
 

*O trabalho trata-se de uma versão revisada e aprimorada do artigo A experiencia de mães 

após a morte da criança, com dados obtidos em pesquisa de campo. 
 

A MORTE DA CRIANÇA:  A EXPERIÊNCIA DE MÃES APÓS A PERDA DE UM(A) 

FILHO(A) 

                                                                                              Helisa Maria Canuto Jacinto1 

          Juciane de Holanda Santos2 

          Thaissa Danielle dos Santos Silva3 

          Daniela do Carmo Kabengele4 

 

RESUMO 

  

Este trabalho tem por objetivo apresentar dados que evidenciam a experiência de mães que 

vivenciaram a morte de um(a) filho(a) na fase infantil (do nascimento aos 11 anos idade). A 

morte de uma criança pode gerar um rompimento no laço afetivo construído entre mãe-filho 

desde a gravidez. Apesar de a morte ser algo inevitável, pensar ou falar sobre este assunto 

pode gerar um mal-estar. Para muitos indivíduos, a morte é considerada um tabu. Ao se referir 

à morte de crianças, a complexidade da temática é ainda maior. Foi realizada uma pesquisa 

qualitativa na Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas (APALA), com 

duas mães que perderam seus filhos ainda crianças, a partir do método fenomenológico de 

Giorgi (2000), que consiste em descrever com maior precisão os fenômenos vivenciados, que 

se enquadram na perspectiva da Gestalt-terapia como aporte teórico. Os resultados obtidos 

apontam o quão doloroso é para as mães falarem a respeito do seu processo de perda, além 

disso, o relato das mães evidenciou que o suporte familiar, de amigos e religioso, ajuda no 

modo pelo qual elas enfrentam a morte do(a) filho(a). A pesquisa pretendeu problematizar a 

morte de um(a) filho(a), abordando o assunto para que novas pesquisas sejam realizadas para 

maior entendimento sobre a experiência de mães que perderam um(a) filho(a) ainda criança. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to present data that show the experience of mothers who experienced the 

death of a child during the infantile phase (from birth to 11 years of age). The death of a child 

can generate a break in the affective bond built between mother and child since pregnancy. 

Although death is inevitable, thinking or talking about it can lead to discomfort. For many 

individuals, death is considered a taboo. When referring to the death of children, the 

complexity of the issue is even greater. A qualitative study was carried out at the Association 

of Parents and Friends of Leukemia of Alagoas (APALA), with two mothers who lost their 

children as children, based on the phenomenological method of Giorgi (2000), which consists 

of describing more precisely the phenomena experienced, which fit into the perspective of 

Gestalt therapy as a theoretical contribution. The results show how painful it is for mothers to 

talk about their loss process. In addition, the mothers' report showed that family support, from 

friends and religious, helps in the way they face the death of their child. The research intended 

to problematize the death of a child, approaching the subject so that further research is carried 

out to better understand the experience of mothers who have lost a child as a child 
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“Oh, pedaço de mim 

Oh, metade arrancada de mim 

Leva o vulto teu 

Que a saudade é o revés de um parto 

A saudade é arrumar o quarto 

Do filho que já morreu”. 

 

(Chico Buarque) 

1 INTRODUÇÃO 

Na sociedade contemporânea busca-se constantemente prolongar a vida, seja 

através da Medicina ou de mudanças de hábitos. Mesmo assim, os avanços tecnológicos não 

fizeram dos indivíduos seres imortais (DOMINGUES et al., 2013). E, mesmo que os 

indivíduos tenham consciência acerca da finitude da vida, muitos ainda agem como se a morte 

não fosse algo real criam planos a longo prazo para tentar ignorar sua mortalidade (TOMA; 

OLIVEIRA; KANETA, 2014), tornando os “planos para o amanhã” mais importantes do que 

viver o momento presente, e deixando para depois muito do que poderia ser feito ou vivido 

hoje. 

A maior parte dos indivíduos apresenta uma grande dificuldade quanto à vivência 

da morte de uma criança, diferente do falecimento de indivíduos em outras etapas do ciclo 

vital, que não a infância. “Se podemos afirmar que ao nascer um filho nasce uma mãe, o que 

dizer quando uma mãe perde seu filho?” em outros modos de perda, como para uma pessoa 

casada ou filho, sinônimos como viúvo e órfão são utilizados para denominar a pessoa 

enlutada, mas quando se trata de uma mãe, seu status continua a ser de mãe, mesmo que de 

um filho morto. (FREITAS; MICHEL, 2014, p. 277).  

