego, ela diz que “faltaram ainda quatro parcelas, eu 

não peguei porque eu tenho que conseguir um alvará com o advogado e para conseguir 

isso é caro demais, não dei conta de pagar o advogado. Orientaram-me pra procurar a 

PUC, porque acho que lá tem advogado e é gratuito”. Causa-lhe sofrimento ainda maior 

o relato de uma pessoa que trabalhava próximo ao local onde aconteceu o acidente: 

“Uma moça que trabalha lá perto falou comigo que viu o que aconteceu, falou que 

parecia que jogou um cachorro lá na frente, disse que até dez metros de distância. 

Parece que o ser humano não vale nada. Eles passam como se fosse um bicho, um 



58 

 

animal mesmo. Se um cachorro tivesse ali eu seria incapaz de passar por cima dele, eu 

não teria coragem”. Márcia atribui este fato ao distanciamento afetivo entre as pessoas, 

o que, para ela, está evidente no desamor e à irresponsabilidade que ela atribui ao 

motorista.  

  Para enfrentar a perda da filha, Márcia foi ao psicólogo e fez uso de medicação 

psiquiátrica. Apesar da perda inaceitável, acredita que a vida deve continuar e o 

principal motivo são os outros três filhos e o neto. Porém evita falar sobre o 

acontecimento com as outras pessoas, porque, além de encontrar dificuldades, teme que 

as pessoas falem coisas desagradáveis. Falar sobre a filha causa-lhe enorme desconforto 

emocional. Em homenagem à memória da filha, colocou sua foto como plano de fundo 

na tela do computador, equipamento que foi comprado pela filha uma semana antes da 

sua morte. Outra forma de homenageá-la e reduzir o sofrimento desta perda é a 

realização póstuma das vontades da filha: “Tudo que era vontade dela aos poucos a 

gente está fazendo”.  
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Sujeito: Lúcia  

Estado civil: União estável  

Nº de filhos: 3 

Idade: 46 

Religião: Católica  

Tempo de falecimento do filho: 1 ano e cinco meses  

Motivo do falecimento: acidente de carro  

 

 O encontro com Lúcia aconteceu em uma das salas de atendimento do Serviço 

de Psicologia Aplicada da Universidade Federal de Minas Gerais. A morte do filho 

ocorreu por causa de acidente de carro em uma estrada no interior de Minas Gerais. A 

entrevista aconteceu 1 ano e cinco meses após a morte. Lúcia trabalha fora do lar e se 

diz católica por criação, porém não é praticante.  

 Lúcia produziu uma narrativa intensa sobre as lembranças que compõem suas 

experiências antes e depois da morte do filho, fruto da primeira gravidez. A notícia do 

acidente que vitimou o filho foi informada pelo pai de um dos colegas que estavam com 

ele no carro: “O telefone toca, era a notícia (...) e eu que atendi. Pegou-me de surpresa 

(...) quem está falando aqui é o pai de fulano, os meninos sofreram um acidente e o seu 

filho machucou muito”. Naquele momento Lúcia sentiu que não se tratava de um 

acidente sem consequências graves para o filho e, mesmo não tendo sido informada da 

morte, teve a sensação que o filho tinha morrido. Em seguida, aconteceu uma nova 

ligação e a informação da morte do filho: “Eu lembro que me encostei na parede... 

Gente! Mas parece que não existe coluna, não existe pé, não existe osso no corpo. Não 

tem como te falar. Eu fui desfalecendo, desfalecendo, sentei naquele colchão, peguei 

uma almofada e ai não saí mais. Eu fiquei como uma mera expectadora de tudo que 

estava acontecendo”.  

 A primeira gravidez de Lúcia foi aos vinte anos de idade. Não havia sido 

planejada, pois era solteira e foi em uma época que era socialmente desejável que a 

gravidez estivesse condicionada ao casamento. A sensação ao saber, através do 

resultado de um exame de sangue, que estava grávida não foi boa: “Falei: Nossa Mãe! O 

que eu vou fazer da minha vida?”.  A maternidade estabeleceu, a partir de então, um 

conflito em sua vida, cuja resolução tentou encontrar por meio da terapia: “Tenho um 

conflito sério com a maternidade. Comecei a minha terapia tratando um pouco essa 

questão, porque eu fui mãe muito nova, aos vinte anos, uma gravidez que eu não 

esperava, solteira, namorando o pai dele. Fiquei grávida aos vinte anos, há vinte quatro 
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anos. Casei sem querer casar, mas ao mesmo tempo querendo porque eu gostava do pai 

dele”. Casou, também, para não magoar a mãe por causa do constrangimento social. 

 Inicialmente, a gravidez não foi associada à maternidade, a barriga estava 

crescendo, mas o filho não participou dos seus projetos até o oitavo mês de gestação. 

Somente ao tentar passar pela roleta de um ônibus se dá conta que ia ter um filho, pois o 

cobrador lhe informou que o acesso para mulheres grávidas era por outra porta: “Eu 

fazia de conta que minha barriga estava normal, que meu corpo era normal. Então passei 

a minha gravidez inteira como se aquela barriga não existisse. Tanto é que eu fui ver 

que estava grávida mesmo, que o negócio era real, físico, no oitavo mês quando eu 

entrei dentro de um ônibus. O trocador falou comigo assim: a senhora não vai conseguir 

passar na roleta, tinha que ter entrado pela porta da frente”. Esta fala do cobrador, não a 

importunou, mas a conscientizou que iria ter um bebe e, a partir de então, passa a 

planejar o ambiente físico para receber o filho.  

 O despertar para a maternidade como um evento que não era somente biológico 

aconteceu quando o filho nasceu. Até então, seus objetivos pessoais estavam 

dissociados do desejo de ser mãe. A emoção de ser mãe adquiriu importância ao ver o 

bebe, que, então, passou a ser identificado como uma produção sua, um ser cuja 

formação aconteceu em seu interior: “Quando ele nasceu, eu fiquei tão encantada com a 

maternidade... hoje eu dou o nome de maternidade, mas na época não sabia o que era. 

Mas eu fiquei encantada com aquele bebê, com aquela situação, com o fato daquele 

neném ter saído de dentro de mim”. O encantamento provocou nela o desejo de cuidar 

do filho e processualmente passou a se dedicar a ele.  

 A gravidez dos outros dois filhos também aconteceu em situações adversas: 

“Nas três eu achei ruim, a primeira porque eu não esperava, a segunda veio porque 

nosso casamento estava ruim e a terceira veio também inesperadamente”. Gravidezes 

indesejáveis, porém, após o nascimento de cada um dos filhos, ocorriam mudanças e o 

sentimento materno aflorava intensamente a ponto de priorizar o bem estar dos filhos 

em detrimento da própria felicidade: “Até de dar minha vida, não de abrir mão 

revoltada, abrir mão mesmo”.     

 Para Lúcia, os papéis de mãe e pai estão bem definidos. É o que deixa claro 

quando se refere às mudanças no tratamento que passou a dar aos filhos após a 

separação do primeiro marido. Esta delimitação dos papéis fica evidente quando relata o 

episódio em que teve notícia que o filho foi reprovado na escola: “O dia que veio a 

notícia da bomba, esse menino chorava e eu tendo que ser dura para falar com ele”. A 
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dureza com a correção do filho deveria ser uma atitude paterna, pois o papel da mãe 

seria outro, o de oferecer consolo: “A vontade que eu tinha era de pôr no colo e falar 

não chora não, não fica assim”. Para Lúcia, o comportamento de repreender deveria ter 

sido representado pelo pai, mas teve que assumi-lo em função desta lacuna deixada por 

ele: “Talvez eu não tenha conseguido exercer minha maternidade na plenitude por que 

eu tive que ser pai”. Em sua narrativa, Lúcia sugere que a racionalidade pertence ao 

universo paterno, a mãe deve possuir qualidades que privilegiem a ternura: “Eu fico 

pensando que eu poderia ter sido mais afetuosa, mais carinhosa, mais de dar colo. Eu 

hoje olho pra trás e vejo que eu fui um pouco racional, de fazer papel mais de 

provedora, de pai”. O que se pode perceber é que, para ela, assumir as responsabilidades 

de um pai a distanciou afetivamente dos filhos. 

 A tranquilidade e a calma do filho durante a infância foram motivos de 

preocupação para Lúcia: “Era uma pessoa muito calma, sempre foi. Desde pequeno, um 

menino tranquilo. Não era brigão, não gostava de encrenca, não era competidor, nunca 

foi. Sempre um menino muito tranquilo. Até ficava preocupada demais. Eu sempre 

muito enérgica, muito brava e ele não respondia, não me desafiava”. Estas 

características do filho consistiram para ela um conflito, pois a princípio eram vistas 

como resultado do modo como o tratava. Com o tempo, Lúcia passou a atribuir estas 

características à sua personalidade e, como tal, passam a ser vistas por ela como 

qualidades que identificavam o filho como uma pessoa boa. O amadurecimento físico 

promoveu nele a consciência de sua passividade para com ela e, por isso, tentou reagir, 

o que foi agradável para Lúcia, porém ele não tinha consistência argumentativa e o que 

prevalecia mesmo eram suas características de serenidade: “Foi crescendo, tomou pé da 

situação e passou a me responder com argumentos meio fraquinhos, mas me respondia e 

eu achava bom. Ele era assim, respondia do jeito dele, era uma pessoa muito boa”.   

 Lúcia relembra o filho como uma pessoa com facilidade para as relações 

interpessoais e isso o fazia querido entre os colegas: “Muito bacana e se envolvia muito 

com os colegas e todos gostavam muito dele. Querido por todo mundo”. Uma qualidade 

que Lúcia destaca no filho é a responsabilidade, pois era prudente na direção de 

veículos e isso lhe conferia credibilidade junto às mães dos colegas e da namorada: 

“Ah! Quem vai dirigir é ele [o filho]? Então pode ir. A namorada dele também era 

assim, a mãe da namorada falava: ela só vai sair de carro se for com o namorado [na 

direção do carro], tamanha responsabilidade que ele tinha e, por causa disso, ele não 

bebia. Então, sempre era ele que estava no carro [na direção] e sempre com o nosso 
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carro”. Lúcia refere-se ao filho como uma pessoa que foi reservada, o que, para ela, 

poderia estar relacionado ao fato de ser bem resolvido com as questões que a vida lhe 

apresentava ou, então, de não se sentir à vontade para expressar os sentimentos: “Era 

uma pessoa reservada, não falava [sobre os problemas] e vivia a vida tranquilamente. 

Não sei se ele era bem resolvido ou se iria me dar problema”. O problema que o filho 

poderia lhe dar estava relacionado à possibilidade de vir a apresentar desequilíbrio 

emocional em função de não expressar as dificuldades.  

 A relação do filho com a família de Lúcia tinha característica de um vínculo 

muito afetuoso. Em ocasiões festivas, pedia à mãe para convidar os avós maternos e os 

primos mais velhos: “Muito família [o filho], tanto era que tudo que tinha, ele sempre 

gostava que chamasse o avô, a avó e os primos mais velhos com os quais ele conviveu 

desde novinho (...) Mãe vou fazer churrasco da faculdade no salão de festa, a gente 

chama o vovô e a vovó”. O filho, segundo Lúcia, era uma pessoa muito boa, mas, 

assim como o pai, apresentava dificuldades para lidar com o dinheiro: “Não soube é 

lidar com o dinheiro, mas era uma pessoa boníssima. Igual o pai, pessoa boníssima 

também, mas não tinha muita desenvoltura com o dinheiro”. Isto lhe preocupava e trazia 

desconforto com relação ao futuro do filho. 

 A morte do filho provocou reflexões em Lúcia sobre a vida. A morte, que antes a 

assustava, apresentou-lhe uma nova realidade. Em função da morte do filho, o seu 

conceito sobre ela sofreu mudanças até adquirir o significado de oportunidade de 

crescimento aos que ficam: “Ela [a morte] te traz vida, ela traz ressurreição pra quem 

fica.” A morte do filho foi motivo para rever valores e orientar a vida em um novo 

sentido: “Você não pode ficar paralisada no tempo, enfeitiçada com a morte em si, que é 

o velório, o caixão, a ocorrência, aqueles fatos que te enfeitiçam, que te hipnotizam, de 

tão ruim que são. Ruim demais. Então, quando consegue sair desse embaraço, você 

consegue enxergar isso de outra forma. A morte vem mostrar que você tem que viver é 

hoje, a cada dia, sempre hoje”. Este argumento pode ser uma tentativa de dar sentido 

para o inexplicável que é a morte do filho e, deste modo, construir razões para continuar 

a vida. Pois, ao mesmo tempo em que a morte do filho lhe proporcionou estes novos 

valores, com relação ao excesso de dedicação ao trabalho, por exemplo, ela não seria 

necessária para que isso acontecesse: “Não que precisou dele morrer pra isso, não é isso, 

Deus me livre. Mas isso eu acabei conseguindo dissociar [trabalho e outras experiências 

da vida], fazer o que eu sempre tinha que ter feito: que é ponderar na balança, o quanto 
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o meu trabalho representava pra minha vida. Hoje a vida pra mim tomou outro 

sentindo”.   

 Para Lúcia, a partir da morte do filho, aconteceram mudanças importantes na 

relação com os filhos e com o marido, o que se traduziu por uma atenção maior às suas 

qualidades de mãe, pois esta perda apontou faltas que deveriam ser supridas. O papel de 

mãe estava prejudicado pelo excesso de trabalho, por ter assumido deveres de pai em 

função da separação do primeiro marido: “Até então, eu tive dificuldade de sentir, de 

compreender, de exercer [o papel] talvez como mãe. Não sei se é porque hoje o meu 

marido está ao meu lado, faz o papel de pai. Eu hoje consigo perceber qual é o meu 

papel [o de mãe], que até então eu não tinha isso claro, confundia os papéis, acho que eu 

misturava os papéis de mãe e de pai no tempo em que eu fiquei sozinha [separada do 

primeiro marido].”   

 A morte do filho gerou um sofrimento muito grande e forçou a revisão de 

valores. Lúcia tenta explicar a perda como um “livramento” para ela, pois preservou o 

filho de possíveis sofrimentos e, também, protegeu seus sentimentos de mãe, pois tinha 

medo e a sensação que o filho poderia sofrer, o que para ela seria insuportável: “Eu 

tinha uma preocupação enorme com o futuro do meu filho e um medo muito grande de 

vê-lo sofrer, de não poder ajudá-lo (...) Tem hora que me bate a ideia de que poderia ser 

um livramento de vê-lo sofrer. Não sei, pode ser bobeira, loucura, mas eu sei que isso 

facilita as coisas pra mim. Mas é a certeza de uma certa preservação, como se eu tivesse 

aliviada, não que ele merecesse isso, não é isso. Mas é como se o fato dele não sofrer 

me desse um alívio e eu poder encarar a morte de frente, vê-la de uma outra forma”.  

 Ao mesmo tempo em que a morte reportou Lúcia à vida e ofereceu-lhe reflexões 

importantes sobre a relação que teve com os filhos até então, ela foi motivo de 

inquietações quanto à segurança dos outros filhos. A morte de um dos filhos não impede 

a morte dos outros: “A morte de um filho não é gripe, não significa imunidade. Eu 

fiquei sabendo que em Lafaiete uma mãe e um pai perderam os dois [filhos] de uma vez 

em um acidente. Os filhos moravam em Belo Horizonte e foram passar o final de 

semana com os pais em Lafaiete. Eles sofreram um acidente e os dois morreram. Eu 

estou até hoje criando coragem pra ir a Lafaiete, porque eu quero ficar de frente com 

essa mãe, quero entender essa mãe”. Esta narrativa pode significar que, para Lúcia, a 

perda de um filho foi insuportável e é um enigma a sobrevivência de uma mulher após a 

experiência de perder dois filhos.  
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 A morte é misteriosa e desafia a compreensão humana. Para Lúcia, ela deve ser 

referenciada e compreendida como uma oportunidade de crescimento, pois não há 

significados para ela, escapa à compreensão humana e deve-se ter humildade diante 

dela: “Tão misteriosa, tão fora do alcance da gente, que não tem outra postura a não ser 

a da humildade diante desse fato [a morte] e de reverência, porque eu tenho que 

reverenciar... tamanho o mistério que tem por detrás disso”.  Para enfrentar a morte é 

preciso humildade, pois somente assim ela poderá revelar algo significativo. Lúcia 

recorre à ideia de prosseguimento da vida após a morte para encontrar algum conforto e 

dominar o inexplicável: “Eu cheguei, durante um tempo, a achar que não existe nada, 

ela [a morte] é isso mesmo, e a gente tem que compreender que é isso, que acaba. Mas 

foi tão doído [isso de pensar que não existe vida depois da morte] que eu resolvi não 

ficar nessa linha de pensamento”. 

 Lúcia acredita que as pessoas não estão preparadas para compreender a própria 

morte ou a de outra pessoa, principalmente a de um filho, pois esta situação provoca 

muita revolta e questionamentos que envolvem Deus e a religião. Para ela, as pessoas 

acreditam que haja vida após a morte porque é mais fácil conviver com esta ideia do que 

com a possibilidade de que a vida será um fim para todos, que a consciência morre junto 

com o corpo. Isso também é importante para os que ficam, pois desperta a sensação de 

que haverá um reencontro com a pessoa que morreu: “As pessoas acham que é mais 

fácil acreditar que realmente exista alguma coisa depois da morte. Ainda que seja uma 

vida eterna, ainda que seja uma coisa que você vai pra lá e fica fazendo um trabalho, ou 

ainda que seja uma coisa você fica lá esperando pra voltar. Mas realmente é mais 

confortador acreditar que de fato a morte é só uma passagem para outro estágio de 

consciência”. 

 Para Lúcia, as pessoas preferem não pensar e não falar sobre a morte, porque 

têm medo dela e, quando falam, buscam os recursos religiosos ou da fé para se 

protegerem: “As pessoas podem até falar da morte, mas com aquele clichê da religião, 

resguardadas pela religião. Você vê isso demais, com gente até esclarecida. (...) Deus 

levou; Deus deu, Deus toma; os filhos não são da gente, são de Deus e quando Deus 

leva é porque está precisando de pessoas boas”. Lúcia relata uma situação 

constrangedora com uma colega: “Sabe o que eu ouvi de uma colega? Depois até que eu 

entendi, coitada! O que ela quis dizer. Era religiosa, católica fervorosa. Ela virou pra 

mim e falou assim: o seu filho agora está perto de Deus, é um privilégio. Fiquei olhando 

assim... e falei: deixa eu te falar, eu queria ele perto de mim você preferia o seu perto de 
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Deus? Com toda a sua fé? Responda-me. Ela ficou muda. Privilégio nenhum, eu queria 

meu filho perto de mim”. Estes modos das pessoas expressarem o consolo 

incomodavam Lúcia: “O povo falava: ele era bom, Deus está precisando das pessoas 

boas lá em cima. Eu olhava aquilo e pensava: então os outros dois que ficaram não 

prestam, é só ele que é bom. Umas coisas que as pessoas não pensam para falar”.  

 A exposição pública do corpo do filho durante o velório aconteceu somente para 

cumprir uma necessidade social associada ao desejo da família. Por ela, não teria 

acontecido este ritual, pois considerou sofrido e sem sentido: “Acho muito pesado, 

muito masoquismo ficar naquela choradeira, aquela coisa que não leva a nada. Sempre 

achei muito pesado (...). No caso do meu filho, não representou nada pra mim, foi feito 

por uma questão de família, porque se pudesse pegar e queimar e não ter nada, pra mim 

era melhor.” Lúcia não quis que acontecesse missa durante o velório e a única que 

participou foi a do sétimo dia: “Não gosto [de missa],  tanto é que eu fiz a do sétimo dia 

por causa da família. Nunca mais eu fiz missa. A minha mãe sempre faz, ela vai, eu não 

vou. Às vezes ela fala: tem missa para o seu filho na igreja e eu nunca vou, porque 

realmente não me identifico com o ritual, não consigo compreender aquele ritual, eu 

tenho problema com a missa. Para buscar consolo espiritual, pediu a presença de uma 

senhora espírita que pronunciou uma oração em intenção da alma do filho morto 

durante o velório: “Eu não a conhecia, nem ela a mim. Quando eu a vi, senti um 

conforto muito grande”. A senhora espírita pediu para todos se reunirem para fazer a 

oração e “eu fui pra perto do caixão. Foi o momento então que, de novo, cheguei perto 

do caixão, porque, de resto, eu não fiquei mais [próxima ao caixão].”  

 Ao chegar ao velório, Lúcia recordou-se de alguns ensinamentos espíritas e 

sentiu necessidade de conversar com o filho, de orientá-lo no caminho espiritual: “Eu 

leio muito sobre espiritismo. Eu li que quando as pessoas morrem de acidente, já havia 

lido há um tempo, elas ficam um pouco assustadas de ver o corpo ali machucado. Ficam 

perdidas no meio daquela confusão até que são levadas [para o mundo espiritual] e, 

além do pavor dele ter sofrido fisicamente, [tive] pavor de ele ficar perdido. Então, se eu 

pudesse morrer naquela hora pra poder estar com ele, proteger e explicar o que estava 

acontecendo.” Porém, na impossibilidade de um contato direto, sussurrou em seu 

ouvido palavras de orientação: “Debrucei no caixão, cheguei ao ouvido dele e falei 

assim: meu filho, me fala onde você está. Eu lembro disso como se fosse hoje, peguei 

nele e falei: me fala onde que você está. Aparece aqui em qualquer cantinho que eu vou 

te ver e explicar o que está acontecendo, mas me fala onde que você está, eu quero te 
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ajudar, eu quero ficar perto. Não quero que você fique sozinho. E assim eu fiquei um 

tempão no ouvido dele: me mostra meu filho! olhava para um lado, olhava para o outro, 

para ver se ele estava mesmo. Não estava, lógico.” 

 A religiosidade esteve presente no velório do filho por meio do espiritismo. 

Lúcia renunciou aos rituais católicos que tradicionalmente compõem as despedidas 

fúnebres e buscou consolo no espiritismo, sem se importar com a aprovação pública 

desta atitude: “Com todo o respeito aos familiares católicos, ninguém nem sabia [que 

não queria missa de corpo presente], só avisei pra minha amiga e pedi pra ela falar com 

minha mãe que eu não queria padre”.  

 Para ela, tudo o que ocorreu até o momento do enterro foi extremamente 

exaustivo. Ver o filho ser enterrado causou-lhe uma sensação que nomeia de horrível: 

“Nosso Deus! Aquilo de descer o caixão, aquilo pra mim foi horrível”.  

 Os primeiros meses que se seguiram à morte do filho foram tempestuosos. Lúcia 

esvaziou-se da vontade de viver, o que teve consequências importantes para a sua 

experiência com os filhos e com o marido: “Fiquei no limiar entre dar sequência à 

minha vida e abandonar tudo. A linha é muito extrema entre você querer seguir vivendo 

e querer não mais viver. Eu tinha vontade de ficar no meio da rua, simplesmente 

abandonada, como se nunca tivesse existido a minha vida anterior. Isso provocou uma 

série de consequências que eu hoje enxergo que foram consequências da saída do meu 

filho do contexto familiar”. O marido atual não é o pai do filho que morreu e, por isso, 

segundo Lúcia, ele não teve a sensibilidade necessária para compreender os seus 

sentimentos, o que foi prejudicial para a sua relação conjugal: “[a morte do filho] 

Prejudicou minha relação com meu marido atual. Um detalhe que eu acho importante 

ressaltar é que ele não é o pai do meu filho que morreu. Portanto, ele não foi meu 

companheiro no sofrimento, não teve a sensibilidade que teria, talvez, o pai dele, 

embora eu já estivesse separada do pai, mas eu não tive a solidariedade necessária [do 

marido], o mesmo sentimento de perda que tem o pai. Ele não compreendeu e isso me 

afastou dele demais, porque os procedimentos que ele tinha não condiziam com o meu 

sofrimento.” Este trecho da entrevista nos revela que, apesar de não ter ficado na rua, 

Lúcia se sentiu abandonada dentro de casa pelo marido: “Coitado ele não sabe [o que é 

perder alguém], nunca teve perda, a única perda que ele passou relevante foi a da mãe 

[que aconteceu após a morte do filho]. Eu notei que ele mudou mais [depois que a mãe 

morreu]. Mas isso é da cultura e da personalidade”. Ela atribui, pois, o comportamento 
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do marido ao desconhecimento do que era perder alguém, à cultura e à sua própria 

personalidade.   

 Lúcia destaca que a relação com os filhos também sofreu abalos por causa da 

morte do filho: “A minha filha ficou desestruturada, o meu filho mais novo também 

perdido. Então, de qualquer forma, atrapalhou muito. Até que eu me recompusesse, eu 

senti que tudo ficou muito desandado, muito mesmo. É uma coisa [a perda do filho] que 

mexe com a gente”. Para ela, o desarranjo aconteceu, entre outros fatores, por que o 

grupo familiar atual aconteceu a partir de um casamento que não tinha dado certo: “Eu 

acredito que para uma família estruturada com pai, mãe e irmãos da mesma relação já 

deve dar uma balançada. No meu caso, eu estava construindo um novo tipo de 

relacionamento familiar, segundo casamento e tal, então foi um caos. Mas não foi 

aquele caos de transtornos aparentes, foi um caos de transtornos que ficavam 

dissimulados, latentes. Isso foi crescendo, a minha filha perdendo a paciência com o 

pequeno, eu perdendo a paciência com os dois, meu marido perdendo a paciência 

comigo, a minha filha assistindo essas questões. Um dia eu e meu marido brigamos e 

ela fez uma intervenção enérgica entre mim e ele... [chegou] a ponto de, por duas vezes, 

eu avançar pra cima do meu marido, de perder a cabeça com o pequeno.” A situação 

chegou ao limite, pois agredia o marido para que ele reagisse e ela encontrasse motivos 

para separação conjugal: “Eu estava provocando ele o tempo todo pra ele poder separar 

de mim, porque eu não estava suportando ele mais. Então eu vi que era uma coisa [a 

morte do filho] que estava me desestruturando completamente.”  

 Para enfrentar as dificuldades familiares que surgiram a partir da morte do filho, 

Lúcia buscou auxílio médico e da psicoterapia: “Minha terapeuta entrou junto comigo 

nesse processo, me auxiliando em todos os momentos (...). Elaborando mesmo essas 

questões. Agora há pouco tempo trocaram a minha medicação. O médico que me estava 

medicando falou que eu estava-me autodestruindo, que eu estava realmente em um 

processo de autodestruição. Eu perguntei pra minha terapeuta o que era isso e ela falou 

que era isso mesmo, uma coisa que estava acontecendo meio que no meu inconsciente 

por uma série de razões e até por questões anteriores à morte do meu filho, que foi meio 

que um catalisador desse processo, que já estava vivendo em decorrência de outras 

questões e com a morte do meu filho tudo desabou, causou muitos problemas nas 

relações familiares.”  

 Se, por um lado, as relações com a família nuclear ficaram abaladas, a relação 

com a família estendida ficou mais intensa e carinhosa: “Recebi muito carinho [da 
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família estendida]. Muito, mas muito mesmo e me aproximei mais do meu pai e da 

minha mãe. Demais, tendo de enxergar o meu pai e a minha mãe de outra forma. [Maior 

aproximação] Dos meus irmãos, dos meus primos, tios. Quem estava de fora da minha 

casa foi uma acolhida fora do normal. Os tios distantes, pessoas [parentes] distantes... 

Uma prima que mora nos Estados Unidos... hoje a gente se fala pela internet. Ela tem 

setenta e tantos anos, nós nunca conversávamos e hoje a gente se fala”. 

 Inicialmente, o tratamento das pessoas com relação à sua experiência de perder o 

filho lhe era desagradável: “Como é que ela está dando conta? Nossa senhora! Coitada! 

Nossa Senhora! Como é que pode? Ô dó! A princípio isso me incomodava muito, mas 

hoje não, hoje eu sinto que todo mundo me olha e tem essa questão de querer até pôr no 

colo, mas com muito carinho. Vêem hoje como uma pessoa que está vencendo, que está 

suportando, vitoriosa (...). Meus tios às vezes manifestam muito isso... que eu sempre 

fui uma pessoa muito batalhadora, que corri atrás e diante disso que eu estou [a morte 

do filho], mais uma vez eu estou conseguindo superar. Olham-me com esse olhar de 

admiração”. Lúcia considera estas reações importantes porque lhe estimulam a 

estabelecer novos projetos, não sem a memória do filho, mas reorganizando a vida 

diante da saudade que ele deixou.  

 A leitura de livros espiritualistas e de auto-ajuda tem sido para Lúcia um apoio 

importante. A fé na existência de uma vida espiritual e na sobrevivência do filho após a 

morte contribuiu para conviver, não pacificamente, com a morte do filho. Não foi uma 

tarefa fácil, porque até mesmo os adjetivos que aprendera serem de Deus, o que pensava 

sobre Ele, foram revistos para que sua fé fosse preservada. Deus não impediu que o 

filho morresse e para manter a crença nEle foi importante mudar seu modo de crer e de 

ser. Hoje, Lúcia pensa que Deus tem uma vontade misteriosa que permite que mães 

fiquem sem seus filhos. Esta vontade não está circunscrita a um capricho divino de levar 

pessoas boas para que fiquem ao seu lado e, também, não está associada à punição: 

“Costumo falar para mim mesma que eu gosto de ter a sensação de pertencimento a um 

processo divino de criação, entendendo como algo maravilhoso, bem elaborado, bem 

tratado (...). Uns vêm, uns vão, não que Deus quis, é porque é assim mesmo a 

organização das coisas”. Lúcia manteve o contato que iniciou com a senhora espírita 

que foi ao velório e orou pelo filho e esta relação, atualmente, apresenta-se como um 

modo de enfrentamento da perda do filho: “Hoje eu enxergo esta senhora como um elo 

de ligação entre mim e o meu filho”.   
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 Enfrentar a morte do filho é para Lúcia um desafio diário, pois a emoção da 

saudade não tem local, hora ou dia para aparecer. São situações imprevistas, como a que 

aconteceu em uma palestra relacionada ao seu trabalho: “Uma música que ele adorava 

estava tocando de fundo (...). Na hora que a música entrou, imediatamente me veio 

aquela coisa, aquela saudade dele. Mas foi  incontrolável, eu comecei a chorar. Não 

estava chorando, as lágrimas estavam pulando dos meus olhos (...) Eu peguei um óculos 

escuro, pedi licença, fui lá pra fora. Estava um vento muito gostoso, uma água 

borbulhando na entrada do edifício. Fiquei lá fora, chorei demais, muito, até esgotar. 

Conversei com ele e falei: Meu filho, você só pode estar aqui perto. O que está 

acontecendo? Chorava, chorava e depois que eu parei de chorar, limpei o meu olho 

voltei com meu óculos para dentro [do auditório onde aconteceria a palestra] e minhas 

colegas perguntaram: está tudo bem? Eu falei: está tudo ótimo”. Lúcia pensa que será 

sempre assim: “Acredito que é um negócio assim [a emoção da saudade], que eu vou 

sentir para o resto da vida. A hora que vier é isso, quando vier é isso, eu vou sentir, eu 

vou chorar”. As lembranças do filho povoam sua mente e podem ser desencadeadas em 

lugares, momentos e situações diferentes.  

