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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar as transformações psíquicas ocorridas no 

exercício da paternidade no processo de viuvez, bem como compreender os significados da 

viuvez para o homem que é pai e como ela pode interferir no processo de individuação, à luz 

da Psicologia Analítica. A partir das entrevistas de natureza qualitativa e desenhos realizados 

com três participantes adultos, com idade entre 30 e 56 anos, foram retratadas as condições de 

relacionamento com os filhos e a viuvez e as particularidades das características valorizadas 

para a nova vivência que se impõe, a paternidade singular. As condições enfrentadas pelo 

processo de luto influenciam a constituição do homem como pai e o desenvolvimento de seu 

modo de agir e exercer a função paterna. Os resultados sugerem que as experiências típicas da 

paternidade são vividas em condições extremas, onde ele é o único responsável pelos filhos. 

Estes pais viúvos vivenciam estados diferenciados dos comumente vividos e se desenvolvem 

em condições adversas, marcadas pela ausência da companheira e da figura feminina. Ao 

mesmo tempo, demonstram potencialidades a serem descobertas e oportunidades de 

reconexão com conteúdos sombrios, até o momento negligenciados e com a anima, 

anunciando novos caminhos e novas possibilidades em seu processo de individuação. A 

compreensão do modo de ser pai na viuvez, pode ser vista como situação de vulnerabilidade 

psíquica ocasionada pela perda, e de transformação da autoimagem ocasionada pela 

paternidade singular. Trata-se de uma experiência inusual, que permite a construção de modos 

próprios de ser consigo mesmo e com os filhos. 

 

 

Palavras chave: paternidade, viuvez, luto, individuação, psicologia analítica.  
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ABSTRACT 

 

 

This study investigates the psychic transformation that occurs in the process of widowhood 

for fathers. It focuses on how fathers comprehend the meaning of widowhood and how it can 

interfere with the individuation process in light of Analytical Psychology. Qualitative 

interviews were conducted with three widowed men between the ages of 30 to 56.  In these 

interviews, the impact of widowhood on the relationship between the fathers and their 

children were examined; specifically how their lives changed since the death of their 

wives/mothers respectively.  The mourning process influenced how these fathers function. 

The results suggest that the typical experience of these fathers is that they are living in 

extreme conditions, where they are solely responsible for their children. These widowers with 

children live in different states than other fathers whose wives have not died.  These states 

develop in adverse conditions marked by the absence of a female figure.  At the same time, 

they show potential and opportunities for reconnection with shadow contents that have been 

neglected and with the anima announcing new ways and possibilities in the individuation 

process.  The understanding of how to be a father in widowhood can be seen as a situation of 

psychic vulnerability caused by loss, and transformation of the self-image caused by single 

parenthood. It is an unusual experience that allows the construction of their own ways of 

being themselves and with their children. 

  

 

 

Keywords: parenthood, widowhood, mourning, individuation, analytical psychology.  
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“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei 

que nada do que vivemos tem sentido, se não 

tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que 

envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, 

alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que 

acaricia, desejo que sacia, amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá 

sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem 

curta, nem longa demais, mas que seja intensa, 

verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que 

transfere o que sabe e aprende o que ensina. ” 

 

Cora Coralina (1889-1985, Goiânia) 
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INTRODUÇÃO 

Não se deve lamentar os falecidos – eles levam grande 
vantagem sobre nós – mas deve-se lamentar antes os que 

ficaram, que precisam contemplar a fugacidade da existência e 

suportar a despedida, a dor e a solidão. (JAFFÉ, 2002, p. 177).

  

 A vivência da perda em decorrência da morte de um ente querido é uma experiência 

que todos enfrentam ao longo da vida. É algo inevitável e que remete a uma série de 

questionamentos a respeito da finitude, da possibilidade de continuidade sem a pessoa e, em 

especial, dos papéis que eram exercidos até o momento, com destaque aos desempenhados na 

família. Não se trata apenas de substituir um sistema ou de assumir novas posturas, mas sim 

de refletir a respeito do próprio posicionamento frente à família. 

 Há diferentes vínculos que são estabelecidos e, quanto maior for a ligação, maior será 

a dor do desligamento, da separação (BROMBERG, 1996; BOWLBY, 1973 [2004]). A perda 

por morte é considerada situação de crise e a morte de um cônjuge, especificamente, tem sido 

reconhecida como uma das mais estressantes e dolorosas experiências em termos de 

intensidade e duração do processo de enlutamento, abrangendo todas as idades e contextos 

culturais (PARKES, 1998; UNGAR, FLORIAN, 2004).  

 A construção de significados atribuídos à morte é apontada por diversos autores como 

tendo um papel central na elaboração do luto (ATTIG, 2001; FRANCO, 2008). E estes 

autores relatam a importância da rede social, bem como da possibilidade de elaboração a 

partir da fala e dos benefícios de um trabalho direcionado para a elaboração do luto como, por 

exemplo, a prática terapêutica.  

 Ao refletir a respeito das dimensões da perda de um cônjuge foi possível observar que 

a literatura sobre o luto historicamente tem prestado pouca atenção à experiência de perda da 

esposa pelo homem (PARKES, 1998; ZINNER, 2000). Esta pouca atenção pode ser resultante 

de pensamentos tradicionais que posicionam a mulher como emotiva, e que portanto sofreria 

mais, e o homem como pouco afetivo e pouco vulnerável. O homem, neste estereótipo, não 

possui as características do que é considerado socialmente como estar enlutado, ou seja, ele 

não é visto como alguém que compartilha suas emoções e experiências relacionadas ao luto e 

nem demonstra seus sentimentos em relação à perda e, em muitos casos, não recebe a devida 

ajuda e apoio de sua rede social.  
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 Grande parte das pesquisas relata as experiências de viúvas e as maneiras como elas 

enfrentam as questões presentes no luto e a retomada das atividades e rotinas de sua vida 

(PARKES, 1998; BOWLBY 1973 [2004]). Mas o que dizer a respeito das vivências 

masculinas? Como os homens têm enfrentado estes movimentos de retomada das atividades e 

como têm lidado com a perda? De que maneira isto influencia sua vida, em especial, e em seu 

modo de ser pai? 

 Schut e Stroebe (1999, 2001a) desenvolveram o Modelo do Processo Dual com 

relação ao enfrentamento do luto, e relatam que o enlutado oscila entre o enfrentamento 

orientado para a perda e o enfrentamento orientado para a restauração. A oscilação entre estes 

dois movimentos ao longo do processo não ocorre de forma linear e é demonstrativa de 

elaboração por parte do enlutado, em um processo de readaptação vivido após a perda do ente 

querido.  

 No caso de perda de um cônjuge esta oscilação pode estar relacionada tanto à 

elaboração da perda, quanto ao enfrentamento das tarefas diárias que deverão ser realizadas 

sem a companhia da outra pessoa como, por exemplo, a tarefa de ser pai. O que fazer neste 

momento em que há somente uma das figuras? Quais os limites desta nova atuação? Quais as 

transformações que podem ocorrer? Estes são apenas alguns dos questionamentos que surgem 

na experiência, e se constituem como alguns dos objetivos do presente estudo.  

 A alternância entre movimentos que se complementam ao longo do processo de luto 

também é descrita por autores da Psicologia Analítica (KAST, 1993; HEWISON, 2003; 

GODSIL, 2005; COLMAN, 2010). As visões são diferentes da descrita anteriormente, pois o 

foco não recai sobre os movimentos da perda e da restauração. De acordo com os autores, o 

enlutado alterna o foco entre uma busca por união com a pessoa perdida e uma tentativa de se 

afastar dela.  

 As posturas assumidas por diferentes autores podem ser complementares no que diz 

respeito à postura do analista ou do pesquisador frente ao participante. A análise de um 

processo de luto deve levar em conta diversos aspectos tanto no que se refere ao 

enfrentamento da perda como à restauração da vida, assim como a capacidade de 

compreender esta perda e de seguir no processo de individuação. 

 Não se trata de tema simples de ser abordado, uma vez que a perda pode acarretar uma 

maior vulnerabilidade nas pessoas que são atingidas, no que diz respeito aos estados gerais de 

saúde e emocionais, e, portanto, fragilizá-las ainda mais ao se tornarem sujeitos de uma 

pesquisa. Além disso, devido ao maior número de estudos voltado para o universo feminino 
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do luto, pouco ainda se sabe a respeito do desenrolar do processo no homem e isto conduz a 

mais questionamentos do que respostas. Ainda mais quando se trata do tema da paternidade na 

viuvez, uma vez que são dois temas ainda pouco explorados. Um fato que reforça esta ideia é 

que até há pouco tempo quase nada se sabia a respeito do papel do pai na educação dos filhos 

e da importância dele para o desenvolvimento.  

 O conceito de paternidade tem se modificado ao longo das épocas, refletindo as 

alterações nos contextos sócio-econômico e cultural das sociedades. Ao observar o exercício 

de ser pai, é possível notar que as características e interações familiares sofreram 

transformações, desde o modelo patriarcal, no qual a organização familiar estava centrada na 

figura masculina (NARVAZ & KOLLER, 2006), até a atual composição, na qual novos 

formatos de família têm surgido, como famílias monoparentais, homoparentais, singulares, 

dentre outros (LAMB, 2010).  

 A partir destas mudanças a figura restrita ao provedor tem sido questionada e novas 

funções e atitudes são esperadas de cada um dos parceiros no contexto familiar 

(BRASILEIRO, JABLONSKI, & FÉRES-CARNEIRO, 2002). A nova configuração 

frequentemente é veiculada na literatura, televisão, filmes e revistas, e o novo pai, em 

especial, passou a ser representado como aquele que busca experiências mais afetivas, e com 

maior envolvimento com seus filhos.  

 Colman e Colman (1990) destacam a importância da paternidade na vida de um 

homem, e relatam a modificação em sua identidade decorrente desta nova vivência, além de 

uma alteração referente ao seu modo de se perceber, sua relação com o casamento e com o 

trabalho.  

 O pai pode ser visto como aquele que introduz a criança no mundo da cultura e 

funciona como interditor na relação primal com a mãe. Desta forma, possibilita um novo 

mundo para a criança, a partir do qual ela pode se desenvolver e crescer, e não ficar presa ao 

paraíso sentido nas primeiras relações.  

 Raissa Cavalcante (1995) corrobora esta idéia e sustenta que o arquétipo do pai, 

vivenciado através da encarnação no pai real, é o símbolo que promove a estruturação 

psíquica da criança e lhe permite abrir-se para o horizonte de novas possibilidades. Neste 

sentido, a entrada da criança no universo de seu pai se dá através da experiência da interdição, 

quando o pai aparece como interditor na relação simbiótica entre mãe e filho. Sua presença 

marca, simbolicamente, a dinâmica de rompimento desta fase. 

 Nota-se a importância da figura do pai no contexto de vida do filho, sem deixar de 
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lado a influência do filho na vida do pai, como uma via de mão dupla, uma vez que um afeta o 

outro, e um auxilia no desenvolvimento do outro. A paternidade e o encontro com o filho 

auxiliam o homem em seu processo de individuação, ao permitirem o contato do pai com o 

próprio corpo ao pegar o filho no colo e sentir o calor do corpo dele, e com as dimensões de 

cuidado e carinho, de forma direta (FORMAINI, 2003). 

 A mãe media muitas das relações entre pai e filhos e, neste sentido, o homem ao se ver 

sozinho com o filho, deve enfrentar as demandas da criança e para tal, mudanças de atitude 

são necessárias. Não se trata somente de pais que cuidem sozinhos dos filhos por viuvez ou 

divórcio, mas em qualquer situação que exija tal postura.  

 A proporção do cuidado paterno é, obviamente, menor em casos em que é possível 

compartilhar com a parceira tal tarefa, e pode-se imaginar as demandas da ausência dela, 

devido à morte no caso da presente pesquisa, e às demandas dos filhos tanto para o cuidado 

como para a perda em si.  

 Assumir este novo desafio e os novos papéis se tornam uma atitude necessária para o 

bom desenvolvimento do pai e de seus filhos, mesmo que em um contexto tão adverso quanto 

o da perda. Com isso, o pai, objeto desta reflexão, não se identifica como o homem que se 

define como mero reprodutor, ou provedor econômico: ele se faz presente em contexto 

familiar estável, sob o ponto de vista da estrutura e da dinâmica do grupo familiar, mesmo que 

inicialmente independa de sua vontade ou iniciativa. Está sujeito e é movido pelas 

transformações sócioculturais e pelas expectativas em relação ao novo papel e às demandas 

dos filhos. O pai se dispõe a redefinir seu papel, a restabelecer seu lugar e a repensar modelos 

que lhe permitam viver a paternidade, senti-la e exteriorizá-la.  

 O processo que leva o homem, neste novo papel, a construir a subjetividade de pai, e a 

instrumentar-se para enfrentar novas demandas, após a vivência de perda de sua esposa, é a 

questão que se busca, aqui, compreender e explorar. O referencial teórico que fundamenta o 

trabalho é a Psicologia Analítica, com auxílio da Teoria do Apego.  

 A literatura do tema tem relevância na medida em que o enfrentamento das novas 

demandas na vida dos homens pode atingir proporções significativas, seja para o próprio 

processo, seja para o dos filhos. Não se trata somente de assumir novas funções, mas de 

construir modelos para sua vivência enquanto pai e mãe, ou seja, para o seu desempenho das 

funções de cuidado e educação de filhos. Se o pai puder ser compreendido em seu sofrimento 

e nessas novas demandas talvez não seja necessário, para ele, recorrer a novas parceiras em 

curto período de tempo ou a familiares do sexo feminino, como ocorre nos casos de viúvos.  
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 O primeiro capítulo deste trabalho reflete sobre o luto segundo a Teoria do Apego e da 

Psicologia Analítica.  

 O segundo capítulo discute a paternidade e suas diferentes dimensões no contexto 

histórico, social e cultural, bem como nos modelos de família diferentes da tradicional, como 

é o caso do pai singular.  

 O terceiro capítulo aborda a relação entre a paternidade e a individuação, e é discutida 

a importância do tornar-se pai para o processo de individuação do homem, mesmo que não 

seja um caminho necessário na vida dele.  

 O quarto e o quinto capítulos trazem o objetivo e o método, respectivamente.  

 O sexto capítulo tem como propósito a análise das vivências e experiências dos 

participantes, com base nas entrevistas e desenhos realizados. 

 O sétimo capítulo compreende a discussão, fazendo a conexão com a teoria 

anteriormente apontada. Neste contexto reflete-se a respeito da perda, da paternidade, do luto 

e das demandas da situação de viuvez, isto é, da paternidade na viuvez. 

 O oitavo capítulo traz as considerações finais.  

  



15 
 

1 LUTO 

Invejável é o destino daqueles que ultrapassaram o limiar, mas 
a minha empatia está com aqueles que precisam continuar 

seguindo o rio de seus dias, cumprindo a tarefa da existência na 

escuridão do mundo, num horizonte acanhado e na cegueira da 

ignorância, para ver toda sua existência, outrora plena de 

imensa vitalidade e força, ruir pedaço por pedaço e precipitar-

se no abismo do passado. (JAFFÉ, 2002, p. 177). 

 

 O luto é o processo normal e esperado de elaboração psíquica e enfrentamento da 

vivência de perdas significativas, sejam esperadas ou não, que implica transformação e 

ressignificação da relação com o que foi perdido. As perdas, em especial quando se trata de 

um ente querido, atingem aspectos pessoais e relacionais e a ressignificação pode ser 

entendida como um processo de construção e de busca de novos entendimentos e significados. 

 Nota-se que o luto não é um tipo comum de estresse na vida da maioria das pessoas. 

Em qualquer luto, raramente fica claro o que foi perdido, ou seja, não se trata somente da 

perda de uma esposa, por exemplo, mas de uma companheira, de uma cuidadora das crianças, 

da parceira sexual, dentre outros, de acordo com o papel exercido pela pessoa na vida de 

quem fica. Além disso, uma perda traz consigo perdas secundárias e alerta para a necessidade 

de aprender novos papéis sem o apoio da pessoa com quem se estava acostumado a contar. 

(PARKES, 1998).  