Em que pese o fato de a vivência do luto ser individual, quando cada indivíduo 

tem sua própria experiência após a morte de alguém que ama, a vivência de mães que 

perderam um(a) filho(a) na fase infantil é permeada de muito sofrimento, principalmente 

quando a criança significa para a mãe seu laço mais forte, construído na relação mãe-filho(a).  

Dentre as abordagens existentes na Psicologia, a Gestalt-terapia é uma abordagem 

fenomenológica que se preocupa com as mudanças necessárias que podem levar à superação 

da dor e, em casos específicos, com caminhos para a cura do indivíduo. Na Gestalt, mudar 

representa atribuir um novo significado às coisas, pessoas e principalmente à própria 

existência (RIBEIRO, 2007). Ao atuar com mães que perderam um(a) filho(a), a Gestalt 

permite compreender como as mães dão um novo significado à própria vida após a perda da 
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criança. De todo modo, é preciso deixar claro que este estudo não pretendeu tratar da morte da 

criança no âmbito hospitalar, com o enfoque no processo de adoecimento, mas, de buscar 

compreender como mães que perderam seu(s) filho(s) ainda criança(s) lidam com a morte.  

 

CONCEITO DE MORTE NA CONTEMPORANEIDADE 

A compreensão da morte na contemporaneidade é complexa, pois existe a 

variedade de conceitos atribuídos ao tema, de acordo com a época, o contexto e cultura em 

que cada indivíduo está inserido. O significado de morte pode variar, por exemplo, entre um 

idoso de origem japonesa, seguidor do Budismo, crença a qual prega a aceitação do 

inevitável, e um jovem norte-americano, criado sob a crença de que é dono de seu próprio 

destino, mesmo que este jovem também tenha a origem japonesa (PAPALIA; FELDMAN, 

2013). 

Ainda que seja um acontecimento biológico, a morte não está restrita apenas à 

dimensão física, posto que abrange também “aspectos sociais, culturais, religiosos, legais, 

psicológicos, clínicos, éticos e de desenvolvimento, que, com frequência, estão intimamente 

interligados” (PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 636). Para os autores, por mais que a morte e 

a perda possam ser descritas como experiências universais, o cenário é cultural, ou seja, o 

entendimento da morte irá variar em diferentes contextos culturais. 

Algumas sociedades contemporâneas e desenvolvidas lidam com a morte de uma 

maneira, de certa forma, “distante”, quando a morte é transferida para o contexto hospitalar e 

termina com um funeral realizado de forma discreta e rápida (TEIXEIRA, 2016), como pode 

ser observado em grande parte da sociedade brasileira, o que parece causar um impacto menor 

àqueles que ficam.  

A morte gera uma grande inquietação, considerando que se faz presente nos 

aspectos do dia-a-dia dos indivíduos, desde os hábitos de alimentação, segurança, assim como 

nas práticas médicas para cuidar da saúde. A morte é temida por ser algo ao qual não se tem o 

controle, descrita como “invisível, intangível, indomável, desconhecido” (EIZIRIK; 

POLANCZYK; EIZIRIK, 2013, p. 242). O medo causado pela morte passou a delinear a 

existência dos indivíduos, que tentam evitá-la (TEIXEIRA, 2016). Esse medo surge por não 

se saber quando e como esta morte ocorrerá.  

Apesar de a morte ser algo inevitável, pensar ou falar sobre este assunto pode 

gerar um mal-estar. Para muitos indivíduos, a morte é considerada um tabu. A palavra tabu 

remete ao “medo ou proibição de origem religiosa, social ou cultural”, “assunto de que não se 
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pode ou se deve falar” (FERREIRA, 2001). A temática da morte pode, em dada medida, 

dialogar com as ideias que perpassam o conceito de tabu, porque: 

 

A humanidade, por conseguinte, ao longo do processo histórico, constitui um 

conjunto de crenças e de representações frente ao fenômeno do falecimento. 

São esses comportamentos culturais que vão nortear as atitudes dos 

membros das sociedades diante deste evento, sendo que a maneira como 

uma determinada sociedade se coloca perante a morte exerce uma função 

decisiva na construção e manutenção de sua própria identidade coletiva 

(WEISS, 2014, p. 39). 

 

Ao se referir à morte de crianças, a complexidade da temática é ainda maior. 