 Lúcia escolheu olhar para frente, pois o passado, as lembranças doídas devem 

ser evitadas: “Eu não olhei mais para trás. Eu não me lembro daquele velório, eu não 

quero mais lembrar aquele momento, porque se eu parar ali, eu vou voltar. No último 

encontro que eu tive com o pessoal do grupo de apoio, eu falei para eles: gente eu ouvi 

isso de uma pessoa que me deu um passe no Centro Espírita, eu achei importante, 

porque se a gente parar no dia da morte, no dia do velório, se a cabeça parar, se a mente 

parar ali, dali você não sai.”  

 Enfrentar a perda por meio do grupo de apoio do qual participa, da psicoterapia, 

do uso de medicação antidepressiva e dos ensinamentos espíritas tem ajudado Lúcia a 

suportar a ausência do filho. Esta perda escapa a todas as regras, não se justifica por 

razão alguma e não existem explicações que, para ela, não sejam místicas ou religiosas. 

Lúcia se refere ao filho como um companheiro, cujo nascimento e a morte foram 

motivos de mudanças pessoal, profissional e familiar: “Não ter o meu filho é que hoje 

faz uma falta. Agora que ele foi embora, eu estou vendo o quanto que está vazio. Ele era 

meu companheiro e eu não percebia isso. Além de filho, ele era cúmplice, era carinhoso. 

Sempre foi meu companheiro, desde pequenininho, ele tem uma historia na minha vida. 

Participou da minha vida desde que foi plantado na minha barriga. Ele é a causa da 

minha mudança de rumo, das minhas escolhas e foi tudo em função dele. Ele foi 
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embora, agora é administrar essa ida, é o que eu estou fazendo: tentando reconstruir [a 

vida] a partir dessa situação”. Uma partida súbita e dolorosa, uma falta que jamais será 

preenchida, cuja única resposta possível é continuar vivendo com a lembrança e a 

saudade sem que isso impeça que cuide dos outros dois filhos que ficaram.  

 Lúcia sempre acreditou que os filhos voltariam pra casa. Não se preocupava 

quando saiam para festas ou faziam viagens longas. Queria que todos os filhos 

estivessem e permanecessem com ela. Apesar de não deixar muito claro, talvez em suas 

reflexões ocorra a ideia de que uma separação definitiva só poderia ser possível por 

causa da sua própria morte e esta deveria antecipar à dos filhos: “Eu sempre acreditava 

que esses meninos iriam voltar pra casa. Eu fui uma mãe assim, muito desapegada. Para 

te dizer a verdade, muito desapegada tanto dele, quanto da minha filha. Eu não estou 

[desapegada] é com o mais novo, acho que agora estou meio assim com medo.” Assim, 

Lúcia conclui a narrativa da história da perda do filho e suas consequências para sua 

vida. Deixa claro que em se tratando da morte de um filho, o terreno é árduo e 

imprevisível.  
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Sujeito: Mariana 

Estado civil: Casada  

Nº de filhos: 2 

Idade: 39 

Religião: Atéia 

Tempo de falecimento do filho: 1 ano e oito meses  

Motivo do falecimento: Afogamento  

 

 A entrevista com Mariana aconteceu em seu apartamento um ano e oito meses 

após a morte do filho, na época com três anos de idade. Mariana é profissional da área 

de saúde e era católica antes da morte do filho. Atualmente, não acredita em Deus: “Até 

a perda do meu filho, eu era católica. Depois disso, perdi a fé por qualquer coisa”.  

 A morte do filho aconteceu na piscina da casa de campo dos pais de Mariana. 

Além dela e dos filhos, estavam na casa o marido, os pais, uma amiga e a empregada. 

Ela recorda-se que no momento do acidente deixou o filho no segundo andar da casa 

com roupa apropriada para dormir, havia lhe dado mamadeira e acomodou-o no quarto: 

“Qualquer coisa mamãe está lá embaixo.” Apesar da presença de adulto na casa, a saída 

do filho em direção à piscina não foi percebida por ninguém: “Ele desceu a escada e 

meu marido não viu. Passou pela sala, minha mãe não viu, estava fazendo uma lista de 

compras. Passou pela cozinha, a empregada não viu. Eu estava no banheiro nessa hora e 

ele passou pela área da piscina, meu pai estava lendo um jornal e não viu. Eu saí do 

banheiro, sentei ao lado do meu pai e fiquei olhando pra piscina. O portão realmente 

estava aberto, mas como eu estava ali olhando pra piscina... Aí meu telefone tocou e, 

quando eu levantei pra atender, eu o vi [na piscina], já não deu mais tempo.” 

 Mariana organizou sua vida para que os seus projetos acontecessem no momento 

certo. Uma vida planejada para cumprir objetivos pessoais cujos interesses deveriam ser 

controlados para que um não criasse obstáculos ao outro: “Eu fui uma pessoa que 

programei muito a minha vida, tudo na minha vida foi programado. Eu nunca tinha tido 

nada fora, quer dizer nada não, a única coisa que eu tinha tido, fora [o] programado é 

que eu achei que eu ia passar no vestibular da primeira vez e não passei, passei na 

segunda. Fora isso toda a minha vida foi programada do jeito que eu queria.” A 

maternidade também não escapou a este propósito, aconteceu em um momento em que 

outros projetos não foram concorrentes importantes para o seu exercício.  

 A gravidez do segundo filho causou-lhe questionamentos sobre como amar com 

a mesma intensidade mais de um filho. Isso, a princípio foi motivo de incômodo, mas a 

experiência de ter outro filho mostrou-lhe que o amor materno é igual para todos e não 



72 

 

existe uma quantidade de afeto a ser parcelada, pois ambos são depositários de um amor 

cuja fonte é inesgotável: “Quando eu fiquei grávida do segundo, eu tinha um medo, 

assim, como que eu vou amar alguém como eu amo o primeiro? Isso é impossível, não 

tem jeito. Teve uma época que eu ficava pensando se queria ou não ter outro filho, 

porque como que eu posso gerar outra criança, ter outro filho, se eu não vou conseguir 

gostar dele igual eu gosto do outro? Mas o negócio é tão fantástico e as preocupações 

são as mesmas, e na hora que nasce o amor é igual, é claro que cada um tem suas 

particularidades, mas a intensidade do amor é a mesma, pelo menos foi assim no meu 

caso”. 

 O amor é destacado por Mariana quando se refere à maternidade. Para ela, este 

amor não tem explicação e ser mãe causa a plenitude em uma mulher: “Olha [para] ser 

mãe, acho que a primeira coisa tem que se conhecer o que é amor com menino. É um 

negócio que não tem como explicar. Acho que é a plenitude da mulher. Ser mãe inclui 

não só o nascimento em si, mas gerar. Você só pensa em uma criança dentro de você e 

ao mesmo tempo é você se tornar o mais vulnerável possível. Ao mesmo tempo você 

tem tudo, você perde tudo numa questão de segundos. Então, quando eu me tornei mãe, 

eu me realizei completamente. Eu já tinha uma profissão, um marido, profissionalmente 

eu já era realizada como... vamos dizer, mulher, como feminina eu me realizei quando 

eu fui mãe”. Mariana, nesta fala, sugere a ideia de que, para que uma mulher sinta-se 

completa, a maternidade deve necessariamente compor seus projetos.  

 A primeira gravidez de Mariana suscitou-lhe sentimentos vigorosos com relação 

ao filho que iria nascer e, também, provocou-lhe o senso de responsabilidade para com a 

vida que estava gerando. O vínculo afetivo com o futuro bebê ocorreu no momento em 

que soube que iria ser mãe: “Eu fiquei boba olhando para o resultado do exame na 

minha mão. Meu Deus! A minha vida agora é outra. Eu brinco muito assim: a última 

noite que eu dormi tranquila foi a noite imediatamente anterior a do dia que eu fiz o 

teste de gravidez. A partir daquele momento,  eu fiquei pensando no filho, na gravidez,  

se tava tudo bem e ai o filho nasceu”.  

 As responsabilidades para com os filhos não foram temas de elaborações que se 

apresentaram somente no período da gravidez. Segundo ela, a maternidade aconteceu 

em sua vida em um momento de maturidade e, talvez, por isso, não lhe ocasionou 

dilemas quanto aos cuidados que deveriam ser dedicados aos filhos: “Não sei se foi 

porque eu fui ser mãe mais velha, isso pra mim [a responsabilidade de uma mãe] foi 

uma coisa tão natural: cuidar, educar... Isso nunca foi um peso, nunca foi um problema. 
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Sempre foi muito tranquilo a questão da responsabilidade”. Para Mariana, a expectativa 

de perfeição compõe os anseios de uma mãe, mas, apesar de não se reconhecer perfeita, 

tinha a sensação de que cumpria seu papel e estava atenta às necessidades dos filhos: 

“Pra ser muito sincera (eu acho que eu falhei, claro, que tem a expectativa de ser 

perfeita nas responsabilidades, toda mãe tem), mas eu sempre achei que eu conseguia de 

uma forma muito tranquila. Eu não era perfeita, eu não sou perfeita, mas eu conseguia 

de forma muito tranquila levar aquilo [a responsabilidade]. Eu trabalhava, trabalho 

muito, mas quando eu chegava em casa eu conseguia suprir meus filhos, [eles] nunca 

tiveram problema de  ausência de mãe, nada disso.” 

 O filho está presente na memória de Mariana com características de uma criança 

precoce e vigorosa. As suas fantasias eram intensamente verbalizadas e inspiradas 

principalmente em personagens das histórias infantis: “O que era característica principal 

do meu filho era essa capacidade de fantasiar tudo que ele via. Ele assistia “Tom e 

Jerry”, ele era sempre o anti-herói. Todo mundo queria ser o Jerry, ele era o Tom. 

Então, ele era o Tom e eu era o Jerry. Se ele assistia a um filme, todo mundo queria ser 

um grande herói e ele não, era sempre o bagunceiro, que articulava mais.” Mariana 

relembra, com emoção, um momento de grande carinho, que envolveu uma negociação 

entre eles, mãe e filho, cujo afeto foi o mediador: “Extremamente carinhoso... 

espirituoso. Eu ia cantar música pra ele à noite: quer essa música? Ele [respondia] não. 

E essa? Também não. Eu falava uma lista de músicas e, no final, eu falava assim: quer 

que a mamãe fique calada, quietinha pra você dormir em paz? Ele é! Aí, eu calava a 

boca, não cantava mais e ele me abraçava e dormia. Então era muito de fantasia, vivia 

nas fantasias dele. Eu não sei que fantasia foi essa que fez [ele] descer dois andares pra 

poder ir pra uma piscina que ele tinha pedido pra acabar de sair. Não sei o que ele foi 

buscar.” Neste momento, a memória de Mariana se ocupou de relembrar, também, as 

características físicas do filho: “Ele era lindo fisicamente também, era muito bonitinho, 

todo loirinho, assim branquinho, cheio de dentes na boca. Tinha a boca assim pra 

frente.” 

 Mariana recorre à literatura para definir a morte. O sentido proposto por 

Guimarães Rosa e por Pascal Mercier foi de encontro à sua experiência e lhe auxiliou a 

expressar em palavras as consequências desta perda para a sua vida: “A morte é um 

interromper abrupto, é um mudar de vida é um... Não são palavras minhas, mas foi a 

melhor descrição que eu li. Tem duas definições que eu gosto muito: uma que é do 

Guimarães Rosa, que ele fala que a morte desarruma tudo e ela desarruma tudo mesmo, 
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tudo... tudo... que você imaginar. A outra é de um... Eu não sei a origem dele, é um 

pseudônimo do Pascal Monsieur... que  no livro ‘Trem noturno para Lisboa’, ele fala 

que é como se um terremoto tivesse abalado todas as suas estruturas internas. Abala 

tudo.” Para Mariana, a morte mostra as fragilidades humanas, a imprevisibilidade dos 

fatos e que, apesar do ser humano ser dotado de qualidades prospectivas, a morte, 

devido às incertezas que lhe são próprias, é um desafio a todos os projetos de ser no 

mundo e, também, de ser com o outro.  

 A morte do filho despertou em Mariana valores que, até então, mesmo presentes 

em sua vida, eram pouco percebidos ou não eram motivos para reflexão: “Uma curva 

que a vida faz, que te tira completamente do trono. Ao mesmo tempo, no meu caso, ela 

foi, ela está sendo importante pra eu descobrir o quão humano nós somos, porque  eu fui 

uma pessoa que programei muito a minha vida.” Dolorosamente, a perda do filho 

ensinou-lhe a transitoriedade da vida e a impermanência das coisas: “Principalmente pra 

me tornar menos prepotente, nesse sentido de achar que eu controlava tudo. Eu controlei 

a hora de casar, a hora de ter filho,  a hora de tudo. Mas aí a morte veio... Eu era uma 

pessoa,  se eu fosse pensar, eu era feliz (...) O meu filho morreu no domingo e na sexta- 

feira anterior eu saí para jantar com meu marido e eu falei essa frase: ‘olha,  não tem 

nada na minha vida que eu precise agora, estou completamente feliz’ (...) Então, a morte 

é isso: um desarrumar tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é completamente 

necessária, não tão precoce quanto a do meu filho.” Mesmo necessária, ela é subversiva, 

pois não respeita os processos naturais de envelhecimento, abala e desfaz vínculos 

afetivamente construídos e, ao mesmo tempo, representa uma contradição: se existe a 

morte do filho antes da mãe é porque é natural, porém escapa ao modo humano de 

construir, conceber e organizar a vida: “O grande problema na minha vida então é esse: 

ela não ter uma ordem para acontecer. Abrupta, de uma hora pra outra. Esse poder ser a 

qualquer hora e qualquer pessoa. Não é bem ser a qualquer hora, acho que qualquer 

hora ela poderia ser. Eu acho que só que ainda não deu para elaborar a questão de filho 

ir antes de pai e mãe. Isso realmente não dá pra elaborar, foge de todas as leis naturais 

no meu ponto de vista. Claro que não foge, porque se fugisse não existiria. Mas é 

desumano.”   

  A morte, no relato de Mariana, mostra sua feição de desumanidade por roubar a 

criança da companhia de uma mãe e privá-la para sempre da possibilidade de conviver 

novamente com ele. Se, por um lado, ela é desumana, por outro é humana e necessária. 

Para exemplificar o que a morte tem de humano, Mariana constrói uma fala em que 
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apresenta eventos sucessivos de mortes simbólicas, decorrentes do desenvolvimento 

humano ou fatores psicossociais e se concretiza com a morte propriamente dita: “A 

morte é humana. Eu acho que desumano é morrer filho antes de pai e mãe. Mas eu acho 

que a morte é humana, acho sim e acho que é imprescindível. Se não tivesse a morte... 

não estou falando só de morte  clínica, [falo] daquelas  mortes  nossas do dia a dia: a 

morte da filha para virar mulher, esposa; a morte da mãe para virar avó. É preciso você 

ir trocando os papéis que você tem na vida e a morte clínica só vai finalizar tudo.” 

 Ao se referir à morte como um evento necessário e com razões naturais para sua 

ocorrência, Mariana destaca que o que lhe causa grande sofrimento e tem sido motivo 

para transtornos é o fato da morte do filho ter antecedido a sua, o que escapa aos 

argumentos intelectivos: “Sempre achei que ela [a morte] era necessária. Talvez por ser 

da área de saúde, eu acho. Esta questão de ter início, meio e fim é muito importante. Eu 

só acho não precisava queimar etapa. Quer dizer, morre avó, morre mãe para depois 

morrer filho. Morrer antes de mãe devia ter banido da face da terra.”  

 Para Mariana, as pessoas que não sofreram perdas de entes queridos têm uma 

visão diferente da sua com relação à morte: “Quem nunca teve um contato muito 

próximo da morte tem uma visão muito diferente dela, [vêem a morte] como inimiga 

número um a ser combatida. Coisa que eu não vejo, acho que ela é necessária.” Para ela, 

o distanciamento afetivo  e fatores como a religião condicionam o que geralmente se 

pensa sobre a morte: “Eu acho que as outras pessoas têm muito medo, coisa que eu não 

tenho,  tinha antes, parei de ter. Mas eu acho que a maioria das  pessoas vêm a morte 

como inimiga, como um  fantasma amedrontador, como uma punição. Dependendo da 

religião, eu vejo que muitos a encaram como punição ou como crescimento espiritual. 

Acho vai depender muito, tanto da questão religiosa, como da distância da morte. Acho 

que quanto mais próxima ela está da gente, menos feia ela vai ficando.” Para ela, a 

experiência de se perder alguém querido é o que provoca mudanças nas pessoas com 

relação ao que pensam sobre a morte: “Tenho tido contato com pessoas que tem um 

contato maior [com a morte], que viram pessoas mais próximas [morrerem] e são 

pessoas que mudam o jeito de ver a morte. Até então ela era uma inimiga a ser 

combatida, ninguém descobre antes de perder que não adianta brigar com ela, ela vai vir 

de qualquer jeito.” O fato de ter perdido o filho tornou a morte mais próxima, menos 

assustadora e, pelo que se depreende da sua fala, em alguns momentos a morte pode ser, 

além de necessária, desejável: “Se você falasse assim: o que você queria? O que eu 
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queria no dia que o meu filho morreu era abrir um buraco e entrar eu, o meu outro filho 

e o meu marido e pronto, acabou aquela família, acabou ali.”  

 Além dos momentos relacionados ao acidente, que foram de total desespero, 

pois esteve diretamente envolvida com a tentativa de salvar o filho, Mariana recorda-se 

das experiências difíceis que foram por ela vivenciadas desde a morte de sua criança: 

“Você passa por muita coisa. Teve a época da raiva do mundo, raiva de tudo. Teve a 

época da revolta. Teve a época da saudade, que eu acho que essa não acaba mais. [Teve 

a época] Da culpa. mas eu acho que nesse processo todo, o que mais marca é a dor da 

saudade e a dificuldade da reconstrução. Tanto a reconstrução como mãe, como dona de 

casa, isso é muito complicado.” Uma situação que, também, compõe seus registros 

sobre o processo da perda do filho foi o apoio que o marido lhe ofereceu, mesmo 

emocionalmente abalado, nos dias em que a morte ocorreu e durante o velório. Mariana 

diz que foi ele quem enfrentou e resolveu os problemas relacionados com a burocracia 

estatal e providenciou as formalidades que acompanham as despedidas fúnebres. 

Passado um mês da morte do filho, o marido evidencia sua angústia e estresse: “Ele [o 

marido] desmoronou e aí você vê que quem está desmoronado não é só você: é seu pai, 

sua mãe, suas irmãs, seu filho, seus amigos, seu marido. Então na hora que eu vi que eu 

não tinha mais o porto seguro dele também foi muito complicado. Criei uma ilusão que 

ele ia ser aquele forte o tempo inteiro, mas na hora que ele teve a noção clara de tudo 

que aconteceu, o negócio complicou.” Mariana relembra o momento no qual o marido 

mostrou-se abatido diante do acontecimento que mudou suas vidas: “A gente fez uma 

viagem de luto. A gente resolveu viajar, viajamos quinze dias. Na hora que nós 

voltamos, que abrimos a porta de casa, foi naquele exato momento que ele olhou para o 

sofá onde ele ficava e veio tudo abaixo o que estava segurando ele. A gente teve que 

mudar de casa e mudamos a vida.” Naquele momento, Mariana sentiu mais uma vez o 

esforço emocional que lhe seria exigido para reestruturar sua família.  

 Mariana evidencia que, mesmo após a morte do filho, ele continua vivo em sua 

memória, talvez como se ainda estivesse participando fisicamente de sua vida. Porém, 

ao mesmo tempo, tem consciência que ele está morto e não participará mais dos seus 

planos. Os projetos de ser com ele serão inevitavelmente frustrados. Este paradoxo é 

motivo de muito sofrimento: “Eu vivo essa contradição, é uma contradição assim 

durante todo o tempo... dia e noite... [Durante] o dia eu estou em pé, acordada, 

trabalhando. Estou vivendo pra o meu filho que está vivo. Então eu vivo em função dele 

e tal e à noite eu durmo naquela vã esperança de vê-lo em sonho e viver pro meu filho, 
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está ali para o meu filho que está morto. Quem sabe em alguns momentos ele vai 

aparecer ali pra mim. (...) Você coloca uma máscara pra poder conseguir trabalhar. Eu 

vou trabalhar, as pessoas falam: ‘Nossa! Você está tão bem. ’ Uma personagem que 

você incorpora, chega de noite, depois que o maior vai dormir e aí pronto: aquela 

personagem de mulher, de mãe, de alguém que ainda tem algum prazer na vida acaba. E 

você sempre chora... Aperta e recupera as forças pro dia seguinte”. 

 Aprender a lidar com a falta e a saudade do filho tem sido doloroso. Mariana 

conta que frequentemente depara-se com motivos aparentemente insignificantes que 

podem abalar todos os seus avanços relativos à elaboração da morte do filho: “Hoje eu 

estou bem, ontem eu estava péssima e amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então, até 

essa incerteza de como vai ser o dia amanhã e como a brisa que acaba com a sua 

estrutura pode ser a coisa mais insignificante. Outro dia, foi uma couve – flor que o meu 

filho pediu pra eu comprar. O meu filho que morreu adorava uma couve – flor, não 

podia ter almoço sem couve – flor. Eu nunca mais tinha comprado uma couve – flor. Aí, 

ele foi no sacolão comigo, virou pra mim e falou assim: ‘Compra couve – flor pra mim, 

mãe!’ Então aquele [pedido para] comprar couve – flor... Pronto... Fui... Tive que 

começar  tiquinho por tijolinho de novo, até conseguir uma estrutura. Foram dois dias 

chorando sem parar, com raiva do mundo, com raiva das pessoas, com raiva de mim. 

Até que você vai elaborando de novo, devagarinho... devagarinho.”  

 Para Mariana, o velório é um ritual importante para quem está se despedindo de 

um ente querido, porém não é preciso que seja tão longo a ponto de se estender pelo 

período da noite e só finalizar no dia seguinte. Mariana destaca que infelizmente a 

maioria das pessoas que vão ao velório, o faz por compromisso social: “Eu acho que o 

velório é importante. É uma pena que a maioria das pessoas que vão ali tem um cunho 

social, mas eu acho [que] pra quem está despedindo do ente querido [é importante]. Eu 

acho que não precisa ser um velório de noite inteira, mas você ter ali um velório eu acho 

importante.” Acrescenta que “muitas [pessoas] vão no velório para ver um teatro, e o 

que me incomodou foi que eu cheguei no velório e as pessoas vieram atrás de mim para 

ver o que eu ia fazer”.  

 Mesmo tendo conhecimento que foram celebradas missas para o seu filho, 

Mariana não participou de nenhuma: “Sei que fizeram missa de sétimo dia, um mês, 

dois meses, um ano... Eu nunca participei de nada, então não sei te falar sobre esses 

rituais.” Conta que optou por cremar o corpo do filho, assim teria consigo os restos 

mortais do filho, pois foi “uma coisa que me deixou muito tranquila, disso tudo que 
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aconteceu, dessa confusão, toda essa tragédia, me trouxe paz cremar meu filho. Isso foi 

na hora, eu não quero enterrar, eu quero cremar. Era uma ideia que eu já tinha pra mim. 

Então, essa questão de cremar é um ritual que eu achei mais interessante do que 

enterrar.”  Esta ação trouxe-lhe tranquilidade, conforto e a ideia de proximidade do filho 

morto: “Uma forma de te deixar próximo, seja num vaso de planta, seja no mato, seja no 

mar, mas você vai fazer com os restos do corpo, daquilo que foi seu, do jeito que você 

quiser e não deixar enterrado lá [no cemitério]. Então essa foi a parte que me deixou 

mais tranquila”, mesmo diante das críticas que recebeu, manteve sua decisão: “Muita 

gente criticou cremar, vai contra não sei o que... Eu nunca tive o menor problema 

quanto a isso... vai contra os princípios de Deus, não pode cremar... era uma questão de 

bruxaria. ” 

 Quando a saudade está muito grande, Mariana reúne a família e celebra a 

memória do filho soltando balão: “A partir dali [da cremação], as minhas celebrações 

foram sempre dia 11, [dia] que ele morreu. Então, todo dia 11 é um dia diferente pra 

gente. Mas principalmente todo aniversário dele, aniversário de morte, a gente criou um 

ritual diferente, de ficar a família toda junta. Então, a gente criou, inventamos rituais 

que são nossos, soltar balão. Isso ajuda a fantasia de mandar um balão para o irmão que 

está no céu. Então, quando a saudade é muito grande, a gente solta balão.”  

 As cinzas do filho são preservadas pela família para homenagear à sua memória. 

Mariana não quer que a presença das cinzas do filho em sua casa tenha a triste 

conotação de culto fúnebre, mas sim de demonstração de afeto: “Não queríamos que ele 

virasse um culto, porque minha mãe já queria colocar num lugar da casa com uma vela 

e não era o que eu queria. Saímos do cemitério, compramos um cofre e guardamos ele 

dentro do cofre. Tem um cofre em que a gente guarda as nossas riquezas. Então, é o 

sapatinho que ele andava direto, o passaporte  que ele tinha tirado, que a gente ia viajar 

pra Disney, os desenhos dele. As coisas importantes do outro [filho] também [são 

guardadas] para não ser um cofre só do meu filho que morreu,  é um cofre dos dois, é 

um cofre da nossa família. Tem a foto, tem os restos do primeiro balão que a gente 

soltou e aí então é um ritual que  a gente criou. Talvez um dia eu dê conta de desfazer 

das cinzas, mas, por enquanto, ainda não.” 

 Mariana conserva alguns dos objetos que foram usados pelo filho e não se 

preocupa com o que as pessoas dizem sobre isso: “Eu já perdi tudo que eu podia perder, 

ao mesmo tempo em que eu tenho tudo, eu perdi tudo. Mas me dou o direito de fazer 

tudo  o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então eu tenho alguns amigos espíritas, a 
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minha irmã é espírita, ela chega aqui e fala: ‘Você não pode deixar a cama dele do jeito 

que está. Claro que não posso, vou deixar então a cama dele  ficar no quarto arrumada. 

O dia que eu mudei pra esse apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar o 

guarda roupas do meu primeiro filho, a segunda coisa que eu fiz foi arrumar o guarda 

roupas do meu filho que morreu  e um dia eu vou ver, se eu der conta dei,  se não der... 

Isso não me preocupa.”  

 Mariana não quer que a morte do filho se converta em um fardo de lamentações 

para sua vida. Espera que tudo isso se transforme em algo que lhe permita continuar a 

existência, que tudo isso lhe proporcione viver e conviver, pelo menos de um modo 

menos atordoado, com a saudade do filho que perdeu: “Eu tenho um tempo aqui pra 

poder cumprir, pra viver, eu tenho que transformar isso em alguma coisa prazerosa. 

Então, o que eu tento é não lamuriar”, caso contrário, poderá, inclusive, afastar as 

pessoas próximas: “Não ficar reclamando, não ficar queixando para tentar não afastar as 

pessoas de mim. (...) O que eu tento é ter uma visão mais otimista”, porém, destaca que 

não é uma tarefa fácil: “Claro que tem horas que bate o desespero e você quer largar 

tudo.” 

 Após a morte do filho, Mariana estabeleceu um acordo com o marido de manter 

a família unida e fortalecida. Para ela, é importante compartilhar os sentimentos e não 

individualizar o luto para que o casal se fortaleça para educar o filho que ficou: “Depois 

da morte do meu filho, acho que o principal pacto que eu fiz foi com meu marido, da 

gente fortalecer a nossa família. O meu outro filho só vai ter recursos emocionais pra 

poder ser uma pessoa se a gente tiver uma família sólida.” Ela diz que o relacionamento 

conjugal mudou, contudo é importante superar as dificuldades iniciais e ajustar a 

convivência a este novo formato familiar em que se configura a ausência física do filho: 

“É muito difícil... o relacionamento muda completamente, mas o que a gente está 

tentando é isso: uma família unida”.  

 Mariana relembra que a escola em que o filho estudava teve como atitude 

socializar o luto pela morte dele, além de lhe dar apoio: “Foi muito interessante, porque 

a escola se propôs a conversar sobre a morte. Convidaram uma psicóloga pra ir lá falar 

sobre a morte. (...) Fizeram um certo ritual na escola, eles mudaram o uniforme da 

escola quando o meu filho morreu e deixaram a sala que ele estudava sem ninguém. A 

sala ficou um ano fechada.”  Mariana observou que o outro filho, que estudava na 

mesma escola, encontrou dificuldades de continuar no mesmo local e, por isso, foi 

transferido: “Ele não aguentava ficar naquele ambiente, ele não aguentou e eu tive que 
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trocar ele de escola para uma escola grande, onde ninguém sabia o que tinha acontecido. 

”  

 A reação dos amigos e colegas de Mariana com relação à morte do filho 

apresentou modos diferentes de expressão. Para ela, os colegas de trabalho lhe 

ofereceram apoio pessoal e nas relações de trabalho: “As pessoas foram fantásticas. 

Temos um grupo pequeno [no trabalho], mas muito unido, e eu recebi todo tipo de 

apoio. Eles todos ficaram muito assustados. Até porque todos são meus amigos e viram 

os meus filhos nascerem. Todos ficaram muito assustados. Eu sei que alguns mudaram 

o jeito de ver a vida. Mas todos ficaram muito próximos de mim, muito.” Por outro 

lado, percebeu que algumas pessoas se afastaram: “O interessante é que teve alguns 

amigos que eram amigos muito mais próximos do que os amigos de trabalho e eles se 

assustaram tanto que se afastaram. Isso não foi raro, alguns porque tinham vergonha, 

outros porque tinham medo, outros porque não sabiam o que iam falar comigo. Acho 

que tudo um pouco, vergonha de chegar aqui, bater na porta e vir conversar comigo, 

vergonha de me procurar.” Algumas atitudes causaram surpresa: “Teve um [colega de 

trabalho] que nem era tão próximo, que me liga sistematicamente, toda semana, pra 

mim, pro meu marido. Do nada ele aparece aqui. Então, algumas pessoas me 

surpreenderam. Esse, por exemplo, que hoje é um grande amigo meu, era uma pessoa 

que eu encontrava no hospital: ‘Oi, tudo bem? ’ Encontrava uma vez por semana, numa 

reunião e tal e se tornou muito próximo, a ponto de no dia de aniversário de morte do 

meu filho ele me ligar e falar assim: ‘Estou ligando para saber se você quer que eu pego 

o seu filho pra você ter um dia mais tranquilo’. ” Mariana acrescenta que “acontece de 

tudo, quem não é próximo sumir e acontece de quem não é tão próximo te dar suporte”. 

Relata, também, que os colegas de trabalho cuidaram para que, quando ela tivesse que 

participar de algum evento fora do local habitual de suas atividades, não fosse sozinha.         

 Mariana conta que não tem dificuldades para falar sobre a morte do filho, 

contudo, percebe que as pessoas têm dificuldade de escutar: “Acho que as pessoas não 

gostam muito de escutar, mas eu gosto muito de falar, de falar dele, de contar a história, 

que eu perdi mesmo. Falar da perda significa ter ele sempre perto de mim, fingir que 

nada aconteceu é que me incomoda.” Para ela, as dificuldades relativas à socialização 

da perda dizem respeito ao modo como as pessoas se comportam: “As pessoas têm 

medo de falar da morte no final das contas. Então, as pessoas chegavam perto de mim, 

elas não sabiam se elas perguntavam como é que eu estava, elas não sabiam se fingiam 

que nada tinha acontecido, elas não sabiam se elas perguntavam. [Este é o] Tipo da 
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vivência de quem nunca teve contato [com a morte]. Até que chegou uma, que estudou 

comigo, perto de mim e falou assim: ‘E aí, como é que você está? Nós ficamos muito 

triste com a morte do seu filho.’ Então quebrou aquele negócio e todo mundo conseguiu 

falar. Acho que a dificuldade... não sei se é minha, acho que as pessoas têm muita 

dificuldade desse frente a frente da morte e tal.”   