 Um aspecto importante a ser destacado é que o luto não é um estado, mas sim um 

processo e, com base nisso, não pode ser descrito como um conjunto de sintomas que tem 

início depois de uma perda e, depois, gradualmente desaparecem. Há uma sucessão de 

quadros clínicos que se mesclam e se substituem. Nesse sentido o luto pode ser visto como 

uma crise, pois há um desequilíbrio entre a quantidade necessária de ajustamento e os 

recursos disponíveis no indivíduo. (BROMBERG, 1996; PARKES, 1998).  

 Pode-se perguntar: qual o sentido de estudar tal fenômeno? Para responder a esta 

questão, Franco (2010) desenvolve um interessante argumento ao descrever o estudo do luto 

como um posicionamento frente à realidade, ou seja, um posicionamento frente a um 

fenômeno comum na atualidade, que é a formação e o rompimento de vínculos.  

 

1.1 Apego e perda na vida adulta 

 Desde tenra idade, o ser humano é capaz de estabelecer relações de apego e, a partir 

delas, construir modelos que representem o mundo e si mesmo, com base nos quais suas 
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vivências são interpretadas e as informações recebidas são significadas.  

 O estudo dessas relações de apego teve seu início marcado por uma pesquisa realizada 

na Clínica Tavistock (Inglaterra) por John Bowlby a respeito das origens do desenvolvimento 

psicopatológico, na infância e na idade adulta, no final da década de 1950. Esses estudos 

representaram um rompimento com a conceituação psicanalítica tradicional, ao adotar 

princípios oriundos das disciplinas da etologia e da teoria do controle e ao prescindir de 

conceitos como os da energia psíquica e da pulsão. (BOWLBY, 1973 [2004]).  

 A teoria do apego é um modo de conceituar a propensão dos seres humanos a 

estabelecerem fortes vínculos afetivos com outros e de explicar as variadas formas de 

perturbação da personalidade e de alterações emocionais a que a separação e perda 

involuntárias podem dar origem. Os vínculos afetivos e os estados subjetivos de forte emoção 

tendem a ocorrer juntos, com isso, muitas das intensas emoções que são vivenciadas ocorrem 

durante a formação, manutenção, rompimento e renovação de vínculos emocionais. Estas 

experiências podem ser descritas da seguinte maneira: a formação do vínculo pode ser vista 

como apaixonar-se; a manutenção como amar alguém, e a perda como sofrer por alguém. 

(BOWLBY, 1979 [2006]). 

 As experiências descritas se estendem por todo o ciclo vital e as primeiras relações 

exercem influência sobre possíveis novos relacionamentos. Na infância, o comportamento de 

apego é considerado como uma característica central da vida da criança, e conforme o 

indivíduo avança em seu desenvolvimento há uma mudança das pessoas centrais para quem o 

apego é dirigido. Com isso parte desse comportamento, a partir da adolescência, passa a se 

voltar para indivíduos fora do círculo familiar, ou seja, colegas, professores, namorados, 

dentre outros. Um dado importante é que  não fica restrito a pessoas e pode se voltar para 

atividades sociais, esportivas, relações com os grupos e instituições, isto é, abrangem diversas 

esferas da vida, além de questões profundas como o significado da vida no futuro e a maneira 

como enfrentar as mortes de pessoas queridas ao longo do ciclo vital. (BOWLBY, 1969 

[2002]; ABREU, 2005).  

 Um desenvolvimento saudável possibilitará a construção de laços afetivos a partir do 

comportamento de apego e refletirá as escolhas posteriores feitas pelo indivíduo, em especial 

no que diz respeito à formação de relacionamentos seguros. Nos casos de apegos inseguros, a 

formação e construção não se dará facilmente, uma vez que há uma tendência a se evitar ou 

não confiar devidamente nos relacionamentos e  no outro. Pode-se pensar que a relação se dá 

diretamente, ou seja, vínculo seguro na infância conduz a vínculo seguro na idade adulta ou o 
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mesmo com relação ao vínculo inseguro, mas a influência não é tão simples, uma vez que as 

relações nem sempre são observadas em sua completude, pois há aspectos inconscientes 

envolvidos e não somente conscientes (PARKES, 2008).  

 Esta situação pode ser melhor compreendida a partir da perspectiva da perda e das 

reações observadas nela. A função do comportamento de apego, seja ele de qual tipo for, é a 

de manter os laços afetivos, independente da situação. Em momentos de risco, a necessidade 

do apego provoca reações para evitar a perda. Na ameaça de perda, são ativados 

comportamentos como choro, agarramento e quando o laço é restabelecido, as atividades se 

encerram e a tensão vivida é aliviada (BOWLBY, 1973 [2004]).  

 De acordo com Bowlby (1973 [2004]) quanto maior for a relação de dependência com 

a figura de apego, mais intensas serão as tentativas de recuperá-la e, no caso de um 

falecimento, maior será o dano que a perda trará à vida da pessoa e mais difícil será a 

reorganização dos papéis sociais. A dificuldade de superação e o sofrimento podem ser 

observados mais intensamente, não perdendo de vista que a perda é vivida por cada um de 

maneira diferenciada, ou seja, cada pessoa sente de forma diferente a situação.  

 O maior ou menor grau de dependência de uma figura na idade adulta pode ser 

analisado em termos de necessidade de amor, que era almejada, mas não era encontrada na 

infância. O relacionamento parece tomar intensidade maior na medida em que a necessidade 

de afeto é, de certo modo, compensada, ou seja, o anseio infantil de afeto pode conduzir a 

uma maior dependência na vida adulta. Quando este tipo de relacionamento é desfeito pela 

perda é como se ele não tivesse um fim, pois há uma constante tentativa de cuidar da figura 

perdida e de ser cuidado por ela. A solidão decorrente desta atitude não é facilmente aliviada 

seja pela família, pelos amigos ou até mesmo por profissionais (PARKES, 2008).  

 A ausência de afeto na infância pode sobrecarregar o relacionamento adulto e há um 

acúmulo de papéis das duas partes envolvidas como, por exemplo, papel de cuidador e de 

companheiro, dentre outros. No caso da presente pesquisa, este aspecto se torna de vital 

importância, pois o relacionamento estabelecido entre o homem e a mulher influenciará nas 

atitudes do homem ao enfrentar a perda e consequentemente em seu modo de ser pai. Se a 

relação for de extrema dependência em relação à esposa, mais difícil será para ele assumir o 

papel de único cuidador e exercer as atividades anteriormente desenvolvidas pela 

companheira ou, até mesmo o oposto, quanto menos dependente for a relação menor poderá 

ser a dificuldade. 

 Refletir a respeito da formação e do rompimento é necessário, pois não se pode perder 
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de vista a escolha que foi feita no sentido de se unir a uma determinada parceira.  No caso dos 

viúvos, um dia um casal se constituiu, fez planos, teve filhos e de repente um dos lados não 

está mais presente. Então, como assumir as tarefas da companheira que não está mais junto? 

Como se tornar o único cuidador? Estas dúvidas não faziam parte do plano inicial, no 

momento da escolha por compartilhar uma vida. Elas aparecem posteriormente seja por um 

acontecimento repentino ou por um motivo previsto como uma doença. Por essa razão deve-

se refletir sobre o modo como o vínculo apareceu e como foi construído, uma vez que servirá 

como pista ou como base para a análise do processo de luto da pessoa e para a vivência da 

paternidade na viuvez.  

 O estudo da formação e rompimento dos vínculos com base na teoria do apego, no 

contexto do presente trabalho, torna-se relevante como auxiliar à linha escolhida, a Psicologia 

Analítica. A teoria do apego permite a compreensão dos vínculos estabelecidos e possibilita 

um maior entendimento da maneira como a perda é vivenciada na vida adulta. Neste sentido, 

entender a perda e o luto pelo viés do apego complementa a abordagem feita pela Psicologia 

Analítica, uma vez que o foco dela não recai sobre o estudo do luto e de seus 

desdobramentos.  

 Além disso, a teoria do apego foi escolhida, em detrimento de outras, por aproximar-se 

em alguns aspectos importantes da Psicologia Analítica, com os devidos cuidados para evitar 

generalizações. De acordo com Montoro (1994), a teoria do apego pode ser vista como uma 

teoria arquetípica, uma vez que pressupõe a existência de estruturas psíquicas inatas e propõe 

a predisposição intrínseca da espécie humana para perceber, sentir e agir de acordo com 

padrões, através das gerações e culturas. Esta idéia é reforçada pelo pensamento de Bowlby: 

A Teoria do Apego considera a propensão para estabelecer laços emocionais íntimos 

com indivíduos especiais como sendo um componente básico da natureza humana, já 

presente no neonato em forma germinal e que continua na vida adulta e na velhice. 

(BOWLBY, 1989, p. 118).  

 

 A história de vida de uma pessoa comporta uma multiplicidade de experiências e 

mudanças que se organizam e se desenvolvem desde as mais tenras etapas da existência até o 

envelhecimento ou morte. Estas vivências, em sua maioria, são baseadas nos vínculos 

estabelecidos e na capacidade de lidar com a formação e rompimento deles.   

 O amor e o luto são dois lados de uma mesma moeda, ou seja, não é possível viver um 

sem se arriscar a conviver com o outro. Somente a partir do estudo e compreensão da natureza 

dos padrões do amor é possível entender os problemas relacionados ao luto e, do mesmo 

modo, a morte de uma pessoa amada pode ensinar muito a respeito da natureza do amor 
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(PARKES, 2008).  

 A dimensão da perda somente pode ser entendida por quem vivencia a situação e, para 

cada pessoa envolvida, o significado atribuído a ela será diferente e se baseará nas vivências 

ao lado do ente querido. Paga-se um preço pelo amor e o preço é o sofrimento pela perda, mas 

se não se amasse não se viveria e não seria possível compartilhar, ser amado e usufruir 

plenamente da presença do outro.  

 Não se trata de um preço fácil a ser pago, pois não é livre de dor, mas é o preço de 

uma vida ao lado de outra pessoa, ou pelo menos, é o valor devido ao que foi ganho. Bowlby 

(1973 [2004]) reforça essa ideia ao afirmar que a perda de uma pessoa amada é tão 

traumática, do ponto de vista psicológico, quanto o são um ferimento ou uma queimadura 

grave, na dimensão corporal. 

 

1.2 O modelo do processo dual 

 Muitos autores procuram compreender a experiência do luto a partir de novas teorias e 

do desenvolvimento de modelos ou perspectivas e é neste cenário que Schut e Stroebe (1999, 

2001a) desenvolvem uma tentativa de integração de diferentes concepções existentes no 

trabalho com luto no denominado Modelo do Processo Dual.  

 O modelo incorpora o princípio do trabalho de luto, ou seja, falar a respeito de como 

tem sido a perda e de como a pessoa a tem vivenciado, mas não foca somente nele, ao apontar 

que é necessário tal trabalho assim como é necessário se afastar deste trabalho, ou seja, há 

uma oscilação entre o enfrentamento da perda e a progressão, a elaboração. O primeiro lida 

com a perda e trabalha alguns de seus aspectos, e o segundo dá conta das novas tarefas, da 

reorganização da vida e do desenvolvimento de novas habilidades e novos papéis que se 

fazem necessários (MAZORRA, 2009).  

 Stroebe (2008a) relata que o Modelo do Processo Dual, também conhecido como 

DPM, tem como objetivo auxiliar na compreensão de como as pessoas vivem o luto em geral, 

além de distinguir formas de enfrentamento das pessoas ao lidarem com sua perda, em 

oposição às maneiras que não se associam a uma boa adaptação ao longo do tempo. De 

acordo com a autora o modelo descreve o enfrentamento do luto como um processo dinâmico, 

que reflete a experiência do enlutado de maneira mais próxima e eficaz.   

 Os modelos anteriores ao mencionado focavam em fases ou tarefas que deveriam ser 

exercidas pelo enlutado, mas estas conceituações em alguns momentos desconsideravam 



20 
 

aspectos relacionados a diferentes culturas e períodos históricos. O DPM não abandona 

totalmente as teorizações prévias, mas as amplia e as modifica de modo a complementá-las 

com diferentes tipos de estressores envolvidos no processo de enlutamento.  

 No luto, as pessoas lidam com um número variado de estressores, que podem ser 

classificados como orientados para a perda e orientados para a restauração. Ambos são fontes 

de angústia e estresse e podem estar associados à ansiedade. A proposta deste Modelo é a de 

que um enlutado alternará entre estes dois e que a oscilação é necessária para o 

enfrentamento. Com isso, o enfrentamento saudável é composto por confrontação e evitação 

dos estressores relacionados à perda e à restauração. Para uma nova adaptação à vida sem o 

ente querido, a pessoa tem que lidar com ambos os tipos de mudanças, e até mesmo deve 

passar por momentos de não-enfrentamento de nenhum dos estressores (SCHUT & 

STROEBE, 2001a; SCHUT & STROEBE, 2001b; STROEBE et al, 2008b).  

 O enfrentamento voltado para a perda é caracterizado, conforme mencionado 

anteriormente, pelo foco na perda em si, na pessoa falecida e em eventos relacionados à 

morte. O enfrentamento voltado para a restauração não é tão familiar quando se estuda a 

respeito do luto, uma vez que poucas pesquisas a tornam explícita ou a incluem como parte do 

processo. É importante destacar que a restauração não significa que o luto está completo ou 

que o ajustamento da pessoa foi devidamente realizado, mas deve ser vista como parte 

integrante do processo de enfrentamento do luto, e não seu fim. Quando um ente querido 

morre, não somente a perda é vivida, mas também se torna necessária uma série de ajustes 

relacionados a mudanças que são consequências secundárias da perda. Em muitos enlutados 

as transformações podem ser vistas como uma causa adicional de estresse e ansiedade. Dentre 

outras tarefas, podem ser citadas a reorganização da vida, aprender novas tarefas 

anteriormente desempenhadas pela pessoa e até mesmo o desenvolvimento de uma nova 

identidade como, por exemplo, de marido para viúvo. (STROEBE & SCHUT, 2001/2002).  

  O componente central deste modelo é o processo dinâmico, fundamental para o 

enfrentamento, denominado oscilação, que se refere à alternância entre o enfrentamento 

voltado para a perda e o enfrentamento voltado para a restauração. Em alguns momentos o 

enlutado é confrontado pela perda, e em outros evita memórias, tenta se distrair, procura 

alívio ao se concentrar em outras coisas, ou ainda se dedica às atividades adicionais que 

assumiu após a perda como, por exemplo, cuidar das tarefas da casa ou administrar as 

finanças (STROEBE & SCHUT, 2001/2002).  

 Apesar da constatação de que o processo de oscilação é parte do luto, ainda há pouca 
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referência na literatura em relação a como ele deve ocorrer. De acordo com os autores do 

modelo, há uma tendência de maior ênfase no enfrentamento voltado para a perda, antes, e 

enfrentamento para a restauração, posteriormente, embora os dois processos operem no 

decorrer do curso do luto (STROEBE & SCHUT, 1999; MAZORRA, 2009). Além disso, eles 

destacam que os indivíduos e grupos diferem na extensão em que são orientados para a perda 

ou restauração. As mulheres, por exemplo, tendem a ser mais orientadas para a perda se 

comparadas aos homens (STROEBE & SCHUT, 2001b; MAZORRA, 2009).  Com isso 

devem ser levados em conta todos os fatores envolvidos no processo de luto do indivíduo: 

contexto sociocultural, circunstâncias da morte, dinâmica familiar, relação com o falecido, 

recursos do enlutado para o enfrentamento.  

 É importante ressaltar que tanto no enfrentamento voltado para a perda, como no 

enfrentamento voltado para a restauração é possível construir significados positivos 

(reavaliação positiva, revisão de objetivos de forma construtiva, expressão positiva de afeto) e 

significados negativos (ruminação, construção da realidade de acordo com o próprio desejo, 

revisão de objetivos de maneira não-construtiva, interpretação negativa do evento) (SCHUT 

& STROEBE, 1999; SCHUT & STROEBE, 2001a; MAZORRA, 2009). A oscilação entre 

estes significados auxilia na reavaliação da vivência e no enfrentamento de diferentes 

dimensões do luto. A reavaliação positiva contribui para o enfrentamento e a negativa é 

inevitável quando se enfrenta a morte de um ente querido (STROEBE & SCHUT, 

2001/2002).  