Independente das circunstâncias que causaram a morte, seja de maneira súbita ou devido à 

alguma doença crônica e sem a possibilidade de cura, o fim da vida de uma criança “será 

permeado por silêncio e perda de seu status de fenômeno natural para um tabu que é sempre 

relacionado a uma experiência dolorosa e de difícil aceitação” (PAMPOLHA, 2013, p. 21). 

Para uma melhor compreensão acerca da morte da criança, faz-se necessário, também, um 

entendimento do que é infância, na perspectiva da sociedade contemporânea. 

 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

O próprio conceito de infância é visto como uma construção social, ao se 

compreender que o termo criança é utilizado para o indivíduo e o termo infância para o 

tempo em que o indivíduo se constitui e constrói a sua história. No entanto, o termo correto 

para a infância seria infâncias (no plural), devido às diversas significações que existem sobre 

este termo ao longo dos anos (SIQUEIRA, 2011). 

No livro História social da criança e da família, Philippe Aries (1981) explica 

que, no século XVII, a infância era reduzida ao período em que a criança não conseguia 

sustentar-se sozinha, ou seja, à fase bebê. Nesses primeiros meses de vida, os indivíduos 

expressavam um sentimento superficial às crianças, que Aries denominou no livro de 

“paparicação”. Avançando na explicação, o autor salienta que: 

 

As pessoas se divertiam com a criança pequena como com um animalzinho, 

um macaquinho impudico. Se ela morresse, então, como muitas vezes 

acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer 

muito caso, pois uma outra criança logo a substituiria. A criança não chegava 

a sair de uma espécie de anonimato (ARIES, 1981, p. 04). 

 

Com o passar dos anos, o cenário mudou. O anúncio da chegada de uma criança 

na família passou a gerar uma alegria incomensurável e expectativas quanto ao nascimento, 

crescimento e saúde (REBELO, 2013). A relação entre a mãe e seu filho tem início na fase 
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intrauterina, e ocorre por meio das expectativas da mãe sobre seu bebê, e da forma a qual ela 

interage com ele (PICCININI et al., 2004). A constituição da maternidade, ocorre “a partir 

das primeiras relações e identificações da mulher, passando pela atividade lúdica infantil, a 

adolescência, o desejo de ter um filho e a gravidez propriamente dita” (PICCININI et al., 

2008, p. 64). Durante toda a gestação, a mãe lida com diversas emoções e expectativas 

relacionadas ao aspecto físico da criança e imagina que tipo de postura este indivíduo 

exercerá perante a sociedade. Nessa fase, as mães precisam realizar escolhas que as 

preocupam, visto que desejam o melhor para si e para a criança (BEE; BOYD, 2011). 

Os pais (pais e mães, homens e mulheres) planejam um futuro promissor para a 

criança de acordo com o que consideram adequado na sociedade e idealizam características, 

atribuindo uma significação à vivência da parentalidade (MORELLI; SCORSOLINI-COMIN; 

SANTOS, 2013). Todavia, vivenciar a morte de um(a) filho(a) é, para os pais, algo doloroso, 

visto que, além da perda na materialidade, são desfeitos desejos e sonhos relacionados à 

criança. 

 

LUTO DOS PAIS 

O luto se faz presente no processo de perda, assim, relações que tenham 

significado afetivo estão sujeitas a ele. No que concerne a interação com pessoas 

significativas, “somos parte uns dos outros e nosso sentido existencial está atrelado ao sentido 

do que somos a alguém e do que podemos ser na relação com alguém” (FREITAS, 2013, p. 

99). O conceito de luto poderia ser relacionado ao conjunto de reações vividas frente a uma 

perda, deste modo, este processo deve ser valorizado e acompanhando, considerando-o como 

sendo integrante da saúde emocional do indivíduo (OLIVEIRA; LOPES, 2008). 

  A morte de um(a) filho(a) é considerada um dos momentos mais traumáticos e 

devastadores na vida dos pais. Os laços parentais de proteção e educação são desfeitos e os 

pais precisam lidar com sentimento de culpa e frustração (HELENO, 2013). O significado 

pessoal que os pais atribuem à existência de um filho pode auxiliar no processo de adaptação 

em relação ao sentimento de perda e à forma pela qual o luto é vivenciado. Além do 

sofrimento, os pais que perdem um filho vivenciam intensos sentimentos de impotência, 

fracasso, raiva, indignação, revolta e inconformismo (PAMPOLHA, 2013). 