 Enfrentar a perda do filho é um desafio diário. Apesar de não se sentir culpada 

pela morte dele, sente-se responsável pelo que aconteceu: “Não é que eu tenho culpa 

pela morte do meu filho, mas eu sei que a responsabilidade foi minha. Quem cuida de 

um menino de dois anos e oito meses é mãe e pai. Então, se ele caiu numa piscina, foi 

porque naquele segundo eu não estava olhando ele. Eu não tenho culpa, mas eu sei do 

meu senso de responsabilidade.” 

 A análise, os rituais que incorporou à vida familiar, a participação em um grupo 

de apoio têm sido importantes para Mariana enfrentar a morte do filho. Quando a 

saudade fica insuportável, ela viaja: “Eu descobri que uma coisa que eu gostava muito 

que é viajar recobra as minhas forças. Então, eu sempre tento no final de semana sair 

pra poder me recuperar com meu filho, com meu marido, todo mundo junto. Tentar não 

ser amarga, porque acho que se a gente ficar muito amarga as pessoas acabam se 

afastando, afinal ninguém tolera quem é muito amargo.” Mariana valoriza o grupo de 

apoio que frequenta como estratégia de ajuda e autoajuda. Começou a frequentá-lo para 

buscar ajuda, mas sente-se fortalecida quando percebe que a sua fala para o grupo 

ajudou alguém.   

  Ler sobre a morte constitui, também, um modo de enfrentá-la: “Ler sobre a 

morte é uma questão de enfrentar a morte muito interessante. Tudo que você imaginar, 

desde a questão religiosa até filosófica.” Mariana buscou experiências novas, o que, 

para ela é um modo de enfrentar a perda: “Nunca cozinhei na minha vida e resolvi fazer 

um curso de culinária. Invento moda, nunca fui boa de plantar, montei um jardim. Estou 

cuidando de orquídea, isso tudo são formas de enfrentar. Mas dentro daquela realidade. 

Então tem uma aqui [orquídea] que eu ganhei no dia das mães, que é a minha favorita, 

porque foi ele que me deu simbolicamente. Mas então acho que é isso, enfrentar o real, 

eu nunca penso que meu filho viajou e um dia ele vai voltar. Não, o meu filho morreu. 

Eu posso ter outro filho, eu posso ter dez filhos, mas ele morreu.” 

 Para enfrentar a morte do filho, Mariana acredita que deve lutar para viver, 

mesmo que apoiada no rigor científico cartesiano: “Tenho que continuar vivendo (...). 

Então, é um raciocínio bem cartesiano mesmo, se eu tenho que viver dez anos, é melhor 
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eu buscar viver dez anos com algum tipo de prazer do que eu viver dez anos me 

martirizando, até pela teoria da relatividade, os dez anos com prazer vão passar mais 

rápido.” 

 A entrevista com Mariana foi intensa. Ela mostrou-se frágil, corajosa e disposta 

a enfrentar a morte do filho, mas não de esquecê-lo e pensa que será impossível deixar 

de sentir saudade. Ao encerrar o encontro, ela se refere a uma percepção sua sobre algo 

que lhe escapou à experiência profissional e que, talvez, só soube que acontece por 

causa da morte do filho: “Eu nunca, nem como profissional de saúde, não imaginava 

que a gente fosse capaz de pensar ou manter no pensamento uma pessoa vinte e quatro 

horas por dia, trinta dias por mês, trezentos e sessenta e cinco dias por ano. Da hora da 

morte do meu filho, ele não sai da minha cabeça. Então eu falo assim, é como se fosse o 

HD e a memória RAM vai fazendo as outras coisas. Eu trabalho, tomo banho, estudo, 

como, durmo, mas meu HD está no meu filho [repete o nome do filho algumas vezes], o 

tempo inteiro. A morte te afasta fisicamente, mas a lembrança, a memória, a saudade, o 

sentimento, isso fica até muito mais intenso.” Quando pronunciou este trecho da 

entrevista, Mariana manteve o olhar fixo e sereno no do entrevistador. O pensamento 

parecia distante daquele lugar, mas sempre com o filho presente, talvez tentando 

encontrar uma explicação para esta questão.  
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Sujeito: Marisa 

Estado civil: Viúva   

Nº de filhos: 3 

Idade: 56 

Religião: Católica  

Tempo de falecimento do filho: Oito meses  

Motivo do falecimento: Homicídio  

 

 O encontro com Marisa aconteceu na Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital 

Municipal Odilon Behrens, oito meses após a morte do filho, vítima de homicídio. Ela 

trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais e, embora se diga Católica, participa dos 

cultos de uma igreja protestante próxima à sua casa.  

 A morte do filho aconteceu em uma cidade do interior de Minas Gerais para a 

qual o filho disse-lhe que viajaria com um colega de trabalho. Marisa desconhece as 

circunstâncias que motivaram o crime, pois as informações que recebeu foram 

incompletas, imprecisas e contraditórias: “Diz ele [o filho] que era um colega de 

serviço... [que] foi lá pra ver os familiares dele. Aí, [o filho] foi separar uma briga 

dentro da casa... dos donos da casa... Veio um cara, chegou os donos da casa... [que] não 

quis deixar o moço entrar. Acho que o moço queria entrar a força, devia estar bêbado... 

qualquer coisa aconteceu porque ninguém conta nada direito. Aí, o cara... o rapaz foi e 

deu um tiro no meu menino (...) quase que mata a dona da casa ainda... só que o rapaz 

que foi com ele não me falou nada do que aconteceu, que não aconteceu... quem falou 

foi o padrasto desse rapaz [que o filho viajou com ele]”.  

 A notícia da morte do filho foi recebida por telefone. Ela estava na casa de um 

dos netos que foi visitar com a nora, namorada do filho: “Eles ligaram pra mim duas 

horas da tarde, eu estava na casa do meu neto, que é filho desse menino meu caçula. Eu 

fui levar um chocolate pra ele”. Marisa relata que o mal-estar causado pela informação 

impossibilitou que ela permanecesse ao telefone e, por isso, pediu à nora que 

continuasse a conversar com a pessoa que ligou: “O telefone tocou... aí falou assim: o 

seu filho morreu.. Falei [assustada]: O que? Aí eu comecei a tremer, passei o telefone 

pra namorada [do filho]. Nisso eu não aguentei nem atender ao telefone, ela [a nora] 

acabou de atender”.  

 As informações da pessoa ao telefone deixaram-na confusa, além de angustiada 

e perplexa, já que não foram suficientes para que soubesse como chegar até o local onde 

estava o corpo do filho: “O rapaz não soube nem dar o endereço de onde que ele estava 

porque lá não tem ônibus. Tem um ônibus, acho, que vai na metade do caminho.” 
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Marisa deparou-se ainda com um outro problema: não tinha recurso financeiro para 

viajar até o local onde o filho tinha sido assassinado. Com o objetivo de remover os 

obstáculos decorrentes da precariedade da informação recebida e da falta dinheiro para 

viajar, Marisa buscou ajuda de pessoas conhecidas: “Fui numa vizinha da minha ex-

patroa, que entrou na internet e achou a cidade. [Até então] ninguém sabia falar nada, eu 

falei: ‘Que que eu vou arrumar meu Deus? Onde que esse menino está? Como que eu 

vou ir? Eu apelei pra nora de uma dona que eu olhava... Ninguém agia e tal”. Ela conta 

que lhe ocorreu a ideia de procurar ajuda na Igreja protestante que o filho frequentava, o 

que, segundo ela, foi um pensamento inspirado por Deus: “Deus falou comigo assim: 

Vai na igreja”. Marisa, então, buscou ajuda do Pastor, que acessou informações sobre a 

localização da cidade na internet e, a partir destes dados, foi orientada por ele sobre 

como faria para chegar ao local onde havia acontecido o crime.  

 A mesma Igreja que ajudou Marisa a localizar a cidade onde o corpo do filho 

estava, doou-lhe recursos financeiros para viajar. Porém, primeiramente, ela tentou 

conseguir o dinheiro com pessoas com as quais tinha trabalhado: “Viajei com cem reais 

só, porque não tinha dinheiro. O pessoal que eu trabalhei com eles foi atrás de mim... foi 

levar o dinheiro pra mim... ficou rodando com o dinheiro, mas não chegou na minha 

mão... o pessoal da igreja é que me ajudou, me ajudou ir e voltar.”  

 Marisa criou os filhos sozinha, sem a participação do marido. Segundo ela, foi 

enganada, pois ele lhe prometeu melhores condições de vida e, logo no início do 

casamento, mostrou-se irresponsável, pois costumava passar a noite na rua e voltava 

bêbado para casa: “O pai dele me comprou, porque ele falou que eu ia ter tudo e no final 

eu não tive nada, porque logo quando eu casei de novo [no início] ele já tinha 

amanhecido em um boteco (...). Ah! Não vai dar certo, homem que joga sinuca pra mim 

não vai dar certo.”   

 Sem o marido, a maternidade constituiu uma tarefa que exigiu um esforço 

solitário para educar e sustentar os filhos: “Cuidar dos filhos igual eu cuidei... até 

quando o pai deles sumiu... [os filhos estavam na faixa de] um ano... dois anos. Eu 

estava ali lavando roupa, fazendo faxina pra cuidar deles. Não deixava eles passarem 

fome.”  

 Para Marisa, ser mãe implica em fidelidade às necessidades dos filhos. A mulher 

que é mãe está investida, segundo ela, de uma grande responsabilidade, que é educar e 

proteger o filho das adversidades. Também, é importante que uma mãe seja zelosa, 

cuide da infra-estrutura da casa e não permita que os filhos permaneçam sob os 
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cuidados de qualquer pessoa: “Cuidar da criança na hora da doença, na hora que está 

com fome, não deixar com qualquer um, cuidar se tiver faltando alguma coisa... tem que 

cuidar” e acrescenta: “Se tiver doente, eu faço isso: eu dou um remédio de casa, quando 

eu via que não dava certo, eu ia para o médico... Olhar a casa, se tem alguma coisa 

estragada para arrumar, pintar as coisas. Aquela responsabilidade de não deixar os filhos 

com qualquer um, olhar muito, olhar com quem os filhos estão. Com meus meninos foi 

assim.” Marisa conta que, assim que os filhos começaram a trabalhar, ela os ensinou a 

adquirir alguns produtos de uso individual, como xampu, escova de dente, sabonete: 

“Eles trabalhavam e eu ensinava eles. Cada um comprava seu sabonete, seu xampu e 

suas coisas. Tinha que ter seus negócios tudo separado”.  

 Marisa recorda que o filho procurou por ela para dizer que iria viajar. Foi a 

última vez que o viu e, naquele momento, ficou preocupada por ele não ter apresentado 

a ela a pessoa com que viajaria. Inquietou-lhe, como mãe, a saída do filho para um lugar 

estranho ao lado de uma pessoa que ela não conhecia: “Despediu de mim. Eu falei com 

ele assim: ‘Meu filho, você não trouxe o rapaz pra mim ver’. [Ele respondeu] Mãe eu 

conheço ele, trabalha comigo.  [Ela respondeu] ‘Conhece lá no serviço, lá fora não... 

não conhece a cidade...” Neste momento da entrevista, ela conta ao pesquisador sobre a 

cidade, o que viu quando foi àquele local para velar o filho: “Você precisa de ver [a 

cidade]. Nossa! Misericórdia! É um canto... Só tem mato, aquelas casinhas... A igreja de 

lá é uma casinha. Nossa, horrível!” Marisa acredita que caso o companheiro de viagem 

tivesse sido apresentado a ela, talvez impedisse a viagem que culminou com o 

assassinato do filho.  

 Marisa fez curso na Igreja Católica para casar e, também, durante as gravidezes, 

com o objetivo de aprender a cuidar dos filhos: “Era uma responsabilidade que eu tinha 

que pegar (...). Eu tive curso quando foi pra casar, eu tive curso na gestação também. 

Curso de gestante, curso pra casamento, cada mês eu tinha uma aula diferente.”   

 O filho, segundo ela, era evangélico e trabalhador. A sua morte causou espanto 

nas pessoas que o conheciam porque era uma pessoa tranquila, que convivia bem com 

os amigos, vizinhos e colegas de trabalho: “Todo mundo ficou impressionado... Menino 

não era de briga. Se ele bebia, ficava num medo tão grande que parece que a bebida 

fazia ele ter medo das coisas. Ele falava: ‘Mãe tem gente correndo atrás de mim pra 

matar.’ Ele ficava com isso aí. Ele falou: ‘um dia eu vou parar de beber’.” Pelo relato de 

Marisa, durante um tempo, o filho foi usuário de álcool: “Quando novo, ele bebia um 

pouco e depois ele parou.” A bebida foi motivo de muitas preocupações para ela, 
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principalmente porque o filho possuía uma moto e isto a deixava apreensiva devido à 

possibilidade da ocorrência de algum acidente: “Ele bebia, tinha moto, a gente chamava 

atenção e ele não aceitava, mas já estava responsável, já tinha parado de beber. Depois, 

comprou a moto estava muito descabeciado... Falei: meu filho, você não pode ficar 

dirigindo bebendo”. O uso de álcool pelo filho foi um desafio para ela e quando se 

refere a este fato, Marisa sempre enfatiza que ele superou o vício: “Ele bebia... Quando 

tirava pra beber, ele bebia muito. Depois ele parou. Já tinha mais de uns cinco anos que 

ele tinha parado de beber”.  

 Marisa conta que o filho gostava de ajudar as pessoas e, talvez, este tenha sido o 

principal motivo da sua morte, pois viajou para onde ocorreu o homicídio a pedido do 

amigo, que queria ver a família, e o filho se disponibilizou a ajudá-lo, já que o acesso ao 

local era difícil e não tinha transporte coletivo: “Os outros falavam assim: ‘faz isso pra 

mim? ’, [era] na hora. Tanto que ele foi de moto daqui até aquela cidade... é muito 

chão.” Marisa recorda que o filho sofreu um acidente no trabalho, o que provocou uma 

ferida difícil de curar e o esforço do filho para tratar deste problema lhe causa comoção, 

porque foi logo em seguida ao tratamento, que envolveu ritos religiosos, que ele 

morreu: “Ele machucou no serviço, a perna feriu e custava a sarar. Ele foi pra igreja, a 

perna sarou e aí acha os outros para levar para lugar longe, pra morrer”.  As qualidades 

do filho também estão associadas ao esforço para ajudá-la a reformar a casa onde 

moravam: “Ele já tava arrumando lá em casa pra mim.” Segundo ela, os vizinhos não 

reclamavam dele, era bem visto pela população do bairro: “Meu filho era bom menino, 

todo mundo do bairro [achava], ninguém tem reclamação dele não”.   

  A morte para Marisa deveria ocorrer somente por adoecimento ou 

envelhecimento e, nestes casos, ela estaria associada à vontade de Deus. A morte, 

quando provocada por outra pessoa escapa aos planos divinos: “Acho que a morte tinha 

que vir quando Ele [Deus] levasse, quando uma enfermidade que não tivesse cura ou 

então de velhice, mas não que os outros matem, eu não aceito (...). Só Deus que tinha 

que tirar a vida, não os outros. Os outros não podem tirar a vida de ninguém, nem de um 

cachorro.” Marisa acredita que as pessoas que matam são dominadas por uma força 

contrária à vontade de Deus, induzidas por algo ruim, externo a elas, que atua sobre a 

mente do assassino: “É trem ruim que atenta os outros, sei lá... Falta de Deus.” 

Também, ela expressa em sua fala um sentimento de que a morte, em muitos casos, 

excetuando-se aquelas por adoecimento e envelhecimento, ocorre com pessoas boas: 

“Porque que os bons morrem... Só os bons”. Marisa não afirma que Deus levou o filho 
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por ser bom, pois, para ela, as mortes por homicídio não são da vontade de Deus, mas 

lhe enternece o fato de que os bons morrem e a bondade era uma característica do filho. 

 No dia em que ocorreu a entrevista, apesar de já terem transcorrido oito meses 

da morte do filho, o cartório ainda não havia emitido a Certidão de Óbito, fato que lhe 

provoca angústia, sensação de desamparo e desinteresse das instituições públicas 

responsáveis pelo processo de liberação dos documentos. Incomoda-lhe o modo como a 

morte do filho foi conduzida pelas autoridades, pois não ocorreu a necropsia do corpo, 

os serviços funerários sucederam com pouco caso e apressaram a família para abreviar o 

ritual de despedida: “Não fizeram o óbito dele, jogaram ele dentro do caixão de 

qualquer jeito, igual um... Nossa! O tanto que trabalhou... Foi enterrado de qualquer 

jeito, todo torto dentro do caixão. Mentiram que tinham arrumado ele, não arrumou e a 

hora e a pressa que eles estavam pra mim chegar lá na cidade para enterrar ele logo.” e 

acrescenta: “O meu menino foi enterrado como indigente”.   

 Para Marisa, existem pessoas más, que não pensam como ela, que a morte deve 

acontecer por determinação divina. Existem, segundo ela, pessoas que são capazes de 

cometer crimes movidas por sentimentos de maldade e orientadas por forças invisíveis 

externas ao homicida: “Eu não gosto de confusão com ninguém. Eu acho que todo 

mundo tinha que viver em paz”. Ela pensa que se as pessoas encarassem a morte deste 

modo, ela ocorreria no momento certo, por ação de Deus e não provocada por outras 

pessoas. Também, acredita que algumas pessoas associam a morte por homicídio ao uso 

de drogas: “Uns falam assim: ‘Ah! Porque tava mexendo com droga”.  

 O filho, segundo Marisa, não teve um velório digno. Ela relembra com desalento 

o momento em que chegou ao local onde estava o corpo do filho. O caixão sobre uma 

mesa de cimento, um corpo vestido inadequadamente, sem cuidado com os ornamentos 

florais, os botões da camisa presos em casas erradas: “Dentro do caixão sem arrumar”. 

Apesar de terem sido contratados os serviços de uma funerária, eles não foram 

realizados como deveriam. Segundo ela, outra situação que lhe consternou, foi o fato da 

autoridade policial local insistir para que o filho fosse enterrado rapidamente. Marisa 

esperava um velório onde fosse possível compartilhar o sofrimento pela morte do filho 

com os amigos e parentes que a acompanharam até a cidade para as despedidas 

fúnebres. Segundo ela, o velório é importante e demonstra respeito com a pessoa que 

morreu: “Eu acho bonito que a pessoa não seja enterrada igual um cachorro. Nem um 

cachorro hoje em dia pode ser enterrado de qualquer jeito, porque [pode] com ser 
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humano?” Argumenta que o filho deveria ter sido enterrado com dignidade porque foi 

uma pessoa que honrou a vida por meio do trabalho. 

 A morte do filho, segundo ela, produziu um vazio muito grande em sua vida e na 

do grupo familiar: “Ficou assim, muito assim, um vazio, é... um vazio.” Marisa não 

contou para a mãe, que não mora na mesma cidade, sobre a morte do filho porque ela 

sofreu um Acidente Vascular Cerebral e teme que adoeça novamente se souber o que 

aconteceu com o neto. Marisa diz, ainda, que após a morte do filho, sua filha, que já 

apresentava sinais de doença mental, agravou ainda mais este quadro e, para ajudá-la, 

tem recorrido aos atendimentos no Centro de Referência em Saúde Mental para ser 

medicada e aliviar os sintomas da psicopatologia.  

 Quando fala sobre a morte do filho publicamente, Marisa depara-se com 

diferentes reações das pessoas e algumas lhe aconselham a esquecê-lo, o que lhe causa 

incômodo, pois não pensa que o filho deva ser esquecido. Ao contrário, ela tem o desejo 

de remover o corpo para a cidade onde reside para que fique próximo a ela: “[Algumas 

pessoas falam] Deixa pra lá, já morreu, acabou. Falo assim: ‘Não acabou não’. Às vezes 

eu falo assim: “Ah! Eu vou tirar os ossos dele de lá porque não pode ficar lá em terra 

estranha. Não morreu acabou, falo assim, não acabou não, uai!”A proximidade do corpo 

do filho lhe causa a sensação de cuidado pela memória dele, o que pode ser uma forma 

de aliviar a angústia que lhe causa o filho estar sepultado em um local em que ele e a 

família receberam um tratamento hostil.  

 Marisa conta que algumas pessoas escutam atentamente suas narrativas sobre a 

experiência de ter perdido o filho, mas a maioria sugere o esquecimento: “Já morreu, 

deixa pra lá. Tem gente que eu começo a contar e sai [para não escutar]”. Porém, conta 

que muitas pessoas que moram em seu bairro, que conheceram o filho quando criança e 

acompanharam o seu crescimento fazem pausa para escutar suas histórias sobre o filho e 

sua experiência de perdê-lo: “Quem conheceu ele desde pequeno me escuta. A maioria 

do povo do meu bairro conheceu ele desde pequeno, [minha] luta com eles, indo buscar 

roupa nas casas para lavar na beirada da fonte.” Outras pessoas dizem que deve 

esquecê-lo, que não é bom lembrar.  

 Um amigo de Marisa tem lhe dado apoio nos momentos em que a recordação do 

filho figura-se mais forte, dolorosa e comovente. Ela conta que ele participou da 

educação do filho, pois o aconselhava a ser responsável e lhe ensinava a profissão de 

pedreiro: “Ele estava ensinando o meu filho a ser pedreiro, ter responsabilidade com as 

coisas.”  
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 Para amenizar o impacto da morte do filho em sua vida, Marisa busca auxílio 

religioso e faz uso de medicação. Conta que mesmo antes da morte do filho fazia uso de 

ansiolíticos, porém em dias alternados. Após o filho morrer, o médico do Centro de 

Saúde alterou a prescrição para uso diário do remédio. Algumas vezes, as lembranças 

do filho lhe absorvem completamente o pensamento: “Vou para a igreja... Eu fico 

parada dentro de casa [pensando no filho]... Ontem mesmo eu falei gente: ‘eu preciso 

deitar, se não eu não dou conta de ir trabalhar. Aí! Fui deitar, já ia passar o jornal da 

Globo. Estou muito esquecida, ponho as coisas no lugar esqueço [onde pôs]”.  

 Marisa, apesar de todo o sofrimento originado com a morte do filho, conta que 

não pode desistir e nem se abater, porque precisa criar os netos: “Deus vai me dar força, 

porque tem os meninos [os netos] pra olhar. As mães não têm juízo. Uma mora longe, 

não vem nem ver os filhos dela, a outra que é mãe do filho do meu caçula, arrumou 

mais filhos com outros caras. Ontem mesmo, eu liguei pra conselheira [tutelar], falei 

com ela pra dar um jeito de dar uma ida na casa da avó dele pra conversar com ela”. 

Neste trecho da entrevista, ela relata alguns problemas que tem enfrentado para garantir 

que os netos sejam protegidos em seus direitos, o que foi motivo para ela procurar o 

Conselho Tutelar. As lembranças do filho provocam-lhe a sensação de que ele está vivo, 

porém a realidade se opõe a este pensamento, pois ao mesmo tempo recorda-se das 

experiências relativas aos momentos de sua morte: “Todo dia eu lembro dele deitado na 

cama, dele chegando... Penso que ele não morreu, tem hora que eu penso que ele não 

morreu... Mais aí vem aquela lembrança que eu vi ele lá [no velório]... ele não vai voltar 

mais.”  

 Marisa encerra a entrevista dizendo que, para ela, a dor de perder o filho foi 

maior que a dor do parto: “Parece que te machucou, eu fiquei muitos dias com dor no 

peito, parecia que tinham me jogado uma pedra no peito.” Neste momento refletimos 

que a dor do parto, geralmente, está associada à alegria de ter um filho. Ao contrário, a 

intensidade da dor pela perda seja maior pela promessa que não terá fim e abala 

profundamente o projeto de maternidade, de ser mãe e estar com o filho. 

 

 



90 

 

Sujeito: Adriana 

Estado civil: Desquitada 

Nº de filhos: 3 

Idade: 56 

Religião: Católica  

Tempo de falecimento do filho: onze meses  

Motivo do falecimento: Homicídio  

 

 O encontro com Adriana aconteceu 11 meses após a morte do filho e a entrevista 

foi realizada em uma pequena sala de reuniões do Hospital Municipal Odilon Behrens. 

Ela informou que não trabalha fora do lar, mas faz trabalhos manuais e deste modo, 

juntamente com a filha, responsabiliza-se pelo sustento da casa: “Já trabalhei fora, mas 

agora não. Eu faço tricô e crochê para vender, mas quem trabalha [fora] lá em casa é a 

minha filha”. Além disso, ela cuida dos netos.  

 O filho, segundo ela, morreu assassinado com a idade de 21 anos em uma cidade 

próxima a Belo Horizonte. Adriana conta que o local do crime era perto da sua casa, 

onde morava com a filha, os netos e o filho que morreu. Também relata que, no mesmo 

bairro, reside um filho casado. Após o ocorrido, mudou-se, pois não suportou conviver 

com as lembranças que aquele lugar lhe despertava. Foi por meio dos vizinhos que 

Adriana soube que no dia do assassinato aconteceu uma briga entre o filho e mais duas 

pessoas, mas não sabe se esta versão é verdadeira e nem quais foram os motivos que 

provocaram o desentendimento: “Ele morreu assassinado: tiro. Agora, o motivo mesmo 

eu não sei. Eu morava naquela cidade, [mas] vim embora pra cá, não fiquei sabendo. 

Falaram comigo que foi briga com um capoeirista que tinha lá. Eles pegaram ele [o 

filho] na briga, veio uma terceira pessoa que deu o revólver [para o capoeirista] atirar 

nele. Não voltei lá, minha mudança quem buscou foram meus irmãos, eu não quis voltar 

lá mais.” 

 Adriana estava em casa quando recebeu uma ligação do genro dizendo-lhe que o 

filho estava na via pública sentindo-se mal. Naquele momento, não lhe ocorreu que ele 

tivesse sido vítima de um crime. Movida pelo desejo de constatar o que estava 

acontecendo e ajudá-lo, saiu imediatamente de casa em direção ao local informado pelo 

genro. Ao se aproximar do filho, caído de costas, verificou que o quadro era grave, 

porém não imaginou que ele havia sido baleado. Somente após mobilizar esforços para 

que o filho fosse assistido pela equipe do SAMU foi que uma das pessoas presentes na 

cena do crime lhe disse que o filho estava baleado: “Eu estava em casa jantando. Tive 

notícia pelo telefone, meu genro morava na rua de cima e me ligou falando que ele [o 



91 

 

filho] estava passando mal: ‘Está aqui caído, passando mal. A senhora vem cá pra 

senhora ver’. Eu fui lá ver se realmente ele estava passando mal. Quando cheguei, achei 

ele de bruços. [Como] Eu tomo conta de idoso, procurei a pulsação, não achei. Eu falei 

com o outro meu menino: ‘Fica aí que eu vou buscar o documento dele para chamar o 

SAMU que ele está passando muito mal’. Até então, eu não vi que ele tinha sido 

baleado. Cheguei na rua e eles me falaram: ‘Foi tiro  que o filho da senhora  levou’. Eu 

vi que tinha acontecido alguma coisa mesmo... Busquei o documento e quando voltei, o 

meu menino [o outro filho] estava lá, segurando ele.” Adriana, então, pediu ao filho 

ferido que tivesse calma, pois já havia providenciado ajuda. Porém, ele já estava 

desprovido de sensação e, então, percebeu que já estava morrendo.   

 Segundo Adriana, os sentimentos maternos são inexplicáveis e, por isso, difíceis 

de serem expressos em palavras. Para ela, tanto a maternidade como o cuidar dos filhos 

não se configuram uma tarefa difícil, mesmo quando considera as responsabilidades e 

os desafios que uma mulher assume ao ser mãe. Segundo Adriana, o que é complicado 

de enfrentar como mãe é a perda de um filho: “Ser mãe não é difícil, difícil é ser mãe e 

depois tirarem eles [os filhos] da gente. Ninguém merece! Depois de tanto tempo [de 

dedicação], a pessoa vem e faz isso. Meu filho foi tão bom para mim.” E acrescenta: 

“Ser mãe é bom demais! Eu tive muita sorte com meus filhos. Hoje eu tenho até medo 

quando eu vejo uma pessoa grávida. Medo, pensando no futuro daqueles que vão vir.” 

 Adriana conta que, quando criança, a mãe lhe presenteou com uma boneca que 

mantém consigo até hoje: “Brincava de boneca. Tenho até hoje uma boneca que minha 

mãe me deu. Ponho lá na minha cama... Visto ela do mesmo jeitinho, desde que eu era 

pequena.” Para ela, toda mulher deseja ter filhos, mesmo que não seja fruto de um 

casamento: “Acho que toda mulher pensa em casar e ter filhos. Mesmo que não casar,  

toda mulher pensa assim [em ser mãe], tudo leva a este sentimento [de maternidade].” A 

fala de Adriana sobre  a maternidade indica que, para ela, este evento está associado à 

plenitude feminina.  

  Adriana recorda-se da alegria que sentiu nas três gravidezes que teve. Ela diz 

que todas foram bem vindas e, durante cada gestação, organizou sua vida para receber 

os bebês: “Eu queria todos eles, eu queria muito, quis muito, eu fiquei muito feliz. Fiz 

tricô, fiz macacãozinho, fiz um monte de coisas. Só não queria perder meu filho, eu 

queria ser mãe.”  

 A mãe, segundo Adriana, é a principal responsável pela educação dos filhos. 

Para ela, é a mãe quem ensina os filhos a organizarem suas experiências no mundo, pois 
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lhe compete a missão de corrigir os comportamentos ruins e reforçar os bons: “As 

responsabilidades da mãe é criar, educar, fazer deles [os filhos] um homem ou uma 

mulher. Ensinar que não pode andar no caminho errado, mostrar outro caminho [que 

não seja o errado]. Muito mais responsabilidade que o pai.” Durante o seu relato, 

Adriana evidencia que o pai de seus filhos foi ausente e, por isso, ela assumiu, quase 

que sozinha, a criação dos filhos. Contudo, quando se trata do papel materno, ela 

acredita que mesmo que o pai compartilhe da experiência de criar os filhos, as 

responsabilidades da mãe são bem mais relevantes que as dele. Para ela, um pai não 

assumiria sozinho a criação de um filho: “Tem muita mulher que morre e deixa os filhos 

sozinhos. O pai sempre arranja uma companheira para poder cuidar deles ou joga os 

filhos para a família [criar]. Para o homem é mais difícil criar um filho sozinho.” E, para 

melhor exemplificar o que pensa, completa: “Igual meu filho, que é casado. Eu acho 

que se ele separar, não fica com o menino não. Ele vai querer que a gente fica com o 

menino ou com a mãe. Homem não tem aquela responsabilidade de mãe.” 

 Adriana relata que teve uma vida assinalada pela renúncia pessoal para se 

dedicar aos filhos: “Eu trabalhei, deixava eles com minha sogra e vinha correndo para 

buscar, porque ficava preocupada. Minha menina nasceu com problema de pneumonia e 

eu fiquei nove anos  sem trabalhar para poder cuidar dela.” Ela temia que a filha, sob os 

cuidados de outra pessoa, não recebesse a atenção que a situação exigia e, portanto, 

somente ela, porque era mãe, poderia estar atenta às demandas de saúde da criança.” 