 A importância deste modelo pode ser vista tanto na prática de pesquisa como na 

clínica, uma vez que ao se apreender o processo de luto de acordo com esse paradigma é 

possível compreender que a elaboração do luto não ocorre somente no momento em que a 

pessoa entra em contato com a dor da perda, mas também nos momentos em que se volta para 

aspectos práticos de seu cotidiano. O trabalho de transformação e ressignificação da relação 

com a pessoa perdida é ampliado e é explorado a partir de olhares diferenciados, o que 

possibilita um encontro entre psicoterapeuta e paciente ou entre pesquisador e participante de 

maneira mais completa e mais inteira.  

 

1.3 Luto e as relações de gênero 

 Quando se estuda a respeito do enfrentamento do luto, as questões relacionadas ao 

gênero se impõem de forma contundente. O processo de luto é composto por diversos fatores 

como, por exemplo, o tipo de perda, relacionamento estabelecido com a figura perdida, o 
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modo como a perda ocorreu, expectativas culturais em relação à perda, idade e sexo do 

enlutado. 

 De acordo com Prizanteli, Santos & Camanzi (2005) estes fatores influenciam não 

somente o processo de luto em si, mas a maneira como serão enfrentadas as novas demandas 

que se impõem na nova fase de vida da pessoa.  

 Pesquisas (ZINNER, 2000; BENNET, HUGHES & SMITH, 2003; CARR, 2004; 

BENNET, HUGHES & SMITH, 2005) concordam que homens e mulheres possuem 

diversificadas maneiras de enfrentar o luto, e a vivência pode ser percebida a partir das 

expectativas sociais que são depositadas em cada um desses pares, ou seja, as atitudes que são 

esperadas de homens e mulheres socialmente e culturalmente influenciam no modo de se 

olhar para cada um e avaliar se o que estão fazendo está correto ou não. Frases como “homem 

não chora” ou “mulheres são mais sentimentais”, mesmo que atualmente sejam questionadas, 

ainda fazem parte do imaginário e podem ser fontes de desentendimentos, quando se vê uma 

mulher mais racional ou quando um homem expõe seus sentimentos, por exemplo. As 

expectativas do que cada um deve fazer ou de como deve agir ainda são compostas por um 

imaginário no qual há uma importante separação entre o que é masculino e o que é feminino, 

o que é de homens e o que é de mulheres.  

 O estereótipo relacionado à maneira de estar enlutado determina significativamente 

quem será reconhecido e auxiliado enquanto alguém que sofreu uma perda. Zinner (2000) 

propõe que há um jeito de estar enlutado, isto é, há uma determinada forma que é 

representada em livros, filmes e novelas, nos quais são relatados casos de pessoas chorando, 

tristes, quietas, dentre outras situações e características. Enquanto estes fatores permitem a 

identificação de um enlutado, outros como a raiva, irritabilidade, impaciência, podem 

permanecer despercebidos.  

 Dessa maneira, se uma pessoa age de acordo com as características esperadas para 

alguém que está enlutado, ela é devidamente auxiliada e sua rede social se torna efetiva, mas 

caso a pessoa não se comporte com essas atitudes convencionais ou caso elas sejam menos 

visíveis, pode não ser reconhecido como alguém que está de fato enlutado.  

 O luto, do ponto de vista cultural, implica uma percepção a respeito de como, quando, 

e até mesmo se o luto deve ser expresso, comunicado, entendido e sentido. O ponto de vista 

ocidental tende a valorizar a expressão emocional do luto, inclusive com implicações que 

podem desconsiderar a cultura como um aspecto religioso ou uma diferenciada estrutura 

familiar. Um exemplo pode ser a avaliação errônea de um estudioso relacionada ao luto dos 
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homens, que pode conduzir a uma interpretação de que não vivem um luto saudável pelo fato 

de não expressarem suas emoções, sem mencionar a tradição de dizer aos homens que eles 

devem ser operativos e não intuitivos, ou seja, esquecendo-se de mencionar as vivências sobre 

as quais a masculinidade é constituída (FRANCO, 2010).  

 No caso da presente pesquisa, as variáveis que influenciam o luto se tornam de 

extrema relevância, pois a compreensão das falas e das atitudes dos homens viúvos se 

baseiam nos pressupostos de que cada um vivencia o luto de maneira diferenciada e que não 

se deve desconsiderar o contexto no qual o indivíduo está inserido, bem como suas crenças e 

base familiar. Isto não quer dizer que um viúvo que somente age de acordo com o que é 

socialmente esperado para ele, ou seja, não chorar e ser efetivo em suas atividades, esteja 

enfrentando a perda de maneira adequada. É importante uma oscilação entre os movimentos 

de restauração da vida, reestruturação das atividades, reorganização familiar, nova divisão de 

tarefas, assumir novos papéis; e de vivência da perda, sentir falta, questionar o porquê da 

perda, lamentar a perda, dentre outros. 

 Outro aspecto importante a ser considerado, no caso dos viúvos, é o fato de que os 

estudos descrevem mais viúvas do que viúvos, em grande parte pelo fato de a expectativa de 

vida ser menor para o homem. Com isso, as informações a respeito do curso do luto nas 

mulheres é maior do que nos homens. De acordo com Bowlby (1973 [2004]), em geral o 

padrão de reação emocional à perda do cônjuge parece ser semelhante em ambos os sexos. As 

diferenças, segundo o autor, relacionam-se às variações nos modos de homens e mulheres, de 

culturas ocidentais, lidarem com reações emocionais e com perturbações em seu modo de 

vida.  

 A viuvez é considerada como um dos eventos mais estressores durante o ciclo vital. 

Durante o período que compreende entre seis e doze meses após a perda, o cônjuge enlutado 

vivencia tristeza, ansiedade e saudade, ao mesmo tempo em que deve gerenciar as atividades 

domésticas e as responsabilidades financeiras que eram anteriormente ocupadas pelo parceiro.  

(PARKES, 1998; HA, CARR, UTZ & NESSE, 2006; PRIZANTELI, 2008).   

 Há uma alteração na estrutura e na organização das tarefas da pessoa, inclusive no que 

diz respeito às atividades de maternagem ou paternagem, seja o cuidado, o contato e até 

mesmo a comunicação dentro da família, isto é, se a mulher anteriormente exercia a função de 

ser o elo de ligação entre o marido e os filhos, ou caso fosse a principal responsável pelo 

cuidado, o viúvo terá que se haver com a nova situação vivida e desenvolver novas 

habilidades, seja de comunicação ou de cuidados básicos. A mudança decorrente da perda tem 
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demonstrado ser experiência com maior grau de dificuldade e adaptabilidade de superação 

para o cônjuge enlutado. Do luto podem resultar problemas e, como consequência última, a 

própria morte. Parkes (1998) afirma que há um aumento na taxa de mortalidade de pessoas 

viúvas, aumento significativo da mortalidade de viúvas, nos três primeiros meses do luto, e de 

viúvos durante o primeiro ano inteiro.  

 A morte, conforme mencionado, é a última consequência do enlutamento e não 

necessariamente ocorrerá, mas é importante mencionar que a perda do cônjuge pode afetar 

adversamente a saúde do parceiro sobrevivente. (STROEBE & STROEBE, 1987; PARKES, 

1998).  

 Um importante fator que é considerado como previsor de reações adversas diante da 

perda do cônjuge é o relacionamento ambivalente ou dependente. Nos casos em que o grau de 

dependência entre o casal e/ou as divergências apareciam de forma contundente na relação, há 

uma tendência para o isolamento social, luto e solidão. As formas de apego inseguro aos pais 

na infância podem contribuir para o estabelecimento de relacionamentos desse tipo e, 

consequentemente, para reações adversas à perda, conforme citado anteriormente (PARKES, 

2008).  

 Parkes (1998) relata estudo realizado por ele, que ficou conhecido como a pesquisa de 

Harvard, no início da década de 70, no qual entrevistou 49 viúvas e 19 viúvos, com o intuito 

de observar e analisar os quadros de saúde física e mental após catorze meses da perda do 

cônjuge. Segundo Bowlby (1973 [2004]) este é um dos poucos estudos que oferece dados 

para conclusões experimentais do curso do luto nas viúvas e nos viúvos, além de permitir, 

com base nele, levantar algumas semelhanças e diferenças entre os dados de viúvos e viúvas 

que merecem destaque.  

 As principais semelhanças encontradas foram: 

 1. Descrição de dor e anseio nas primeiras entrevistas; 

 2. Presença de constantes imagens visuais do cônjuge e sensação de sua presença;

 3. No final do primeiro ano os participantes se consideravam como, às vezes, muito 

infelizes ou deprimidos, apesar de um número menor de relatos por parte dos viúvos; 

 4. Relatos de que a partir do primeiro ano começavam a se sentir bem novamente, com 

leve oscilação em favor dos viúvos; 

 5. Queixas de solidão. 

 As diferenças foram: 



25 
 

 1. Proporção maior de viúvos, após um ano, parecia ter sido afetada adversamente pela 

perda em comparação a de um grupo controle de homens casados; 

 2. Ao expressarem o sentimento de perda, os viúvos descreviam que haviam perdido 

uma parte de si mesmos, em contraste, as viúvas diziam ter sido abandonadas; 

 3. Viúvos tendiam a ser mais práticos, a curto prazo, do que as viúvas; 

 4. Número menor de viúvos admitiu ter sentido raiva; 

 5. Em contraposição às viúvas, grande parte dos viúvos não gostava da ideia de que 

uma pessoa os encorajasse a expressar seus sentimentos de forma mais livre; 

 6. Temor, por parte dos viúvos, de que sua energia e competência no trabalho 

estivessem diminuindo; 

 7. A maioria dos viúvos aceitava bem qualquer assistência  prestada por pessoas 

próximas no cuidado da casa e dos filhos, e se sentia aliviada com a possibilidade de 

prosseguir em seu trabalho de maneira semelhante à anteriormente vivida; 

 8. Sensação de privação sexual foi registrada numa proporção maior de viúvos do que 

de viúvas; 

 9. Em contraste com as viúvas, que nem sequer cogitavam a possibilidade de um novo 

casamento, a maioria dos viúvos aceitava logo essa situação. E, de acordo com os dados, 

metade deles já havia se casado novamente ou estava na iminência de se casar, após um ano 

da perda.  

 Os dados, apesar do tempo transcorrido após a pesquisa, ainda são relevantes e 

auxiliam na compreensão das vivências de viúvas e viúvos. Não se trata de um estudo que 

ficou circunscrito a um determinado período, mas sim de um estudo que atravessa o tempo e 

possibilita olhar para os fenômenos da perda em homens e mulheres de maneira diferenciada.  

 As características analisadas em viúvos e viúvas descrevem peculiaridades na maneira 

de lidar com a perda do cônjuge e que refletem no modo como a vida será organizada a partir 

da ausência do parceiro ou parceira. Não se trata somente de lidar com a perda em si, mas 

com as consequências e novas atitudes e reedições que serão necessárias.  

 Em pesquisas com viúvos, como é o caso desta, atentar para as diferenças do luto em 

viúvas é imprescindível, pois o aspecto mais prático visto nos homens, a impressão de ter 

perdido parte de si ou as características relacionadas a recasamento influenciam diretamente 

em sua relação com a perda.  
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1.4 Luto sob a perspectiva da psicologia analítica 

 O processo de luto pertence, segundo Wahba (2005), àquela categoria denominada por 

Jung de “dores da alma”. Na literatura analítica, amplificações de símbolos rituais, 

simbolização da dor, da perda e capacidade de integração na totalidade, a morte em si, são os 

temas que aparecem com maior frequência.  

 No entanto, pouco é escrito a respeito da perda de um outro significativo, da 

reestruturação necessária após a perda e de todo o processo envolvido nela. Somente o 

conceito de elaborar o luto parece pouco frente à ausência da pessoa que morreu, com a qual 

eram estabelecidas conexões e trocas, e que funcionava como uma fonte de investimento de 

libido. Na psicologia analítica, a visão a respeito do luto pouco auxilia na compreensão da 

dor, uma vez que aborda a retirada de projeções e o processo de individuação em ligação com 

o Self. (WAHBA, 2005).  

 Jung (1946 [1984]; 1961 [2006]), em seus escritos sobre a morte, aborda o conteúdo 

filosoficamente e, somente em alguns trechos de Memórias e nas Cartas cita o luto e a morte 

de modo pessoal. Um exemplo de um tom mais pessoal é visto em fevereiro de 1956, 

aproximadamente, três meses após a morte da esposa, quando ele escreveu uma carta a 

Laurens van der Post, na qual dizia:  

Estou contente por haver podido poupar (reconheço que não por mérito próprio) à 
minha mulher naquilo que se segue à perda do companheiro de toda uma vida: o 

silêncio sem resposta. (JAFFÉ, 1980, p. 22).  

 

 Esta visão pessoal auxilia no sentido de exemplificar a dor que pode ser sentida na 

perda de uma pessoa querida, embora teoricamente pouco contribua para o aprofundamento 

do tema. Apesar da pouca literatura, recentemente alguns interessantes trabalhos têm sido 

escritos a respeito do tema, como os de Colman (2010), Godsil (2005) e Hewison (2003), na 

tentativa de advertir a respeito da importância do luto para o desenvolvimento psíquico e as 

consequências destrutivas de evitá-lo.  

 Kast (1993) é outra pesquisadora que contribuiu para o estudo do tema ao desenvolver 

visões gerais a respeito do luto e ao analisá-las dentro da abordagem da psicologia analítica. 

Segundo a autora os relacionamentos entre dois indivíduos criam um mundo compartilhado e, 

na perda do cônjuge a possibilidade de compartilhar este mundo não mais é possível.  

 Ela afirma que a percepção que os indivíduos têm de si deriva fundamentalmente dos 

relacionamentos com os outros e, com isso, o relacionamento com o mais íntimo do indivíduo 
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é influenciado pelos laços estabelecidos com outros, em especial os amorosos. Dessa maneira, 

uma pessoa amada se torna “metade da alma” de seu par e a morte pode ser vista como a 

morte de si.  

 Embora a vivência de perda de si ocorra, o luto deve, em tempo, reconduzir a uma 

concepção unificada de si. Em toda experiência de vida, é importante ter a noção e visão do 

próprio modo de ser, mesmo que esta visão seja frágil e fortemente influenciada pelo outro. 

Em situações de perda, esta visão se torna essencial, pois não há mais o outro, há somente a 

pessoa que fica, no caso do presente trabalho, há somente os pais, e sem o olhar da mulher 

eles devem ter a noção do que são, do que fazem e do que querem. Não se deve perder de 

vista que a autopercepção está conectada, além dos relacionamentos externos, ao Self (KAST, 

1993).  

 A vivência de ser um com o outro não ocorre somente durante a vida de um casal, por 

exemplo, e pode se estender mesmo após o falecimento de um dos cônjuges. Há uma 

esperança de reencontrar o outro perdido e, de alguma forma, o sobrevivente tenta se fundir 

ao ente que partiu como uma forma de mantê-lo próximo. Com isso, a vida que aparenta ser 

insuportável sem o outro pode prosseguir. A tentativa de fusão pode trazer uma sensação de 

alívio, o outro ainda está aqui e nada aconteceu, e é possível prosseguir com a vida. 

 A vivência de tentar se fundir ao outro é denominada simbiose, segundo Kast (1993), e 

pode, ao longo do ciclo vital, assumir diferentes formatos. No caso de enlutados, há uma 

variação entre a experiência de simbiose e o desenvolvimento fora da simbiose na direção da 

individuação1, como parte do ritmo de vida.  

 Há uma constante oscilação entre as duas tendências, união e separação, e, 

aparentemente, a constante aquisição de novas características auxilia a tornar o indivíduo 

independente e, ao mesmo tempo, solitário, e a partir disso o caminho da individuação 

desperta o desejo pela simbiose. Com isso em mente, pode-se pensar que a perda de um ente 

querido força um passo em direção à individuação, e de modo semelhante, intensifica a 

aspiração pela simbiose (KAST, 1993). 

 Godsil (2005) auxilia no entendimento da mesma vivência ao descrever o processo 

alquímico, em especial, a oscilação entre coniunctio e mortificatio. O autor defende que o 

movimento de integração envolve a tolerância da perda de relações, internas e externas, 

anteriormente estabelecidas. O luto, nesse contexto, seria uma vivência da fase de mortificatio 

                                                
1  A individuação, segundo Jung (1928 [1978]), é o processo de tornar-se si-mesmo ou o realizar-se do si-mesmo.  
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e a experiência relacionada a esta fase auxiliaria na oportunidade de compreensão das perdas.  