A questão é que a morte parece não compreender os desejos dos pais, “a perda de 

um filho é vivida pelas mães como a perda de uma parte de si, a amputação de um pedaço do 

corpo. A saudade é vivida com sofrimento e ocorre para elas uma profunda mudança de 

valores” (FREITAS; MICHEL, 2014, p. 274). Ao surgir nos lares de famílias que perderam 
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seus filhos, a morte leva para longe aqueles a quem mais se pode amar, em algumas situações, 

os pais podem sentir-se como quem perdeu a força para continuar vivendo, a morte causa 

mudanças em diversos sentidos, tanto na vida daquele que partiu como na vida daqueles que 

ficaram (NOVAIS, 2015). 

 

                                      Talvez essa constatação derive do fato de que, quando a morte visita o nosso 

lar e leva para outra dimensão um (ou mais) dos nossos filhos, houve uma 

quebra, um rompimento em uma ordem natural da vida, já que é muito mais 

aceitável que os pais morram antes de seus filhos. O ciclo previsível é que os 

filhos cresçam, se estabeleçam na vida, constituam família e sepultem seus 

pais (NOVAIS, 2015, p. 19). 

 

A interrupção do ciclo natural da vida na infância desconstrói a perspectiva da 

família e da sociedade, que anseiam em criar um futuro que por ventura não há de se 

concretizar, uma vez que à criança não foi concedido o direito de crescer.  É a partir do 

momento em que a pessoa enlutada aceita a difícil realidade da perda que "aos poucos se 

liberta do vínculo com o falecido e se readapta à vida desenvolvendo novos interesses e novos 

relacionamentos" (PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 640). De acordo com Rebelo (2013), 

simbolizar a morte de um filho inicialmente através de uma palavra é a primeira atitude 

consciente para amenizar as inseguranças que a fatalidade provoca. Primeiro, com a aceitação 

da irreversibilidade e depois, com a aceitação da extinção do sofrimento. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa seguiu uma proposta qualitativa fundamentada no modelo 

fenomenológico, devido à complexidade do estudo. Na perspectiva qualitativa, buscou-se 

descobrir tendências e processos que explicam o como e o porquê dos acontecimentos.  Isto é 

feito através de observações e análises abertas (SABADINI; SAMPAIO; KÖLLER, 2009). O 

método fenomenológico possibilita compreender os fenômenos tal como eles são vivenciados 

em dado momento, e se enquadra na perspectiva da Gestalt-terapia como aporte de pesquisa.  

Para o embasamento teórico, foram utilizados materiais publicados em livros e 

periódicos científicos referentes ao tema proposto, encontrados nas bases de dados: Psicologia 

Hospitalar; Revista da Abordagem Gestáltica; Revista Evidências; Revista de Psicologia da 

IMED; Ciência & Saúde Coletiva; Mudanças Psicologia da Saúde; Psicologia & Sociedade; 

AYVU- Revista de Psicologia; Revista Bioética; Revista Alameda; Psicologia em Estudo; 

Psicologia: teoria e pesquisa; Revista IGT na Rede e Estudos de Psicologia. 

O estudo foi realizado inicialmente por meio do contato telefônico 

(aceitação/recusa) onde fora feito o convite para participação como voluntário da pesquisa e 
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posteriormente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com roteiro previamente 

definido, para obter informações mais aprofundadas sobre a experiência das mães que 

vivenciaram a morte de um(a) filho(a). O registro foi feito através de gravações em áudio e 

documental. O estudo tinha como amostra dez mães que perderam um(a) filho(a) na fase 

infantil (do nascimento aos 11 anos) e que durante o tratamento do(a) filho(a) receberam 

assistência na APALA. No entanto, dos 19 contatos telefônicos realizados: 9 mães trocaram o 

número de telefone (de acordo com a psicóloga da APALA, isso ocorre com frequência); 4 

mães relataram os motivos pelos quais não iriam participar da pesquisa; 4 mães aceitaram 

participar da pesquisa, porém, não compareceram e 2 entrevistas foram realizadas.  

No que concerne aos critérios de inclusão e exclusão, foram incluídas no estudo as 

mães que perderam seus filhos na fase infantil (do nascimento aos 11 anos), que residem na 

cidade de Maceió e que durante o tratamento do(a) filho(a) tenham sido assistidas pela 

APALA. Excluídas mães que tenham o diagnóstico de depressão após a perda do(a) filho(a). 

A pesquisa foi realizada na Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de 

Alagoas (APALA). A escolha do local para o desenvolvimento do trabalho, foi por 

compreender que o intuito da instituição consiste em proporcionar a qualidade de vida dos 

indivíduos que estão doentes e não a doença em si, estando de acordo com o objetivo da 

pesquisa. 