 O filho que morreu, segundo Adriana, falava pouco e o seu tom de voz era 

baixo. Não obstante sério, ela o considerava espirituoso e o mais carinhoso dos filhos: 

“Ele era muito calado, falava muito baixinho. Muito carinhoso comigo, era o mais 

carinhoso que eu tinha. Muito sério, tipo assim brincalhão, mas ao mesmo tempo muito 

sério.Tinha um olhar muito tristonho. Eu via nele aquela tristeza, mas ele também 

gostava de passear, jogar bola. Ficava dentro de casa às vezes, mas era muito rueiro.” 

Adriana conta que ele tinha o hábito de usar bebidas alcoólicas e que, apesar de ter 

conhecimento de discussões agressivas com as quais ele estava envolvido, nunca teve 

notícias de que estivesse envolvido em brigas, a não ser a do evento que lhe ocasionou a 

morte: “Bebia cerveja, gostava de tomar cerveja e misturava, às vezes, com outras 

bebidas. Discussões aconteciam, briga mesmo, assim grossa, não nunca ouvi dizer, mas 

sempre tem.” Apesar de não ter tido notícias de que o filho se envolvia em brigas, 

Adriana acredita que elas aconteciam. 
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 Adriana conta que o filho, quando saía para se divertir, sempre lhe informava 

para onde ia ou telefonava para lhe dizer onde estava e quais eram as suas companhias: 

“Às vezes, ele estava na casa de alguém e ligava: ‘Mãe, eu estou na casa de fulano. Eu 

sabia onde ele estava. Sempre que saia, ele ligava no meu celular [para dizer onde 

estava].” Recorda, também, que o filho se relacionava bem com os vizinhos e tinha 

muitos amigos. Além disso, era uma pessoa assídua ao trabalho e um dos responsáveis 

pela manutenção da casa, pois destinava, juntamente com os outros irmãos, parte do seu 

salário às despesas com a família: “Ele me ajudava no aluguel, com cesta básica, o 

dinheiro da carne, dentista. Tudo era com ele, me ajudava muito. Nunca precisou 

cobrar, nunca precisou pedir a nenhum deles nada. Ele chegava com dinheiro dele [e 

dizia]: ‘Está aqui o do aluguel’. Falava para eu pagar o dentista, comprar uma roupa. 

Não precisava falar... ficar cobrando.” Conta, ainda, que o filho tinha planos de 

aperfeiçoar os conhecimentos para ser promovido no trabalho e melhorar as condições 

financeiras: “Queria estudar, queria ser promovido no serviço.” 

 O filho, segundo Adriana, embora responsável com a família e com o trabalho, 

era usuário de droga, fato que, segundo ela pode ter causado o crime: “Ele fumava 

[maconha], não vou falar para você que não. Mas, assim, eu nunca vi ele fumando. Ele 

trabalhava,  ele não ficava a noite inteira na rua, mas eu sabia que ele fumava. Pode ser 

até esse o motivo mesmo [do crime], eu não sei se o outro rapaz também mexe. Eu não 

sei, também não procurei saber.” Adriana, porém,  não pensa que o crime tenha sido 

uma execução do filho por motivo relacionado ao tráfico de drogas, mas que os efeitos 

da droga, por provocarem alterações físicas e psíquicas, tenham desencadeado atritos 

que terminaram com o homicídio.  

 A morte do filho abalou a fé de Adriana em Deus. Para ela, a existência dEle, tal 

qual concebia até a ocorrência da perda, passou a ser alvo de questionamentos. Embora 

não se assume completamente ateia, não encontra motivos para afirmar o contrário: 

“Tem hora que eu penso que Deus realmente existe... mas também que não existe.” Crer 

na existência de Deus, após o que ocorreu com o filho, tornou-se uma contradição e, por 

isso, os alicerces dessa fé, segundo ela, devem ser repensados.  

 Para Adriana, a morte súbita é desprovida de sentido, não há explicação possível 

para ela e, além de tudo, não consente que as pessoas se preparem para perder o ente 

querido. A morte causada por adoecimento, também é inexplicável, mas, todavia, 

permite que as pessoas se preparem para a perda: “Porque que se a pessoa morre quando 
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está doente, a gente vai se preparando para aquilo... para perder aquela pessoa, mas 

quando morre dessa forma... [Meu filho] tinha tantos sonhos.” 

 Adriana tem dúvidas quanto à continuidade da vida após a morte do corpo. Para 

ela, se de fato existisse, o filho teria voltado para lhe ver: “Acho que ele já tinha voltado 

para me ver. Eu acredito que ele já tinha vindo me ver, não ia ficar lá sem me ver. Meu 

filho era muito amigo, você não queira calcular como a gente era amigo.” Adriana conta 

que nas primeiras noites após a morte do filho, era frequente escutá-lo chamando-a do 

lado de fora da casa, porém, nunca constatou a sua presença: “No início, eu escutava ele 

me chamar muito à noite. Eu levantava, abria a porta e não via ninguém. Não sei se era 

minha cabeça... se eu tava imaginando... não sei se é ideia da cabeça da gente...” 

 Em seu relato, Adriana leva-nos a concluir que, para ela, as pessoas, em geral, 

acreditam que exista vida após a morte. Mas deixa claro que, no atual momento, ela 

encontra dificuldades em compartilhar dessa crença: “Elas [as outras pessoas] falam que 

tem outra vida (...) Se tivesse ele já tinha vindo me ver, eu já tinha visto ele. Eu não 

acredito que tenha outra coisa, já estou deixando de acreditar em muita coisa.” E 

acrescenta: “Sei lá se acabou, se existe outro lugar igual. Os outros falam... não sei se 

existe, não sei não. Hoje [atualmente] eu estou sem acreditar em muita coisa.” 

 Foi o filho mais velho de Adriana que se responsabilizou por providenciar os 

documentos exigidos para as despedidas fúnebres. Ela foi retirada do local do crime 

pelos vizinhos assim que foi confirmada a morte: “Eu não fiquei lá [no local do crime], 

eles me retiram do lugar. Minha filha chegou, ela estava estudando, eu levei ela para 

nossa casa e o meu filho mais velho ficou e tomou os procedimentos. Meus irmãos 

chegaram, minha mãe, ligaram para eles. Ele [o filho mais velho] que ficou e tomou os 

procedimentos para o enterro, foi ele que arrumou tudo, que ajeitou tudo.” 

 Adriana relata que no mesmo dia em que o filho morreu foi internada em uma 

Unidade de Pronto Atendimento em Belo Horizonte. Após receber alta, não quis voltar 

mais na casa onde morava: “Fui internada na UPA assim que ele morreu e no mesmo 

dia já fui pra casa da minha mãe, não voltei mais no lugar [onde ocorreu o crime]”. 

Segundo Adriana, a dor de perder o filho é inexplicável, pois ultrapassa o mal estar 

psíquico e atinge o corpo. Porém, ela diz que foi necessário mostrar-se forte para que os 

outros filhos não se sentissem desamparados: “Eu tinha os outros dois filhos. Quando a 

minha menina chegou [no local do crime], fui eu mesma que falei pra ter calma. Eu tive 

que controlar os dois. Eu tive que ficar em pé. Mas, depois disso, eu internei, fiquei 

internada uns dias.”  
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 Para Adriana, o velório é sofrido, desnecessário e não deveria existir. Por isso, 

pediu que o filho fosse enterrado no primeiro horário do dia: “Eu acho que velório não 

devia existir. Para mim seria assim: morreu, enterra agora, acabou.” Segundo ela, a 

exposição pública do corpo, além de ser angustiante, atrai, também, aquelas pessoas 

cujos laços afetivos com o morto e a família não são verdadeiros: “Os outros ficam 

vendo aquela pessoa lá... às vezes gente que nem gostava tanto da pessoa, que já 

discutiu, brigou, fez mal. Ficar velando a pessoa por quê? Não deveria existir isso não, 

acho que não.” Ao mesmo tempo em que faz estas afirmações, Adriana diz que o 

velório do filho foi visitado por pessoas que tinham carinho por ele: “Todos que foram 

no dele [velório do filho], eu sei que foram porque gostavam mesmo dele.” E conclui: 

“Mesmo assim eu acho que não deveria ter, mesmo com aquelas pessoas [amigas] eu 

sofri muito.”  

 Outro fato que angustiou Adriana durantes as cerimônias fúnebres foi o 

sepultamento do filho. Para ela, este acontecimento foi marcante. Após o longo período 

em que lhe foi concedido para velar o corpo do filho e receber os sentimentos de pesar 

dos amigos, a tarefa de entregar o seu corpo à sepultura foi dolorosa. A sensação, 

naquele momento, foi que o estava abandonando-o, destinando-o a solidão e que, 

naquele lugar, ele sentiria frio e medo da escuridão. Apesar de saber que isto não seria 

possível, pois o filho estava morto, o pensamento de que isso ocorreria era-lhe forte e 

invasivo: “Enquanto está ali com aquela pessoa, você está vendo pelo menos, você está 

ali vendo e [o pior é] quando chega a hora de deixar lá sozinho na sepultura. A pessoa 

fica lá sozinha... É muito difícil a morte. Fica, vai todo mundo embora e a pessoa fica lá 

sozinha. Morreu, mas queria que ele estivesse comigo, dentro de casa, dormindo na 

minha cama, no meu canto. [Mas] não tem vida mais lá. O sentimento é que a pessoa 

ficou sozinha, sentindo frio, com medo do escuro, o sentimento que a gente tem é esse 

mesmo.” 

 Mesmo dizendo que a sua fé ficou abalada e que, após a morte do filho, a 

existência de Deus passou a ser questionada, Adriana pede mensalmente que se celebre 

missa em intenção da alma do filho.  Segundo ela, faz isso muito mais em função da 

tradição do que pela fé: “Missa eu acho bom, mando celebrar missa pra ele todo mês, no 

dia onze eu mando celebrar e eu vou nas missas. Mando celebrar missa pra ele talvez 

[porque] seja a crença de todo mundo, tem que ter rezar, tem que ter a missa, mesmo 

achando... tem que ter [a missa], eu creio que não tem nada [depois da morte], mas se 

existir  eu estou fazendo.” Adriana parece indicar que esta sua atitude assemelha-se a 
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uma terapia: “Pelo menos eu fui lá, rezei por aquela pessoa, lembrei do que ela era 

[significou]. Faz bem, independente ou não [de a vida continuar após a morte], a missa 

faz bem.” 

 Adriana conta que não encontra dificuldades, nem com a família, nem com os 

amigos em falar sobre o filho que morreu. Segundo ela, as próprias pessoas se referem a 

ele e não se sentem constrangidas em escutá-la: “Minha mãe fica às vezes o dia 

inteirinho lá em casa”. Conta que quando encontra com os seus pais, eles gostam de 

falar sobre o neto, porém, ela sente dificuldades com o assunto e, algumas vezes, prefere 

se retirar. Para ela, as pessoas falam dele como se ainda estivesse vivo: “O que me dá 

impressão é que eles falam naturalmente nele, como se estivesse vivo. Todo mundo fala 

naturalmente: ‘Ah! Aquela vez que eu fui em tal lugar com o seu filho’. Ninguém mede 

[poupa palavras para se referir a ele].” Contudo, mesmo dizendo que as pessoas escutam 

suas narrativas sobre ele,  muitas vezes evita falar, para que elas não a vejam chorar. 

Também, evita reportar-se ao filho que morreu quando está com a filha e a mãe, pois 

teme causar-lhes tristeza: “Perto dos outros tem hora que eu evito. [Também] Perto da 

minha filha. Tem hora que eu evito chorar para não me verem chorar, ficarem triste 

também. Com meu filho também eu evito. Com a minha mãe eu evito porque já esta 

mais velha, senão ela também chora, é chato essas coisas.” 

 Os amigos, segundo Adriana, ajudaram-na bastante e não se esquivaram de 

manter contato: “Essas pessoas, que até hoje convivem comigo, me ajudaram muito. 

Até hoje me ligam muito, vêm na minha casa. Eu não fico sozinha, acho que é isso que 

tem me ajudado.” 

 Segundo Adriana, a morte do filho abalou toda a família: irmãos, tios e avós. Ela 

considera importante dizer que, mesmo antes do evento, a união sempre foi um traço 

importante entre eles, mas, acredita que, com a morte do filho, isso ficou mais evidente.  

 Para exemplificar a dimensão da repercussão desta perda, relembra um fato 

ocorrido em uma comemoração da família: “Meu neto de cinco anos fica esperando ele 

chegar. Fala: ‘Meu tio vai chegar?’ Inclusive, nós fizemos o aniversário dele o ano 

passado e meu filho disse que ele [o neto] ficou esperando, não queria partir o bolo 

enquanto o tio não chegasse. Então, minha família sentiu muito.”  

 O filho mais velho de Adriana encontra dificuldades para conversar sobre o 

irmão assassinado. Segundo ela, o filho que morreu deixou roupas que poderiam ser 

usadas por ele, mas quando ela se refere a isso, ele se mantém calado e, por vezes, muda 

a direção da conversa: “Quando eu falo qualquer coisa com ele [o filho mais velho], 
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inclusive sobre as roupas que ele deixou, muita roupa boa, ele simplesmente fica calado. 

A minha filha chora muito, diz que sonha muito com ele, fica feliz demais quando 

sonha: ‘Eu sonhei com meu irmão’. Fica feliz porque viu ele, falou com ele [no sonho]. 

Meu filho, irmão dele, não fala uma palavra, não manifesta, quando eu falo com ele: 

‘vamos pegar as roupas, escolhe para você’, ele fica calado, não responde e troca de 

assunto.” 

 Impossível para Adriana esquecer o filho, ele está presente em sua vida, em sua 

casa, em todos os lugares. Foi um grande amigo, um filho que lhe proporcionou muitas 

alegrias. As recordações são estimuladas pelas roupas dele que guarda consigo, recorda-

se dele no período da manhã, ao despertar, porque quando ia para o trabalho se despedia 

dela. Recorda-se também à noite, quando ele retornava do trabalho. Adriana conta que 

tudo, na verdade, traz recordações do filho, ora tristes, porque estava com ele no 

momento em que morreu, ora alegres, que são aquelas que recordam as conversas 

interessantes que mantinha com ele e de quando divertia-se com a família e brincava 

com os sobrinhos: “Eu me lembro de tudo, às vezes esqueço alguma coisa. Mas lembro 

dele entrando, saindo, tomando banho, barbeando em casa. Às vezes lembro dele 

comigo comendo sanduíche na rua. Eu lembro de tudo, muita saudade dele,  não 

consigo esquecer, muita saudade, muita saudade mesmo.” Ao dizer que às vezes 

esquece, Adriana se refere a acontecimentos específicos, fatos isolados, mas a imagem 

do filho em seus pensamentos é constante, mesmo que não esteja associada a algum 

momento específico. Algumas vezes, a saudade se vincula a um evento, a uma 

conversa, a algo localizado no tempo e no espaço. Outras vezes é a saudade melancólica 

acompanhada somente do desejo de querer revê-lo, vazia de eventos, mas repleta de 

sentimentos. 

 Para enfrentar a saudade, Mariana cuida dos netos, vai à casa dos amigos, dos 

filhos, pois teme ficar sozinha e deprimir-se: “Converso com muita gente, não fico 

sozinha, procuro não ficar sozinha. Eu busco meus netos na escola. Vou à casa de 

amigos, à casa de meus filhos, porque não dá pra ficar sozinha. Ficar sozinha pode 

começar, como o povo fala, uma depressão.” 

 Quando sente que a saudade vem acompanhada de muita tristeza, refugia-se 

junto aos amigos, pois, nestes momentos, a solidão causa-lhe muito desconforto: “Eu 

não quero ficar sozinha, alguém tem que ficar comigo. Eu ligo às vezes quando eu vejo 

que minha filha está demorando a chegar do serviço, eu ligo para alguém, [pede] vem cá 

pra minha casa, fica comigo um tiquinho.” Antes do filho morrer a solidão não lhe 
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importunava e, em alguns momentos, escolhia ficar sozinha: “[Em alguns momentos] 

Adorava ficar sozinha, ficar só, sossegada. Às vezes os três saíam, cada um para um 

canto. Ficava sozinha em casa, via televisão, escutava música, fazia alguma coisa. 

Agora [após o filho morrer], eu não quero ficar sozinha, quero ter alguém falando 

comigo, contando caso.” Esta fala de Mariana denota que estar com os outros, mesmo 

que não seja para falar do filho, faz-lhe bem. Talvez, porque nestes momentos, fica 

distraída com o eu escuta sobre o cotidiano das pessoas e, por isso, evita que a tristeza 

seja tão grande a ponto de se converter em depressão. Ao mesmo tempo, Adriana conta 

que pensar nele não lhe é inoportuno e, pelo que parece, não quer deixar de lembrar-se 

do filho. Por isso, não evita as lembranças, nem a saudade e os sentimentos que lhe 

ocorrem com relação a ele: “Não tenho medo nenhum de ficar pensando nele. Não evito 

pensar, não quero esquecer ele. O meu medo é esse, começar a esquecer, mas eu não 

vou esquecer. Eu acho que deve ser muito triste esquecer, não lembrar mais dele, não 

vou esquecer o meu filho." 

 Quando sente que as lembranças poderão tornar-se raras, Adriana, para reavivá-

lo na memória, recorre às fotos antigas e às mensagens póstumas que lhe foram 

dedicadas: “Eu vou no quarto, olho as fotos que eu mandei fazer, [leio] uns dizeres de 

quando fez a missa. O retrato de quando ele era bebe toda vida ficou na parede, não tirei 

e, agora depois que ele morreu, eu fiz uns dizeres, até muito bonito, eu coloquei no 

porta retrato que fica na beirada da minha cama.” Adriana tirou uma cópia da foto que 

menciona estar na parece e colocou em um porta retrato.  

 Ao encerrar a entrevista, Adriana retoma a questão da fé. Ao se referir 

novamente a este tema, o que lhe ocorre não diz respeito à continuidade do filho como 

espírito após a morte. O que lhe incomoda, na verdade, é a morte do filho, como fato, e, 

também, a dor que lhe foi infligida pela sua ausência. O desafio, talvez, seja fazer com 

que a fé adquira um novo sentido, não o de justificar a morte do filho, pois não acredita 

que ele tenha morrido por causa da vontade de Deus, porque, para ela, se ele realmente 

existe, não está implicado nisso. Porém, há uma contradição, pois permitiu que esta 

perda tão dolorosa fizesse parte de sua vida, o que é inconciliável com os conceitos que 

aprendeu nos domínios da religião que professa até então.  
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Sujeito: Eliane  

Estado civil: Casada  

Nº de filhos: 4 

Idade: 46 

Religião: Católica 

Tempo de falecimento do filho: 1 ano e cinco meses  

Motivo do falecimento: Homicídio  

 

 A entrevista com Eliane aconteceu na Gerência de Ensino e Pesquisa do 

Hospital Municipal Odilon Behrens, 1 ano e cinco meses após a morte do filho. 

Católica, ela trabalha como Auxiliar de Serviços Diversos.  

 No dia do crime, Eliane estava trabalhando, quem deu a notícia de que o filho 

tinha sido baleado foi o genro: “Eu estava trabalhando, já ia embora pra casa, alguém 

me ligou e disse: ‘Oh! Eliane, o seu filho recebeu um tiro, vai embora que seu filho está 

no hospital’, nem falou seu filho, disse o nome dele. Eu fui embora para o Hospital. No 

meu coração só estava: ‘Oh! Meu Deus! Oh! Meu filho, você vai voltar para casa 

comigo’. Quando eu cheguei lá, ela [a minha filha] falou assim: ‘Oh! Minha mãe, não 

fala assim, o meu irmão morreu’, ele tinha ido embora.” Eliane conta que após receber a 

notícia da morte do filho, pensou em vê-lo no necrotério do Hospital, porém, não foi 

possível, pois o guarda não deixou: “O guarda não deixou ninguém passar da porta para 

ver depois, aí eu fui para minha casa.”  

 A maternidade ocupa um lugar central na vida de Eliane, pois, para ela, todas as 

ações que uma mulher realiza após ser mãe, além de proporcionar alegria, priorizam o 

bem estar do filho: “Mãe... acho que é tudo, você faz tudo pelo seu filho, desde a hora 

que ele nasce. Aquela alegria que você tem de estar cuidando, trabalha em intenção 

daquela pessoa que é o filho, aquela pessoa depois vai crescendo... você sempre está 

protegendo ele de todo mundo e de todos.”   

 Para ela, a relação de uma mãe com o filho tem início desde a notícia da 

gravidez: “Desde a hora que você sabe que está grávida, já começa aquele carinho.” 

Eliane conta que se casou nova, com 16 anos e ficou feliz quando soube da gravidez do 

filho que morreu, mesmo prevendo as dificuldades financeiras que iria enfrentar para 

criá-lo, pois, segundo ela, uma mãe de verdade sempre quer ter o filho. Quando soube 

da gravidez do filho, alegrou-se, porém, preocupou-se em como poderia criá-lo, pois 

segundo ela, os recursos financeiros para uma pessoa pobre são poucos e a renda 

familiar deve atender a todos os filhos igualmente. Para Eliane, as pessoas mais pobres 

não têm muita oportunidade planejar o ambiente doméstico para o nascimento do filho: 
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“As coisas para pagar, não tinha muita coisa pra fazer mesmo, eu já tinha três. O que 

sobrava [só] ia dar para comprar pra todos. Não é igual às pessoas que vão dando tudo 

para depois começar, a gente não, os mais pobres guardam [tentam guardar] dinheiro até 

ver que não tem mais nada.”  

 As responsabilidades de uma mãe junto ao filho são muitas. Segundo Eliane, 

uma mãe deve assumir junto ao filho o trabalho de zelar pela sua saúde e educação, 

assumindo as tarefas de organizar o espaço doméstico para garantir a boa alimentação 

do filho e não se preocupar somente com os recursos financeiros que irão sustentá-lo. A 

mãe, para Eliane, deve garantir o preparo do alimento, estar atenta à saúde do filho, 

providenciando para que ele seja vacinado e receba assistência médica: “Quando está 

criancinha, você tem aquele dever de cuidar, de dar comida, de tudo, desde quando 

nasce você fica preocupada se está doente, você quer seu filho bem, lógico! Eu acho 

isso. Responsabilidade de cuidar de tudo, de vacinar, ir ao médico, dar comida, ver ele 

crescendo, levar para a escola, tudo normal de uma mãe no dia a dia.” Para ela, o pai 

participa menos do cuidado com a criança, pois após o trabalho chega em casa cansado 

e, depois de jantar e tomar banho, necessita dormir: “Pai está em casa à noite, mas 

chega, vai tomar banho e dormir. Quando criança chora, o pai está sempre para ajudar e 

tudo, mas na hora que está dormindo... está cansado...” Porém, Eliane também trabalha 

fora do lar e exerce atividades muito exaustivas, mas, pelo que parece, ela pensa que 

não deve incomodar o pai para que assuma cuidados com a criança e isto somente deve 

acontecer quando for muito necessário.  

 Eliane tem recordações boas do filho. Segundo ela, era um menino tranquilo, 

calado, que não era de briga e tinha o hábito de ficar em casa ouvindo rádio com fone de 

ouvido: “Era um menino muito tranquilo, desde que estudou não me lembro que ele 

brigava. Sempre foi um menino calado, assim não respondia ninguém em casa, ficava 

mais na dele, escutando rádio com fone de ouvido.” Eliane conta que ele disputava a sua 

atenção com o irmão mais velho, mas não havia agressão física. Quando estas situações 

aconteciam, ficava calada, não se envolvia, pois, estava consciente que não tinha 

preferência e distribuía seu amor igualmente para todos: “Não tenho muito que falar 

dele não. Nós somos pessoas muito tranquilas, não tinha briga dentro de casa. Só com 

um irmão dele que era assim, o mais velho com o mais novo: ‘Você gosta mais dele’, 

mas isso é normal de família, falavam que eu estava puxando mais o lado dele [do filho 

que morreu]. Eu ficava calada, mãe nunca fica do lado de ninguém, porque a gente 
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gosta de todo mundo, mãe gosta igual. [Eles] Falavam que eu estava puxando saco. Às 

vezes ficavam de mal, mas depois voltava o normal”.  

 O que causa mais indignação em Eliane com relação à morte do filho é o fato de, 

segundo ela, ele ter sido uma pessoa que tinha bons relacionamentos e jamais ter 

prejudicado alguém: “Nossa é duro, é muito duro para uma mãe que tem um filho 

[assassinado], uma pessoa que nunca fazia nada para ninguém, nunca meu menino fez 

nada pra ninguém, nenhum mal para os seus amigos (...), o coração dói demais, é muito 

duro” e acrescenta: “Todo mundo gostava [dele], as professoras, todo mundo gostava 

dele demais”.   

  Eliane pensa que a morte deveria ocorrer naturalmente, precedida de 

adoecimento e o fato de uma pessoa morrer por ação de outra causa-lhe imenso conflito, 

já que, no seu entendimento, as pessoas têm um momento certo para morrerem e o 

motivo deve ser a doença. Para ela, seria menos angustiante se o filho tivesse morrido, 

mesmo que jovem como foi, por causas relacionadas à doença, mas não por que alguém 

tenha matado: “Eu acho assim, que [a morte] é da natureza, que a gente cresce, cada um 

tem a sua hora. Mas igual ele foi é que está difícil de entender. Aqui na minha cabeça eu 

fico perguntando, dia e noite, por que o menino foi embora?... Quando a pessoa morre 

matada assim igual ele... alguém tirou a vida dele, não entendo.” Para Eliane, a morte 

por adoecimento ameniza o sofrimento, pois, além de natural, as pessoas que ficaram, 

apesar do sofrimento, têm mais possibilidades de entender: “Quando a pessoa sabe que 

está doente, a gente espera [a morte], mas assim de repente, você fica sabendo que 

alguém foi lá e matou, isso é difícil, isso é que está difícil de entender” e acrescenta: 

“Igual eu estou te falando, que se ficar doente a gente espera ou volta pra casa ou então 

Deus leva, mas tirar a vida do outro eu não concordo com isso.” Segundo ela, até 

mesmo a morte em um acidente de carro poderia ser entendida, mas o fato do filho ter 

sido assassinado é que lhe escapa completamente a qualquer entendimento.  

 Eliane acredita que um dia irá reencontrar o filho, pois, para ela, a vida continua 

depois da morte: “Eu estou esperando que eu vou encontrar com ele lá em cima.” A 

crença em uma outra vida tem sido importante para confortá-la e suportar a perda do 

filho: “Só isso que leva a gente ficar, aguentar a vida, continuar trabalhando”.    

 Para Eliane, a compreensão das pessoas sobre a morte varia muito. Alguns 

dizem que ele descansa, outros afirmam que a morte das pessoas tem uma determinação 

superior e, portanto, está fora de controle. Muitos, segundo ela, acreditam que há um 

momento determinado em que a morte vai ocorrer e isso independe do tipo de morte, 
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pois poderia ser acidente, adoecimento ou outro evento qualquer, ou seja, chegou a 

hora, não importa como, a pessoa vai morrer, pois o fim chegou: “Cada um fala uma 

coisa comigo, uns falam: ‘Não chora, quanto mais você chora, ele está lá sofrendo. [Ele] 

já está descansando, porque era a hora dele, encerrou a vida dele aqui’. Cada hora um 

me fala uma coisa, mas eu acho que pra mim, no meu entender, por mais que eu queira 

aceitar acho que está difícil.” Estes argumentos das pessoas, porém, não a convencem e 

nem mesmo lhe reduzem o sofrimento e o mal estar diante da morte do filho.  

 Eliane conta que no dia em que foi assassinado, o filho tinha saído de casa para 

fazer uma entrevista para admissão em um novo trabalho. A lembrança deste fato faz 

com que ela se sinta mais angustiada, pois, dois dias após a morte do filho, recebeu uma 

ligação informando que ele tinha sido aprovado: “[Ele] Saiu para fazer uma entrevista 

de trabalho, e daí dois dias a moça chamou ele, tinha passado na entrevista, só que 

alguém acabou com a vida dele antes.”  

 Eliane não quis saber quem matou o seu filho. Segundo ela, os vizinhos contam 

que o assassino matou o seu filho por engano: “Eu deixei pra lá, nem quis saber não, 

procurei por nada, porque ninguém sabe o por que. O pessoal falava comigo que a 

pessoa foi matar outro menino, e o menino correu. Então é esse outro menino [que seria 

assassinado]. Alguém contou que era para ser o outro, só que o outro viu essa pessoa [o 

assassino] chegando e correu e o meu menino ficou na rua.” Apesar de Eliane não ter 

procurado a justiça, talvez por medo de represália por parte do criminoso, o que ela não 

deixa claro, não está resignada diante do fato, pois, seu desejo é fazer justiça à memória 

do filho. 

 Eliane conta que ao receber, na porta do Hospital, a notícia que o filho tinha 

morrido, faltou-lhe chão, pois, até, então, quando se dirigia ao hospital, acreditava que 

poderia encontrar o filho vivo e levá-lo de volta para casa: “Quando eu cheguei no 

Hospital, a minha filha estava me esperando e ela falou: ‘mãe, o meu irmão morreu’. 

Nossa! Nessa hora me faltou o chão, muita emoção, muita emoção, muita mesmo... Não 

desmaiei, Deus me deu força pra eu conseguir ficar em pé.”  

 Eliane não foi ao Instituto Médico Legal (IML) para ver o filho, pois, segundo 

ela, preferiu ir para casa e foi o marido quem providenciou as ações relativas ao velório. 

Eliane conta que, apesar da morte ter ocorrido na sexta-feira à noite, o corpo dele só foi 

liberado para o velório às 19:00 h do sábado. Ela diz que não queria velório, pois para 

ela o sofrimento de ver o filho e não poder levá-lo para casa é muito grande. O ritual 

aconteceu a pedido da madrinha e do pai, pois por ela não aconteceria: “A madrinha 
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dele quis e o meu marido também. Falaram assim que os amigos dele queriam ver. Eu 

achava que é muito sofrimento para uma pessoa ficar ali vendo e não poder pegar para 

levar pra casa no colo, nem nada.”   

 Apesar de ter sido contra a realização do velório, Eliane conta que recebeu apoio 

e se sentiu fortalecida pela presença dos amigos e familiares que foram visitar o corpo 

do filho: “Eu senti a força dos amigos, do pessoal chegar a noite toda, não me deixou 

sozinha um minuto.” Mas, mesmo com o apoio recebido, acredita que teria sido melhor 

enterrar sem este ritual.  

 O filho, segundo ela, era evangélico e por isso não foi realizada missa. Eliane 

conta que procurou o Pastor da Igreja que o filho frequentava para pedir 

esclarecimentos sobre se deveria acontecer alguma cerimônia religiosa, porém, ele 

informou que, no caso do filho, por causa da religião que professava, não seria 

necessária: “Missa não teve, [pois] ele não era católico e o pastor dele falou que não 

tinha necessidade de missa para ele... ele foi evangélico a vida toda. Eu liguei para o 

Pastor na igreja e ele falou que não tinha necessidade.” A família de Eliane, que é 

católica, pediu para que fosse realizada uma missa, porém, ela preferiu preservar a 

escolha religiosa do filho. 

 Eliane conta que a família não fala sobre o filho que morreu e ela não se sente à 

vontade para falar dele em público, pois, todas as vezes que fala, fica emocionada, chora 

e pensa que isso incomoda as pessoas. Também, não fala sobre ele dentro de casa 

porque a família não permite: “Eu vou começar a chorar e ai eles me xingam: ‘Ah! mãe 

já vem você... Porque que você quer lembrar essa coisa [do crime]?’. Ninguém fala nada 

comigo, então nunca falo nada dentro de casa.” Segundo Eliane, mesmo as boas 

lembranças não são autorizadas: “Não gostam que eu fico lembrando porque se não eu 

começo a chorar.” Com base no relato de Eliane, parece que a família se comporta 

como se nada tivesse ocorrido.  