 Não se deve esquecer que a morte de alguém não é algo planejado e que é esperado 

que ao se deparar com tal fato, que independe da iniciativa da pessoa, haja um retrocesso 

antes de um avanço.  

 Esta visão é corroborada e ampliada por Colman (2010) ao afirmar que, 

provavelmente, a principal tarefa do luto é o significado do conflito entre a ausência de um 

objeto perdido e a contínua presença de um relacionamento emocional com o que foi perdido. 

Segundo o autor, a visão de Jung da função transcendente2, que atua na resolução de um 

conflito a partir da emergência de um símbolo, pode ser vista como um elemento crucial no 

processo de luto.  

 A conexão entre luto, simbolização e as experiências de ausência é também descrita 

por MacKenna (2009), que afirma que a capacidade de simbolizar se desenvolve à medida 

que o indivíduo se torna capaz de tolerar a ausência. De acordo com o autor, a vivência é parte 

de um doloroso processo de reconexão e pode aparecer nos motivos oníricos e imagens. No 

início, os sonhos ou imagens estariam associados a intensos conteúdos numinosos 

arquetípicos e, conforme caminha o processo de luto, os temas abrem espaço para 

experiências mais humanizadas, e isso ocorre concomitantemente com a crescente capacitação 

para novos relacionamentos, intra e interpessoais.  

 O luto, nesta concepção, é o processo de simbolizar a perda e a simbolização é 

dependente de uma adequada continência nas primeiras relações estabelecidas pela pessoa, ou 

seja, falhas nelas podem conduzir a sérias dificuldades na possibilidade de vivenciar o luto. 

Além disso, experiências traumáticas de separação podem contribuir negativamente para esta 

capacidade de simbolização, impossibilitando o não saber e gerando um temor da intrusão de 

pensamentos ou sentimentos, como se fossem ameaçadores ao equilíbrio frágil estabelecido 

(MACKENNA, 2009; COLMAN, 2010).  

 Se, ao contrário, as primeiras experiências oferecerem suporte suficiente, de maneira 

que se torne possível suportar a ausência ou o não-estar, há significativa possibilidade de 

emergência de símbolos no tempo preciso e da forma precisa. O indivíduo se torna capaz de 

lidar com a incerteza de não saber e com a experiência de estar sozinho. Isto requer do ego 

uma acomodação de mensagem do Self, e se torna possível experienciar o profundo conforto 

                                                
2  De acordo com Jung (1946 [1984]), as tendências do inconsciente e da consciência são os dois fatores que 

compõem a função transcendente. Essa é denominada transcendente por possibilitar a transição de uma atitude para a 

outra e possibilita a união entre conteúdos conscientes e inconscientes, sem a prevalência de um sobre o outro.  
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e pertencimento do Self (MACKENNA, 2009; COLMAN, 2010).  

 A partir da restauração da capacidade de simbolizar, torna-se possível prosseguir no 

processo de individuação, uma vez que, sem um processo de luto, e de uma comunicação com 

as dificuldades e emoções vivenciadas na perda e na mudança, o processo pode estagnar. O 

mundo pode ser visto como um lugar somente de opostos como bom e mau, branco e preto, 

sem a possibilidade de integração entre estes, com isso a ambiguidade e ambivalência não 

podem ser toleradas. Esta atitude encerra a possibilidade do processo de luto e há uma atitude 

de defesa contra ele, a qualquer custo (HEWISON, 2003).  

 A simbolização da perda não é somente uma re-criação, mas a emergência de algo 

novo; com isso a representação simbólica da perda de um ente querido nunca é um símbolo da 

pessoa por si, mas de um completo relacionamento com a pessoa, transformado e mantido na 

forma simbólica. O processo não tem fim e é um contínuo ato de lembranças, uma ativa 

transcendência de opostos entre vida e morte, amor e ódio, esperança e desespero (COLMAN, 

2010).  
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2 A PATERNIDADE 

 

2.1 Contexto histórico e cultural 

 Há pelo menos quatro décadas a noção de identidade familiar e a divisão de papéis, em 

especial, no que diz respeito às concepções de masculinidade e feminilidade, e as respectivas 

tarefas atribuídas a homens e mulheres tanto na sociedade como no interior da família se 

tornaram alvo de questionamentos.  

 O período tem sido marcado por profundas mudanças nos papéis de homens e 

mulheres e, consequentemente, as relações de conjugalidade são afetadas, o que pode ser 

observado atualmente no aparecimento de formas diversas de agregações familiares e as 

novas expectativas em relação aos papéis de pai e mãe.  

 As transformações socioculturais podem ser observadas com maior clareza a partir dos 

anos 60 e dentre elas, podem ser mencionadas as mudanças na base econômica e de estrutura 

ocupacional, com novas demandas por maior participação da mulher no mercado de trabalho 

e simultaneamente, aos anseios organizados em torno do movimento feminista, por maior 

emancipação e igualdade entre os sexos.  

 Paralelamente ocorreu o desenvolvimento científico que possibilitou o advento da 

pílula anticoncepcional e outros métodos contraceptivos que influenciaram na revolução 

sexual. Além disso, deve ser considerada a importância dos movimentos estudantis e do maior 

engajamento político e ideológico que auxiliaram na contestação de determinados valores, até 

o momento vigentes, e na possibilidade de novas formas de atuação e de reivindicações. 

 A hierarquia presente nas famílias e a identidade familiar vivida até este momento são 

abaladas e a tradição patriarcal é vista como algo a ser superado, com base em uma busca de 

novos modelos menos estratificados do que o vigente até então. 

 Importantes consequências dos fatores mencionados foram as mudanças nos processos 

de socialização e educação que interferem na formação da identidade no que se refere à 

definição de gênero. As transformações ainda não atingiram um ponto de estabilidade e é 

possível observar que atualmente as transições de valores, concepções, papéis e padrões de 

comportamento continuam a ocorrer.  

 Não se trata de uma substituição dos modelos tradicionais, e sim de um acréscimo de 

valores, de forma que os padrões tradicionais e modernos passaram a coexistir na cultura e no 
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sujeito. O afastamento afetivo proposto aos homens deixa de fazer sentido para ambos os 

sexos, especialmente nos discursos dos envolvidos. No lugar desta postura, propõe-se a figura 

do novo pai, aquele envolvido emocionalmente e participativo no cuidado dos filhos. Mas, ao 

invés da transição ocorrer facilmente, é possível observar conflitos e ambiguidades nas 

relações atuais, as expectativas de provedor e do novo pai agora se mesclam, e em alguns 

casos, não são tão harmônicas. (ALMEIDA, 2007). 

 A pluralidade das possibilidades de papéis de homens e mulheres no contexto familiar 

se traduz em novos arranjos e novas estruturações e desempenho de tarefas. Atualmente tanto 

os homens como as mulheres são cobrados por seu engajamento no papel de cuidadores ativos 

dos filhos.  

 A emergência de padrões novos e de questionamentos trazem conflitos ao âmbito 

familiar e exigem que cada um dos envolvidos tenha que se rever em seus próprios conceitos 

e confortos. As definições presentes do que é ser pai não são rígidas e não estabelecem 

somente uma forma de ação. Novos pais têm a possibilidade de agirem e interagirem de 

formas que redefinem a maternidade e paternidade. (BRASILEIRO, JABLONSKI & FÉRES-

CARNEIRO, 2002).  

 Frente a esta colocação, é possível notar que constantes construções e reconstruções 

têm ocorrido no âmbito familiar e que é a partir delas que se estabelecem os novos papéis, em 

especial no caso do presente trabalho, o papel de pai. E é neste contexto que a observação das 

vivências da paternidade na viuvez ganham significância, ao questionar como ela tem 

ocorrido, uma vez que os homens são lançados em uma nova situação e têm que se haver com 

novas demandas, além de cumprirem papéis que não necessariamente faziam parte de seu 

repertório. No caso, não se trata de compartilhar, mas de assumir os diferentes papéis 

presentes no âmbito da maternidade e paternidade. 

 

2.2 O papel de pai 

 A função parental se expressa em seres humanos, segundo Bowlby (1979 [2006]), a 

partir do sistema de apego e cuidado que envolve ter e criar filhos. Há importantes trocas que 

ocorrem entre o cuidador e quem recebe o cuidado e é a partir delas que se estabelece o 

vínculo. Na relação estão envolvidos os cuidados básicos e as emoções e estes movimentos 

propiciam os subsídios necessários para a criança desenvolver as suas competências e 
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explorar o mundo.  

 O cuidado é competência tanto do pai como da mãe e o cuidador supre, dá limites e 

socializa, e a relação pais-filhos é construída a partir da interação no dia-a-dia, nas pequenas 

coisas, no vivenciar de atividades rotineiras. O contato diário estabelece uma relação que é 

única entre o cuidador e a criança e, no caso da presente pesquisa, o foco recai sobre o pai e 

suas características. 

 Os conceitos e atitudes envolvidos no papel do pai devem levar em conta as diferentes 

expectativas que ele desempenha e reconhece, sem perder de vista as variações existentes no 

pai e entre os pais, ou seja, é importante considerar o contexto no qual o pai nasceu e cresceu 

e as expectativas em torno do papel de pai que ele tem. Não se trata somente de uma diferença 

entre pais, isto é, entre diferentes indivíduos, mas nas próprias variações que o pai tem de si, 

do que deveria fazer e do que deveria ser, há uma distância entre o modo como se quer e o 

modo como se age e esta incongruência deve ser levada em consideração. Paternidade supõe 

filiação e o modo como o pai agirá receberá influência do modo como ele foi filho, de sua 

relação com o próprio pai. Neste sentido, devem-se considerar as variáveis existentes e as 

exigências socioculturais que influenciam fortemente a vivência do papel.   

 O pai atualmente é visto como uma figura que possui uma série de papéis 

diferenciados no seio da família e no cuidado dos filhos, como, por exemplo, serem 

companheiros, protetores, modelos, guias morais, professores e provedores financeiros e de 

afeto, e cada um dos papéis varia sua importância de acordo com a época histórica e o grupo 

cultural (LAMB, 2010). Somente a partir da consideração dos diferentes desempenhos e da 

importância que os homens exercem no contexto socioeconômico é possível avaliar o impacto 

do pai no desenvolvimento da criança. 

 Além dos aspectos relacionados aos papéis, deve-se atentar para a participação do pai 

na criação e no desenvolvimento dos filhos, pois ela exerce influência direta ou indiretamente, 

tanto na questão dos limites, quanto na mediação, na entrada em novo mundo e na 

constituição da subjetividade, para citar alguns exemplos.  

 Segundo Lima Filho (2002), o pai atua como mediador na relação entre mães e filhos, 

e na relação dos filhos com o mundo, uma vez que fornece os limites, as regras, isto é, as 

bases para os filhos se relacionarem no mundo.  

O pai discrimina o mundo em categorias, tornando-o compreensível e portanto 

utilizável; interrompe o que até então era “natural” para instaurar o deliberado, o 

escolhido, o proposital, o eleito, o consciente. E fornece os critérios para tudo isso. 

(LIMA FILHO, 2002, p. 69). 
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Para o autor, o pai inaugura para a criança o conceito de outro; é o representante da lei, 

o determinante das regras, aquele que introduz os métodos, os critérios de compreensão e o 

julgamento. E é a figura que discrimina o todo em categorias, o que auxilia na compreensão 

de mundo por parte da criança. 

O pai pode ser considerado como o portador do Logos, que permite ao filho viver a 

falta e, ao mesmo tempo, proporciona o desejo de seguir em frente, de constituir novas 

relações e parcerias. 

O Logos, segundo Faria (2003), relaciona-se com a capacidade reflexiva que é 

instaurada pela função paterna. Ele é o responsável simbólico da capacidade de separação que 

permite o distanciamento necessário ao reconhecimento do mundo e favorece a reflexão a 

respeito dele. Além disso, o Logos une, por meio da capacidade reflexiva e do discernimento, 

o que pertence à mesma categoria, e separa a partir da discriminação, ao permitir a 

identificação das diferenças. 

A habilidade discriminatória não pode ser vivenciada sem a função intermediadora e 

de limites presente na função paterna, aqui designada como pai, uma vez que as relações 

iniciais se baseiam na indiferenciação e na entrega total por parte da díade mãe-bebê. Somente 

ao sair do paraíso é possível vivenciar as potencialidades e as diferenças. Isto não quer dizer 

que a relação primal seja prejudicial ou até mesmo que deva ser eliminada, mas sim que ficar 

aprisionado no dinamismo simbiótico não permite o desenvolvimento, da mesma forma como 

se prender à dinâmica paterna não traz benefícios ao indivíduo. É necessário o equilíbrio entre 

as duas funções para que não se perca de vista as dimensões afetivas, de cuidado, nem mesmo 

de autoridade, limites e do outro. 

Almeida (2007) complementa esta visão ao discutir a importância do contato do pai 

com o filho em sua maneira pessoal e humanizada, ou seja, a maneira como o pai se expõe ao 

filho. De acordo com a autora, a abertura do pai ao filho parece marcar a subjetividade deste 

último, do mesmo modo como a maneira como o pai percebe o filho em sua subjetividade lhe 

dá retorno e o confirma, positivamente ou negativamente, interfere tanto na constituição da 

subjetividade do filho, como na permanente reconstrução da subjetividade paterna.  

A dimensão da troca entre o pai e o filho possibilita o acesso aos próprios desejos, às 

próprias fantasias e a novas possibilidades de subjetivação. É comum relatar e priorizar o 

contato da criança com a mãe e deixar de lado a importância da intimidade com o pai.  
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Formaini (2003) destaca o potencial físico e psicológico presente no corpo do pai e 

relata que este corpo, raramente conhecido pelos filhos, pode conter potencialmente o mesmo 

significado físico e psicológico que o corpo da  mãe e é tão importante quanto o da mãe para 

as realidades externa e interna da criança. Amplia ainda mais esta visão ao descrever a 

possibilidade de encontro entre o corpo da criança e o do pai como crucial ao 

desenvolvimento de ambos.    

Corneau (1995) reforça esta ideia e destaca a importância corporal para a construção 

da identidade da criança. Segundo o autor, a criança inicialmente precisa se reconhecer nos 

pais e ser reconhecida por eles, construindo a partir disso a própria identidade, e o 

reconhecimento ocorre tanto na esfera de relacionamento como na corporal.  

A influência do pai pode ser observada nas diversas instâncias que compõem o dia a 

dia do relacionamento seja em sua dimensão da palavra, nas atitudes e até mesmo 

corporalmente. Negligenciar ou valorizar qualquer uma das instâncias em detrimento da outra 

pode gerar desequilíbrios que se tornam entraves no desenvolvimento.  

A importância do pai no desenvolvimento do filho é uma experiência completa, ou 

seja, quanto mais afastada, mais sombria será, e quanto mais conscientizada e vivida, mais 

potencialidades abrirá e possibilitará. 

 Jung (1909 [1989]) em seu artigo “A importância do pai no destino do indivíduo” 

destaca e esboça o poder extraordinário referente à imagem do pai e descreve que este possui 

significativa influência na vida psíquica da criança, influência esta que é considerada de 

natureza especial e tipicamente diferente da mãe. “Ele influencia a vida psíquica da criança de 

maneira tão forte que convém perguntar se podemos atribuir tal força mágica a um simples ser 

humano.” (JUNG, 1909 [1989], par. 728).  

 Este trecho da obra de Jung destaca um aspecto quase que divino do pai e há uma 

expansão da imagem do pai pessoal a dimensões arquetípicas. A influência do pai não se 

restringe aos aspectos pessoais de sua personalidade, mas deve levar em conta as projeções 

arquetípicas que ocorrem no relacionamento com o filho.  

 Não se trata de menosprezar uma das instâncias, mas sim de levar em consideração os 

dois aspectos, pessoal e coletivo, que fazem parte da relação e que estão presentes nas 

transformações e nos gestos, palavras e atitudes. A noção coletiva não se atualizaria sem o pai 

pessoal e a este não seria atribuído tamanho poder sem sua dimensão arquetípica. A partir 

disso, é possível ter maior clareza da importância da influência da figura paterna sobre o 
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desenvolvimento.  