Os riscos inerentes à pesquisa atingiram dois níveis: 1) psicológico, como 

angústia e ansiedade e 2) quando se compreende algumas mães se sentiram desconfortáveis 

e/ou constrangidas quando foram questionadas sobre a morte do(a) filho(a). Com o propósito 

de minimizar os riscos, a pesquisa contou com o auxílio da psicóloga da APALA, que 

ofereceu assistência psicológica no local. Os benefícios ao público-alvo do estudo são: 

possibilitar o entendimento acerca do significado que as mães atribuem à morte de seus filhos; 

identificar através da Gestalt-terapia, estratégias de enfrentamento que contribuam para o 

fortalecimento da regulação organísmica1 das mães enlutadas e contribuir com o avanço da 

ciência nos estudos sobre o tema abordado ao fornecer subsídios básicos para profissionais de 

Psicologia e de áreas afins.  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Tiradentes (UNIT/AL), por se tratar de um estudo que envolve diretamente 

seres humanos. A aprovação consta através do parecer n° 2.436.316. Para evidenciar a 

permissão dos relatos, as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 As entrevistas realizadas com as participantes foram separadas em três categorias 

de perguntas, reações somáticas, reações gerais ao luto e suporte social, analisados a partir do 

método fenomenológico de Giorgi (2000) que consiste em quatro passos: 1. estabelecimento 

do sentido geral; 2. divisão em unidades de significados; 3. Transformação das unidades de 

significado em expressões de caráter psicológico; 4. A determinação da estrutura geral de 

significados psicológicos, esta última parte consiste em articular as diferentes entrevistas. Os 

telefonemas realizados também serviram como dados à pesquisa. A descrição dos dados tem 

um papel importante nesse método, o pesquisador busca compreender qual o sentido que é 

revelado nos relatos de experiência sobre o fenômeno investigado, possibilitando o 

conhecimento sobre as relações intrínsecas à experiência (CARDOSO, 2007). Nos relatos 

apresentados, foram preservadas as falas das entrevistadas sem comprometer o entendimento, 

garantindo a integridade das respostas. 

 O processo do luto gera várias reações e sentimentos que são diferentes e 

particulares na vida de cada um, pois acredita-se na singularidade do indivíduo e de cada 

morte (SOUSA, 2016). A diferença nas vivências do luto das mães é perceptível desde o 

primeiro contato, que consiste no telefonema e explicação da pesquisa. A maioria das mães 

mudam de número, outras aceitaram participar mas não compareceram no dia marcado e 

procrastinaram a realização da entrevista, outras não aceitaram e esclareceram o motivo pelo 

qual não queriam participar da pesquisa, como vemos nas respostas a seguir: T1:“Não gosto 

nem de lembrar”, “Não gosto nem de falar, é uma dor que você não tem noção”, “Gosto de 

lembrar coisas boas, quero nem lembrar”; T2: “Ainda não consigo falar sobre esse assunto 

– (choro)”, “Ainda é muito difícil para mim”; T3:“Desculpa, mas não quero participar” e 

T4: “Agora eu não tô podendo – (voz aflita)”. 

Percebe-se que a maioria das mães “fugiram” do contato com o fenômeno 

estudado, por ser algo doloroso. O contato para a Gestalt é a forma como o indivíduo 

estabelece uma relação com o organismo e o meio, sendo vivenciado por meio dos 

pensamentos, ações, comportamentos e emoções, adiar ou fugir de uma situação, pode ter sido 

o recurso que foi possível e suportável em dado momento (MARTINS; LIMA, 2014). 

As reações somáticas não necessariamente são entendidas como patológicas, 

sendo algumas destas reações: “distúrbios de alimentação e do sono, perda de energia, queixas 

somáticas similares às do morto e suscetibilidade a doenças” (AZEVEDO; PEREIRA, 2013, 

p. 60). Referente à categoria de reações somáticas, as entrevistadas relataram não terem 
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percebido em si mesmas alterações físicas ou adoecimento na época do falecimento da 

criança. 