 Segundo Eliane, no dia seguinte à morte do filho, tirou todos os pertences do 

filho de sua casa: “Tirei tudo no outro dia, desmanchei cama, tirei roupa, só tem uma 

foto dele comigo de identidade.” Ela diz que, apesar de acreditar que a família aceitaria, 

não tem coragem de expor a foto do filho que morreu em um porta-retratos. 

 Eliane diz que quando fala do filho que morreu com as pessoas que não são da 

família, elas a interrompem com conselhos dizendo para que aceite a morte, já que o 

acontecido não tem como ser modificado: “Todo mundo fala que eu tenho que ter força 

e continuar com a vida, porque ninguém queria que acontecesse, mas já que aconteceu, 
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vamos ter força pra continuar levando a vida,  porque se você for se entregar, vai acabar 

tudo, você vai ficar doente, internada e vai acabar no hospício.” Para ela, o fato de 

chorar quando fala do filho que morreu é o que incomoda as pessoas: “Eles dão um 

jeito, [pois] eu começo a chorar e sai fora do assunto” e acrescenta “se eles não vissem 

eu chorando, eles continuariam [a conversar sobre o filho].” 

 Para Eliane, não ter feito uso de medicamento psiquiátrico diz respeito ao auxílio 

que recebeu de Deus: “Até agradeço a Deus por isso nesse ponto”. Eliane acredita que o 

apoio que recebeu para sobreviver ao que lhe aconteceu veio de Deus, pois, se não fosse 

Ele, tudo seria insuportável: “Se não fosse Deus, teria ficado doente, internada num 

lugar de louco, acho que Deus me deu força muito pra mim continuar.” Eliane conta que 

uma amiga do trabalho escuta-a em alguns momentos e lhe diz que o filho morreu pela 

vontade de Deus, pois as pessoas boas vivem pouco, que Deus as chama para si: “[A 

amiga dizia] Que era pra mim entender, que talvez já estava na hora, que Deus leva as 

pessoas boas mais rápido.” Porém, ela tem dúvidas que seja da vontade de Deus que 

mães percam seus filhos: “O meu coração fica assim... Será que Deus faz isso com a 

mãe, tirar assim? A mãe quer sempre o seu filho perto dela, sempre ela quer.”  

 Eliane recorda do filho todos os dias e, segundo ela, o que mais a faz sofrer é o 

modo como ele morreu. Diariamente busca uma resposta para a questão que mais lhe 

incomoda: o porque da perda de um filho assassinado. Segundo ela, talvez, se ele 

tivesse morrido por motivo de adoecimento, o seu coração estaria mais confortado. Ela 

diz que reza diariamente por ele, para que receba luz onde estiver, o que, segundo ela, 

alivia a saudade. Também, pede conforto espiritual para si: “Fico pedindo a Deus para 

me iluminar, dar bastante luz para mim, aí dá uma aliviada.” 

 As lembranças do filho são estimuladas por várias situações. Eliane fala de uma 

neta de 6 anos que era muito apegada ao seu filho assassinado: “Muito duro, eu tenho 

uma neta de 6 anos, ela só ficava com ele o dia todo brincando.” A saudade, segundo 

ela, não diminui e recorda-se do filho o tempo todo: “Choro muito, todo dia.”  

   Eliane conta que a família evita falar dele porque querem evitar o sofrimento 

relativo à perda para preservar tanto ela como o grupo familiar. Diz que prefere não 

falar sobre ele porque os filhos podem vê-la chorar e, por isso, prefere esconder o seu 

sofrimento, pois sabe que eles irão pedi-la para esquecê-lo: “É por isso [para não 

chorar] que eles não querem que eu fico lembrando (...) ninguém toca no assunto.” Para 

que os filhos não a vejam chorando, prefere engolir o choro em casa e chorar no 
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trabalho ou no ônibus: “Eu preferi engolir o choro, no trabalho eu chorei muito, chorava 

bastante... Dentro do ônibus. Dentro de casa eu engolia.” 

 Durante a entrevista, Eliane consegue ensaiar alguns sorrisos, porém, sempre 

emoldurado por muita tristeza. Durante a entrevista, repetiu por diversas vezes que a 

morte por adoecimento seria difícil de ser enfrentada, porém, com maior possibilidade 

de resignação, o que aliviaria muito a sua dor.  O crime que vitimou o filho foi-lhe 

ofensivo, cruel e em sua cabeça está presente, dia e noite, ininterruptamente, a 

lembrança do filho e a impossibilidade de ter feito alguma coisa por ele, bem como a 

tentativa de encontrar uma razão para o que aconteceu. 
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Sujeito: Sônia 

Estado civil: casada 

Nº de filhos: 5  

Idade: 54 

Religião: Católica   

Tempo de falecimento do filho: dois anos   

Motivo do falecimento: homicídio 

 

 Sônia foi entrevistada em seu domicílio, após dois anos da morte do filho que foi 

assassinado em casa. Trabalhadora, casada, frequenta os cultos de uma Igreja 

Evangélica: “Eu nasci na [Igreja] Católica, mas eu gosto muito de ir na Evangélica. 

Então, eu tenho que acertar isso, ou bem a católica ou bem a evangélica. Mas eu 

acredito que é muito bom eu ir na Evangélica, por conta até dos meus netos que eu 

levo... Precisa muito.” 

 A morte do filho aconteceu por engano. Segundo Sônia, os vizinhos afirmam 

que o alvo do assassino não era ele, mas não tem certeza disso. Sônia preferiu não 

procurar esclarecer o que realmente ocorreu, pois teme que a família seja importunada 

caso reivindique das autoridades uma investigação para apurar o que de fato aconteceu: 

“Eu fiquei com medo, porque eu tenho muito parente que mora nessa região. Eu acho 

que podia prejudicar minha família, mas o motivo que as pessoas lá falam é que não 

teve, não era culpado de nada, foi simplesmente um engano.”  

 No momento do crime, Sônia estava trabalhando. Mas, por informações dos 

vizinhos, chegou ao seu conhecimento que houve um tiroteio no local: “Os moradores 

ficaram assustados, ficaram com medo e nunca tinham visto uma coisa igual aquela.” 

Sônia conta que foi informada sobre o crime no trabalho, mas não lhe disseram que o 

filho já estava morto. Sentiu-se aturdida com a notícia e para se sentir fortalecida, 

buscou os recursos da fé: “Mandaram lá no serviço me buscar. Falaram assim: ‘seu filho 

está baleado’. Me deu aquela friagem e eu só entreguei naquela hora pra Deus. Falei 

assim: ‘Oh! Deus toma conta de mim.’ Naquela hora Deus me ouviu, tomou conta de 

mim mesmo, me deu aquela força, me preencheu. Aí, eu fui, cheguei lá, mas achando 

que eu ia achar ele com vida ainda. Mas cheguei lá ele já tinha partido pro outro lado.” 

 Ao se deparar com o filho morto, Sônia se desesperou. Agoniada, verbalizou 

publicamente sua dor: “Só pensei em Deus naquele momento. Ajoelhava no chão e 

punha a mão pra cima e falava que Jesus estava dentro de mim.” E acrescenta: 

“Algumas das pessoas achavam que eu estava fraca da cabeça, mas não era não, porque 
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[foi] o único... o único amigo [Jesus] naquela hora que eu achei do serviço até chegar 

nessa [no local da] tragédia.”   

 Para expressar as responsabilidades que envolvem a maternidade, Sônia cita a 

execução de tarefas geralmente associadas à mulher, que qualificam uma boa mãe, 

como o apoio às atividades cotidianas do filho, principalmente àquelas relacionadas à 

educação e acompanhamento na escola: “Dar mamadeira, ensinar, acompanhar na 

escola direitinho... ir nas reuniões... Porque eu tenho que acompanhar o menino, ver se 

ele está estudando direitinho, o que ele está fazendo, se ele está com alguma companhia 

[ruim]. A gente não tem as condições de dar eles aquele estudo...  mas pelo o menos o 

básico.” Sônia acredita que uma relação carinhosa seja fundamental no vínculo da mãe 

com o filho, bem como o diálogo, pois estimulam os filhos a fazerem escolhas 

conscientes e que lhes garantam laços sociais consistentes, como aqueles relacionados 

às boas amizades e ao trabalho. Para ela, a mãe tem o papel de proteger os filhos e ser 

amiga deles, o que se configura como uma responsabilidade importante na relação com 

filhos.  Sônia pensa que a mãe deve também se ocupar de preparar o filho para o 

trabalho, garantir que lhe será possível exercer atividades que lhe garantam dignidade e 

sobrevivência: “Preparar para o trabalho, dar uma preparação para o trabalho. 

Antigamente até que era mais difícil, agora hoje, com esses governos oferecendo muitos 

cursos, acho que as coisas estão melhorando.” Para Sônia, ser mãe não é uma tarefa 

fácil, pois exige renúncia e disposição: “A responsabilidade é igual uma cruz pesada que 

a gente carrega.”  

 Para exemplificar e ser mais exata no que acredita que uma mãe pode fazer pelo 

filho, Sônia recorre às experiências da vida cotidiana como, por exemplo, as de 

mulheres com filhos usuários de droga que, nestes casos, demandam esforços que 

somente uma boa mãe terá disposição para realizar, como buscar apoio em instituições 

sociais que proporcionem o tratamento adequado: “Carreguei meus filhos debaixo das 

asas até grande. Tem mães que hoje em dia não estão querendo saber dos seus filhos, 

não dão conselho. Às vezes, o filho tem um problema com a droga... O que a mãe 

deveria fazer [nestes casos] é chegar perto do filho e falar: ‘Oh! Meu filho, você quer 

recuperar? Vou pedir uma ajuda pra você, vou levar você para uma casa de recuperação. 

Se eu não aguentar pagar, peço ajuda’. Tenho certeza que a pessoa [a mãe] vai [ajudar 

a] recuperar o filho. Uma pessoa não caminha sozinha. A droga hoje tem que ter uma 

pessoa para poder ajudar.”  
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Sônia tem um filho usuário de álcool e se esforça muito para ajudá-lo, 

recorrendo às instituições que ofertam tratamento gratuito. Sônia conta que após a perda 

do irmão, o quadro de alcoolismo agravou e Sônia buscou interná-lo para tratamento em 

uma instituição vinculada à Igreja Católica. Porém, desconhecia que o irmão do 

assassino do filho também se encontrava em tratamento no mesmo local: “Por incrível 

que pareça, quando ele [o filho usuário de álcool] chegou nessa clínica, o irmão do 

rapaz que fez [matou o filho] estava lá nessa casa de recuperação.” Quem lhe disse foi o 

filho: “[o irmão do assassino] Ficou contando pra ele o caso: ‘ eu não vou naquela vila 

não, porque eu não posso ir lá não. Meu irmão está aprontando demais lá, matou uma 

pessoa”. Este fato abalou Sônia profundamente, mas para manter o filho em tratamento 

naquela instituição, considerou importante suportar a afronta e lutar para que ele não 

desistisse da assistência que lhe fora tão penosa conquistar: “Falei com meu filho: 

‘Você fica tranquilo, não fala nada mais. Nós já tivemos essa perda e seja feita a 

vontade de Deus. Vamos ficar mais quietos, vamos aguentar firmes, vamos entregar 

para Deus, porque nós não podemos fazer nada. Nós não podemos pensar em vingança, 

vamos entregar para Deus”.  

 O período de gravidez do filho que morreu foi conturbado, pois ocorreu em um 

momento em que suas condições socioeconômicas eram muito precárias e, por isso, o 

fato lhe causou demasiada angústia: “Aquela época a minha vida estava tão difícil, 

porque já estava com quatro [filhos]”. Recorda do medo que sentiu de não conseguir 

sustentar o filho, de ter pedido orientação à sua mãe e dos momentos difíceis 

enfrentados para que o filho viesse ao mundo: “Chorei muito. Eu até falei com minha 

mãe que me falou assim: ‘Minha filha! Não fica preocupando não, porque é isso 

mesmo.’ A coisa estava difícil, muito difícil. Eu não queria [outro filho], quatro pra 

mim já estava bom. Nessa época, eu estava com o marido doente, só eu trabalhando 

meio horário... Ah! difícil demais. Mas ai eu peguei com Deus e ganhei ele [o filho]. 

Esse parto foi difícil... foi fórceps. Ah! Meu Deus! Eu acho que eu não tinha o  dinheiro 

para pagar a anestesia... ou a anestesia não pegou... sei lá... foi horroroso e esse menino 

nasceu e parece que ele não chorou.”  

 Sônia relembra o filho como um menino bom, porém, muito nervoso, agitado e 

que enfrentou dificuldades na escola: “Cresceu assim, um menino agitado que chegava 

na escola e não ficava, não queria saber de aprender ler direito”. A professora, segundo 

Sônia, disse-lhe que o filho deveria estudar em uma escola especializada, pois o 

“menino não deixa menino nenhum ficar quieto”. Para Sônia, as dificuldades de 
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aprendizagem do filho estavam associadas às complicações que ocorreram durante o 

parto: “Isso deve ser um bocado pelo parto também, porque puxar ele. Pode ser que 

demorou para nascer, forçou um pouco. Ele ficou um menino sem aprender ler direito, 

mas assim, muito trabalhador.”  

O próprio filho, segundo Sônia, diante das dificuldades que enfrentava na escola, 

foi quem lhe pediu ajuda: “Mãe, eu não sei ler mesmo... Pelejo na escola, pelejo de todo 

jeito, não aprendo mesmo. Você podia me ajudar.” Ele lhe disse que prestaria serviços 

como autônomo, ao que ela ficou sensível e, então, ajudou financeiramente para que se 

organizasse e alcançasse seu objetivo. Segundo ela, “Ele era um cara responsável. 

Trabalhando direitinho, chegava com as verduras.” Porém, as coisas não caminharam 

como Sônia havia planejado para o filho. Ela conta que ele e um amigo se envolveram 

em um assalto de ônibus, o que fez com que o filho ficasse preso, por decisão judicial, 

por um tempo aproximado de dois anos: “Ficaram lá dois anos e tanto e saiu. O menino 

saiu trabalhando”. Segundo Sônia, quando ele saiu da prisão, conseguiu emprego com 

carteira assinada e continuou as atividades autônomas que exercia antes de cumprir a 

pena.  Sônia destaca que o durante o período de reclusão esteve presente na vida do 

filho, aconselhando-o, incentivando um comportamento adequado que lhe permitisse 

redução da pena: “Quando ele foi preso, em momento algum eu deixei ele só. Eu ia 

[visitar], levava as coisas pra ele, conversava com ele e pedia juízo. Às vezes ia no 

Barro Preto conversava nas varas de justiça. Mas tudo tem o tempo determinado.” 

Como se percebe, foram momentos exaustivos para Sônia, pois ao mesmo tempo 

cumpria as responsabilidades com os outros filhos, trabalhava e enfrentava a angústia de 

ter o filho preso. Neste momento da entrevista, Sônia relembra que a morte do filho 

ocorreu pouco tempo após a liberdade, o que lhe causa comoção: “Depois ele saiu, mas 

não praticou mais esse ato, Graças a Deus ficou trabalhando. Não voltou [a cometer 

delitos], ficou trabalhando e, de repente, com pouco tempo aconteceu isso com ele.” 

O filho, conforme Sônia descreve, era amoroso. Apesar de intempestivo, o que 

se destacava nele era o carinho que tinha por ela: “Me ajudava, ele preocupava muito 

com a gente. Aquele menino amoroso, não saía de perto da gente. Amoroso, sempre 

conversava com a gente, não fazia nada sem falar com a gente. Se ele comprava um 

celular, ele falava assim: ‘Mãe, estou comprando esse celular aqui porque se eu sair, a 

senhora liga para mim para poder a senhora ver onde que eu estou’. Eu achava esse lado 

dele muito bom. Não estou dizendo que os outros foram ruins não, todos são bons, mas 

tem uns dos filhos da gente que é mais apegado e esse meu caçula era mais apegado.” 
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Também, relata Sônia, cuidava da família: “Ele era uma pessoa assim, do tipo nervoso, 

vamos dizer assim (...)  Mas sempre dava os conselhos dele, se ele visse os [meus] 

netos, os sobrinhos dele na rua, ele chegava e falava ‘mãe, põe esses menino para 

dentro.’ Então, ele preocupava [com a família]. Era uma pessoa que preocupava muito 

com os irmãos, com os sobrinhos.” 

Para Sônia, a morte poderia ser aceita se ocorresse somente em casos de 

adoecimento, mas o modo como ela aconteceu com o seu filho causa-lhe enorme 

conflito, pois não foi precedida por doença, o filho foi-lhe tirado instantaneamente, por 

ação de uma pessoa: “Quando a gente sabe que a pessoa está doente, no meu entender, 

você vai no hospital, aquela pessoa está ali, e você  vê aquela pessoa [que] pode 

melhorar ou pode vir a óbito. Quando você vê  o que aconteceu comigo, com esse filho 

meu, foi uma morte assim instantânea. Foi uma morte que eu fico ali pensando: ‘Meu  

Deus! O homem tirar a vida do próprio homem’. Eu não conformo com isso, não 

conformo, mas a gente tem que aceitar as coisas que a gente não pode modificar.” E 

acrescenta: “Deus que tem que tirar a vida, não é as pessoas.” 

Sônia não tem plena convicção de que exista vida após a morte: “Eu fico 

pensando: será que a gente tem alma?” Diante da dúvida e influenciada pelas tradições 

religiosas populares, ela tenta elaborar sua convicção: “Eu fico pensando... De repente 

pode ser que tenha um lugar que os antigos falavam, sempre contavam umas historias: 

Falavam que quando as pessoas morriam, as almas vão para o seio de Abraão... É seio 

de Abraão? Um negócio assim ou purgatório sei lá. Mas deixa eu pensar assim... Meu 

Deus! Ninguém nunca veio falar comigo: ‘Eu voltei de lá, é muito bom.’ Ninguém não 

veio falar comigo. Eu sou meio descrente nisso, entendeu? Eu tenho muita fé em Deus.” 

Para ela, acreditar em Deus é o mais importante e não faz parte das suas cogitações o 

que acontece com o ser humano após a morte.  

Sônia acredita que as pessoas compartilham com ela sobre o modo como as 

pessoas deveriam morrer: “Eles [as pessoas] pensam igual eu. Acham que a morte 

deveria ser quando a pessoa está doente. Você sabe que aquela pessoa vai viver ou vai 

morrer. Você já fica mais tranquila, fica esperando ela melhorar. Você sabe que a 

pessoa está ali doente, que ela morreu porque ela estava doente.” O que Sônia não se 

consegue entender é a morte súbita, principalmente por homicídio.  

O velório foi tumultuado.  Segundo Sônia, houve dificuldades em encontrar um 

lugar seguro para o ritual de despedida do filho em função do contexto em que ele foi 

assassinado, pois temia que as pessoas envolvidas no crime invadissem o seu domicílio 



111 

 

durante o velório e fizessem mais vítimas: “Queria trazer ele pra casa, [mas] não podia” 

Sônia conta que foram os vizinhos que lhe orientaram: “Não traz pra cá não, por conta 

desse problema... os meninos podem subir e querer matar mais gente.” Incomoda-lhe o 

fato de não ter tido recursos financeiros para pagar uma funerária que desse ao corpo do 

filho uma feição melhor. Sônia, também, acredita que poderia ter ajudado alguém com a 

doação dos órgãos do seu filho, mas naquele momento, envolto por grande agitação, 

não foi possível pensar sobre isso: “Eu queria doar os olhos dele, era um rapaz sadio. 

Queria doar, mas nada passou por minha cabeça naquele momento. Era um rapaz muito 

sadio, podia até ter outra pessoa precisando de um rim, de um fígado. Porque tudo era 

bom. Eu não lembrei na hora. Devia ter ajudado outra pessoa, fica muita gente na fila 

esperando e eu não consegui fazer nada disso.” 

Apesar de que, para ela, o velório que se estende por toda a noite é muito 

sofrido, queria que o do filho acontecesse assim, pois permitiria que as pessoas fossem 

avisadas da morte e comparecessem ao ritual de despedida. Mas não foi possível uma 

duração prolongada: “Foi velado poucas horas, muita pouca gente que viu ele. Muita 

gente ficou reclamando que não viu. Ele tinha uma amizade grande mesmo, ele era 

muito comunicativo. Mesmo até hoje o telefone toca chamando ele para trabalhar. 

Muito querido... Muita gente não acredita que isso aconteceu com ele.” Mas, pelo que 

expõe, pensa que o velório seja um ritual importante, pois permite que as pessoas sejam 

solidárias com a família e, principalmente, despeçam-se da pessoa que morreu.  

Segundo Sônia, a morte do filho abalou profundamente o grupo familiar. Para 

evidenciar este fato, conta as reações dos outros filhos nos meses que seguiram a morte: 

“Mexeu com um filho meu que mora aqui em cima. Se ele vê uma roupa dele, passa 

mal, chora muito. Tem outro também, que é o mais velho... [quando] junta os dois, 

choram muito. A gente evita de falar da morte com ele, porque ele ficou abalado. Até 

hoje, já tem dois anos, ele não conforma.” 

 Quando compartilha as lembranças relacionadas à perda que sofreu, Sônia relata 

que, geralmente, as pessoas aconselham a esquecer o filho: “Eles [as pessoas] escutam e 

falam para mim não ficar lembrando não. Deixa ele quieto pra lá, porque ele está 

descansando. Não fica lembrando dele não, deixa ele quietinho.” As pessoas também, 

segundo Sônia, utilizam argumentos religiosos: “Deus sabe o que faz, não fica 

lembrando não. Conversam comigo e procuram fazer eu esquecer. Mudam de assunto, 

arrumam brincadeiras comigo. Eu fico fingindo... não esqueço... é um pedacinho da 

gente. Ver aquele sofrimento todo, igual foi o sofrimento dele ao nascimento, 
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crescimento até a morte. Sofreu demais. Eu fico pensando nisso: Como que uma pessoa 

nasce para sofrer assim? Nasceu... aguentou uma cadeia, depois veio a morte brutal. ” E 

acrescenta: “Não tem como esquecer não. A gente tem que ter força  mesmo e fingir 

[que esqueceu]. Porque  eu  acho que eu estou é fingindo. Eu procuro não pensar que eu 

estou fingindo... Sempre pedindo a Deus força.” Para enfrentar a saudade, as 

lembranças que lhe são narradas pelo pensamento, as quais esconde das pessoas, Sônia 

refugia-se no trabalho, vai à Igreja e, quando possível, gosta de ir a locais onde possa 

dançar forró: “Eu estou mais parada, dedicando mais ao meu serviço, aos netos. Mas eu 

gosto de ir à igreja, às reuniões... Eu gosto também de um forrozinho, isso faz parte 

também. Uma música, um forrozinho, tudo isso eu gosto. Um  forrozinho ajuda passar, 

mas  no final de tudo, a gente que é mãe sente uma saudade, uma paixão, que eu acho 

que a gente está fingindo. Fingindo, porque é dramático.”  

 Falar do filho em casa, segundo Sônia, além de difícil, é inadequado, porque 

pode potencializar a dor dos filhos e provocar um sofrimento maior para a família: “Se 

eu lembrar, eu estou é criando um clima ruim, porque aí vem o choro.” Sônia prefere 

que seja assim, pois evitar falar no assunto assegura, segundo ela, a estabilidade 

emocional do grupo familiar.  Além disso, estas lembranças são sofridas, pois envolvem 

sentimentos que estão além da perda do ente querido, uma vez que a situação em que a 

morte ocorreu apresenta sentimentos de indignação, injustiça e revolta. Sônia também 

teme que as recordações possam se tornar motivo para depressão e incapacitá-la para o 

trabalho, o que prejudicaria suas responsabilidades de cuidar dos netos: “Fico 

lembrando dele, mas procuro esquecer para eu não ter uma depressão. Eu tenho mais 

netos, que é neto e filho, pra poder criar, porque dependem de mim, dependem de mim 

demais, eles dependem muito de mim. Então, tenho que procurar esquecer.” 

Segundo Sônia, foi ela que apoiou os filhos para superarem o impacto da perda 

na família. Ela relata que manter-se forte foi fundamental para que a família suportasse 

a dor de perder um ente querido. O mal estar familiar foi devido, principalmente, às 

condições que provocaram a morte do filho, pois, além de ter sido uma morte súbita, 

insere-se em um contexto de indignação, revolta e medo. Segundo ela, a morte poderia 

ter sido evitada, pois este crime foi cometido por uma pessoa conhecida, sem motivo 

aparente.  

Sônia, então, mostrou-se emocionalmente forte aos filhos. Por isso, renunciou 

demonstrar aos filhos a intensidade de sua dor e mostrar publicamente o seu sofrimento. 

Dissimulou para ajudar os filhos, uma personagem para quem a perda do filho, apesar 
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de extremamente dolorosa, estava superada. Para ela, em suas reflexões pessoais, isso 

será praticamente impossível: “O apoio quem dava era eu, porque a minha família ficou 

sofrida. Eu gosto de repetir que quem ficou mais forte foi eu. Tive que ficar forte, tive 

que fazer isso porque os outros não sabiam buscar esse apoio, eles não tinham aquela 

força [para suportar a perda]. Então, esta força, eu que tinha que passar para os outros 

filhos. Mas todo o sofrimento que isso me provocou, a morte do meu filho, apesar de 

dolorosa, exigiu que eu me mostrasse forte.”  

Relata, também, que antes da perda do filho, havia sofrido pela morte de dois 

irmãos, mas isso não impediu que demonstrasse aos filhos ânimo, coragem e vontade de 

viver: “Eu tive umas perdas [recentes], uma atrás da outra. Eu tive a perda primeira a 

minha irmã, com câncer. Quando foi no outro, eu tive uma perda de um irmão, 

[acidente] de moto. A moto bateu em uma com a outra. Dentro de três anos perdi o meu 

filho. Minha família mesmo fala que nunca viu uma pessoa forte igual eu. Mas eu falava 

para eles que tem que ser forte, porque eu tinha que passar uma boa energia.” 

A busca por recursos espirituais foi importante para que tivesse coragem e 

controlasse as reações às adversidades impostas à sua família. Quando percebeu que um 

dos filhos estava com sintomas depressivos, Sônia recorreu ao apoio do grupo religioso 

que participa e pediu que fossem em sua casa para realizar orações: “Esse filho que 

mora aqui hoje em dia estava caindo em depressão, eu já estava vendo. Chamei as 

pessoas evangélicas pra poder orar, conversar com ele, porque eu estava vendo.” Sônia 

narra, muito emocionada, uma experiência recente que teve com um dos netos que mora 

em sua casa e pelo qual é responsável por criar: “Um dia desses ele [o neto] olhou pra 

mim e falou assim: ‘Vó, eu sei que a senhora está sofrendo a morte do meu tio’. Aí eu 

falei assim: ‘Não, não estou não.’ Eu sempre mentindo para não ver eles sofrerem. 

Nunca lembrar para eles esquecerem, para não ter a lembrança, esquecer, evitar de 

falar.” 

Sônia conta que, em seguida a morte do filho, a empresa em que trabalha 

concedeu-lhe férias porque perceberam que a dor estava muito grande. Segundo ela, não 

era o período previsto para o descanso, mas lhe foi antecipada esta prerrogativa: “Eles 

[os patrões] me deram férias. Não era época das minhas férias, [mas] me deram férias 

para eu poder esquecer. Eu viajei para a casa de uma filha minha no Vale do Aço. Aí, eu 

fiquei assim no quarto... Nossa! Nos dias, eu fiquei muito ruim, muito triste, muito. Por 

mais uns quinze dias ou vinte dias a gente ia chegando aos pouquinhos a cabeça no 

lugar. Então é muito ruim mesmo... eu tive que fazer essa viagem, foi muito bom 
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porque que eu já voltei conformada. Tem que conformar e aceitar uma coisa que não 

pode modificar”.  

Para Sônia, dedicar-se à família, não somente para garantia do conforto 

emocional, mas por meio da contribuição para o sustento material dos filhos e netos, foi 

o principal caminho escolhido para orientar suas ações e encontrar forças para superar 

as dificuldades consequentes da perda do filho: “Trabalhando, ajudando a família, um e 

outro, então eu estou frente a tudo. ” Preocupa-lhe ainda a possibilidade de que a família 

sofra alguma outra situação de dor e, apesar de não deixar claro, o temor está associado 

à possibilidade de que possa perder outro familiar querido: “Será que eu vou ter outro 

sofrimento que eu já tive com os filhos e vou ter com os netos? Fico pensando: Será que 

eu vou ter problema com os filhos? (...) Não esqueço, só lembro de Deus.” 

Sônia encerra a entrevista dizendo que não se sente culpada pela morte do filho, 

pois o acompanhou em todos os momentos de sua vida. Conduziu-o à escola, ajudou-lhe 

com recursos financeiros para que trabalhasse como autônomo, não o desamparou 

quando esteve preso. Acredita que se estivesse com ele no momento do crime, morreria 

junto ou teria evitado o crime: “Eu não estava lá na hora pra mim livrar ele.” Sônia 

afirma isso com tanta convicção e emoção que a sensação que nos ocorre é que talvez a 

sua presença na cena do crime tivesse evitado que o filho morresse.  
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Sem você a vida pode parecer 

Um porto além de mim, 

Coração sangrando, 

Caminhos de sol no fim. 

 

Nada resta, mas o fruto que se tem 

É o bastante pra querer 

Um minuto além 

Do que eu possa andar com você. 

 

Te amo e o tempo não varreu isso de mim 

Por isso estou partido 

E tão forte assim. 

 

O amor fez parte 

De tudo que nos guiou, 

Na inocência cega, 

No risco das palavras,  

E até no risco da palavra amor. 

 

Herman Torres 

Salgado Maranhão 
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 4.2 As vivências compartilhadas 

 4.2.1 Maternidade 

  

 A maternidade e os papéis da mulher na criação dos filhos, os cuidados e a 

dedicação que lhes são exigidos, as normas sociais que conduzem ao estreitamento 

afetivo entre elas e os filhos representam dados importantes que compuseram as 

narrativas das mães entrevistadas. Conhecer os significados que compõem o universo 

subjetivo e social destas mães nos proporcionou condições de compreender com maior 

clareza o impacto da perda do filho na identidade feminina. Conquanto não exista um 

consenso quanto à natureza e origem do amor materno, as narrativas das mães foram 

importantes para que pudéssemos acessar as construções sociais que estão presentes no 

sentido da maternidade em suas vidas.  

 As mães entrevistadas compartilham de pensamentos e sentimentos comuns com 

relação à maternidade. Proporcionar segurança, proteção contra a violência, promover a 

saúde, educá-los e conduzir a vida escolar foram as principais características que as 

entrevistadas apontaram como atribuições de uma mãe responsável, amorosa e que 

cuida dos filhos. Para elas, o ato de cuidar é uma responsabilidade que não está restrita 

ao espaço doméstico, pois se expressa também por meio do trabalho que exercem fora 

do lar, pois o trabalho remunerado proporciona recursos financeiros para garantir o 

cuidado dos filhos. A identidade de mulher trabalhadora se integra à identidade materna 

na medida em que o trabalho proporciona recursos que visam garantir qualidade de vida 

e o sustento material dos filhos, seja complementando a renda do marido: “Eu me julgo 

uma mãe boa porque eu faço unha, não deixo faltar nada para eles na medida do 

possível, é o pão, uma fruta (...) eu não deixo faltar nada pra eles. Graças a Deus sou 

uma mãe atenciosa, se passar mal vou paro hospital, corro, eu estou disposta a tudo” 

(Márcia) ou como única responsável pela manutenção financeira do lar, como foi 

narrado por Lúcia e Marisa que criaram os filhos sem ou com pouca participação do pai: 

“Eu hoje olho pra trás e vejo que eu fui um pouco racional, de fazer papel mais de 

provedora, de pai” (Lúcia); “Cuidar dos filhos igual eu cuidei... até quando o pai deles 

sumiu... [os filhos estavam na faixa de] um ano... dois anos. Eu estava ali lavando 

roupa, fazendo faxina pra cuidar deles. Não deixava eles passarem fome.” (Marisa). 