 

2.3 O novo pai 

 O novo pai visita o modelo tradicional da paternidade, mas se afasta dele, 

desenvolvendo afetos e vínculos que favorecem a construção e o desenvolvimento do 

trinômio pai-mãe-filho(a) e dotando a paternidade de sentido mais amplo. Na nova 

paternidade há mudanças no modo como os sentimentos são manifestados, e isto se torna 

possível a partir da presença do pai no contato físico íntimo, no contato corporal com o filho e 

com a disponibilidade de tempo e dedicação, desde os primeiros momentos da gravidez e, em 

alguns casos, até mesmo antes dela, ao pensar na possibilidade de ser pai. (FAUSTINO E 

FREITAS, COELHO & SILVA, 2007). 

 O movimento dialético entre revisitar o tradicional e construir novos patamares para a 

paternidade abre espaço para a reflexão acerca das próprias concepções sobre a paternidade 

incorporadas a partir das relações sociais desde menino, sobretudo com o próprio pai. Desta 

maneira, a vivência da nova paternidade permite a construção de novas possibilidades e 

formas de ser pai, mas somente se torna possível a partir do questionamento dos modelos e 

experiências vividos. (FORMAINI, 2003; GOMES & RESENDE, 2004; FAUSTINO E 

FREITAS, COELHO & SILVA, 2007; SUTTER  & BUCHER- MALUCHKE, 2008). 

 No novo contexto, os laços afetivos, o papel do cuidar, o interesse e o desejo pessoais 

no exercício das funções parentais é que determinam a composição familiar, independente do 

sexo do genitor. Estes princípios abrem espaço para cada vez mais os homens adquirirem 

interesse em desenvolver os papéis parentais de acordo como o tempo em que se vive, sendo a 

figura paterna mais participativa, vivenciando os aspectos negativos e positivos da 

paternidade de modo a firmar sua importância na dinâmica familiar. 

 O novo modelo está baseado em uma divisão mais igualitária do trabalho, na qual a 

função de pai e provedor deixa de ser percebida como modo de afirmação de masculinidade e 

virilidade (SUTTER & BUCHER- MALUCHKE, 2008). Este fenômeno pode ser observado 

em algumas famílias, enquanto em outras ainda o pai oscila entre preservar o lugar tradicional 

de chefe da família, com pouco tempo para os filhos, e dar a eles mais assistência.  

 A paternidade participativa se expressa pela capacidade de cuidar e de se envolver 

numa relação de intimidade, sem romper com os modelos tradicionais de masculinidade. O 

pai mantém então uma relação de proximidade e empatia com os filhos, tanto física como 
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emocionalmente; é capaz de mostrar-se na sua fragilidade humana, com expressão de 

emoções, sem perder sua identidade masculina. 

 Donha (1998) aponta para uma interessante visão a respeito destes fenômenos e 

amplia as considerações a um entendimento do que é arquetípico, e procura identificar o 

modo como o arquétipo do Pai se constela hoje e a importância das bases históricas para esta 

compreensão. O patriarcado, ao longo dos séculos, impôs padrões de conduta a ambos os 

sexos e ao homem coube negligenciar sua contraparte feminina, veiculada pelo arquétipo da 

anima, ou seja, o homem não podia chorar, expressar seus sentimentos, nem ter medo.  

 Segundo o autor, nas últimas décadas é possível observar a emergência de um 

movimento diferenciado que se torna mais evidente nos homens, no sentido de um resgate a 

sua contraparte feminina que foi silenciada pelo patriarcado. Isto possibilita não a 

enantiodromia, na qual os homens se tornam femininos, e sim um contato mais profundo com 

a anima
3
, o que os conduz para serem mais inteiros.  

 A partir das transformações culturais, é possível identificar uma identidade masculina 

menos polarizada, com relações mais democráticas e com significativo compartilhar das 

atividades, que propiciam maior intimidade nas relações, em especial na relação pai-filho. A 

possibilidade de ver o outro, com sua força e fragilidade, sua vulnerabilidade e valores, 

favorece o resgate e integração de aspectos da anima na subjetividade masculina (DONHA, 

1998).  

 As qualidades de amorosidade, intensidade emotiva, acolhimento, formação de 

vínculos, cuidado e intimidade são atribuídas a uma boa articulação do homem com o 

arquétipo da anima; trata-se da relação criativa do homem com sua feminilidade inconsciente, 

sua afetividade genuína. 

 Para Boechat (1995), o novo homem é aquele que reflete de forma sutil sobre si 

mesmo, e procura se transformar. O autor ilustra esta transformação a partir do mito de Atena: 

a problemática sombria dos arquétipos masculinos vista em Urano, Cronos e Zeus, pelo 

devoramento de quem lhes ameaça, pode ser interrompida através de uma atitude criativa, 

fantasiosa e imaginativa, simbolizada pelo nascimento de Atena (anima) a partir da cabeça de 

Zeus. Com isso, pode-se observar que a partir do confronto com o feminino subjetivo é 

                                                
3  A anima, segundo Jung (1961 [2006]) é a personificação da natureza feminina do inconsciente do homem. A função 

natural da anima consiste em estabelecer uma relação entre a consciência individual e o inconsciente coletivo, e deve 
funcionar como uma ponte a conduzir às imagens do inconsciente coletivo.  
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possível a libertação da compulsão a devorar, e é possível abrir portas para novas formas de 

relacionamentos.  

 A polarização em qualquer uma das esferas, seja masculina ou feminina, prejudica o 

desenvolvimento masculino, em especial sua função paterna, uma vez que necessita de ambos 

os aspectos tanto para se relacionar como para impor limites e a lei. Trata-se de uma 

conjunção que é necessária para o bom desempenho de seu papel e que, conforme 

mencionado no mito, abre espaço para uma atitude criativa, que encerra um ciclo somente de 

clausura e de regras.  

 

2.4 O pai singular  

 O número de trabalhos realizados com pais que ficam com a guarda dos filhos, seja 

por divórcio ou, como no caso da presente pesquisa, por viuvez, não é muito grande, e esta 

situação conduz a mais perguntas do que respostas.  

 Este é um dado interessante, pois o fenômeno da monoparentalidade tem se tornado 

mais frequente no Brasil, segundo resultados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas (IBGE) em 2007, os quais revelaram um aumento de 19,2% em 1997 para 

21,8% em 2007 entre as famílias com todos os filhos menores de 16 anos, o que é coerente 

com os dados do registro civil sobre o aumento das separações conjugais. O percentual das 

famílias monoparentais masculinas teve um ligeiro crescimento, de 7,8% para 9,8%, de 278 

mil famílias em 1997 para quase 445 mil em 2007. (Disponível em: 

http//www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias /noticia_visualiza. phpid_noticia 

=1233&id_pagina=1. Acesso em: 14 jun. 2010).  

 O termo monoparentalidade surgiu na França, em 1981, a partir de uma pesquisa 

populacional, e foi expandido para o restante da Europa. O conceito refere-se a uma 

comunidade formada por um dos pais e seus descendentes. De acordo com Sousa (2008) a 

monoparentalidade nomina a situação familiar em que um dos pais vive com seus filhos em 

uma mesma casa. 

 No presente trabalho o termo monoparental é utilizado para descrever o contexto 

familiar, porém o ponto central se refere ao exercício da paternidade na viuvez, que é tratada 

como paternidade singular, ou seja, a paternidade exercida em um modelo familiar 

monoparental. Quando por algum motivo ou circunstância o pai responde primariamente pelo 
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cuidado da criança, ele se torna um pai singular. Nestes casos, ele será o responsável por sua 

prole e assumirá um novo papel frente à sociedade, o que poderá levá-lo a enfrentar diversas 

questões sociais, culturais e até legislativas que tendem a expandir suas possibilidades 

existenciais.  

 A situação de monoparentalidade pode ser transitória e é descaracterizada quando o 

genitor estabelece uma união estável. Por esta razão, no caso da pesquisa, os participantes 

envolvidos na pesquisa não poderiam estar recasados ou vivendo com uma  companheira. 

 A vivência desse modelo familiar decorre de múltiplos fatores como, por exemplo, os 

sociais, econômicos, demográficos e regionais. A monoparentalidade pode, ainda, ser 

desencadeada por diferentes situações e motivações de vida, escolhidas ou não, como o 

divórcio, a viuvez e a adoção.  

As circunstâncias sociais podem impedir que um pai biológico se preocupe com os 

próprios filhos, da mesma maneira, como o podem obrigar a cuidar deles. 

(COLMAN & COLMAN, 1990, p. 55). 

 

 Ao se comparar a viuvez aos casos de divórcio há alguns aspectos a serem destacados, 

uma vez que a viuvez é uma situação, em geral, involuntária e não envolve a disputa do casal 

pela guarda dos filhos. Outro aspecto que a diferencia é o processo de luto envolvido no modo 

de ser pai e como este altera e afeta as relações com os filhos.  

 Um outro dado a ser mencionado se refere ao fato de que, segundo Riches e Dawson 

(2000), cerca de 52% dos viúvos se casam novamente em um período que compreende até um 

ano e meio após a perda da esposa, e esta reconfiguração altera a característica de pai singular. 

 Independentemente da maneira em que um pai se torne pai singular, seja por divórcio 

ou por viuvez, nesta nova situação é liberado um potencial, uma nova oportunidade de 

atuação e quanto menos presa a um determinado estereótipo como, por exemplo, o de pai 

provedor somente, maiores serão as possibilidades de desenvolvimento e as possibilidades de 

comportamento possíveis. Aprisionar-se a somente um estilo de ser pai ou a somente uma 

determinada função pode reforçar o imaginário de que o pai é somente aquele distante e que 

não participa diretamente da criação do filho; mesmo se for o único cuidador, suas atitudes e 

atividades devem transpor algumas ideias impostas, no sentido de que o homem, no cuidado, 

é somente capaz de estabelecer o limite e não capaz de exercer outras atividades.  

 A paternidade singular é um modo de organização familiar que sempre esteve presente 
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ao longo da história da humanidade, principalmente em relação a situações de viuvez. Porém, 

na atualidade, a razão mais comum são os divórcios e as separações que denotam um modo de 

relacionamento conjugal embasado nos contextos e desejos pessoais, o que é referendado pela 

nova legislação brasileira. Cabe lembrar, segundo Sousa (2008), que há não muito tempo atrás 

os laços do casamento eram indissolúveis, não somente perante as religiões, mas perante a lei, 

sendo os fatores sociais e econômicos os que mais influenciavam na manutenção das relações.  

Outro aspecto importante a ser ressaltado é que há alguns anos a monoparentalidade 

era vivenciada pelos homens com o auxílio de figuras familiares femininas como tias e avós, 

transferindo a elas a responsabilidade da educação dos filhos. Isto ocorria, muitas vezes, em 

razão de o homem não sentir-se capaz ou mesmo obrigado a cumprir esse papel social. Ainda 

hoje, os pais podem contar, dependendo de sua situação econômica, com babás e/ou 

empregadas domésticas nos cuidados com os filhos. Porém, estas figuras cumprem apenas 

tarefas de um papel profissional, auxiliam e complementam, mas não substituem a vivência 

do compromisso paterno. 

 Os pais reais podem precisar delegar algumas das responsabilidades pelos cuidados 

dos filhos a outras pessoas, mas seus auxiliares de maneira alguma são iguais a eles 

[…] (COLMAN & COLMAN, 1990, p. 76). 

 

Atualmente, é mais comum o posicionamento masculino de aceitar os encargos 

provenientes da situação monoparental. A guarda materna com visitação dos pais aos fins de 

semana já não é mais o comportamento predominante. O homem está adentrando num espaço 

que antigamente era exclusividade feminina e passa a desenvolver responsabilidades por 

todos os tipos de cuidados com os filhos. (SOUSA, 2008).  

Contudo, se um homem quiser ficar com a custódia dos filhos pequenos (e mesmo 

adolescentes), enfrentará uma enorme sequência de barreiras e dificuldades, e, de semelhante 

modo, se uma mulher não ficar com os filhos por qualquer motivo enfrentará o preconceito e 

a rejeição social. 

 O genitor solteiro (ou o genitor que relega o(a) parceiro(a) à dependência) deve 

tomar a si todas as complexas tarefas práticas da condição de genitor, bem como 

atender às necessidades emocionais e receber todas as projeções dos filhos. Isso 

parece ser mais do que uma única pessoa é capaz de fazer – e, no entanto, é feito 

todo o tempo. (COLMAN & COLMAN, 1990, p. 87-88). 

 

 A tarefa de ser pai, no entanto, tem uma série de barreiras, uma vez que o pai singular 

pode, mas não frequentemente, encontrar imagens anteriores de genitores masculinos que são 
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participativos na vida dos filhos e, com isto, recorrem a figuras femininas. Por esta razão, 

muitos homens que se posicionam como cuidadores diretos sentem que estão maternando ao 

invés de paternando, uma vez que adentrar as ocupações vistas como femininas lançam 

desafios à masculinidade socialmente construída (BRANDTH & KVANDE, 1998; PATERNA 

& MARTÍNEZ, 2006).  

 Colman e Colman (1990) enfatizam que o pai que assume os cuidados diretos com o 

filho enfrenta conflitos no sentido de ter que escolher entre ser o herói do lar ou alguém 

comum, isto é, ao invés de ser um disciplinador, uma ponte para o mundo externo, o pai 

assume as tarefas diárias de confiança básica e segurança dos filhos. 

 Apesar destes obstáculos, os processos vivenciados pelos pais singulares os leva a 

reavaliar a importância da realização profissional e perceber que a paternidade pode ser fonte 

de autorrealização e satisfação pessoal, o que possibilita ampliar as opções e fazer escolhas 

mais conscientes. Estes aspectos podem ser percebidos na seguinte passagem:   

Na conquista da casa, do amor dos filhos, na mudança profissional, em qualquer 

forma que a transformação tenha se evidenciado, foi acompanhada primordialmente 

pelo sentido de desenvolvimento interno, de ampliação do próprio eu. Revelou o 

atingir de um nível mais flexível de relação consigo mesmo, com a família e com o 
mundo ao redor. Sentindo que podiam tornar-se capazes de enfrentar as demandas da 

família, em sua mutabilidade, bem como sentindo-se capazes de se comportar para 

além dos estereótipos e prescrições, ineficientes, estes homens evidenciaram a 

satisfação de descobrirem-se capazes, agora, de fazer coisas no mundo exterior e 

também, no mundo interior ou a partir dele. (SOUZA, 1994, p.182). 

 

 A paternidade moderna manifesta-se como instrumento de satisfação pessoal, de 

reconstrução do passado em relação ao distanciamento físico e emocional tido com o próprio 

pai, o que confirma a idéia de Zoja (2005) de que a paternidade singular é uma escolha, e não 

mais uma imposição ou uma determinada tarefa a ser cumprida. A partir desta escolha, o 

homem se lança em uma jornada de descoberta e de desenvolvimento, o que possibilita a 

integração de aspectos deixados de lado ao longo da trajetória dele. 
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3 O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO E A PATERNIDADE 

 A experiência de busca de integridade ao longo de uma vida inteira é conceituada por 

Jung (1928 [1978]) e denominada individuação. Este termo é utilizado para descrever o 

desenvolvimento psicológico que consiste no processo de tornar-se o próprio si-mesmo. O 

autor postula “Podemos pois traduzir “individuação” como “tornar-se si-mesmo” ou  “o 

realizar-se do si-mesmo”. (JUNG, 1928 [1978], par. 266).  

 De acordo com o autor, a individuação tem como meta a cooperação dos diferentes 

fatores que compõem o indivíduo. Esta idéia é complementada em outro trecho da obra de 

Jung (1936 [2002]) na qual propõe que o consciente e o inconsciente não constituem uma 

totalidade quando um é reprimido pelo outro. Ele relata que ambos os lados desfrutam do 

mesmo direito e ambos são aspectos da vida e completa: “O ferro que padece entre ambos é 

forjado num todo indestrutível, isto é, num individuum.” (JUNG, 1936 [2002], par. 522). A 

individuação, neste sentido, pode ser vista como um processo que gera um individuum 

psicológico, ou seja, uma personalidade unificada e única, um indivíduo, uma pessoa 

integrada e indivisa.  

 Samuels (1989) corrobora a visão de Jung e amplia sua concepção ao descrever a 

individuação como um processo que subjaz à duração da vida. O autor destaca em Jung a 

ideia de que a individuação é um processo pertinente, de forma exclusiva ou mais acentuada 

na segunda metade da vida. Ele questiona esta idéia, assim como autores pós-junguianos, em 

especial os da Escola de Desenvolvimento, que alegam que a individuação é uma atividade 

presente na vida toda e, pode ser observada em crianças em seus aspectos essenciais.  