 

REAÇÕES GERAIS AO LUTO 

Na categoria de perguntas sobre as reações gerais ao luto, a religiosidade esteve 

presente no relato das duas entrevistadas, sendo utilizada como um importante recurso no 

enfrentamento ao luto. A figura de Deus também foi mencionada, como um “Deus vivo”, um 

ser superior e protetor que tem o poder de controlar os acontecimentos da vida, Entrevistada 

1, assinalou que o que lhe ajudou foi a igreja: “O que me ajudou foi minha igreja, né, que me 

apoiou... e a gente quando tem Deus no coração né, a gente não sente-se vazio né, e a gente 

aceita a vontade do Senhor na vida dele”. Entrevistada 2, pontuou: “Assim, eu graças à 

Deus, eu como era evangélica eu tenho muita fé no meu Deus vivo e assim, foi Deus que me 

deu força pra mim hoje tá de pé, só ele, eu não precisei de remédio, de nada, só precisei do 

poder do espírito santo pra mim tá de pé, e foi ele quem me ajudou”. 

Entrevistada 2, menciona que além da religiosidade, o trabalho também foi um 

fator de ajuda: “Foi, eu conseguir um trabalho. Depois que ele faleceu, com negócio de três 

meses aí eu comecei a trabalhar, aí foi que foi mudando, mais assim a minha rotina, né! 

Porque só Deus via o meu sofrimento, né? Você olha pros quatro cantos e você não ter 

ninguém, só Deus pra conversar com você e mais nada. [...] Como assim, eu só vivia em casa, 

chorando, nos cantos, cabisbaixa e depois que eu comecei a trabalhar não, tudo mudou”. 

A Gestalt possui uma perspectiva unificadora em relação ao indivíduo, 

compreendendo-o ao mesmo tempo de forma integrada em suas dimensões sensórias, 

intelectuais, afetivas, sociais e espirituais/religiosas (GINGER; GINGER, 1995). A religião, 

além de ajudar no enfrentamento ao luto, também tem a função, de acordo com Franqueira, 

Magalhães e Féres-Carneiro (2015) de dar sentido a um evento como a morte de um filho(a), 

funcionando como um conjunto de significados que auxiliam e influenciam o indivíduo na 

construção do sentido. 

As duas entrevistadas na tentativa de compreender a morte do filho, mencionaram 

que apenas Deus era o detentor de todo o saber, e atribuíram a morte a um propósito de Deus 

em sua vida, relatando que, “Eu sempre perguntava à Deus, o Porquê? Né! Mas é uma 

resposta que a gente nunca vai ter o porquê. Assim, até hoje eu ainda pergunto meu Deus, o 

que foi que eu fiz, né! Para... Eu sou uma pessoa tão boa, aí, começo a me questionar, mas 

assim, tudo é como ele quer, não é do jeito que a gente quer, foi como eu disse e digo sempre! 

Foi ele quem me deu e ele veio buscar. Então assim, Deus sabe de todas as coisas. O meu 
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filho foi propósito! [...] Hoje então, tudo mudou, eu não sou mais aquela pessoa que era 

antigamente, que vivia de curtição, vivia nas baladas, usando drogas”. 

A morte é definida como “a perda da energia total e consequente retorno ao nada” 

(RIBEIRO, 2007, p. 53). O luto vivenciado pelas mães pode ser explicado na relação “eu-tu”. 

O sentido existencial menciona que o “tu” existe na relação do outro de ser-no-mundo e a 

eliminação da presença do “tu” é o elemento principal para a experiência do luto. Na 

abordagem fenomenológica, cada indivíduo faz parte do outro, atribuindo-lhe uma 

significação à vida ou à relação que estabeleceu com ele. Com a morte da criança: 

O “tu” não estará mais presente em sua corporeidade, com sua voz, seu 

toque, seu cheiro, sua materialidade, entretanto não cessa de se apresentar 

como parte da existência do enlutado: lembranças, fotos, desejos, vidas e 

momentos partilhados fazem com que o “tu” não cesse totalmente de se 

apresentar; entretanto, não partilhará mais do mundo como um “outro eu 

mesmo” (FREITAS, 2013, p. 103). 

 

O relato da entrevistada 2, reforça a ideia do autor, ao dizer, “eu vejo os vídeos 

dele, vejo foto, vejo tudo. Você entra na minha casa, você vê cheio de foto dele, não que ele 

sempre vai tá vivo! Não vai tá o corpo mais a vida espiritual dele vai tá sempre vivo dentro 

da minha casa, quando você chega você vê o quarto dele, vê tudo, eu não tenho não esse 

negócio, não. Eu tenho lá separado os brinquedos que ele gosta, tudo. Tudo lá, ninguém bole! 