 Algumas mães referiram-se à maternidade e aos sentimentos associados a ela 

como inexplicáveis: “Ser mãe não tem explicação, ser mãe é ser tudo” (Márcia); “É 

um negócio que não tem como explicar” (Mariana); “Um sentimento muito bom, 
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inexplicável” (Adriana).  Márcia e Adriana tentaram preencher a lacuna deixada pela 

impossibilidade de definir a maternidade utilizando exemplos práticos do cuidado com 

o filho e recorreram às experiências da vida diária: “O que acontece, qualquer coisinha 

que acontece a gente está correndo, a gente está preocupada” (Márcia); “As 

responsabilidades da mãe é criar, educar, fazer deles [os filhos] um homem ou uma 

mulher. Ensinar que não pode andar no caminho errado, mostrar outro caminho [que 

não seja o errado” (Adriana). Para Mariana, a maternidade configura-se como um 

estado de completude feminina: “Acho que é a plenitude da mulher. Ser mãe inclui não 

só o nascimento em si, mas gerar. Como feminina eu me realizei quando fui mãe”. 

(Mariana).  

 A gravidez e a maternidade foram projetos de vida para Mariana, que se 

organizou para que estes eventos ocorressem no momento em que os outros 

investimentos estivessem objetivamente concretizados em sua vida: “Toda a minha 

vida foi programada do jeito que eu queria” (Mariana). O que foi diferente para Lúcia, 

cuja gravidez aconteceu em um momento inoportuno: “Uma gravidez que eu não 

esperava, solteira, namorando o pai dele” (Lúcia). Mariana e Lúcia vivenciaram 

experiências diferentes durante a gestação dos filhos e, por isso, suas narrativas revelam 

significados diferentes relativos a estes acontecimentos. Mariana desejou ser mãe 

mesmo antes de saber-se grávida e, desde o resultado positivo para as gravidezes que 

teve, estabeleceu vínculo afetivo com o futuro bebê, sentiu-se responsável pelo ser que 

se formava em seu ventre e reformulou sua vida para que a criança fosse acolhida: “A 

partir daquele momento, eu fiquei pensando no filho, na gravidez, se tava tudo bem e ai 

o filho nasceu” (Mariana). Lúcia, porém, só conseguiu reconhecer-se mãe após o 

nascimento do filho: “Quando ele nasceu, eu fiquei tão encantada com a maternidade... 

hoje eu dou o nome de maternidade, mas na época não sabia o que era. Mas eu fiquei 

encantada com aquele bebe, com aquela situação, com o fato daquele neném ter saído 

de dentro de mim” (Lúcia). Durante a gravidez do seu primeiro filho, Lúcia agiu como 

se ela não fosse um fato, negligenciou as alterações corporais relativas a ela e conduziu 

a vida como se nada ocorresse.  

 Marisa, mesmo que não deixe claros seus sentimentos com relação à gestação e 

ao nascimento do filho, preparou-se para ser mãe: “Era uma responsabilidade que eu 

tinha que pegar (...). Eu tive curso quando foi pra casar, eu tive curso na gestação 

também. Curso de gestante, curso pra casamento, cada mês eu tinha uma aula 

diferente.” (Marisa). Mariana e Marisa têm falas semelhantes ao narrarem sobre a 
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responsabilidade com o filho que iria nascer, pois vivenciaram as gravidezes 

preocupadas com o modo como conduziriam suas vidas após o nascimento dos bebês.  

 Tanto Lúcia como Sônia vivenciarem conflitos ao saberem da gravidez, porém a 

experiência da gestação foi vivida por elas modo significativamente diferente. Lúcia 

deixou a gestação ocorrer sem se preocupar com o filho que nasceria e Sônia angustiou-

se com a gravidez de um dos filhos, pois as suas condições financeiras eram 

preocupantes e poderiam comprometer a criação do futuro bebê: “A coisa estava difícil, 

muito difícil. Eu não queria [outro filho], quatro pra mim já estava bom. Nessa época, 

eu estava com o marido doente, só eu trabalhando meio horário... Ah! difícil demais. 

Mas ai eu peguei com Deus e ganhei ele [o filho] (Sônia). Mas este conflito relatado por 

Sônia ocorreu somente por ocasião do nascimento do filho mais novo. Lúcia, porém, 

narra que em suas três gravidezes os bebês que estavam em gestação não foram alvos da 

sua atenção materna e somente após o nascimento é que se dava conta da sua 

responsabilidade e despertava o desejo de cuidar dos filhos, principalmente com relação 

ao nascimento do primeiro filho.  

 Márcia, Lúcia, Marisa, Adriana e Eliane definiram as atribuições relativas à 

atenção, cuidados e responsabilidades com os filhos de acordo com o gênero parental5. 

Para elas, mãe e pai têm papéis diferentes na relação com os filhos. Lúcia vincula o 

papel do pai ao rigor na disciplina dos filhos e sugere que, em função da ausência do 

pai, foi constrangida a assumir uma relação com os filhos escassa de afeto materno e 

caracterizada por funções paternas, pois teve que, além de organizar o orçamento 

doméstico, estabelecer regras e limites para os filhos, o que, segundo ela impossibilitou 

uma relação mais afetuosa com os filhos: “Talvez eu não tenha conseguido exercer 

minha maternidade na plenitude por que eu tive que ser pai. Eu fico pensando que eu 

poderia ter sido mais afetuosa, mais carinhosa, mais de dar colo. Eu hoje olho pra trás 

e vejo que eu fui um pouco racional, de fazer papel mais de provedora, de pai” (Lúcia).  

 As mães entrevistadas destacaram que a mulher é bem mais próxima dos filhos e 

mantém para si responsabilidades que o pai não tem condições de assumir, seja em 

função do trabalho, pelo fato de permanecer um período muito longo fora do lar, ou por 

não possuir o manejo adequado para o cuidado com crianças. Importante perceber que 

todas elas assumem atividades remuneradas e passam boa parte do tempo fora de casa, 

                                                 
5 Não é nosso objetivo neste trabalho discutir as questões relacionadas a gênero. Contudo, devemos 

destacar que no espaço doméstico estes papéis estão historicamente definidos e estruturam as relações que 

se processam em um grupo familiar. Para o leitor que deseja se aprofundar nestas questões, sugerimos a 

leitura de Amâncio (1994) Vaitsman (1994); Gianordoli (2000).  
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entretanto, a formação e o trabalho insuperável está no papel de ser mãe. Por isso, são 

mães e trabalhadoras, mas a tarefa  mais importante é cuidar dos filhos. Devemos 

considerar, também, que, para este estudo, o fator classe social não foi critério para a 

seleção das mães entrevistadas, mas neste caso específico, estudos mostram que para as 

mulheres que pertencem a famílias populares, o trabalho está associado à necessidade 

de provimento familiar, diferentemente das mulheres de classe média que, geralmente, o 

trabalho está associado a fatores econômicos e, também, a um projeto de vida.  

 As tarefas de uma mãe, bem como as responsabilidades que assume junto aos 

filhos, segundo as mulheres entrevistadas, têm como ponto de partida o afeto, é o amor 

que sentem por eles que orienta suas vidas. Mesmo para Lúcia que relata conflitos 

importantes relativos à gravidez e à maternidade, o amor pelos filhos foi motivo para 

muitas mudanças e também tema de seu processo terapêutico. Pois, se segundo ela, a 

relação de uma mãe com o filho se define a partir de papéis que já são dados, ela em 

muitos momentos se sentiu uma mãe inadequada, já que, no seu entendimento, deveria 

ter sido uma mãe mais carinhosa com os eles e menos racional, menos dura com o filho 

que morreu, pois este papel seria uma atribuição do pai. Estas características de 

responsabilidade no cuidado com os filhos, conforme narrado por Lúcia, foram 

presentes nas narrativas de todas as mães, pois mesmo para aquelas que criaram os 

filhos com a presença do pai, a mulher tem atribuições bem definidas na família, 

principalmente no que diz respeito à educação dos filhos.  

 Para uma das mães, o pai é incapaz de assumir convenientemente o cuidado com 

a criança. Uma criança que perde a mãe, segundo ela, poderá ficar desamparada caso 

alguma mulher da família ou uma segunda esposa não assuma este cuidado: “As 

responsabilidades da mãe é criar, educar, fazer deles [os filhos] um homem ou uma 

mulher. Ensinar que não pode andar no caminho errado, mostrar outro caminho [que 

não seja o errado]. Muito mais responsabilidade que o pai. Homem não tem aquela 

responsabilidade de mãe” (Adriana). Esta posição também é compartilhada por outras 

duas mães que acreditam que o pai não sabe cuidar do filho como convém: “Meu 

esposo trabalha, o pai não olha tão bem quanto uma mãe olha (...) a mãe vive com eles. 

O que acontece, qualquer coisinha que acontece a gente está correndo, a gente está 

preocupada” (Márcia); “Pai está em casa à noite, mas chega, vai tomar banho e 

dormir. Quando criança chora, o pai está sempre para ajudar e tudo, mas na hora que 

está dormindo... está cansado...” (Eliane). 
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 A maternidade para as mães entrevistadas é uma missão que envolve cuidados e 

responsabilidades relativas à segurança dos filhos. À exceção de Mariana e Sônia, as 

mães que construíram narrativas sobre o papel do pai, têm em comum definições sobre 

os papéis da mulher e do homem na relação com os filhos. São elas, as mulheres, que 

assumem maior responsabilidade com os filhos e, pelo que parece, em situações 

adversas, a responsabilidade do pai é menor, pois não têm os predicados que a mãe deve 

ter ou, então, as ocupações diárias não lhe proporcionam tempo suficiente para exercer 

outros cuidados que não seja a de provedor.    

 Para as mulheres entrevistadas, a maternidade e a maternagem estão associadas à 

identidade feminina. Ser mãe e se responsabilizar convenientemente pelos filhos 

constitui para elas uma realidade capaz de completar a feminilidade. Neste sentido, o 

trabalho e todos os interesses da vida social devem estar submetidos às necessidades das 

crianças. O papel de mãe é interminável, não existe um limite para ele, que deve ser 

exercido tanto durante a infância como na fase adulta do filho. A mãe, segundo as 

entrevistadas, é quem dá afeto, estrutura as relações familiares e protege os filhos. A 

mulher deve inclusive, pelo que as mães narraram, suprir a ausência do pai, agregando 

às suas funções as atribuições do pai ausente ou sobrecarregado de tarefas fora do lar.    

  

 4.4.2 Como era o filho 

  

 As recordações sobre as características dos filhos que morreram foram 

importantes para compreendermos a vivência da perda pelas mulheres entrevistadas. Ao 

narrarem sobre como eram os filhos, as mães nos contaram sobre a maternidade, 

falaram de si, sobre o modo como cuidaram deles, como teceram suas virtudes e 

contribuíram para que se tornassem as pessoas que foram. Para elas, a morte violenta e 

súbita escapou completamente às suas possibilidades de cuidado e atenção, pois 

ocorreram na contramão de suas intenções de proporcionar a eles a proteção e o carinho 

que lhes eram devidos pela condição materna. Ao dizerem sobre as características dos 

filhos, as mães zelaram para que as recordações privilegiassem adjetivos socialmente 

desejados, o que também lhes proporcionou o sentimento de terem sido boas mães. 

 As mães entrevistadas destacaram características positivas dos filhos tanto na 

relação com elas, como com a família ou na vida social. O carinho dedicado por seus 

filhos a elas foi relatado em todas as narrativas e uma delas destaca que a filha, além de 

ajudá-la nos serviços domésticos e a cuidar dos outros filhos, destinava parte do seu 
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salário para o orçamento familiar: “Era uma moça que me ajudava em tudo, dentro de 

casa com os irmãos, desde pequena olhava os irmãos. Tanto que ela tava trabalhando e 

estava afastada da empresa [desempregada], recebendo o seguro desemprego. Aí, ela 

arrumou serviço pra não ficar parada, pra me ajudar... Eu vou trabalhar pra te 

ajudar” (Márcia). Outras três mães disseram também que os filhos contribuíam com o 

pagamento das despesas da casa.  

 À exceção de Lúcia, as mães que criaram seus filhos sem o marido destacaram o 

trabalho como uma qualidade importante deles, pois trabalhar, além de lhes conferir 

dignidade, traduzia-se em responsabilidade, já que por meio do trabalho ajudavam a 

pagar as despesas do lar e supriam a falta do pai: “Ele já tava arrumando lá em casa 

pra mim.” (Marisa); “Ele me ajudava no aluguel, com cesta básica, o dinheiro da 

carne, dentista. Tudo era com ele, me ajudava muito.” (Adriana). Lúcia conta que 

assumiu sozinha as responsabilidades pelo sustento da casa e cuidou para que o filho 

estudasse e, por isso, ele não precisou assumir atividades remuneradas para contribuir 

com o pagamento das despesas. Apesar disso ter sido importante para garantir qualidade 

de vida ao filho, Lúcia conta que a vida profissional afastou-a de cumprir, como 

deveria, o seu papel de mãe. 

 Ao reportar-se aos filhos, a bondade foi um adjetivo comum encontrado por elas 

para se referir a eles. Márcia relata a bondade como principal característica de sua filha, 

o que também, segundo ela, justifica a morte precoce, pois as pessoas boas morrem 

cedo: “Uma menina muito boa, Deus gosta das coisas boas” (Márcia). Lúcia também 

evoca a bondade como um componente importante do caráter do filho: “Era uma 

pessoa muito boa” (Lúcia). Para Marisa, a bondade do filho foi um dos motivos que o 

levou à morte, pois, segundo ela, o filho foi até a cidade onde morreu com o objetivo de 

ajudar o amigo: “Os outros falavam assim: ‘faz isso pra mim? ’, [era] na hora. Tanto 

que ele foi de moto daqui até aquela cidade... é muito chão. Meu filho era bom menino, 

todo mundo do bairro [achava], ninguém tem reclamação dele não” (Marisa). Adriana 

não utiliza o adjetivo bom para qualificar o filho, contudo recorre às suas ações para 

ilustrar essa bondade, como, por exemplo, o fato de lhe ajudar com despesas 

odontológicas, aluguel e cesta básica. Sônia também cita atitudes e comportamentos do 

filho que expressam bondade e respeito por ela: “Me ajudava, ele preocupava muito 

com a gente. Aquele menino amoroso, não saía de perto da gente. Amoroso, sempre 

conversava com a gente, não fazia nada sem falar com a gente.” (Sônia).   
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 Os adjetivos que qualificam os filhos reforçam as virtudes maternas, pois, 

segundo as mães entrevistadas, educar os filhos e ensiná-los a conduzir a própria vida é 

tarefa da mãe. As mães procuraram destacar que os filhos possuíam atributos 

socialmente esperados, o que reflete a educação que receberam no lar, em especial, 

delas.  

 Mariana atribui ao filho uma personalidade forte e intempestiva, mas própria de 

uma criança investida no mundo e em fantasias. Uma criança que foi respeitada por ela 

em seu modo de conquistar o mundo, alvo de negociações carinhosas entre mãe e filho, 

o que reflete suas virtudes como mãe: “Extremamente carinhoso... espirituoso. Eu ia 

cantar música pra ele à noite: quer essa música? Ele [respondia] não. E essa? Também 

não. Eu falava uma lista de músicas e, no final, eu falava assim: quer que a mamãe 

fique calada, quietinha pra você dormir em paz? Ele é! Aí, eu calava a boca, não 

cantava mais e ele me abraçava e dormia.” (Mariana).  

 As mães entrevistadas destacaram que os filhos mortos eram pessoas queridas, 

tanto pela família, como pelos outros grupos sociais em que estavam inseridos: “Creio 

que está em um bom lugar (...) o bairro todo gostava dela, ela era evangélica também, 

eu peço a Deus que dê a ela um bom lugar, onde estiver” (Márcia); “Muito bacana e se 

envolvia muito com os colegas e todos gostavam muito dele. Querido por todo mundo” 

(Lúcia); “Meu filho era bom menino, todo mundo do bairro [achava], ninguém tem 

reclamação dele não” (Marisa); “Todo mundo gostava [dele], as professoras, todo 

mundo gostava dele demais” (Eliane); “Ele tinha uma amizade grande mesmo, ele era 

muito comunicativo. Mesmo até hoje o telefone toca chamando ele para trabalhar. 

Muito querido... Muita gente não acredita que isso aconteceu com ele.”(Sônia). 

A imagem de um filho querido pelas pessoas preserva a imagem de uma boa 

mãe, pois, de certo modo, expressa a educação que eles receberam e protege a 

identidade materna. As mães que tiveram os filhos assassinados se esforçam para 

resgatar a imagem deles como pessoas que foram inocentes e frágeis com relação ao 

evento que os vitimou. Para elas, é inconcebível que o filho tenha sido assassinado 

devido a algum comportamento inadequado, como envolvimento com o tráfico de 

drogas, participação em roubo ou brigas provocadas por eles. Mesmo aquelas que 

relataram que o filho tinha vícios ou esteve envolvido em algum crime, elencam uma 

série de virtudes para defender que eles foram assassinados por engano. Sônia conta que 

o filho foi preso por ter se envolvido em um assalto, mas, após sair da prisão, não se 

envolveu com roubo, o que, para ela, exclui a possibilidade de assassinato por 
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reincidência no crime: “Depois ele saiu, mas não praticou mais esse ato, Graças a 

Deus ficou trabalhando. Não voltou [a cometer delitos], ficou trabalhando e, de 

repente, com pouco tempo aconteceu isso com ele.” (Sônia). Assim como Sônia, as 

demais mães que tiveram os filhos assassinados pensam que a morte do filho foi 

acidental e não está associada a nenhum comportamento inadequado socialmente. Esta 

sensação que os filhos não provocaram a própria morte protege a imagem dos filhos e 

também mantêm um conceito positivo com relação aos deveres maternos. As mães 

nestas condições relatam que não buscaram esclarecimentos sobre o crime, pois, 

segundo elas, temiam a reação dos assassinos, caso a família escolhesse buscar justiça.   

As narrativas das mães sobre como eram os filhos serviram tanto para tornar as 

lembranças sobre eles agradáveis, como para conferir a elas um autoconceito positivo 

com relação ao exercício da maternidade. Márcia, Adriana e Elaine, quando sentiam que 

estavam excluindo os outros filhos da narrativa, incluam-nos dizendo que também eram 

amados, mas o filho que morreu tinha atributos especiais.  

 

 4.4.3 Como entende a morte  

  

 Os mistérios que envolvem a morte, a sua imprevisibilidade e a impiedade com 

que desfez os projetos de ser com o filho foram temas recorrentes nas narrativas das 

mães entrevistadas. Para elas, a morte de um filho é absurda, subverte uma lógica 

construída pelos grupos sociais, a de que os filhos não deveriam partir antes das mães. 

A morte não é criteriosa, não respeita os laços profundos de amor entre as pessoas.    

 Para Márcia, a morte foi ingrata, não respeitou os projetos da filha, nem sua 

idade, pois era muito nova. Além disso, a morte levou-lhe a filha tão amada, de cuja 

vida compartilhou intensamente, não somente como mãe e filha, mas como amigas: 

“Leva a menina com vinte e dois anos” (Márcia). Mas consola-se ao pensar que Deus 

quer as pessoas boas ao seu lado e a filha era boa. Para ela, a morte e seus significados 

pertencem a Deus e seus mistérios não estão acessíveis ao ser humano. De um modo 

próximo a este pensamento, Marisa pensa que só os bons morrem: “Porque que os bons 

morrem... Só os bons” (Marisa), porém, não acredita que a morte do filho foi da 

vontade de Deus, pois os casos de assassinato são contrários a ela.   

 Márcia, não sem aflição, acredita que a morte da filha também serviu para livrá-

la de experiências ruins. Ela pensa que a morte evitou que a filha se cassasse com uma 

pessoa de índole ruim, o que traria sofrimento para a filha e, também, para ela: “Deus 
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fez o melhor pra ela, entendeu? Porque ela era muito boa... pra pessoa cair na mão de 

coisa errada, creio que Deus fez o melhor pra ela, fez o melhor pra mim” (Márcia). 

Lúcia, assim como Márcia, pensa que a morte do filho serviu para livrá-lo de um 

sofrimento maior, um acontecimento que a protegeu como mãe. Esta fala demonstra 

certa resignação e uma busca de compreensão. Ainda que com contradições, a morte do 

filho ofereceu-lhe um sentido, pois neste caso é compreensível que ocorra antes da 

morte da mãe: “Eu tinha uma preocupação enorme com o futuro do meu filho e um 

medo muito grande de vê-lo sofrer, de não poder ajudá-lo (...) Tem hora que me bate a 

ideia de que poderia ser um livramento de vê-lo sofrer. Não sei, pode ser bobeira, 

loucura, mas eu sei que isso facilita as coisas pra mim. Mas é a certeza de uma certa 

preservação, como se eu tivesse aliviada, não que ele merecesse isso, não é isso. Mas é 

como se o fato dele não sofrer me desse um alívio e eu poder encarar a morte de frente, 

vê-la de uma outra forma”(Lúcia). Este sentimento de que foi poupada, ajuda-lhe a 

conviver com a morte do filho. Trata-se de uma contradição angustiante, ao mesmo 

tempo em que se tenta criar um sentido para a morte dos filhos, depara-se com uma 

elaboração que gera outro mal estar, o de que privar-se da companhia do filho por causa 

da morte foi uma solução para um possível sofrimento materno.   

 Mariana, ao contrário de Márcia e Lúcia, pensa que a morte dos filhos em 

hipótese alguma deveria anteceder a das mães, apesar de encará-la como natural e 

necessária, o único absurdo, o que não se justifica por motivo algum, é esta morte 

antecipada, que retira das mães a convivência com os filhos: “O grande problema na 

minha vida então é esse: ela não ter uma ordem para acontecer. Abrupta, de uma hora 

pra outra. Esse poder ser a qualquer hora e qualquer pessoa. Não é bem ser a qualquer 

hora, acho que qualquer hora ela poderia ser. Eu acho que só que ainda não deu para 

elaborar a questão de filho ir antes de pai e mãe. Isso realmente não dá pra elaborar, 

foge de todas as leis naturais no meu ponto de vista. Claro que não foge, porque se 

fugisse não existiria. Mas é desumano.” (Mariana).  

 Para Marisa, Adriana, Eliane e Sônia, aceitar a morte como aconteceu com os 

filhos é impossível, pois foram assassinados. Os filhos perderam a vida por causa da 

vontade de uma pessoa, isso é absurdo. Para elas, a morte por adoecimento ou 

envelhecimento é natural e possível de ser acolhida com resignação, pode-se preparar 

para a sua ocorrência. Quando uma pessoa está doente, a morte é uma possibilidade, 

mas no caso dos filhos, que estavam sadios, é motivo para enorme transtorno: “Acho 

que a morte tinha que vir quando Ele [Deus] levasse, quando uma enfermidade que não 
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tivesse cura ou então de velhice, mas não que os outros matem, eu não aceito. aceito 

(...) Só Deus que tinha que tirar a vida, não os outros. Os outros não podem tirar a vida 

de ninguém, nem de um cachorro.” (Marisa); “Porque que se a pessoa morre quando 

está doente, a gente vai se preparando para aquilo... para perder aquela pessoa, mas 

quando morre dessa forma... [Meu filho] tinha tantos sonhos.”(Adriana); “Eu acho 

assim, que [a morte] é da natureza, que a gente cresce, cada um tem a sua hora. Mas 

igual ele foi é que está difícil de entender. Aqui na minha cabeça eu fico perguntando, 

dia e noite, por que o menino foi embora?... Quando a pessoa morre matada assim 

igual ele... alguém tirou a vida dele, não entendo.”(Eliane); “Quando a gente sabe que 

a pessoa está doente, no meu entender, você vai no hospital, aquela pessoa está ali, e 

você  vê aquela pessoa [que] pode melhorar ou pode vir a orbito. Quando você vê  o 

que aconteceu comigo, com esse filho meu, foi uma morte assim instantânea. Foi uma 

morte que eu fico ali pensando: ‘Meu  Deus! O homem tirar a vida do próprio homem’. 

Eu não conformo com isso, não conformo, mas a gente tem que aceitar as coisas que a 

gente não pode modificar. Deus que tem que tirar a vida, não é as pessoas”(Sônia). A 

sensação de que poderiam ter evitado a morte causa-lhes culpa e indignação, pois não 

lhes foi possível proteger os filhos dos assassinos. 

 A possibilidade da existência de uma vida após a morte compõe o imaginário de 

três das mães entrevistadas. Márcia acredita que a filha encontra-se em um bom lugar: 

“Esse lado que ninguém entende, mas eu acho, creio que está em um bom lugar. Uns 

dizem que está no mundo espiritual, outros na luz” (Márcia). Para Lúcia, a morte é um 

mistério que desafia a condição humana. Acredita que a vida continua após a morte, 

mas não é uma crença sem conflitos: “Eu cheguei, durante um tempo, a achar que não 

existe nada, ela [a morte] é isso mesmo, e a gente tem que compreender que é isso, que 

acaba. Mas foi tão doído [isso de pensar que não existe vida depois da morte] que eu 

resolvi não ficar nessa linha de pensamento” (Lúcia). Eliane acredita que a morte não é 

o fim e que um dia irá reencontrar o filho: “Eu estou esperando que eu vou encontrar 

com ele lá em cima.” (Eliane).  

 Após a morte do filho, Mariana assumiu-se ateia, nem a religião ou a fé 

compõem suas narrativas sobre a morte. Para ela, a morte não se explica por convenções 

religiosas, está inserida em uma cadeia de eventos naturais que organizam a vida 

biológica. Ela recorre à filosofia, à literatura e à ciência para elaborar sua posição sobre 

a morte.  
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 Adriana, um pouco semelhante à Mariana, teve a sua fé em Deus abalada com a 

morte do filho: “Tem hora que eu penso que Deus realmente existe... mas também que 

não existe.” (Adriana). Ela tem dúvidas quanto à possibilidade de continuidade da vida 

após a morte, pois, se o filho ainda estivesse vivo em outro mundo, ele teria voltado 

para vê-la e, como isso não ocorreu, é pouco provável que tenha continuado: “Acho que 

ele já tinha voltado para me ver. Eu acredito que ele já tinha vindo me ver, não ia ficar 

lá sem me ver. Meu filho era muito amigo, você não queira calcular como a gente era 

amigo.” (Adriana).  

 Sônia, apesar de se dizer muito religiosa, não está convencida que a vida 

continue após a morte: “Eu fico pensando: será que a gente tem alma? De repente pode 

ser que tenha um lugar que os antigos falavam, sempre contavam umas historias: 

Falavam que quando as pessoas morriam, as almas vão para o seio de Abraão... É seio 

de Abraão? Um negócio assim ou purgatório sei lá. Mas deixa eu pensar assim... Meu 

Deus! Ninguém nunca veio falar comigo: ‘Eu voltei lá, é muito bom.’ Ninguém não veio 

falar comigo. Eu sou meio descrente nisso, entendeu? Eu tenho muita fé em Deus.” 

(Sônia). Para ela, o mais importante é acreditar em Deus. 

 Lúcia acredita que as pessoas não estão preparadas para perder um ente querido 

e, em geral, acreditam que a vida continue após a morte como defesa, para que o 

término da existência física não signifique o fim da pessoa. Por acreditar que exista a 

possibilidade de continuidade da vida, ela supõe que as pessoas pensem como ela. 

Segundo Lúcia, a morte de um filho provoca uma desordem no contexto individual, 

familiar e social e por isso é um problema difícil de ser enfrentado. Para Mariana, a 

perda de alguém querido modifica o modo de se pensar a morte. Segundo ela, a 

experiência da perda mostra que a morte é inexorável e não se curva aos interesses 

sociais, afetivos ou às vaidades humanas e pode provocar mudanças importantes no 

estilo de pensar e compreender a vida.  

 Adriana leva-nos a concluir que, para ela, as pessoas acreditam na continuidade 

da vida após a morte: “Elas [as outras pessoas] falam que tem outra vida.” (Adriana). 

Para Eliane, as pessoas pensam diferentemente sobre a morte, mas em sua narrativa, ela 

deixa claro que as pessoas acreditam em vida após a morte e que o momento da morte é 

regido por uma força superior: “[Ele] já está descansando, porque era a hora dele 

encerrou a vida dele aqui” (Adriana). Marisa e Adriana, ao narrarem com relação à 

posição das pessoas sobre a morte, acreditam que, em geral, elas pensam que a morte 
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deveria ocorrer naturalmente e é inconcebível que uma pessoa mate a outra, pois 

ninguém tem este direito.    

 O momento da notícia da morte do filho foi relatado por elas como o mais 

difícil, angustiante e impactante em suas emoções. À exceção de Mariana, que estava 

presente no local em que o filho morreu, e de Sônia, que recebeu a notícia no trabalho 

pelos vizinhos, as mães foram informadas do que ocorreu com os filhos por telefone: 

“Quando cheguei ao portão perto de casa, o telefone tocou, era meu esposo que falou 

comigo que eu não preocupasse, mas que pegasse o ônibus e voltasse porque tinha tido 

um acidente com ela. Eu peguei o ônibus depressa, larguei os meninos em casa 

sozinhos” (Márcia); “O telefone toca, era a notícia (...) e eu que atendi. Pegou-me de 

surpresa (...) quem está falando aqui é o pai de fulano, os meninos sofreram um 

acidente e o seu filho machucou muito” (Lúcia); “O telefone tocou... aí falou assim: o 

seu filho morreu... Falei [assustada]: O que? Aí eu comecei a tremer, passei o telefone 

pra namorada [do filho]. Nisso eu não aguentei nem atender ao telefone, ela [a nora] 

acabou de atender” (Marisa); “Eu estava em casa jantando. Tive notícia pelo telefone, 

meu genro morava na rua de cima e me ligou falando que ele [o filho] estava passando 

mal: ‘Está aqui caído, passando mal. A senhora vem cá pra senhora ver’. Eu fui lá ver 

se realmente ele estava passando mal.” (Adriana); “Eu estava trabalhando, já ia 

embora pra casa, alguém me ligou e disse: ‘Oh! Eliane, o seu filho recebeu um tiro, vai 

embora que seu filho está no hospital’, nem falou seu filho, disse o nome dele.” 

(Eliane). Ao relatarem o modo como receberem as notícias, as mães se emocionam. Foi 

um momento de expectativa e angústia. Márcia e Eliane contam que pensaram em um 

acidente com menores proporções do que realmente havia acontecido, que encontrariam 

os filhos já em recuperação ao chegarem ao hospital. Lúcia, porém, sentiu desde o 

momento em que recebeu a ligação que o filho havia morrido. O modo como as mães 

foram comunicadas da situação adversa ocorrida com os filhos revelam despreparo das 

pessoas que ligaram para avisar. Uma das mães encontrava-se sozinha, saindo do 

trabalho, no momento que recebeu a ligação telefônica, o que ocasionou um nível alto 

de ansiedade e expectativa com relação à vida do filho.  