Com base na concepção de que a individuação perpassa todo o ciclo vital do 

indivíduo, pode-se observá-la e analisá-la nos diferentes momentos vivenciados pelo 

indivíduo, seja nas pequenas ou grandes mudanças como, por exemplo, a adolescência, a 

transição para a idade adulta ou o tornar-se pai. As transformações de cada uma das fases vem 

acompanhada por uma série de sentimentos e reações ambíguas; há uma tentativa de se 

manter na posição conhecida e ao mesmo tempo um impulso para o desenvolvimento, para 

seguir em frente, para assumir novos papéis e caminhos.  

No caso da presente pesquisa, na parentalidade uma série de sentimentos 

contraditórios podem ser vivenciados pelo pai e, em alguns casos, geram dúvidas, angústia e 

questionamento a respeito dessa nova fase que se inicia. Esta fase é fundamental, uma vez 

que o modo como o pai assume seu papel enquanto tal influenciará na etapa aqui estudada na 

qual ele tem que se haver com a responsabilidade de ser o único cuidador. Caso a passagem 
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não tenha sido devidamente marcada ou caso o homem não tenha conseguido se estabelecer 

em sua nova função, assumir o cuidado como pai singular pode ser fonte de significativa 

angústia, tanto para o pai como para os filhos. Não se trata somente de assumir um novo 

papel no contexto familiar, mas de rever a própria vivência enquanto filho ou filha, fato este 

que adiciona novos elementos ao processo (FORMAINI, 2003; GALIÁS, 2003; FAUSTINO 

E FREITAS, COELHO & SILVA, 2007). 

Apesar da importância desta fase para a família, ela ainda é uma etapa pouco estudada 

a partir do ponto de vista do pai. Os tempos da maternidade e da paternidade são diferentes e 

abre-se pouco espaço para que o homem tenha oportunidade de estar com seus filhos a sós ou 

como responsável primário sem a interferência de outras pessoas, em especial de sua 

companheira. A experiência se dá, em alguns casos, somente a partir do olhar da mãe, e esta 

situação contribui para o isolamento do homem e dificuldade em seu desenvolvimento 

enquanto pai (PATERNA & MARTINEZ, 2006; BORNHOLDT, WAGNER & STAUDT, 

2007)     

 Com base nesta breve reflexão, podem-se imaginar as dificuldades e desafios 

enfrentados no momento em que pais assumem o cuidado direto dos filhos, no momento em 

que exercem a paternidade singular.  

 

3.1 Paternidade como possibilidade de desenvolvimento 

 A palavra pai, segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2004), é derivada do latim 

patre; também chamado genitor ou progenitor, e pode ser definida como “homem que deu ser 

a outro; homem que tem um ou mais filhos; genitor, progenitor.” (FERREIRA, 2004).  

 É possível observar que a definição contém uma base biológica de explicação e não 

descreve a dimensão do cuidado ou afeto, enquanto que a definição de mãe, no mesmo 

dicionário, aparece da seguinte maneira “mulher generosa, que dispensa cuidados maternais” 

(FERREIRA, 2004).  

 Esta breve descrição pode representar uma importante discussão a respeito dos papéis 

de gênero e os atribuídos à maternidade e à paternidade. Apesar dos crescentes estudos a 

respeito dos temas, a visão tradicional ainda pode ser percebida de forma evidente, a qual 

promove uma polarização entre homens e mulheres, e entre pais e mães, e perpetua um 

afastamento entre o homem e a possibilidade de cuidado ou afeto (BRASILEIRO, 

JABLONSKI & FÉRES-CARNEIRO, 2002; PICCININI & SILVA, 2007).  
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 Diversos fatores contribuíram para a atual composição dos papéis esperados. A entrada 

das mulheres no mercado de trabalho e as constantes transformações que elas vivenciam em 

suas novas relações promoveram uma nova forma de se posicionar no mundo e, 

consequentemente, frente aos papéis de esposa e mãe. (BRASILEIRO, JABLONSKI, 

FÉRES-CARNEIRO, 2002; VELÁZQUEZ, 2004; ALMEIDA, 2008) Uma parcela 

significativa das mudanças se encontra em franco desenvolvimento e isto é facilmente 

observado no cotidiano nas cidades.  

 Mas um aspecto que não é tão evidente é a repercussão das transformações para a 

masculinidade. Paralelamente às novas possibilidades das mulheres, encontram-se os homens 

que se questionam em seus papéis e são questionados por eles. Não se trata somente de 

aspectos relacionados ao dia a dia do trabalho ou aos afazeres domésticos, mas ao papel que 

cabe ao homem frente às constantes mudanças que ocorrem ao seu redor. (PATERNA & 

MARTINEZ, 2006; BORISENKO, 2007; BORNHOLDT, WAGNER & STAUDT, 2007) 

 As transformações vividas socialmente e culturalmente influenciaram nas expectativas 

em relação ao novo homem. Da mesma maneira como a mulher assumiu novas tarefas e tem 

sido exigida por elas, esperava-se do homem a mesma posição no sentido de assumir novas 

condutas.  

 Deflagra-se neste contexto, segundo Nolasco (1993), uma crise na identidade 

masculina, um importante questionamento aos padrões de masculinidade socialmente 

formulados. Ao excluir da esfera do masculino a expressão das emoções, que são vistas como 

“coisas de mulher”, limita-se a autonomia emocional e as questões referentes à intimidade. 

Com a experiência de uma crise, os rótulos que circundam a masculinidade e delimitam a 

identidade masculina podem ser repensados a partir de um novo prisma. 

 De acordo com Nolasco (1993), um caminho possível para a recuperação da crise é a 

paternidade, ou seja, a partir da vivência da relação com os filhos e da participação no 

cuidado e tarefas, o homem é capaz de reviver experiências que estavam circunscritas ao seu 

ambiente familiar de origem. O exercício da paternidade, com a devida inclusão dos cuidados 

corporais e necessidades afetivas dos filhos, pode ser um caminho para a desconstrução do 

modelo tradicional e construção de novas bases da masculinidade, uma vez que uma das 

principais dificuldades é a de expressar afeto e ternura. O autor afirma que “a paternidade se 

destaca como aquela em torno da qual se define a principal direção de mudança.” 

(NOLASCO, 1993, p. 149). 
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 Colman e Colman (1990) afirmam que ser pai pode ser algo capaz de mudar a vida. O 

ato biológico relacionado à paternidade, segundo os autores, põe em movimento as forças que 

alteram a consciência, a percepção de si e até mesmo as atitudes em relação ao mundo 

exterior. Este movimento é complementado com a seguinte ideia: 

Com a possível exceção de um compromisso com um relacionamento amoroso 

romântico, não há outro ato adulto capaz de comprometer a identidade individual, 

capaz de mudar objetivos pessoais, de transformar a autoimagem, de dar forma a 

uma experiência em andamento e de influenciar futuros rumos de modo tão profundo 

como o tornar-se pai. (COLMAN e COLMAN, 1990, p. 35). 

 

 Pode-se observar que a família como um todo está em mudança e há muitos anseios e 

expectativas, mas há pouca garantia de estabilidade. A paternidade é, conforme mencionado, 

um momento importante na vida de um homem, mas as transformações que ocorrem 

possuem, em alguns casos, um inevitável sofrimento.  

 A transição de papéis e as expectativas podem ser vistas, ao se ampliar a imagem 

proposta por Nolasco (1993), não como simplesmente uma crise da masculinidade, mas uma 

crise de crescimento do homem e da família. E a partir da ruptura com os estereótipos pode 

ocorrer uma abertura para o novo, para uma manifestação mais genuína do Self, o que 

contribui significativamente para o processo de individuação do homem em busca de seu 

lugar. 

 Torna-se evidente o papel que a paternidade exibe na vida de um homem, mas 

conforme afirma Galiás (2003) não se trata de um evento obrigatório no processo de 

individuação, mas sim um acontecimento que pela importante mobilização simbólica e 

emocional que traz pode ser considerada uma vivência significativa no processo existencial.  

 Atualmente há importantes estímulos de aproximação entre pais e filhos, e isto pode 

ser facilmente percebido nos meios de comunicação em geral. Há constantes apelos para a 

aproximação entre o homem e seu filho, mas sem perder de vista aspectos fundantes da 

masculinidade, procura-se associar potência e cuidado. Espera-se que o homem acompanhe a 

criança desde o processo gestacional até seu total desenvolvimento. A identidade masculina ao 

ser questionada possibilita novas maneiras para o homem entrar em contato com esse universo 

negligenciado. 

 A paternidade abre potencialidades e situa o homem de maneira diferenciada, de forma 

que este tenha contato consigo, além de trazer à tona conteúdos que até o momento não eram 
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percebidos como próprios ou que estavam escondidos na sombra (FORMAINI, 2003; 

GALIÁS, 2003).  

 Aspectos da paternagem que não são vivenciados pelo pai podem aparecer como 

reprimidos e como sombrios, ou seja, os aspectos do cuidado e do lado emocional que 

deveriam ser integrados passam a compor a sombra, e muitas vezes ela é atuada em ambientes 

e situações em que se exige liderança e tomada de decisões. (FORMAINI, 2003). 

 A atuação sombria relacionada à paternidade não está somente baseada nas questões 

de cuidado e do despertar do lado emocional e afetivo. A importância desta fase para a vida do 

homem é de forte influência a partir do modo como ocorre essa transição, uma vez que a 

paternidade é identificada como um período significativo na vida adulta e como um ponto de 

mudança da família. Com isso, exige mudanças de comportamentos, afetos, expectativas e 

isso envolve uma série de desafios às relações pessoais, conjugais, familiares e profissionais. 

(VELÁZQUEZ, 2004; BALANCHO, 2004; EGGEBEEN & KNOESTER, 2006; 

MONTIGNY, LACHARITÉ & AMYOT, 2006a; FAUSTINO E FREITAS, COELHO & 

SILVA, 2007; BORNHOLDT, WAGNER & STAUD, 2007).  

 A integração dos diferentes aspectos vividos e o confronto com o que foi negado ou 

negligenciado exigem preparação e disposição para enfrentar algo que, em sua essência, é 

desconhecido. Esta noção remete à perda e à mudança e, um vital aspecto da individuação é a 

concepção de sacrifício, que é necessário em todos os estágios do desenvolvimento, o que se 

assemelha à jornada heróica na qual o indivíduo deve se sacrificar para atingir novas etapas e 

estas não ocorrem sem sofrimento. O sacrifício e o sofrimento podem ser vistos como 

componentes básicos do processo. 

 Mesmo que haja determinada disposição para enfrentar a transição, é importante que 

haja demarcações externas no sentido de novas expectativas e modelos possíveis. Ao tentar 

encontrar modelos, o homem não necessariamente enfrentará tarefa simples a ser cumprida, 

uma vez que ele está situado não somente em um momento de mudança de sua vida, mas da 

cultura. Os moldes que, até o momento, serviam para identificar a paternidade não fazem 

parte do repertório do novo pai, ou são insuficientes para seus anseios. Com isso, ao olhar 

para sua própria vivência se depara com algo, na maior parte dos casos, oposto ao que 

pretende desempenhar, então cabe a ele (des)construir seu caminho. 

 O apoio social pode ser considerado como um importante fator de proteção durante 

este período, em especial no auxílio ao desenvolvimento e manutenção do equilíbrio 
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necessário para o crescimento da família. A qualidade do apoio é vista como um fator 

diferencial no ajustamento dos novos papéis, no caso do pai em especial o apoio de sua 

companheira. (MONTIGNY, LACHARITÉ, AMYOT & 2006a; MONTIGNY, LACHARITÉ 

& AMYOT, 2006b) 

  O tornar-se pai não é somente o fato de ser progenitor, e sim um ato de consciência, de 

transformação de uma determinada atitude para outra. Não se trata somente de abandonar 

velhos vícios ou antigos hábitos, mas estar disposto a se abrir para algo que em sua essência é 

desconhecido, aventurar-se no desafio da parentalidade, da autonomia, de educar, prover e 

manter um outro que inicialmente é dependente, e exige limites, intervenções e afetos.  

 Pode-se acrescentar neste contexto da paternidade o aspecto da viuvez. A 

companheira, considerada como introdutora e facilitadora do processo da paternidade não está 

mais presente. A partir disso, o que pensar da nova situação que se configura? Como serão 

constituídas as novas vivências e experiências desse pai? 

 

3.2 Ciclo vital e paternidade 

 Jung (1946 [1984]) relata uma interessante metáfora na qual descreve o movimento do 

Sol e o compara ao desenvolvimento do ego ao longo da vida do indivíduo. De acordo com 

este raciocínio, torna-se possível observar que o desenvolvimento que ocorre não é linear e 

possui fases distintas e em cada uma delas há determinadas características que as tornam 

essenciais, sendo uma a base da outra.  

Suponhamos um Sol dotado de sentimentos humanos e de uma consciência humana 
relativa ao momento presente. De manhã, o Sol se eleva do mar noturno do 

inconsciente e olha para a vastidão do mundo colorido que se torna tanto mais 

amplo, quanto mais alto ele ascende no firmamento. O Sol descobrirá nessa extensão 

cada vez maior de seu campo de ação produzida pela ascensão e se dará conta de que 

seu objetivo supremo está em alcançar a maior altura possível e, consequentemente, 

a mais ampla disseminação possível de suas bênçãos para o zênite imprevisto – 

imprevisto, porque sua existência individual e única é incapaz de prever o seu ponto 

culminante. Precisamente ao meio-dia, o Sol começa a declinar e este declínio 

significa uma inversão de todos os valores e ideais cultivados durante a manhã. O 
Sol torna-se, então, contraditório consigo mesmo. É como se recolhesse dentro de si 

seus próprios raios, em vez de emiti-los. A luz e o calor diminuem e por fim se 

extinguem. (JUNG, 1946  [1984], par. 778). 

 

 A primeira fase da vida está associada à infância, adolescência e juventude e as metas 

desta etapa estão voltadas para o mundo externo. Cada indivíduo está em busca de sua 

realização profissional, pessoal e social, sendo semelhante ao Sol que busca o ponto mais alto. 
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Ela é primordial, pois é a partir dela que o indivíduo alcança uma posição na sociedade e 

conquista pontos importantes para a continuidade de sua vida. Stevens (1993) explicita que 

nesta fase da vida o indivíduo tem que se haver com a profissão, as relações afetivas e a 

paternidade.  

 Em um segundo momento, composto pela maturidade e velhice, a tarefa torna-se 

outra. Segundo Jung (1946 [1984]) a nova fase pode ser percebida a partir de uma maior 

introspecção vivida pelo indivíduo em seu processo. Os raios, de acordo com sua metáfora, 

que atingiram o seu mais alto grau, iniciam um declínio, que pode ser observado a partir das 

mudanças corporais experienciadas a partir de determinado momento na vida, mas não 

necessariamente se trata de um declínio do ponto de vista do desenvolvimento psicológico. 

Na segunda metade da vida, aspectos não vividos na primeira metade, podem ser cuidados e 

valorizados, há uma inversão dos valores até o momento vivenciados e isto pode ser gerador  

de conflitos, uma vez que as tarefas e buscas que eram comuns até esta fase da vida, tornam-

se diferentes.  

 Stein (2006), ao descrever o processo de individuação, complementa a ideia descrita 

acima, com importantes aspectos a respeito das transições. Segundo o autor a individuação 

contém três estágios: nutrição/contenção, adaptação/ajustamento e centralização/integração.  

 O primeiro estágio se refere à infância, o segundo ao início e meio da fase adulta, e o 

terceiro à meia idade e velhice. No caso do presente trabalho, o foco recai sobre a segunda 

fase mencionada, considerada como adaptação/ajustamento. Esta escolha tem como base o 

início da vivência da paternidade que ocorre na fase, em grande parte dos homens, mesmo 

com as experiências cada vez mais tardias de parentalidade observadas socialmente.  

 Nesta fase, de acordo com o autor, a realidade deve ser entendida como um todo ao 

abarcar as dimensões psicológica, física, social, cultural e econômica que desafiam o 

indivíduo e sobre as quais possui pouco controle. Lidar com a realidade significa enfrentar 

questões tanto internas quanto externas como, por exemplo, amor e morte, emprego e carreira, 

clima, sexualidade, ambição, expectativas alheias, o corpo com suas vicissitudes, dentre 

outras. Nas tarefas pode ser incluída a vivência da paternidade e das relações familiares, além 

das responsabilidades que acompanham o ser pai.  