[...] Tem que se acostumar, tudo na vida da gente é costume, então se eu for, ah! Eu vou tirar 

essa foto porque se não eu vou lembrar dele, mas toda vida eu vou lembrar dele, toda vida, 

não adianta tirar aquela foto, então, ela vai ficar ali”. 

Outra questão encontrada na literatura científica sobre o luto, é o sentimento de 

culpa presente nas mães. Freitas e Michel (2014) explicam que a culpa origina-se desde a 

representação cultural da maternidade, que enxerga a mãe como uma figura que precisa ser 

protetora e onisciente com os filhos, citando a culpa como uma responsabilização 

culturalmente intrínseca à função materna, e não como um fator de negligência ou descuido. 

Porém, os relatos das entrevistadas refutaram tal pontuação, pois ambas não relataram 

sentimento de culpa após a morte do filho. 

Entrevistada 1: “Não. Não, porque tudo o que eu tive que fazer por ele, eu fiz em 

vida. E é muito ruim quando a gente fica ausente, quando a gente não se doa e eu sempre sou 

de me doar, de tomar atitude e assim eu me sinto realizada, porque eu realizei todos os 

sonhos dele”. Entrevistada 2: “Tudo que tava no meu alcance eu fiz por ele, tá entendendo? 

O que eu pude fazer por ele eu fiz, então assim, tudo que ele desejava eu fazia, nada pra... 

nunca dava um não a ele”. 
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Para as mães, simultaneamente a morte do filho(a), também morre o modo dela 

existir nesta relação mãe e filho(a), “elas se sentem como se uma parte delas tivesse morrido 

junto com eles” (FREITAS; MICHAEL, 2014, p. 277). O discurso da entrevistada 2, 

evidencia a pontuação do autor ao dizer: “Porque perder um filho... A gente perde um pai, 

uma mãe, a gente supera, é doloroso! Mas um filho! Não é a mesma coisa não. Porque é 

como arrancar, assim, o coração da gente junto, é muito... (pequena pausa) é horrível, mas é 

isso, né!”. A entrevistada cita a morte de um(a) filho(a) como algo insuperável, comparado as 

outras mortes de entes queridos, pois ao morrer um filho “é como arrancar, assim, o coração 

da gente junto”, sendo este um dos órgãos responsáveis pela vida, quando arrancado do corpo 

da mãe, acontece a morte do “eu”, que existia apenas na relação com o filho. 

 

SUPORTE SOCIAL 

O suporte social é visto como o estabelecimento de vínculos do indivíduo, na 

busca de apoio e ajuda, nas relações interpessoais e nos grupos. Sentir-se amado, acolhido, 

protegido, e cuidado, fornece subsídios para o enfrentamento da realidade vivenciada (FILHO 

et al., 2007). As entrevistadas relataram que o suporte social da família e amigos, após a 

morte do filho, foi de extrema importância no enfrentamento ao luto, a entrevistada 1, também 

mencionou a igreja como uma fonte de suporte, confirmando o que o autor pontua ao 

mencionar “se sentir apoiada”, quando o outro “abraça nossa dor”, “Senti esse apoio, na 

minha igreja, nas amizades... Apoio dos colegas, amigos é muito importante e da família né, 

abraçar nossa dor, acho isso primordial, a pessoa se sentir apoiada”.  

A entrevistada 2, destaca que a família e os amigos estão presentes até hoje, 

desempenhando um papel de suporte relevante, “Ah! Eu tive. Até hoje eu tenho o suporte, 

tudo. Tenho tudo, minha família assim, sempre teve presente em tudo”, “Tenho minhas 

amizades que já é de infância, tudo que sempre teve presente, né!”. 

Os conteúdos sobre o processo do luto foram relatados a partir da vivência de 

cada entrevistada. Os diferentes indivíduos que terão acesso a tais informações, também irão 

agir de modo particular. Aqueles que não passaram pela mesma experiência, podem sentir 

dificuldade em imaginar-se em tal situação, gerando um certo incomodo e comoção, pois ao 

falar da morte do outro, afirmamos a existência da própria finitude (NOVAIS, 2017). 

A morte do outro, modifica meu campo existencial, exigindo a criação de novas 

formas de ser-no-mundo, atribuindo um novo sentido a essa relação. A ressignificação que 

acontece é da relação eu-tu, que a mãe tinha com a criança, e não do luto. Em outras palavras, 

explica-se que “o luto não termina com uma “resolução”, com a volta à vida que o sujeito 



12 

 

vivia antes da perda, mas sim com a incorporação deste evento na vida do enlutado, de tal 

modo que possa seguir a vida adiante com uma conexão contínua” (FREITAS, 2013, p. 104), 

passando a estabelecer uma nova conexão com o ente perdido. 