 As mães narram que no momento em que a notícia que o filho havia morrido se 

tornou uma verdade incontestável, sentiram-se fustigadas pela dor física e moral. 

Exauridas em forças, Mariana e Mariza contam que a dor ao constatar que o filho estava 

morto foi como se estivessem em processo de parto. As demais mães sentiram que não 

tinham mais chão, como se lhes faltassem apoio.  
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 Márcia, Lúcia, Adriana e Eliane pensam que a exposição pública do corpo do 

filho no velório foi sofrida e, em certa medida, desnecessária: “Eu acho esse negócio 

[velório] muito desgastante, você sofre muito. Igual o meu sogro, por exemplo, velório 

muito não, vamos arrumar um jeito de enterrar logo de uma vez porque parece que esse 

negócio de ficar vendo o caixão, essas coisas assim... Acho que a pessoa sofre muito. 

Eu sofri muito, arrependi tanto de ter ido” (Márcia); “Acho muito pesado, muito 

masoquismo ficar naquela choradeira, aquela coisa que não leva a nada. Sempre achei 

muito pesado (...). No caso do meu filho, não representou nada pra mim, foi feito por 

uma questão de família, porque se pudesse pegar e queimar e não ter nada, pra mim 

era melhor.” (Lúcia); “Eu acho que velório não devia existir. Para mim seria assim: 

morreu, enterra agora, acabou.”(Adriana);  “A madrinha dele quis e o meu marido 

também. Falaram assim que os amigos dele queriam ver. Eu achava que é muito 

sofrimento para uma pessoa ficar ali vendo e não poder pegar para levar pra casa no 

colo, nem nada.”(Eliane). 

 Mariana considera o velório um momento importante para a despedida, porém, 

não há necessidade que seja por um período longo, como aqueles que ocorrem durante 

toda a noite e parte da manhã: “Eu acho [que] pra quem está despedindo do ente 

querido [é importante]. Eu acho que não precisa ser um velório de noite inteira, mas 

você ter ali um velório eu acho importante.” (Mariana). Para ela, muitas pessoas 

comparecem ao velório para cumprir uma demanda social e, em alguns casos, para 

presenciarem eventos dramáticos. Marisa também pensa que o velório é importante e 

oferece dignidade para a pessoa que morreu. Ela relata que pagou uma funerária para 

preparar o corpo do filho para o velório, mas isso não aconteceu. Considerou que os 

serviços foram inadequados, realizados sem cuidado e respeito. Marisa também queria 

que o velório ocorresse por um período maior de tempo, mas, segundo ela, uma 

autoridade policial insistiu para que o sepultamento acontecesse rápido: “Eu acho 

bonito que a pessoa não seja enterrada igual um cachorro. Nem um cachorro hoje em 

dia pode ser enterrado de qualquer jeito, porque [pode] com ser humano?” (Marisa). 

Sônia, assim como Mariana e Marisa, considera o velório um momento importante para 

quem se despede. Para ela o velório do filho aconteceu em poucas horas, foi tumultuado 

por causa do modo como o filho morreu e muitas pessoas não foram informadas da 

morte dele para que pudessem compartilhar com a família o pesar pela morte do filho: 

“Foi velado poucas horas, muita pouca gente que viu ele. Muita gente ficou 

reclamando que não viu. Ele tinha uma amizade grande mesmo, ele era muito 



129 

 

comunicativo. Mesmo até hoje o telefone toca chamando ele para trabalhar. Muito 

querido... Muita gente não acredita que isso aconteceu com ele.” (Sônia). 

 As tradicionais cerimônias promovidas pela Igreja Católica para despedida do 

morto não compuseram o ritual de despedida das mães entrevistadas ou, quando 

aconteceram, foram para atender exigências sociais. Algumas contam que os familiares 

e amigos participaram ou pediram para celebrar missas, mas não foi do interesse delas 

estar presente: “Não teve missa de sétimo dia porque ela era evangélica”. (Márcia); 

“Não gosto [de missa], tanto é que eu fiz a do sétimo dia por causa da família. Nunca 

mais eu fiz missa.” (Lúcia); “Sei que fizeram missa de sétimo dia, um mês, dois meses, 

um ano... Eu nunca participei de nada, então não sei te falar sobre esses rituais.” 

(Mariana); “Missa não teve, [pois] ele não era católico e o pastor dele falou que não 

tinha necessidade de missa para ele... ele foi evangélico a vida toda. Eu liguei para o 

Pastor na igreja e ele falou que não tinha necessidade.” (Eliane). Sônia e Mariza não 

fazem referências a rituais religiosos. Em suas narrativas, a igreja protestante se destaca 

para elas como espaço de expressão da fé, apesar de se dizerem católicas. Adriana pede 

regularmente que se celebre missas em intenção do filho, mesmo que tenha dúvida 

sobre a continuidade da vida após a morte e da existência de Deus: “Missa eu acho 

bom, mando celebrar missa pra ele todo mês no dia onze eu mando celebrar e eu vou a 

missas. Mando celebrar missa pra ele talvez [porque] seja a crença de todo mundo, tem 

que ter rezar, tem que ter a missa, mesmo achando... tem que ter [a missa], eu creio que 

não tem nada [depois da morte], mas se existir  eu estou fazendo.” (Adriana).  

 Lúcia destaca que no velório solicitou a presença de uma senhora espírita que 

conduziu um momento de oração pela alma do filho. Segundo ela, foi o que lhe 

proporcionou conforto e serenidade durante a despedida do filho: “Eu não a conhecia, 

nem ela a mim. Quando eu a vi, senti um conforto muito grande”. (Lúcia).  

 As mães entrevistadas compartilham de sentimentos comuns sobre o que é a 

morte e sobre o que as outras pessoas pensam sobre ela. As narrativas foram marcadas 

pela impossibilidade de se definir a morte e encontrar um significado para a sua 

ocorrência, principalmente nos casos da morte súbita em que não é concedido às 

pessoas prepararem-se para perder o ente querido. Definir a morte é um desafio. Grande 

parte das mães recorreu à religião para dar um sentido à perda irreparável. Somente 

Mariana se refugiou na razão científica para explicar a morte, mas argumenta 

tacitamente que os modos sociais de produzir a vida não se adequaram à realidade da 

natureza. Para elas, o mais absurdo é a morte do filho anteceder a dos pais.  
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 4.4.4 Isolamento e sociabilidade  

 

 A vivência da perda do filho teve repercussões sociais importantes na vida das 

mães entrevistadas. A maternidade como um dos componentes da identidade feminina 

estruturou a vida destas mulheres para o exercício do cuidado materno, o que, para elas, 

significa educar e zelar pela segurança dos filhos. O sofrimento pela perda dos filhos 

revela a medida do carinho e da abnegação por eles. A narrativa destas mães parece 

indicar que ser mãe é, acima de tudo, chorar quando os filhos sofrem e serem protetoras 

da segurança e da felicidade deles. Ao se depararem com a morte súbita dos filhos por 

um evento acidental e violento, elas se sentiram fragilizadas em seu papel de mãe, pois 

a perda do filho significou a impossibilidade de rever e, mais objetivamente, reorganizar 

sua relação com o filho.  

 As mães entrevistadas relatam que a relação com a família nuclear mudou após a 

morte dos filhos. Segundo Márcia, o marido se aproximou mais da família porque a 

perda o despertou para a necessidade de acrescentar outros valores à relação com os 

filhos: “Meu esposo antes dela falecer... não é que não gostava... ele era mais longe, 

distanciado dos meninos, não era apegado não” (Márcia). Para Lúcia, a perda do filho 

refletiu na relação com os outros filhos, desencadeou conflitos no convívio com o atual 

marido e enredou mudanças em seu modo de pensar a maternidade: “[a morte do filho] 

Prejudicou minha relação com meu marido atual. Ele não é o pai do meu filho que 

morreu. Portanto, ele não foi meu companheiro no sofrimento, não teve a sensibilidade 

que teria, talvez, o pai dele, embora eu já estivesse separada do pai, mas eu não tive a 

solidariedade necessária [do marido], o mesmo sentimento de perda que tem o pai. Ele 

não compreendeu e isso me afastou dele demais, porque os procedimentos que ele tinha 

não condiziam com o meu sofrimento.” (Lúcia). Lúcia acredita que a morte do filho 

facilitou o surgimento de conflitos familiares que estavam latentes antes da sua perda.   

 Mariana conta que a perda do filho repercutiu na relação com o marido: “É 

muito difícil... o relacionamento muda completamente, mas o que a gente está tentando 

é isso: uma família unida”. (Mariana); Porém, não foi suficiente para romper com as 

possibilidades de reorganização do núcleo familiar. Ela e o marido decidiram que o luto 

não seria individualizado e enfrentariam juntos o acontecimento trágico que lhes foi 

imposto.   

 Para Marisa, a morte do filho agravou o quadro de adoecimento mental da filha, 

o que lhe tem exigido constantes visitas com a filha ao psiquiatra. Adriana diz que a 
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união sempre foi um traço importante em seu grupo familiar e, segundo ela, a morte do 

filho fortaleceu os laços afetivos entre eles. Eliane, em contraste com as outras mães, 

conta que não percebeu mudanças na relação familiar e, segundo ela, a família não trata 

do assunto, comporta-se como se nada tivesse acontecido. Sônia, assim como Marisa, 

percebeu alterações comportamentais nos filhos, o que para ela se revela por meio do 

aumento da ingestão de álcool, da depressão, do choro quase que diário e das 

dificuldades que os outros filhos encontraram para reorganizar a vida cotidiana.  

 As mães entrevistadas narram que encontraram diferentes manifestações de 

acolhimento das pessoas com relação à socialização de seus sentimentos sobre a perda. 

As reações variaram desde o afastamento de algumas pessoas até o fortalecimento de 

relações já existentes e formação de novos vínculos. Algumas relataram que 

encontraram dificuldades para falar dos sentimentos relativos à morte do filho com a 

família. Outras evitaram falar do filho em público, pois as pessoas orientavam que o 

filho deveria ser esquecido.  

 Márcia conta que compartilha seus sentimentos somente com uma amiga que 

mora em cidade vizinha à sua. Muitas pessoas estiveram presentes no velório da filha, 

mas, segundo ela, eram vizinhos e não amigos. Ela evita falar da filha morta para não 

ouvir comentários desagradáveis e para não chorar publicamente. Lúcia, assim, como 

Márcia, inicialmente ficou bastante incomodada com o tratamento das pessoas com 

relação à perda do filho, sentia-se alvo de comentários desagradáveis e de perguntas 

inúteis. Com o passar do tempo, sentiu-se estimulada com o que as pessoas lhe diziam: 

“Como é que ela está dando conta? Nossa senhora! Coitada! Nossa Senhora! Como é 

que pode? Ô dó! A princípio isso me incomodava muito, mas hoje não, hoje eu sinto 

que todo mundo me olha e tem essa questão de querer até pôr no colo, mas com muito 

carinho. Vêem hoje como uma pessoa que está vencendo, que está suportando.” 

(Lúcia). Mariana enfatiza que recebeu apoio importante dos colegas de trabalho, mas 

percebeu que alguns amigos se afastaram: “O interessante é que teve alguns amigos que 

eram amigos muito mais próximos do que os amigos de trabalho e eles se assustaram 

tanto que se afastaram. Isso não foi raro, alguns porque tinham vergonha, outros 

porque tinham medo, outros porque não sabiam o que iam falar comigo. Acho que tudo 

um pouco, vergonha de chegar aqui, bater na porta e vir conversar comigo, vergonha 

de me procurar.” (Mariana).   

 As dificuldades em compartilhar as lembranças dos filhos, pelo que as mães nos 

narraram, estão relacionadas com a reação das pessoas. Para Mariana, as pessoas têm 
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dificuldade em falar da morte, não sabem como se comportar diante da pessoa que 

perdeu um ente querido. Marisa conta que as pessoas que conheceram o filho desde 

pequeno param para escutá-la, mas muitas pessoas dizem que deve esquecê-lo. Estas 

mesmas reações das pessoas foram vivenciadas por Eliane e Sônia que, ao falarem sobre 

a perda do filho, ou demonstrarem publicamente sua tristeza, as pessoas aconselharam o 

esquecimento, algumas vezes com base na crença de que falar dos mortos poderia 

causar-lhes incômodo no mundo espiritual. Diferente de Eliane e Sônia, Adriana não 

encontrou dificuldades em falar do filho, nem com a família, nem com os amigos: 

“Essas pessoas, que até hoje convivem comigo, me ajudaram muito. Até hoje me ligam 

muito, vêm na minha casa. Eu não fico sozinha, acho que é isso que tem me ajudado.” 

(Adriana).  

  Socializar os sentimentos relativos à perda foi uma dificuldade compartilhada 

entre a maioria das mães entrevistadas. Segundo elas, as pessoas geralmente evitam que 

o assunto prossiga quando o tema está relacionado ao filho morto, muitas vezes por 

meio de conselhos ou a pretexto de evasivas. Algumas mães disseram que mesmo 

quando a lembrança não tem por objetivo lamentar a morte, por constituírem 

recordações felizes que experimentaram com eles, as pessoas orientam-nas ao 

esquecimento. Sônia diz que quando isso acontece, ela silencia, mas o filho continua 

presente em sua mente, escondido dentro dela, porque não quer esquecê-lo.  

 4.4.5 Lembrança e saudades do filho  

  

 As narrativas das mães sobre os filhos que morreram foram construídas por meio 

das recordações das experiências que orientaram suas ações, afetos e cuidados com eles. 

Essas memórias foram sensivelmente narradas, apresentaram-se como uma tentativa 

incansável de manterem vivas as lembranças dos filhos. A morte não destruiu os 

vínculos e recordá-los proporciona-lhes a sensação que ainda estão vivos. A certeza de 

que os filhos viveriam mais do que elas parece difícil de ser abandonada, o que lhes 

exige um grande esforço para se convencerem que eles estão mortos.  Esta certeza era 

somente uma possibilidade. Preservar a memória dos filhos sempre presente no 

pensamento, objetivá-las no contexto social que lhes foram familiares estabelece para as 

mães a sensação de não ter perdido, mesmo que saibam que eles já não estão mais 

presentes e o desejo de revê-los será diariamente frustrado. Ao mesmo tempo em que se 
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deparam com a realidade de que os projetos de reencontrá-los são apenas cogitações, 

elas se esforçam para mantê-los presentes como se ainda estivessem vivos.  

 As mães entrevistadas relataram que a saudade dos filhos mortos é constante e 

inevitável. As memórias são despertadas por diversas situações, como objetos físicos 

que pertenceram a eles, lugares, grupos e instituições sociais dos quais participaram. 

Tudo isso não somente estimula como preserva as lembranças. Algumas mães relataram 

que a falta e a saudade dos filhos são estimuladas por lembranças associadas ao espaço 

doméstico, pelo encontro e diálogo com os outros filhos e pessoas conhecidas. As 

memórias são narradas com o auxílio de cenas comuns que compõem o cotidiano: “A 

falta que eu sinto dela, por exemplo, na hora de conversar quando eu ia deitar, todo dia 

conversava com ela.” (Márcia); “Uma música que ele adorava estava tocando de 

fundo. Na hora que a música entrou, imediatamente me veio aquela coisa, aquela 

saudade dele. Mas foi incontrolável, eu comecei a chorar” (Lúcia); “O meu filho que 

morreu adorava uma couve – flor, não podia ter almoço sem couve – flor. Eu nunca 

mais tinha comprado uma couve – flor. Aí, ele foi no sacolão comigo, virou pra mim e 

falou assim: ‘Compra couve – flor pra mim, mãe!’ Então aquele [pedido para] comprar 

couve – flor... Pronto... Fui... Tive que começar  tijolinho por tijolinho de novo, até 

conseguir uma estrutura.”(Mariana); “Todo dia eu lembro dele deitado na cama, dele 

chegando.”(Mariza); “Lembro dele entrando, saindo, tomando banho, barbeando em 

casa. Às vezes lembro dele comigo comendo sanduíche na rua”(Adriana); “Muito duro, 

eu tenho uma neta de 6 anos, ela só ficava com ele o dia todo brincando.” (Eliane); 

“Mexeu com um filho meu que mora aqui em cima. Se ele vê uma roupa dele, passa 

mal, chora muito. Tem outro também, que é o mais velho... [quando] junta os dois, 

choram muito.” (Sônia).   

 A fé, a religião e a espiritualidade foram caminhos importantes encontrados por 

muitas das mães para enfrentarem a perda. Márcia, mesmo não tendo convicção de que 

a filha continue viva após a morte, acredita que caso seja assim, ela deve estar em um 

bom lugar. Mariza, assim como Sônia, frequentam os cultos de uma igreja evangélica e 

acreditam que Deus tem lhes dado forças para suportarem a perda dos filhos. Adriana, 

apesar de relatar que a sua fé ficou abalada após a morte do filho, encomenda missas em 

intenção de sua alma.  

 Para algumas delas, a crença na existência do espírito após a morte consolam-

nas e sugere a possibilidade de que um dia poderão reencontrá-los. Este foi o caso de 

Lúcia que buscou a ajuda de uma senhora espírita: “Hoje eu enxergo esta senhora como 
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um elo de ligação entre mim e o meu filho.” (Lúcia). Eliane não buscou consolo no 

espiritismo, mas também acredita que o filho sobreviveu à morte e um dia irá 

reencontrá-lo: “Eu estou esperando que eu vou encontrar com ele lá em cima.” 

(Eliane).   

 Mariana, que se diz atéia, elaborou com a família rituais que, segundo ela, 

proporcionam consolo. Para ela, estes rituais criados pelo grupo familiar fortalecem os 

laços familiares, contribuem para que o outro filho celebre a memória do irmão e alivia 

a saudade: “A gente criou um ritual diferente, de ficar a família toda junta. Então, a 

gente criou, inventamos rituais que são nossos, soltar balão. Isso ajuda a fantasia de 

mandar um balão para o irmão que está no céu. Então, quando a saudade é muito 

grande, a gente solta balão.” (Mariana). 

 Algumas mães relataram que as lembranças e a saudade associada a elas são 

sentidas silenciosamente. Eliane e Sônia disseram que preferem não compartilhar com a 

família as lembranças dos filhos, mesmo que sejam boas, pois temem que possam 

provocar sofrimento e, por isso, escolheram mantê-las consigo para conservar a imagem 

pública de que a perda foi superada: “Eles não querem que eu fico lembrando. Ninguém 

toca no assunto. Eu preferi engolir o choro, no trabalho eu chorei muito, chorava 

bastante, dentro do ônibus, dentro de casa eu engolia.” (Eliane); “Eu sempre mentindo 

para não ver eles sofrerem. Nunca lembrar para eles esquecerem, para não ter a 

lembrança, esquecer, evitar de falar.” (Sônia).  

 Algumas mães escolheram conservar objetos e imagens que resgatam e 

preservam a memória dos filhos, pois representam homenagens póstumas, aliviam a dor 

da falta e garantem que eles jamais serão esquecidos. Márcia mantém a foto da filha 

como plano de fundo do computador que foi comprado pela filha morta. Mariana e 

Eliana também sentem-se bem preservando a memória dos filhos por estes meios: “Tem 

um cofre que a gente guarda as nossas riquezas. Então, é o sapatinho que ele andava 

direto, o passaporte que ele tinha tirado, que a gente ia viajar pra Disney, os desenhos 

dele. O dia que eu mudei pra esse apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar 

o guarda roupas do meu primeiro filho, a segunda coisa que eu fiz foi arrumar o 

guarda roupas do meu filho que morreu” (Mariana); “Eu vou no quarto, olho as fotos 

que eu mandei fazer, [leio] uns dizeres de quando fez a missa. O retrato de quando ele 

era bebê toda vida ficou na parede, não tirei e agora depois que ele morreu eu fiz uns 

dizeres, até muito bonito, eu coloquei no porta retrato que fica na beirada da minha 

cama.” (Adriana);  
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 A assistência psicológica, atendimento médico e o uso de medicação psiquiátrica 

foram recursos citados por algumas mães para enfrentarem a perda do filho. Márcia 

conta que inicialmente buscou ajuda psicológica e fez uso de medicação, mas optou por 

enfrentar a vida e abandonar o uso do remédio: “Não vou tomar remédio mais, não é de 

Deus. Vou tentar ser firme igual ela era, muito firme com as decisões, determinada.” 

(Márcia). Lúcia e Mariza mantêm o uso de medicação ansiolítica e antidepressiva, o 

que tem lhes proporcionado apoio.   

 Mariana e Lúcia participam de encontros regulares de um grupo de apoio às 

pessoas que vivenciaram perdas irreparáveis, o que lhes tem ajudado a socializar a dor e 

favorecido a troca de experiências no processo de enfrentamento. Elas contam, ainda, 

que buscaram ajuda de profissionais da área de saúde mental para auxiliá-las a lidar com 

a ausência e a saudade dos filhos.  

 As mães relataram a necessidade de enfrentar a morte dos filhos e sobreviverem 

a ela. Porém, não querem esquecê-los e escolheram preservar cotidianamente a memória 

dos filhos. Incomoda-lhes a possibilidade de que possam ser esquecidos. Para elas, 

entregar-se ao sofrimento implica abandonar o cuidado com os outros filhos e com os 

netos, pois algumas delas são responsáveis também pelo cuidado com eles. As mães 

acreditam que têm que manter firme a decisão de enfrentar o sofrimento e 

permanecerem atentas às necessidades da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando em você 

Eu estou pensando em você, 

Pensando em nunca mais 

Pensar em te esquecer. 

Pois quando penso em você, 

É quando não me sinto só 

Com minhas letras e canções, 

Com o perfume das manhãs, 

Com a chuva dos verões, 

Com o desenho das maçãs 

E com você me sinto bem. 

 

Paulinho Moska 

http://letras.terra.com.br/paulinho-moska/
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 5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A maternidade foi o ponto de partida deste trabalho. As mães entrevistadas 

revelaram-nos pensamentos, sentimentos e atitudes comuns com relação a este tema. 

Esta investigação possibilitou-nos conhecer algumas das construções que compõem e 

estruturam o discurso social da maternidade a partir das narrativas de mulheres que 

perderam seus filhos. Foi neste espaço da ausência do filho morto que buscamos 

conhecer aspectos relacionados à maternidade, o impacto da perda sobre a identidade 

destas mulheres e como se deu a busca por novos significados para a experiência 

pessoal e social de ser mãe. 

 A maternidade, como componente da identidade feminina, foi mencionada por 

Badinter (1985) como uma construção social que teve início na Europa a partir do 

século XIX. No Brasil, além das influências das ideias europeias sobre o papel da 

mulher no cuidado com os filhos, as representações sociais da maternidade 

influenciaram a identidade feminina por meio de uma concepção relacionada à função 

reprodutiva da mulher e aos cuidados com a criança (Martins, 2008; Rocha-Coutinho, 

1994; Trindade e Eunumo, 2001).  Este fato promoveu a naturalização da maternidade, 

o que repercutiu no desejo da mulher pela maternidade como símbolo de feminilidade. 

 Estas representações relativas ao papel da mulher apresentaram como 

consequência o estreitamento da relação da criança com a mãe, fortaleceram o afeto das 

mães pelos filhos e a centralização da criança como detentora do amor e do cuidado 

femininos (Ariès, 1981; Badinter, 1985). Podemos depreender disso que as mulheres, 

com o objetivo de cumprir o papel social de mãe que lhes foi delegado, passaram a se 

dedicar quase que exclusivamente aos filhos e à família. Este fato leva-nos a concluir 

que a maternidade e os cuidados com os filhos passaram a ser um forte componente da 

identidade pessoal e social da mulher.  

 O conjunto de comportamentos que estruturam socialmente o papel materno foi 

destacado por Trindade (1991) ao afirmar que  

O modelo tradicional da maternidade implica em uma figura feminina 

responsável pela manutenção do vínculo familiar. Esta tarefa deve ter 

prioridade sobre suas necessidades pessoais, visto que é através da 

maternidade que se concretizará sua identidade enquanto mulher. A 

“maternagem” é vista, então, como o ideal feminino mais nobre e 

dignificante. (p. 71)  

 

 As considerações desta autora são reiteradas nas narrativas das mulheres 

entrevistadas. Em algumas de forma muito evidente, como foi o caso de uma das mães 
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que afirmou ser a maternidade a plenitude da mulher, à qual relacionou os deveres que 

compõem a vivência de ser mãe.  

 Pesquisas recentes consideram que mudanças importantes tendem a ser 

operacionalizadas no processo de formação da família moderna, porém ressaltam que 

ainda prevalecem os modelos historicamente construídos e legitimados socialmente 

(Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007; Espíndola, Trindade & Santos 2009; Biasoli-Alves, 

2000). Scavone (2001) considera que ocorreram mudanças nos modos de se pensar a 

maternidade no contexto contemporâneo. Contudo, ela afirma que estas mudanças ainda 

não encontraram um terreno social fértil para que sejam realmente estabelecidas. A 

autora conclui que vivemos um período de transição para um novo modelo de família e 

maternidade, mas assevera que mesmo diante do reconhecimento de avanços 

importantes, “ainda está longe de ser alcançado” (p. 47). A análise dos resultados 

mostrou-nos que entre as mulheres entrevistadas ainda predominam os discursos 

tradicionais sobre a organização dos grupos familiares em torno da figura materna, o 

que, de certo modo, confirma as afirmações desta autora.  

 Com relação ao papel paterno no cuidado com os filhos, Osório (2002) afirma 

que as atividades desenvolvidas por homens e mulheres nos papéis conjugais, não estão, 

na atualidade, vinculadas ao sexo, mas inseridas em um contexto mais amplo 

relacionado às recentes mudanças ocorridas nas configurações familiares em função de 

causas econômicas e políticas. Porém, esta afirmação não foi verificada nos resultados 

desta pesquisa, já que para as mães entrevistadas os pais não possuem atributos 

necessários para assumir cuidados com a criança. Apesar de todas assumirem atividades 

remuneradas fora do lar e se responsabilizarem juntamente com os maridos pelo 

sustento da casa, na concepção da maioria das mães entrevistadas, o papel do pai é 

basicamente o de provedor. As mães parecem sugerir que somente as mulheres são 

naturalmente dotadas de adjetivos que lhes autorizam o exercício do cuidado com os 

filhos.  

 Para as mulheres que criaram os filhos sem a presença do marido, o desempenho 

da função materna assumiu contornos contraditórios e de maior complexidade, pois, 

segundo elas, se ocuparam também de suprir a ausência do pai. Uma das mães relata 

que por ter criado o filho sem a presença do marido não lhe foi possível exercer o papel 

de mãe em sua plenitude. Barros e Trindade (2007) em pesquisa sobre as representações 

sociais de maternidade paternidade em uma Unidade de Terapia Neonatal concluíram 



139 

 

que o modelo tradicional das relações parentais ainda define os papéis conjugais com 

relação aos cuidados com os filhos, o que foi possível constatar também nesta pesquisa. 

 O papel de cuidar dos filhos ocupa um lugar central na vida das mulheres 

entrevistadas. Conforme os relatos das mães, o exercício desse cuidado não supõe 

somente garantir a sobrevivência biológica do filho, mas acompanhá-lo em sua 

formação moral e intelectual, proporcionando condições de inserção e investimento na 

vida social.  

 A maternidade, conforme as mães entrevistadas, apresenta-se como um 

fenômeno que revela um conteúdo de abnegação, amor e dedicação aos filhos que se 

traduzem por meio do esforço para que eles obtenham avanços intelectuais, morais e 

sucesso no processo de socialização. Deste modo, elas se sentem responsáveis por 

acompanhar as atividades dos filhos com a finalidade de garantir que os erros sejam 

corrigidos, os acertos estimulados e esperam que eles sejam alvo de reconhecimento 

social, o que assegura a elas uma identidade feminina de acordo com as exigências 

sociais.  

 Neste estudo, a renda familiar, a formação acadêmica e a atividade profissional 

não foram critérios para participação dos sujeitos na pesquisa, porém as narrativas das 

mães entrevistadas evidenciaram que elas possuem níveis de escolaridade diversificados 

e pertencem a classes sociais diferentes. Duas das mães entrevistadas possuem pós-

graduação e seus relatos mostraram um modo de vida próprio de mulheres de classe 

média. As demais mulheres apresentaram informações que nos indicaram formação 

escolar até o nível médio e pertencimento à camada popular. Porém, não identificamos 

concepções divergentes quanto aos papéis da mulher no cuidado com o filho, já que 

todas elas relataram conteúdos de valorização da maternidade e dos cuidados maternos 

como componente importante da identidade feminina. Estes resultados vão ao encontro 

do estudo realizado por Almeida (2007) que não encontrou diferenças significativas no 

sentido de maternidade vivenciado entre mulheres trabalhadoras da classe média e 

trabalhadoras das classes populares. A pesquisa realizada por esta autora teve o objetivo 

de conhecer como as mulheres desses dois grupos sociais atualmente lidam com as 

identidades de mães e trabalhadoras e que sentidos elas atribuem à maternidade, aos 

cuidados infantis e ao trabalho. 

 As mães por nós entrevistadas descreveram os filhos como pessoas boas e 

socialmente queridas. Aquelas que relataram comportamentos sociais inadequados dos 

filhos acrescentaram às suas narrativas atitudes positivas deles e tentaram minimizar os 
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efeitos negativos dessas memórias sobre o conjunto dos seus relatos. De acordo com 

Rangel (2008), as lembranças dos pais sobre como eram os filhos que morreram tendem 

a ser uma reconstrução do passado que preserve sentimentos bons com relação à 

imagem resgatada do filho. A maternidade, conforme já mencionado, compõe a 

identidade feminina, preservar a imagem do filho e qualificar seus comportamentos 

protege a auto-estima das mães com relação à criação do filho, mesmo que ele já esteja 

morto.  

 Para as mães entrevistadas, o mais difícil é continuar vivendo em um mundo 

cuja presença do filho não será mais possível. Para algumas, a morte é um fim 

inexorável e consideram quase impossível que haja continuidade da vida após a morte. 

Três mães narraram que esperam um dia reencontrar o filho morto, pois creem que a 

vida não se encerra com a morte.  As mães, apesar de que algumas não deixaram claro, 

apresentam dificuldades em expressar socialmente os sofrimentos relativos à perda do 

filho. Este fato pode estar associado à recusa da sociedade em falar sobre a morte. 

Segundo Koury (2003), atualmente a morte é tratada como se não existisse, as questões 

relativas a ela foram relegadas aos bastidores da vida social. Philippe Ariès (2003) 

afirma que historicamente a sensibilidade social com relação à morte sofreu mudanças 

importantes. Pare este autor, o assunto morte nas sociedades atuais sofreu um interdito. 

Para ele, “trata-se de um fenômeno absolutamente inaudito. A morte, tão presente no 

passado, de tão familiar vai se apagar e desaparecer. Torna-se vergonhosa e objeto de 

interdição.” (p. 84).  

 Esta interdição, conforme apresentada por estes autores, fez com que a 

experiência de se perder um ente querido pela morte fosse vivenciada de modo solitário 

e distante das relações sociais (Freire, 2006). Este fato foi identificado na narrativa das 

mães. Algumas relataram que ao falarem publicamente da morte do filho são 

interrompidas com palavras de consolo e aconselhadas a esquecê-lo. Uma das mães 

disse-nos que os assuntos relacionados à morte do filho são proibidos em sua casa. A 

perda do filho foi motivo de mudanças nos modos de sociabilidade que até então 

configuravam a vida das mães entrevistadas.  