 É importante destacar que as etapas descritas não devem ser vistas como separadas, 

uma vez que indicam focos e atitudes predominantes durante uma determinada época da vida. 

Podem ser vistas como estágios de crescimento e desenvolvimento que gradualmente são 

vivenciados, ou seja, as vivências se acumulam, mas há uma atuação menos ou mais 
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acentuada de cada uma delas de acordo com a fase da pessoa. Apesar das passagens 

ocorrerem de forma gradual, elas não são vividas facilmente uma vez que, segundo Stein 

(2006), nos momentos de transição são experienciadas as maiores crises da individuação, a 

primeira na adolescência e início da vida adulta e a segunda na meia-idade. 

 Com base nesta concepção, nota-se que o processo do indivíduo é composto por etapas 

complementares e, em um movimento em espiral, as atividades posteriores revisitam as 

anteriores com o intuito de aprimorar e de rever conceitos e hábitos presentes. No caso da 

paternidade, pode-se pensar no desenvolvimento do papel de pai e na revisão da própria 

experiência como filho e dos sentimentos a ela associados.  

 Faria (2001) descreve os diferentes momentos do ciclo vital vividos a partir da relação 

pai-filho(a). Segundo o autor, a paternidade percorre, geralmente, todo o ciclo vital: o homem 

se torna pai na primeira fase da vida adulta e na ocasião se depara com a infância do filho; na 

passagem para a maturidade seus filhos se iniciam na adolescência; na maturidade os filhos 

são jovens adultos; na passagem para a velhice os filhos são adultos e, na velhice os filhos são 

maduros.  

Desta forma, para cada fase da paternidade, existiriam “tarefas” psicológicas do pai 
que corresponderiam complementarmente às do filho e o bom termo de cada etapa se 

deve aos dois (talvez, num primeiro momento mais ao adulto, supondo este ter um 

grau maior de maturidade do que a criança e por ser também um dos seus 

educadores). (FARIA, 2001, p. 102). 

 

 O cumprimento das tarefas e das novas estruturações que são necessárias na 

paternidade devem estar associadas à consciência do papel que o homem assume ao se tornar 

pai. A paternidade se insere em um novo contexto, no qual é vista como um projeto de vida do 

homem, ele deixa de ser mero espectador no cuidado e assume um papel ativo no sentido de 

se planejar e se organizar para as novas demandas que surgem. (VELÁZQUEZ, 2004; 

PICCININI, SILVA, GONÇALVES, LOPES & TUDGE, 2004; PICCININI & SILVA, 2007; 

FAUSTINO E FREITAS, COELHO & SILVA, 2007). 

 As transformações que ocorrem para o pai jovem se iniciam no momento da notícia da 

gravidez de sua companheira. A paternidade pode ser vivenciada e compreendida de formas 

diversas e em diferentes fases do processo da gravidez, e pode delinear-se, à medida que ela 

evolui. A nova vida pode ser vista, ouvida, a partir das imagens e sentida a partir dos 

movimentos do bebê. O homem não experiencia a gravidez de maneira tão evidente como a 

mulher, uma vez que sua vivência não se constitui na corporeidade diretamente, e apesar desta 
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diferença é possível que a partir da experiência com o corpo grávido, ele possa desenvolver-se 

enquanto pai. (DRAPER, 2003; PICCININI, SILVA, GONÇALVES, LOPES & TUDGE, 

2004; FAUSTINO E FREITAS, COELHO, SILVA, 2007; BORNHOLDT, WAGNER, 

STAUDT, 2007 PICCININI, LEVANDOWSKI, GOMES, LINDENMEYER, LOPES, 2009). 

 Faria (2001) detalha de maneira interessante a primeira etapa da vivência paterna, e 

complementa a ideia proposta, uma vez que discute não somente a vivência com a gravidez da 

esposa, mas descreve as mudanças para o homem. Além das responsabilidades relacionadas 

ao papel de provedor, no círculo familiar não serão mais dois elementos, e sim três, e o novo 

pai entrará em contato com suas próprias vivências de paternidade. Trata-se de uma jornada 

heroica do homem, ao abandonar suas atitudes e partir em busca de novas disposições e 

questionamentos.  

 O primeiro momento da paternidade, no qual o pai se depara com a infância do filho, é 

regido pelos arquétipos materno e paterno, e visa os cuidados essenciais e desempenha 

funções educativa e interditora, respectivamente. Esta etapa é dividida em duas subfases: a 

primeira segue o padrão arquetípico da Grande Mãe e está relacionada à alimentação, 

cuidados higiênicos, de saúde e proteção da criança. (FARIA, 2007).  

 Nesta fase a mãe aparece como um elemento mais ativo nos cuidados, embora o 

homem comece a compartilhar as tarefas com a companheira, mesmo que não de maneira 

igualitária. Na pesquisa realizada pelo autor, há uma tentativa dos pais de se inserirem no 

papel de cuidadores primários, porém as atitudes dos participantes não refletem as falas 

relacionadas a este desejo. Esbarra-se em conceitos relacionados à naturalidade do cuidado 

direto para a mulher e nas dificuldades ainda enfrentadas de acessar as dimensões afetivas e 

emocionais como constituintes da natureza masculina. (FARIA, 2007; FAUSTINO E 

FREITAS, COELHO & SILVA, 2007). 

 A segunda subfase é regida pelo Arquétipo do Pai e se estrutura nas tarefas educativas 

e de interdição. Neste momento há uma necessidade cada vez mais acentuada de exercer 

tarefas desenvolvimentais educativas que possuem como principal  objetivo a adaptação da 

criança face à cultura. Estas ações possuem importantes resultados na estruturação da 

identidade infantil, nos aspectos social, sexual, de relacionamento, além de auxiliarem na 

evolução e desempenho acadêmico dos filhos. (CIA, D´AFFONSECA & BARHAM, 2004; 

FARIA, 2007; CIA & BARHAM, 2009; HENNIGEN, 2010).  

 O segundo momento da paternidade, de acordo com Faria (2007), que se relaciona 

com a adolescência dos filhos, compreende um encontro entre duas crises: o início da segunda 
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metade da vida e o início da adolescência. Até esta etapa o indivíduo tem a concepção de que 

seu ego é o centro da psique, o que possibilita sua construção e auxilia no processo de 

adaptação e conquistas no mundo externo, conforme descrito por Jung (1946 [1984]). No 

entanto, na passagem para a segunda metade, as realizações são questionadas e isto faz com 

que o homem se volte para si mesmo e comece a pensar no sentido de sua vida. Neste 

momento, valores que eram necessários e inquestionáveis passam a ser colocados em prova e 

isto conduz a uma reavaliação do que foi feito e a uma busca de novos significados. 

 Esta crise pode ser sentida na vivência da paternidade, uma vez que a fase descrita 

anteriormente, e que corresponde à infância do filho, é repleta de idealização e o pai, em 

geral, identifica-se com uma imagem de herói. Já na passagem para a adolescência, essa 

imagem começa a ser questionada pelos dois polos da relação, pai e filho(a), e as 

desidealizações ocorrem simultaneamente. A vivência não ocorre sem conflitos, e aspectos até 

então inquestionáveis passam a ser repensados tanto pelo pai quanto pelos filhos. Além disso, 

podem emergir conteúdos de aspectos sombrios que eram reprimidos (FARIA, 2007). 

 A desidealização, que ocorre nessa fase, relaciona-se a aspectos da sombra, uma vez 

que é a partir deste momento que se torna possível um contato com o outro como outro. Com 

a vivência da crise, para os polos, inicia-se um ciclo no qual é possível entrar em contato com 

o outro mais autenticamente, mas isso exige sacrifício e, num primeiro momento, promove o 

afastamento e estranhamento entre pais e filhos.  

 Os conflitos podem servir como possibilidade para a renovação dos ideais, conceitos, 

atitudes do pai, de seus projetos e auxiliam no caminho de seu processo de individuação.  

 Estas fases são importantes, no contexto do presente trabalho, por fornecerem dados 

relevantes para a vivência do pai, em especial do pai singular, uma vez que seus 

questionamentos são acrescidos pelo aspecto da viuvez, o que pode contribuir ou não para seu 

processo de desenvolvimento.  
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4 OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo geral  

Este estudo objetiva investigar as transformações psíquicas ocorridas no exercício da 

paternidade durante o processo da viuvez.  

 

4.2 Objetivos específicos 

Investigar os significados da viuvez para o homem que é pai.  

Analisar o estado de viuvez do homem/pai e a interferência dela em seu processo de 

individuação.  
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5 MÉTODO 

O método utilizado nesta pesquisa foi o qualitativo. A escolha deste método se 

justifica, uma vez que a pesquisa qualitativa permite a busca pela compreensão do  fenômeno 

de estudo em seu ambiente usual. É possível analisar a maneira como as pessoas vivem, 

comportam-se e atuam, o que pensam, suas atitudes, dentre outros (SAMPIERI, COLLADO, 

LUCIO, 2006). Sua meta não é fornecer respostas quantificadas para as questões de pesquisa. 

Este método permite levantar hipóteses que auxiliem na compreensão de um determinado 

fenômeno. Com isso, garante profundidade aos dados, riqueza interpretativa, contextualização 

do ambiente, e possibilidade de focar nos detalhes e experiências únicas (SAMPIERI, 

COLLADO, LUCIO, 2006). 

Ao possibilitar a compreensão e busca de fenômenos únicos nas experiências vividas, 

o método pode ser visto com especial valor para a promoção de conhecimento em áreas ainda 

pouco exploradas, como é o caso da presente pesquisa que trata da questão da viuvez 

masculina.  

Um aspecto a ser destacado, segundo Rocha (2005), é o fato de que na pesquisa 

qualitativa o pesquisador deve ser entendido como parte do processo de pesquisa e suas 

reações e emoções devem ser observadas, uma vez que são fonte de dados para a pesquisa. O 

conhecimento é construído a partir da interação, ou seja, as reflexões do pesquisador a 

respeito de sua pesquisa é parte do processo de produção de conhecimento. 

Penna (2009) reforça a ideia mencionada ao afirmar que na abordagem simbólico-

arquetípica do método junguiano, pesquisador e pesquisado formam um par de opostos que 

são complementares, no qual se estabelece uma relação dialética que transforma os dois lados. 

Os opostos devem ser diferenciados, mas não um em detrimento do outro, mas sim em uma 

relação de trocas mútuas. 

 

5.1 Procedimento 

Em uma pesquisa qualitativa, segundo Alves Mazzotti e Gewandsnajder (1998), 

podem estar presentes diferentes procedimentos e instrumentos de coletas de dados. Na 

presente pesquisa foram utilizados a entrevista semi-aberta (Anexo A), como procedimento, e 

o desenho temático, como instrumento. 

 De acordo com Alves Mazzotti e Gewandsnajder (1998), a entrevista permite tratar de 

temas complexos que, se investigados de outra forma, dificilmente seriam abordados em 
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profundidade. De um modo geral, as entrevistas qualitativas não possuem uma estrutura 

rígida, assemelhando-se a uma conversa. O pesquisador, geralmente, está interessado em 

compreender os significados atribuídos pelo sujeito a situações, processos e rituais que fazem 

parte da vida cotidiana.  

 Foram realizados quatro encontros previamente agendados com duração de uma hora e 

meia, aproximadamente. A entrevista escolhida foi do tipo semi-aberta, de profundidade, a 

partir de um roteiro com questões a serem investigadas, que funcionaram como norteadores 

da conversa. O modelo é adequado à pesquisa, uma vez que permite tanto ao participante 

como ao pesquisador uma possibilidade de apresentação, bem como de troca, além de garantir 

que os objetivos sejam devidamente trabalhados. O roteiro é constituído por questões centrais 

que podem ser alteradas ou acrescidas ao longo da entrevista.  

 Os temas abordados, inicialmente se referiam à identificação do participante. 

Posteriormente, o foco recaía sobre o processo de luto, com o intuito de observar as relações 

estabelecidas entre o casal e a dinâmica familiar presente, bem como a vivência de perda. Em 

seguida, as questões abordaram o momento vivenciado pelos participantes, procurando 

comparar possíveis diferenças entre as duas situações vivenciadas, paternidade antes e após a 

perda, e as novas perspectivas que se apresentaram a cada um dos participantes.  

 As entrevistas foram gravadas, após o consentimento do participante, e o conteúdo 

delas foi transcrito integralmente.  

Além da entrevista, foi utilizado o desenho temático. Muitas pesquisas têm 

demonstrado a importância do desenho como forma de expressão do inconsciente do 

indivíduo e como uma rica fonte de insights a respeito de conteúdos psíquicos. Penna (2009) 

relata que as técnicas expressivas de caráter projetivo são importantes fontes para a apreensão 

do fenômeno a ser estudado e visam revelar os conteúdos inconscientes presentes neste.  

Segundo Furth (2004) há duas categorias de desenhos que podem ser discutidas: 

desenhos espontâneos e desenhos de improviso. Os primeiros são aqueles realizados por conta 

própria e que não possuem uma solicitação externa. No caso dos desenhos de improviso, a 

execução é realizada após um pedido, não há uma preparação prévia do sujeito, e esta foi a 

categoria utilizada nesta pesquisa. 

Em qualquer dos dois tipos, deve-se estar atento à postura frente a análise do desenho, 

pois um passo de extrema importância é ter consciência de que não é possível analisar um 

desenho com ideias previamente estabelecidas. Isto pode ser percebido na seguinte passagem: 

Ouvir com os olhos é algo formidável, mas na verdade, a pessoa que aborda a 
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análise do desenho com apreensão é quem tem mais chances de sucesso. A pessoa 

não apenas teme não saber: ela normalmente não sabe, o que é muito bom de certa 

forma. A figura sabe e precisamos apenas “escutá-la”. Em resumo, existe apenas 

uma única regra na interpretação de desenhos: saber que não sabemos. (FURTH, 

2004, p. 78). 

 

 O trabalho com desenhos, segundo Furth (2004), permite uma interação de 

informações de várias áreas da psique individual que são manifestas ou reprimidas. Há uma 

ampliação do que ocorre na interação consciente, e é possível alcançar um diálogo 

inconsciente entre a linguagem das imagens e o indivíduo. Esta ampliação é importante para o 

presente trabalho, pois permite a observação de dados além dos fornecidos em entrevista. 

 Foram solicitados três desenhos distintos: no primeiro o participante desenhava o que 

sentiu durante a entrevista ao abordar as questões levantadas; no segundo desenhava sua vida 

antes e após a perda; e no último desenhava seu papel como pai antes e após a perda. É 

importante ressaltar que nos casos em que estava envolvida situação de doença, e que houve 

um determinado tempo entre o diagnóstico da doença e o falecimento, também foram 

solicitados desenhos que demonstrassem o processo durante a doença, ou seja, a vida antes, 

durante e depois da perda e o papel de pai antes, durante e após a perda. Ao término, os 

participantes falaram a respeito de si, procurando retomar aspectos da entrevista e do que o 

desenho despertou.  

  

5.2 Participantes 

Os participantes desta pesquisa foram três homens, adultos, que perderam sua esposa 

num período compreendido entre seis meses e três anos antes de sua participação na pesquisa, 

e que possuíam filhos em idade escolar.  

O número não foi maior devido às dificuldades encontradas para encontrar sujeitos 

que tivessem as características descritas acima, pois mesmo após divulgação junto a grupos de 

apoio de viúvos e rede social da pesquisadora, poucos tiveram interesse em participar e deste 

pequeno grupo somente três se encaixavam nos critérios para o estudo, uma vez que alguns 

tinham filhos com idade acima da escolhida ou já viviam com outra companheira, dentre 

outras questões.  