É preciso atuar atribuindo um novo significado a essa relação com o objetivo de 

proporcionar uma autorregulação organísmica (FREITAS, 2013), que consiste no modo em 

que o organismo se relaciona com o mundo, atualizando-se de acordo com a sua própria 

dinâmica (LIMA, 2009). O gestalt-terapeuta procura encorajar o indivíduo a enfrentar seus 

obstáculos e reconhecer os possíveis caminhos que pode seguir, sem exigir nenhum resultado 

(FRAZÃO; FUKUMITSU, 2013). Respeita-se o movimento do indivíduo para que o mesmo 

possa descobrir o sentido da própria existência. 

Percebe-se no discurso das entrevistadas, que diante da ausência do filho, 

buscaram estabelecer um novo sentido para a própria vida, uma nova forma de ser-no-mundo, 

como vemos no relato da entrevistada 1, que ao invés de isolar-se do mundo, resolveu 

propagar “a palavra de Deus” para outras mães e crianças, “eu procurei transformar minha 

dor num motivo de alegria, de levar alegria a outras crianças, né, e eu procurei não me 

isolar e procurar pessoas que estão passando pela mesma situação que ele passou e dar meu 

apoio [...] é, a dor que senti eu resolvi fazer esse trabalho aonde levo a palavra de Deus e 

oração para as mães e passo a semana orando pelas crianças”. 

A entrevistada 2, mencionou que o nascimento da filha, trouxe de volta a alegria e 

atribuiu um novo sentido a própria vida: “Deus, me preencheu (voz embargada) meu coração 

com minha filha, e assim, depois do nascimento da minha filha tudo mudou né! Voltou a 

alegria!  Voltou tudo, coisa que eu não tinha mais depois da morte do meu filho. É difícil!”. 

O relato das entrevistadas, assemelham-se no suporte social da família, amigos e 

religiosidade, na ausência de culpa e reações somáticas após a morte do filho, e na tentativa 

de compreender a morte na religiosidade. Ao compartilhar os dados da pesquisa, busca-se 

oferecer um suporte para a dor de outras mães que estão vivenciando a perda, e não sabem 

como dar um novo significado à vida. 

   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Falar sobre a morte permite-nos colocar o indivíduo em contato com o que há de 

mais frágil na existência humana, o fim da vida.  A morte compreendida como uma espécie de 

tabu na sociedade contemporânea, é um tema complexo e fascinante, que aguça a curiosidade, 

apesar de ser um assunto difícil de se discutir, pesquisar e enfrentar. A morte de uma criança é 
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ainda mais complexa, um acontecimento de sentido contrário considerando o ciclo natural da 

vida, o qual a morte é apenas aceita ao envelhecer. 

 

Na literatura, há uma lacuna no conhecimento dos aspectos psicológicos, os quais 

envolvem sentimentos e emoções decorrentes de tal experiência. Ao buscar compreender a 

experiência de mães que perderam um(a) filho(a) ainda criança, a pesquisa evidenciou que a 

morte de um(a) filho(a) é vivenciada pela mãe como algo doloroso e que os suportes sociais 

utilizados para ajudar no enfrentamento ao luto são a família, os amigos e a religiosidade. É 

preciso ressaltar que não existe uma maneira correta ou uma fórmula pronta para vivenciar o 

processo de luto, cada indivíduo vai reagir de modo singular, variando no tempo e na 

intensidade. 

A mãe é a maior ligação que um(a) filho(a) tem desde sua formação no ventre. Ser 

mãe é uma experiência transformadora que molda a vida de uma mulher a partir do vínculo 

estabelecido com o bebê e o quão significativo ele seja. Cada vínculo é único, mediante às 

vivências da mãe que contribuirão no fortalecimento da relação mãe-bebê. Consideramos que 

para uma mãe, a morte de um filho seja uma dor incomparável a qualquer outra, ainda mais se 

tratando de uma criança a qual é o foco de grande parte de sua própria vida. Quando um(a) 

filho(a) morre, a mãe não deixa de ser mãe, sua existência após esta morte será ressignificada 

a partir de sua percepção de mundo e do apoio recebido. Não há como sentir a dor de uma 

mãe que perdera um(a) filho(a), mas sim, compreender o sentido atribuído à perda.  
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