 A morte como narrada pelas mães apresentou-se como uma invasão súbita e 

impetuosa. Martins (2001) considera que o filho nas representações maternas é 

“percebido como quase a extensão da mãe” (p. 39).  Segundo esta autora, a maternidade 

é uma realização e a morte do filho significa que este projeto foi frustrado. Brice (1991) 

afirma que, em geral, uma mãe enlutada sente-se responsável por não ter evitado a 
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morte do filho. Uma das mães entrevistadas narra que a morte do filho ocorreu porque 

ela e o marido não tiveram a atenção necessária com relação à segurança dele. Para ela, 

os responsáveis por protegerem uma criança pequena de acidentes são os pais e conclui 

que esta distração ocasionou a morte do filho. Outra mãe afirmou que se estivesse no 

local em que o assassinato do filho ocorreu, ele não teria morrido.  

  Segundo Brice (1991), o luto materno é interminável, pois para a mãe este 

término poderá significar que as lembranças devem ser esquecidas, que o mundo social 

não abrigará mais recordações do filho e que a saudade poderá ter fim.  Ela vive, 

portanto, em um mundo de contradições, pois recordar causa-lhe sofrimento e dor, 

porém, não deseja esquecê-lo. As mães entrevistadas temem que os filhos sejam 

esquecidos. Para elas, a imagem do filho deve ser objeto diário de recordação. Por isso, 

se esforçam para que estas recordações sejam boas, reconstruídas e narradas com ênfase 

nas qualidades do filho. Recordar o filho de modo positivo constitui não só uma 

proteção à autoestima, mas alcança um significado social que corresponde a uma 

afirmação de que a morte não estabeleceu para elas um fracasso, mas foi uma tragédia, 

cujo controle não lhes foi possível. Cumpriram o papel de mãe, exatamente como lhes 

foi confiado. As memórias correspondem a um texto mergulhado em afirmações de 

cuidado, atenção e condução adequada do filho que se foi. Recordar o filho é também 

afirmar a própria identidade. Ao compartilhar com o mundo as bem sucedidas ações 

deles, estas mulheres falam de si.   

 A questão identitária compõe um problema a ser enfrentado por estas mães. Por 

causa do relativo isolamento, das dificuldades em falar do filho e torná-lo vivo no 

mundo social, mesmo que morto, estas mulheres vivem um dilema. O ambiente físico e 

social está pleno das lembranças do filho, mesmo que esvaziado da sua presença e o 

trabalho psíquico se dá no sentido de se convencer da morte. O filho está vivo pelas 

lembranças que elas preservam e dizem respeito à relação de mãe que elas querem 

perpetuar, pois esquecer significa esvaziar o próprio sentido da maternidade. Manter as 

lembranças dos filhos, narrar as experiências vivenciadas no passado, significa fazer o 

filho presente em sua vida e nas relações sociais, este fato preserva a identidade. Sobre 

isso, Zavalloni (1984) afirma que a identidade não se limita ao indivíduo, mas é 

construída a partir de representações que compõem as práticas sociais, cujos papéis são 

internalizados pelos sujeitos.  

 Trata-se, igualmente, de um sofrimento que, de certo modo, está restrito a uma 

dimensão individual e solitária, propenso a ser suprimido com relação aos diferentes 
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contextos identitários que os sujeitos devem sustentar para garantir as relações sociais 

(Woodward, 2000; Hall, 2006). As mães entrevistadas relataram que a presença do filho 

morto ocupa seus pensamentos no decorrer do dia, mesmo que estejam no local trabalho 

ou em outros momentos de convivência social. Porém, a possibilidade de referências a 

ele pode ser inadequada e vivenciam solitariamente estas lembranças.     

A memória dos filhos que morreram permaneceu nas consciências das mães 

entrevistadas como uma vivência de maternidade que não cessou. A morte não 

dissolveu estes vínculos, as recordações são narradas, muitas vezes, como se eles ainda 

estivessem vivos. Segundo Rodrigues (1983), 

O absurdo da finitude humana reside em parte no fato de que a morte física 

não basta para realizar a morte nas consciências. As lembranças daquele que 

morreu recentemente continuam sendo uma forma de sua presença no 

mundo. E esta presença só arrefece aos poucos, lentamente, por meio de 

uma série de dilaceramentos de que são vítimas os sobreviventes. A 

consciência não consegue pensar o morto como morto e por isso não pode se 

furtar a lhe atribuir uma certa “vida”. (p. 29)  
 

 Esta ideia de permanência do vínculo através da consciência, apesar da morte 

física do filho, leva-nos novamente a associar a este fato questões relativas à identidade 

destas mulheres. Como se pode concluir com base nos estudos sobre maternidade, essas 

mulheres internalizaram a partir da experiência social as representações de maternidade 

que lhes conferiram as concepções de amor, cuidado e educação com os filhos. Cohen-

Scali e Moliner (2008), ao citarem Doise (1999), consideram que, para esse autor, os 

indivíduos recorrem às normas e aos valores sociais para elaborar a própria identidade.  

 Nesta perspectiva, as representações sociais produzem aquilo que constitui 

referências importantes para os indivíduos e os grupos na construção de sua identidade. 

Como nos foi possível conhecer a partir dos relatos destas mães, a perda do filho abalou 

a posição materna, situando-as em um dilema que lhes aflige insistentemente. Apesar de 

terem outros filhos, de continuarem mães, o filho que se foi deixou uma marca indelével 

em suas vidas. Por mais que se esforcem em carinho e atenção para com os filhos que 

ficaram, o sofrimento materno pelo filho que morreu é irrevogável, que se traduz pela 

perda de um ser amado com repercussões importantes em sua identidade.  

 As lembranças dos filhos são evocadas por meio dos objetos que lhes 

pertenceram, das instituições e lugares dos quais se apropriaram e pela história de 

relacionamento deles com elas, com o grupo familiar e com a sociedade. As mães 

esforçam-se para que estas lembranças sejam preservadas, mesmo que confrontadas 

diariamente com a impossibilidade de que os filhos venham novamente ocupar estes 
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cenários. O sofrimento pela ausência é suprido em parte pela manutenção destas 

memórias, que são também sociais, pois dizem respeito à inserção dos filhos em uma 

coletividade. Estas mães foram socialmente modeladas para assumirem a tarefa de mãe 

e o universo das relações sociais acolheu e fortaleceu suas identidades.  

 As memórias dos filhos mortos evocadas pelas mães são construídas e 

referenciadas a partir de vivências pessoais e sociais. Pollak (1999) afirma que  

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 

individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 

extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 

uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (p. 5) 

 

 As mães entrevistadas utilizaram dos recursos que o passado lhes concede para 

reafirmarem no presente que o projeto de mãe não foi frustrado, mas interrompido pelo 

inevitável que é a morte. Os relatos revelam uma disposição incessante para impedir que 

a perda do filho seja um acréscimo de sentimentos negativos com relação à própria 

identidade.   As lembranças como são apresentadas conferem a elas o sentimento de que 

foram boas mães e que isso pode ser plenamente vivido no presente por meio destas 

memórias. Porém, estas lembranças significam também que o filho não está mais 

presente, que seus projetos de vir a ser com ele dependiam da continuidade da sua 

existência (Brice, 1991). Consideramos importante ressaltar as afirmações deste autor 

com relação ao luto materno, o que também foi verificado por nós neste estudo. Para 

ele, a experiência da perda do filho não está relacionada à fase ou etapas de sofrimento 

conforme apontado por alguns autores (Kubler-Ross, 1991; Lindemann, 1944; Parkers, 

1995). A morte de um filho representa para a mãe um dilema interminável, pois embora 

esta morte seja diariamente constatada como uma perda irrevogável, ela encontra 

dificuldades em conformar com o fato de que isso é para sempre. Devemos considerar 

também, que as fases conforme propostas pelos autores citados, tendem a individualizar 

o sofrimento e a não solução da perda conforme estabelecida é categorizada como 

patologia, o que esvazia a dimensão social do luto.  

 Como vimos no relato das mães entrevistadas, a religião, as lembranças 

compartilhadas socialmente, os objetos, a medicalização da dor foram modos de 

enfrentamento encontrados por elas para lidar com esta perda irreversível. Nenhum 

destes recursos, porém, será suficiente para lhes restituir a relação materna com o filho, 

tal qual havia sido idealizada, tanto no plano pessoal como social.   
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 6 CONSIDEÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo, foi-nos possível pensar a maternidade e os cuidados com os filhos 

como uma construção social. A identidade feminina revelou-se para nós como algo 

ainda estreitamente associada ao ideal de socialização que recomenda à mulher dedicar-

se à organização do lar, ainda que assuma outras identidades como, por exemplo, de 

mulher trabalhadora. A maioria das mães entrevistadas privilegiou o papel de mãe e 

estão dispostas a sacrificar outras identidades a favor do exercício da maternidade.   

 As narrativas constituem lembranças que foram delicadamente elaboradas com 

vistas a reafirmar o amor, o carinho e o cumprimento de seus papéis com relação ao 

filho que morreu. Trata-se de um amor que sofre pela falta, pela impossibilidade do 

diálogo com o filho e pela constatação diária que esta perda é permanente.  

 Igualmente, a presença constante dos filhos mortos em seus pensamentos 

desperta sentimentos tristes, emoções intensas e difíceis de serem enfrentadas. Apesar 

disso, as mães acreditam que é necessário mantê-los em suas memórias, mesmo em um 

mundo difícil de ser pensado sem o filho que morreu. Para evitar que as pessoas 

intervenham com o consolo que aconselha o esquecimento do filho ou se sintam 

incomodadas com o seu sofrimento, a tristeza é muitas vezes escondida.  Mas, mesmo 

assim, não é preciso esquecer o filho, não querem esquecê-lo, pois as recordações 

aliviam, são memórias que devem ser preservadas, mesmo diante da certeza de que eles 

não voltarão.  

 Interessante notar que a definição de um limite para o sofrimento, seja pela 

ciência, ou pela sociedade, poderá acentuar nas mães entrevistadas um sentimento de 

inadequação social. As mães que participaram do estudo estabeleceram um limite para 

falar da perda do filho com as pessoas, mas, pelo que parece, o sofrimento será 

contínuo, o amor preservado e as lembranças serão constantes. Portanto um luto sem 

solução, mas, no nosso entendimento, não se trata de uma patologia.   

 Como verificamos, para as mães que fizeram parte do grupo estudado, resolver o 

problema da perda é complexo e definir um limite para o sofrimento, em nossa opinião, 

esvazia as reflexões sociais sobre a morte e individualiza a dor. Este estudo revela que o 

sofrimento pela perda é uma experiência ao mesmo tempo pessoal e social e, por isso, 

envolve o modo como a sociedade lida com a morte e com as pessoas que perderam 

entes queridos.  
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 Certo é que os autores que estudam o tema morte esclarecem que a vida abriga 

em si a necessidade de estabelecermos um relativo afastamento da consciência da 

morte. Ou seja, a consciência sempre presente da morte pode ser uma ameaça para a 

vida. No entanto, nossa intenção neste estudo foi esclarecer que as práticas sociais 

relativas aos processos de despedida do morto, a socialização da perda e o modo como a 

sociedade trata as questões relativas à morte produzem o isolamento das pessoas que 

perderam entes queridos, o que foi percebido nos relatos das mães entrevistadas.     

 Este estudo alcança ainda outro ponto que consideramos importante para nossas 

reflexões sobre o medo da morte e as angústias vivenciadas pelas mães que perderam os 

filhos. Neste sentido, concluímos que o ato de morrer em si talvez não seja o principal 

objeto deste temor, mas a finalização da vida como um não vir a ser, como a dissolução 

final do sujeito e da sua história. Portanto, a espiritualidade, a fé e a religião mostraram-

se como modos importantes de enfrentamento para muitas das mães entrevistadas.  

 Não podemos deixar de considerar também que o nascimento de uma criança é 

protegido e celebrado por muitas sociedades. No Brasil, por exemplo, existem 

programas para promover a saúde das mulheres grávidas, como a “Rede Cegonha”, que 

estabelece estratégias de cuidados com a mulher e o filho que irá nascer. Esse programa 

criou dispositivos políticos de intervenção social e de saúde que, inclusive, promovem 

grupos educativos para casais grávidos. No entanto, não encontramos, no decorrer deste 

estudo, políticas públicas de saúde que contemplem mulheres que perderam filhos.  

 Em nosso estudo, o tempo da perda foi considerado somente com a finalidade de 

estabelecermos critérios para inclusão dos sujeitos e obtermos um grupo, na medida do 

possível, homogêneo. Portanto, não foi nosso objetivo fazer afirmações sobre estes 

dados. Contudo, seria importante que outros estudos fossem realizados com este 

propósito a fim de se conhecer o efeito do tempo de perda do filho na vivência materna.  

  As mães entrevistadas, ao mesmo tempo em que vivenciam, muitas vezes, 

silenciosamente o processo de sofrimento pela perda do filho, querem ajudar outras 

mães que sofreram perdas. Aquelas que participam de grupos de apoio consideram que 

compartilhar a experiência é importante, não somente para serem ajudadas, mas para 

colaborarem com outras mães que vivenciam as mesmas dificuldades que elas 

conseguiram superar.  

 O impacto da perda do filho, conforme mostrou-nos os resultados deste estudo, 

apresentou importantes repercussões na identidade das mães entrevistadas, em seus 

sentimentos maternos e no modo de perceberem a morte. Para amenizar as difíceis 
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consequências desta perda, elas buscaram novos sentidos para as suas vidas, algumas 

por meio da religião, o que se mostrou demasiado importante como modo de 

enfrentamento.    

 Como nos foi possível perceber, este trabalho auxiliou-nos a compreender um 

pouco mais sobre as construções sociais que definem a identidade feminina, bem como 

os efeitos da perda de um filho em sua vivência, porém, será necessário que novos 

estudos sejam realizados com o objetivo de aprofundar os temas que foram por nós 

problematizados .  

 Não foi intenção deste estudo investigar os significados da perda do filho para o 

pai, contudo, reconhecemos que estes devem ser pesquisados para que se possa 

compreender o impacto desta perda na identidade masculina.  

 Para concluir, destacamos que as mães entrevistadas apresentaram narrativas que 

expressam sentimentos comuns com relação à maternidade, aos cuidados com o filho e 

sobre os temas relacionados à morte. Entretanto, reconhecemos que as conclusões de 

qualquer estudo são limitadas e não foi interesse deste trabalho estabelecer 

generalizações relativas ao fenômeno estudado, mas percebemos a necessidade de que o 

mesmo seja também explorado por outros pesquisadores por se tratar, em nosso 

entendimento, de uma temática importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
Almeida, A. M. (1987). Introdução. In A. M. Almeida (Org.) Pensando a Família no 

Brasil: Da Colônia à Modernidade (pp. 13-21) Rio de Janeiro: Espaço e Tempo/Editora 

da UFRRJ..  

 

Almeida, L.S. (2007). Mãe, cuidadora e trabalhadora: As múltiplas identidades de mães 

que trabalham. Revista do Departamento de Psicologia-UFF, 19(2), 411-422.  

 

Álvaro, J.L. & Garrido, A. (2006). Psicologia Social: Perspectivas Psicológicas e 

Sociológicas. (M. C. Fernandes, trad.). São Paulo: McGraw-Hill.  

 

Amâncio, L. (1994). Masculino e Feminino: a construção social da diferença. Porto: 

Afrontamento.  

 

Ariès, P. (1981). O homem diante da morte. (L. Ferreira, trad., Vol. 1). Rio de Janeiro: 

Francisco Alves. 

 

Ariès, P. (2003). História da morte no ocidente. (P. V. Siqueira, trad.) Rio de Janeiro: 

Ediouro. 

 

Ariès, P. (1981) História social da criança e da família. (D. Flaksman, trad., 2a ed.). 

Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 

 

Azevedo, T. M. C. (2003) Brinquedos e gênero na educação infantil - um estudo do tipo 

etnográfico no estado do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado, Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Badinter, E. (1985). Um amor conquistado: o mito do amor materno. (W. Dutra, Trad.). 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira.  

 

Barbosa, P. Z. & Rocha-Coutinho, M. L. (2007) Maternidade: Novas possibilidades, 

antigas visões. Psicologia Clínica 19, (1), 163-185. 

 

Barros, S.S.M., Trindade, Z.A. (2007). Maternidade “prematura”: Uma investigação 

psicossocilógica na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Psicologia: Saúde e 

Doenças, 8(2), 253-269. 

 

Biasoli-Alves, Z.M.M. (2000). Continuidades e rupturas no papel da mulher brasileira 

no século XX. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 16(3), 233-239.  

 

Borlot, A. M. M., & Trindade, Z. A. (2004). As tecnologias de reprodução assistida e as 

representações sociais de filho biológico. Estudos de Psicologia, 9(4), 63-70. 

 

Bowby, J. (1990). Apego e perda: a natureza do vínculo. (A. Cabral, trad., Vol. 2) São 

Paulo: Martins Fontes. 

 

Breakwell, G. M. (2010). Métodos de Entrevista. In G. M. Breakwell, S. Hammond, C. 

Fife-Schaw & J.A. Smith (Orgs.). Métodos de Pesquisa em Psicologia (F. R. 

Elizalde, trad., pp. 238-259). Porto Alegre: Artmed.  



148 

 

 

Brice, C.W. (1991). What Forever Means: An Empirical Existential-Phenomenological 

Investigation of Maternal Mourning. Journal of Phenomenological Psychology, 

22(1), 16-38. 

 

Bromberg, M.H.P.F. (2000). A psicoterapia em situações de perdas e luto. Campinas: 

Livro Pleno.  

 

Brogère, G. (1995). Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez. 

 

Bullington, J. & Karlsson, G. (1984). Introduction to Phenomenological psychological 

research. Scandinavian Journal of Psychology, 25, 51-63. 

 

Bussinger, R. & Novo, H. (2008). Trajetória de vítimas da violência: dor e solidariedade 

entre mães de uma vila do Espírito Santo. Psicologia Política, 8(15), (p. 107-120) 

 

Cohem-Scall, V. & Molliner, P. (2008). Représentations sociales et identité: des 

relations complexes et multiples. L’Orientation Scolaire et Professionelle, 37(4), 

465-482. 

 

Deschamps, J & Moliner, P. (2009). A identidade em Psicologia Social. (L. M. E. Orth, 

trad.). Rio de Janeiro: Vozes.  

 

Dias, E.O. (2003). A teoria do amadurecimento de D. W. Winnicott. Rio de Janeiro: 

Imago. 

 

Elias, N. (1994). A sociedade dos indivíduos. (V. Ribeiro, trad.). Rio de Janiero: Jorge 

Zahar. 
 

Elias, N. (2001). A solidão dos moribundos e envelhecer e morrer. (P. Dentzien, trad.) Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar. 

 

Espíndula, D.H.P., Trindade, Z.A. & Santos, M.F.A. (2009). Representações e práticas 

educativas de mães referentes a filhos atendidos pelo Conselho Tutelar. Psicologia 

em Estudo, 14(1), 137-147. 

 

Flick, U. (2004). Entrevistas semi-estruturadas. São Paulo: Artmed.  

 

Freire, M. C. B. (2006). O som do silêncio: isolamento e sociabilidade no trabalho de 

luto. Natal: Editora da UFRN. 

 

Freud, S. (1996). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise e outros 

trabalhos. (Obras psicológicas completas de Freud). Rio de Janeiro: Imago. 

 

Gaskell, G. (2002). Entrevistas Individuais e Grupais. In M. Bauer, G. Gaskell (Eds.), 

Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som, (pp. 64- 89). Petrópolis: Editora 

Vozes. 

 

Gianordoli-Nascimento, I. F. (2006). Mulheres e militância no Espírito Santo: 

encontros e confrontos durante a ditadura militar. Tese de Doutorado, Programa de 

http://philpapers.org/s/Charles%20W.%20Brice
http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=0047-2662&volume=22&issue=1&spage=16
http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=0047-2662&volume=22&issue=1&spage=16


149 

 

Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Espirito 

Santo. 

 

Giorgi, A. (1997). Sobre o método fenomenológico utilizado como modo de pesquisa 

qualitativa nas ciências humanas: teoria, prática e avaliação. In J. Toupart (Ed.). A 

pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos, (pp. 386-409). 

Petrópolis: Editora Vozes.   

 

Halbwachs, M. (2004). A memória coletiva. (L.T. Benoir, trad.). São Paulo: Centauro 

Editora.  

 

Hall, S. (2006) A identidade cultural na pós-modernidade. (T. T. Silva & G. L. Louro, 

trad.). Rio de Janeiro: DP&A editora. 

 

Jodelet, D. (2001). Representações sociais: um domínio em expansão. In D. Jodelet 

(Org.) As Representações sociais (pp. 17-44). Rio de Janeiro: Eduerj. 

 

Kishimoto, T.M. & Ono, A.T. (2008). Brinquedo, gênero e educação na brinquedoteca. 

Pro-posições,  19(3). 209-223. 
 

Koury, M. G. P. (2003). Sociologia da emoção: o Brasil urbano sob a ótica do luto. Rio de 

Janeiro: Petrópolis. 

 

Koury, M. G. P. (2006). O Imaginário Urbano sobre Fotografia e Morte em Belo 

Horizonte, MG, nos Anos Finais do Século XX. Varia História, 22(35), 100 – 122.  

 

Kovács, M.J. (1992). Representações da morte. In M.J. Kovács. Morte e 

desenvolvimento humano (pp.1-13). São Paulo: Casa do Psicólogo.  

 

Lindemann, E. (1994). The symptomatology and management of acute grief. American 

Journal of Psychiatry, 151(6), 155-160.  

 

Lowenthal, D. (1998). Como conhecemos o passado. In Projeto História nº 17: 

Trabalhos da Memória, (pp.63-201). São Paulo: PUC/São Paulo -  Programa de Pós-

graduação em História/SP.  

 

Martins, A.P.V. (2008). "Vamos criar seu filho": os médicos puericultores e a 

pedagogia materna no século XX. História, ciências, saúde-Manguinhos,  15(1), (p. 

135-154). 

 

Martins, G. (2001). Laços atados: a morte do jovem no discurso materno. Curitiba: 

Moinho do Verbo.  

 

Matta, R. (1997) A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de 

Janeiro: Rocco. 

 

Menandro, M. C. S. (1995). Convivência familiar com o afetado por distrofia muscular 

de Duchene: da comunicação do diagnóstico às estratégias de enfrentamento. 

Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade 

Federal do Espírito Santo, Espírito Santo 



150 

 

 

Menezes, R.A. (2004) A Solidão dos moribundos: falando abertamente sobre a Morte. 

Physis: Revista de Saúde Coletiva, 14(1), 147 – 171. 

 

Minayo, M.C.S. (2005) Violência: um problema para a saúde dos brasileiros. In 

Impacto da violência na saúde dos brasileiros. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Brasília.  

 

Moreira, J.O. & Romagnoli, R.C. (2008). Reinventando a maternidade no Programa 

Mãe Canguru: o encontro com as redes sociais e a singularidade da maternagem. 

Mnemosine, 4(2), 200-229.   

 

Morin, E. (1997). O homem e a morte. Rio de Janeiro: Imago.  

 

Neder, G. (2008). Ajustando o foco das lentes: um novo olhar sobre a organização das 

famílias no Brasil. In Kaloustian, S.M. (Org.). Família brasileira: A base de tudo. 

São Paulo: Cortez Editora; Brasília: UNICEF.   

 

Osório, L.C. (2002). Casais e famílias: uma visão contemporânea. Porto Alegre: 

Artmed.  

 

Paim, H.H.S. (1998). Marcas no corpo: gravidez e maternidade em grupos populares. In 

L.F.D. Duarte, & O. F. Leal. (Orgs). Doença, sofrimento, perturbação: perspectivas 

etnográficas (pp. 31-47). Rio de Janeiro: Fiocruz. 

 

Parkers, C. M. (1998). Luto: estudos sobre a perda na vida adulta. São Paulo: Summus 

Editorial. 

 

Petruski, M.R. (2006) A cidade dos mortos no mundo dos vivos – os cemitérios. Revista 

de História Regional, 11(2), 93 – 108. 

 

Pollak, M. (1992). Memória e identidade social. Estudos Históricos 5(10), 200-212. 

 

Rangel, A.P.F.N.R. (2008). Amor Infinito: histórias de pais que perderam seus filhos. 

São Paulo: Vetor.  
 

Reis, J. J. (1991). A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século 

XIX. São Paulo: Companhia das Letras. 

 

Rocha-Coutinho, M. L. (1994). Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas 

relações familiares. Rio de Janeiro: Rocco.  

 

Rodrigues, G. C. O. (2008). Dilema da maternidade. São Paulo: Annablume. 

 

Sá, C.P. (2005). As memórias da memória social. In C.P. Sá (Org.). Imaginário e 

Representações Sociais (pp.63-86). Rio de Janeiro: Museu da República.  

 

Scavone, L. (2001). A maternidade e o feminismo: diálogo com as ciências sociais. 

Cadernos Pagu, (16),137-150. 

 



151 

 

Schmidt, M.L.S. & Toniette, M.A. (2008). A relação pesquisador-pesquisado: algumas 

reflexões sobre a Ética na pesquisa e a pesquisa Ética. In I. C. Z. Guerriero,  M.L.S. 

Schmidt & F. Zicker (Orgs.). Ética nas pesquisas em Ciências Humanas e Sociais na 

saúde (pp.102-106). São Paulo: Editora Hucitec.  

 

Silva, T.T. (2000). A Produção social da identidade e da diferença. In T.T. Silva (Org.), 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais (pp. 73-102). Rio de 

Janeiro: Vozes.  

 

Souza, D.B.L. & Ferreira, M.C. (2005). Auto-estima pessoal e coletiva em mães e não 

mães. Psicologia em Estudo, 10 (1), (p. 19-25). 

 

Tajfel, H. (1981). Grupos humanos e categorias sociais. Lisboa: Livros Horizonte. 

 

Trindade, Z. A. & Enumo, S. R. F. (2002). Representações Sociais de infertilidade 

feminina entre mulheres casadas e solteiras. Psicologia: Saúde e Doenças, 2(2), 5-

26. 

 

Trindade, Z. A. (1991) Representações Sociais da Paternidade e da Maternidade: 

implicações no Processo de Aconselhamento Genético. Tese de Doutorado,Instituto 

de Psicologia, . Universidade de São Paulo, São Paulo 

 

Trindade, Z.A.; Menandro, M. C. S. & Gianordoli-Nascimento, I. F. (2007). 

Organização e interpretação de entrevistas: uma proposta de procedimento a partir da 

perspectiva fenomenológica. In M.M.P.R, Rodrigues,& P.R.M, Menandro (Orgs.), 

Lógicas metodológicas: trajetos de pesquisa em psicologia (pp. 71-92). Vitória: 

UFES – Programa de Pós-Graduação em Psicologia/GM Gráfica Editora.  

 

Vaitsman, J. (1994). Flexíveis e Plurais: identidade, casamento e família em 

circunstâncias pós-modernas. Rio de janeiro: Rocco. 

 

Winnicott, D.W. (1996). Os bebes e suas mães.(J. L. Camargos, trad.). São Paulo: 

Martins Fontes. 

 

Woodward, K. (2000). Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In 

Silva, T.T. (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais (pp. 7-

72). Petrópolis: Vozes.  

 

Zavalloni, M. (2007). Ego-écologie et identité : une approche naturaliste. Paris: Presses 

Universitaires de France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 ANEXOS 

 I – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA 

 

Bloco 1:  

Caracterização pessoal: 

- Estado civil 

- nº de filhos 

- Idade 

- Ocupação 

- Religião 

- Tempo do falecimento do filho ou filha 

- Motivo do falecimento 

 

Bloco 2: 

 Significados da maternidade: 

 - O que é ser mãe 

 - Lembrança sobre como se sentiu ao saber que iria ser mãe  

 - Responsabilidades de ser mãe 

 

Como era o filho (a) 

 

Bloco 3: 

 Morte 

            - Como entende a morte (conceito, vivência) 

 - Como pensa que as outras pessoas entendem a morte 

 - Momentos difíceis no falecimento do filho (a) 

 - Sentimentos sobre os ritos que envolvem a morte 

 

Bloco 4: 

 Isolamento e sociabilidade: 

            - Impactos da perda nas relações familiares 

 - A reação das outras pessoas com relação à morte do filho (a) 

 - Apoio social e afetivo recebido por pessoas próximas 

 - Dificuldades encontradas para falar da perda 

 

Bloco 5: 

 Estratégias de enfrentamento 

 - Lembranças e saudades do filho ou filha. 
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Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Contatos: 

1) Eder Luiz Nogueira/ Av. Antônio Carlos, Campus Pampulha – Belo Horizonte, MG -  CEP: 31270-

901  

2) Comitê de Ética em Pesquisa (COEP)/ Av. Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II – sala 

2005, 2º andar, Universidade Federal de Minas Gerais, Campus Pampulha –Belo Horizonte, MG -31270-

901. Tel.: (31) 3409-4592 

Prezada Senhora, 

A pesquisa em questão tem por objetivo investigar as construções sociais da identidade e maternidade 

em mulheres que perderam filhos ou filhas em situação de violência urbana e suas consequências para o 

universo feminino. Estas informações podem ser importantes para futuros projetos de pesquisa, criação 

de políticas públicas e intervenção psicossocial relativos à saúde da mulher. Nesse sentido, gostaríamos 

de convidá-la a participar desta pesquisa através da realização de uma entrevista a partir de uma relação 

de perguntas (entrevista semiestruturada), oportunidade em que conversaremos sobre temas relacionados 

à maternidade, morte e relações sociais. O tempo médio de duração da entrevista está previsto para 2 

horas e será gravada. Este procedimento não oferece à senhora riscos físicos ou psicológicos e o 

anonimato das informações está garantido. A senhora tem liberdade, sem restrições, de se recusar a 

participar, ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem que disso resultem quaisquer 

tipos de consequências. As informações obtidas nessa entrevista serão utilizadas exclusivamente para 

fins de pesquisa e elaboração de projetos de intervenção psicossocial vinculados ao Departamento de 

Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Todas as informações resultantes da entrevista (gravações, formulários e transcrições) ficarão 

armazenadas no referido Departamento por um período mínimo de 02 anos, sob inteira responsabilidade 

do professor orientador e do pesquisador desse estudo (Prof. Dr. Adriano Roberto Afonso do 

Nascimento e Eder Luiz Nogueira). Informamos também que a sua participação, caso concorde com ela, 

tem caráter voluntário e não resultará em qualquer tipo de remuneração. Garantimos, entretanto, caso 

necessário, o ressarcimento dos custos que a senhora terá, caso concorde em participar dessa pesquisa, 

com o deslocamento da sua residência para o local onde será realizada a entrevista, bem como os 

relativos ao retorno. 

Eu, _____________________________________________________________ (nome do participante), 

RG nº _______________________________________________________, Órgão Emissor 

______________, declaro ter COMPREENDIDO as informações prestadas neste Termo, DECIDO 

participar da entrevista proposta e AUTORIZO a utilização das informações dela decorrentes no Projeto 

de Pesquisa intitulado “Mulheres que perderam filhos ou filhas em situação de violência urbana: um 

estudo sobre o trabalho de luto e sua expressão na modernidade”.  

 

Estando de acordo, assinam o presente Termo de Consentimento em 2 (duas) vias. 

Belo Horizonte, _______ de _________________ de 201_____. 

 

 

   

Participante  Pesquisador responsável 

 

 

 

 