Os critérios para a inclusão na pesquisa foram os seguintes: 

a) Homens viúvos. 

b) Idade: tratava-se de um estudo com a população adulta e a faixa etária dos 
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participantes foi de trinta e quatro a cinquenta e seis anos, pois esta foi a faixa dos 

participantes que se dispuseram a colaborar com a pesquisa. 

c) Tempo decorrido após a morte: homens que tivessem sofrido a perda da esposa em 

um período entre seis meses e três anos. Este período foi estabelecido, pois, segundo Mazorra 

(2009), no início o enlutado está mais vulnerável e com maiores dificuldades para a 

construção de significados e observação das transformações ocorridas após a perda. Ainda 

segundo a autora, não é possível precisar quanto tempo leva um processo de luto, por esta 

razão o prazo decorrido desde a morte foi determinado com o intuito de considerar os 

participantes como enlutados e conhecer como os pais vivenciavam o momento e atribuíam 

significado à experiência. 

d) Filhos: o estudo tinha como objetivo analisar questões referentes à paternidade após 

o falecimento da esposa e, com isso, a idade escolhida dos filhos, idade escolar, refere-se ao 

fato de que nesta idade a dependência em relação às figuras parentais pode ser vista de 

maneira mais evidente, o que auxilia na investigação do objetivo proposto. Nestas condições o 

impacto referente à perda da esposa se mostra de forma contundente e é possível observar 

com maior clareza a conduta paterna.  

 

5.3 Local 

As entrevistas foram realizadas em locais diferentes, de acordo com a disponibilidade 

dos participantes. A preocupação, no entanto com os locais, foi a de garantir a 

confidencialidade e a privacidade do participante da pesquisa, bem como uma maneira de 

assegurar ambiente livre de interferências externas.   

 

5.4 Procedimento de análise de dados 

 A análise dos dados teve início ao longo do processo de coleta. Desde o contato inicial 

e durante as entrevistas, tentava-se compreender o que era dito de forma verbal e não-verbal e 

eram observados os detalhes, na tentativa de apreender dados relevantes para o objetivo da 

pesquisa.  

 A análise das entrevistas foi realizada de acordo com o método proposto por Penna 

(2009). Em um primeiro momento as entrevistas transcritas foram lidas, de modo a levantar 

impressões. Posteriormente foram surgindo hipóteses, a partir do diálogo do material com a 

teoria tida como base, ou seja, a Psicologia Analítica, bem como com o objetivo da presente 
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pesquisa de analisar as transformações relacionadas à vivência da paternidade na situação de 

viuvez.  

 Segundo a autora, esta etapa exige do pesquisador uma diferenciada postura, como se 

estivesse diante de algo que em sua essência é desconhecido, promovendo uma compreensão 

do fenômeno da paternidade na viuvez de maneira mais ampla e não somente literal ou 

descritiva. Desde o momento da escolha do tema para a pesquisa não se sabe ao certo a 

extensão do significado que este tem, seja para a própria pesquisadora, seja para os 

participantes. Com isso não se deve ter como foco somente os aspectos conscientes 

relacionados a tal fenômeno, por mais que alguns motivos pareçam óbvios, mas deve-se 

atentar também àqueles que não permanecem na superfície, mas que subjazem o inconsciente 

da pesquisadora e dos participantes. Palavras, gestos, atitudes, atos falhos, sonhos, medos, 

inseguranças, comentários, desenhos, todos estes elementos fazem parte deste momento de 

análise, uma vez que não se fica somente com o que é dito, e sim com o todo que compõe o 

fenômeno.  

 A partir da análise do material, as entrevistas foram organizadas em categorias 

previamente dadas, baseadas nos temas propostos no roteiro de entrevistas, construídos a 

partir do levantamento bibliográfico: histórico do participante, relação com a esposa, processo 

de luto, dinâmica familiar, suporte social e modelo de paternidade. Posteriormente, para a 

discussão, estas categorias foram utilizadas como ponto de partida e juntamente com a teoria 

serviram como meio de ampliar e aprofundar a análise dos dados.  

 Para a realização da análise dos desenhos temáticos foram seguidos diversos passos 

propostos por Furth (2004): prestar atenção à primeira impressão causada pelo desenho; 

observação de como o desenho foi construído, desde materiais, tamanho do desenho, cores 

utilizadas, objetos presentes na figura, relatos do sujeito durante a realização e após o término 

do desenho; e, reunião de todos os dados coletados e construção de uma interpretação. 

Após os passos, os materiais foram reunidos a partir do desenho e das falas presentes 

na entrevista de forma a permitir uma organização tal dos dados que levasse a uma reflexão 

referente ao problema de pesquisa.  

A apresentação dos dados foi feita de maneira tal a auxiliar o leitor a entrar no mundo 

dos participantes e compartilhar as vivências e experiências deles em seu processo de luto e 

de paternidade, para que pudesse ser discutido, analisado e experimentado, como foi por mim, 

o tema da paternidade na viuvez.  
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5.5 Cuidados éticos 

 A presente pesquisa está pautada na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde, a respeito de pesquisas envolvendo seres humanos, que visa 

salvaguardar a autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, privacidade e 

confidencialidade.  

 Pode-se destacar como aspectos éticos da pesquisa: o consentimento livre e 

esclarecido (Anexo C), lido e assinado pelos participantes; o comunicado de pesquisa (Anexo 

D), garantia de que danos físicos, emocionais ou de qualquer outro tipo seriam evitados, 

procedimentos que asseguram a confidencialidade e a privacidade dos envolvidos, liberdade 

dos participantes de se recusarem ou se retirarem em qualquer momento da pesquisa e 

respeito aos valores sociais, culturais, morais, religiosos e costumes dos envolvidos.  

 Os participantes foram informados de que as entrevistas seriam gravadas em áudio, 

garantindo-se o sigilo das informações obtidas e que sua privacidade seria preservada. Além 

disso, foi esclarecido que as informações seriam utilizadas para a elaboração de dissertação de 

mestrado e apresentação em publicações e eventos científicos. Caso necessário, seria 

oferecido atendimento psicológico, sem qualquer ônus, aos participantes, uma vez que a 

população enlutada é potencialmente vulnerável.  

 O projeto da presente pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no processo número 198/2010, em 09 de 

agosto de 2010; e, somente, após esta data, foi iniciada a coleta de dados.  
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6 RESULTADOS E ANÁLISE 

 A seguir, são apresentadas as vivências dos participantes Henrique, Lucas e Ivan. 

Foram utilizados trechos dos discursos dos participantes para ilustrar os conceitos explorados 

na análise. Em situações em que há interlocução com a pesquisadora, para assinalar o autor de 

cada fala, foram utilizadas as iniciais dos nomes.  

 Os dados foram organizados da seguinte maneira: 

 a) Contato inicial 

 b) Histórico do caso  

 c) Análise  

 

PARTICIPANTE 1: HENRIQUE 

  

 Henrique (56 anos) 

 Daniela: esposa (faleceu aos 56 anos) 

 Carlos: filho (18 anos) 

 Karen: filha (13 anos) 

 Sônia: sogra (81 anos) 

 Tempo de casamento: 24 anos e 9 meses 

 Tempo transcorrido entre o falecimento e a participação na pesquisa: 4 meses  

 

 a) Contato inicial 

 Henrique foi muito solícito desde o primeiro contato via telefone para participar da 

pesquisa. Informou que seu cunhado soube da pesquisa após divulgação realizada em grupo 

de auxílio a viúvas e viúvos e que ele tinha interesse em auxiliar no projeto.  

 Após breve descrição da dissertação, expliquei os objetivos do trabalho, os 

procedimentos e encontros que seriam necessários e ele aceitou participar. As entrevistas 

foram realizadas em consultório privado. 

  

 b) Histórico do caso 

 Henrique é um homem de cinquenta e seis anos, vendedor, evangélico. Vive com os 

filhos Carlos (dezoito anos), Karen (treze anos) e com sua sogra Sônia (oitenta e um anos). 

No início das entrevistas, fazia quatro meses que o participante havia perdido a esposa. Como 
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a proposta do trabalho era a partir de seis meses, houve um intervalo maior entre o primeiro e 

o segundo encontro.  

 Sua esposa, Daniela, faleceu aos cinquenta e seis anos, em decorrência de um câncer, 

com o qual lutava há dois anos. Este foi um período bastante difícil para o casal, pois somente 

os dois sabiam do diagnóstico e não compartilharam com ninguém, nem mesmo com os 

filhos.  

 Daniela trabalhava em um salão como manicure e durante o período de seu 

adoecimento continuou seu trabalho, mesmo passando por tratamentos bastante complicados 

como, por exemplo, a quimioterapia.   

 Foram casados por vinte e quatro anos e nove meses e tiverem dois filhos, Carlos e 

Karen. Residiam na casa da sogra há alguns anos e estavam no aguardo do término das 

reformas em apartamento que adquiriram, e no qual Daniela não chegou a morar.   

 Eles eram um casal bastante unido e conseguiram por dois anos enfrentar uma série de 

tratamentos e dificuldades, sem deixar de lado o cuidado dos filhos, embora em alguns 

momentos ficassem em segundo plano.  

 Com o falecimento, uma série de questionamentos vieram à tona pela situação de 

segredo que foi gerada em torno da doença e este foi um importante fator nos momentos do 

velório e do enterro, pois amigos e familiares vieram com acusações e o rito não pode ser 

vivenciado adequadamente, uma vez que ao invés de velar a esposa, ele teve que responder a 

um verdadeiro interrogatório.  

 A vida dos três se modificou após a perda, mas pouco era falado e comentado a 

respeito da ausência da mãe. O segredo vivido na doença permanecia após o falecimento, 

como se nada pudesse ser falado a respeito dela, e somente deveriam ser lembrados os bons 

momentos e não a tristeza e a saudade.  

 A filha Karen iniciou processo psicoterapêutico após a perda, pois estava com 

dificuldades de entender o que havia ocorrido e não conseguia conversar com o pai a respeito 

de determinados assuntos do universo feminino. A terapia, neste sentido, era vista como um 

espaço de dúvidas e de desabafo.  

 Henrique contava com a ajuda de sua sogra, que o auxiliava em algumas tarefas, mas 

grande parte do cuidado e educação dos filhos ficou sob sua responsabilidade. Ele assumiu a 

missão de cuidar dos filhos e exercia este papel de maneira prática e eficaz, contando com a 

ajuda de livros e em especial da internet, na qual procurava respostas para suas dúvidas.  

 Desde o início ele se mostrou interessado em contribuir com a pesquisa e repetia 

constantemente que era a primeira vez que participava de um estudo para uma universidade. 
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Foi interessante, pois ele dizia que queria “fazer o melhor para você” (sic), no caso eu como 

pesquisadora, como se houvesse um certo  ou errado, ou ainda como se fosse ser escolhido 

dentre os outros participantes como o melhor, o mais comunicativo.  

  

 c) Análise  

  

 1. Relação com a esposa 

 O relacionamento entre Henrique e Daniela, desde o namoro, era marcado pela divisão 

de tarefas e cumplicidade do casal, segundo ele. Eles se casaram e logo tiveram de se mudar 

para outra cidade e um apoiava o outro nos projetos que tinham e em momentos de 

dificuldades. A ideia dos dois era de que tudo o que acontecesse deveria ser compartilhado e 

tudo que tivessem deveria ser da mesma maneira, para que juntos pudessem construir algo e 

pudessem desfrutar da vida que tinham construído. Um exemplo disto pode ser visto em um 

trecho em que menciona o sistema de casamento que tiveram.  

Casamos com comunhão universal de bens, o que era meu antes do casamento e o 

que era dela antes do casamento era tudo dos dois. Nós casamos sem nada, tinha 

carro, tinha um pouquinho de dinheiro no banco, essas coisas. (sic) 

 

 A ideia de começarem juntos uma vida era bem presente no discurso de Henrique e 

eles pareciam concordar neste sentido. Logo que casaram foram morar em outra cidade e este 

foi o único período em que moraram juntos sem uma terceira pessoa, pois ao retornarem para 

a cidade de origem foram morar com a mãe de Daniela e lá ficaram. Durante o período em 

que moraram com a sogra tentaram por duas vezes mudar de casa, na primeira não foi 

possível, pois Daniela considerou a região da casa que compraram perigosa e, na segunda vez, 

não conseguiram mudar devido aos tratamentos que ela enfrentava, uma vez que significativa 

parte da renda foi destinada a isto.  

 Mesmo morando em uma casa que não era a deles, os dois tinham um relacionamento 

franco e próximo e a sogra não interferia na relação dos dois. O casal era, segundo ele, unido 

e os dois tinham em mente que independentemente do que enfrentassem, permaneceriam 

juntos para seguir em frente.  

O nosso casamento era franco, a gente falava sobre tudo. Se tiver que acontecer 

algum problema, alguma coisa, eu e você é que vamos resolver, pode ser mais difícil  
mais fácil, o que for. (sic) 

 

 Os problemas que tiveram, seja em termos de discussão ou até mesmo a doença de 

Daniela, eram conversados e, na medida do possível, procuravam não se estender em 



61 
 

discussões desnecessárias. O objetivo dos dois era de se manterem o mais próximos possível e 

a postura que Henrique assumia, neste sentido, era de que se algo estivesse saindo do 

controle, ele se retirava para se acalmar e depois retornava para poder resolver a situação. Em 

alguns momentos isto parecia soar como uma fuga de conflitos, pois ele dificilmente 

enfrentava seus problemas, o que é reforçado pela situação vivida juntamente com a esposa, 

ele não dizia o que sentia, tentava permanecer indiferente, como se não fosse atingido pela 

doença, pela possível perda.  

Mas a gente sempre foi muito próximo, nunca tivemos problema, 24 anos e 9 meses 

que vivemos juntos, nós discutimos três vezes. Mas discussão que é o seguinte, não 

dura mais do que 10 ou 15 minutos, porque quando começa a ficar muito ruim, duas 

pessoas, você nunca vai chegar num acordo. Então, eu virava as costas e saía. (sic) 

 

 A cumplicidade que fazia parte da relação foi comprovada e provada durante o período 

da doença de Daniela. Ela pediu a ele que não comentasse com ninguém o que estava 

acontecendo e eles diziam para as pessoas que ela tinha um “problema no sangue” (sic). Nos 

momentos de angústia e desespero dela, ele procurava se manter calmo e apoiá-la, mesmo que 

às vezes tivesse que esconder os próprios sentimentos ou que tivesse que ser duro com a 

mulher pedindo que parasse de chorar ou de se desesperar. Ele tentava, a qualquer custo, 

mantê-la alegre e feliz, procurava fazer piadas para distraí-la e não demonstrar o que sentia 

para não abatê-la ainda mais.  

 Nesta situação, a sinceridade que parecia ser uma das características do 

relacionamento não pôde ser plenamente vivida, pois eles só tinham um ao outro e caso ele 

ficasse fragilizado, ela perderia a base. Após o falecimento, ele dizia que levaria o ônus da 

culpa por não ter falado, mas constantemente afirmava que não falaria para ninguém, pois era 

um pedido dela. Isto novamente demonstra a importância do pedido para Henrique e o modo 

como os dois se relacionavam. Mesmo não podendo ser totalmente honestos um com o outro, 

eram importantes o apoio mútuo e a cumplicidade que mantinham no relacionamento.  

 O fato de ele não se expor e não conseguir falar para ela o que sentia, poderia afastá-lo 

cada vez mais do próprio sofrimento e esta pode ser uma das razões pelas quais durante as 

entrevistas o discurso era de que a vida deveria continuar e de que deveria seguir em frente, 

como se este fosse o único caminho possível, seguir em frente sem sofrer, sem se dar conta da 

perda, da dificuldade que enfrentava.  

 O casal tinha uma série de planos juntos, dentre eles mudar para o apartamento que 

vinham reformando, mas não foi possível completar muitos destes planos e Henrique teve que 

continuar sem sua companheira.  

Infelizmente não deu para realizarmos todos os nossos sonhos. (sic) 
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 Daniela faleceu pouco tempo antes de completarem 25 anos de casados, eles fariam 

bodas de prata após três meses de seu falecimento. Durante o tempo em que estiveram juntos, 

além da divisão e da cumplicidade, o casal procurava fazer atividades junto com os filhos e 

tentavam organizar os sonhos de cada um de maneira que um não fosse preterido em função 

de outro.  

 Eles viveram uma vida estável e tranquila, segundo ele, e procuravam participar 

igualmente das tarefas de casa, da educação e cuidado dos filhos e do relacionamento do 

casal, apesar de em alguns momentos esta divisão ter um viés de politicamente correto. Em 

alguns momentos do discurso, ele se descrevia como alguém que sabia o que fazer, que sabia 

o que dizer e nestas situações colocava a companheira em uma posição inferior, mas em 

outros ele a exaltava como uma grande companheira.  

 Mesmo com as variações mencionadas, uma linha que se manteve foi a da importância 

do relacionamento e da união que o casal tinha.  

A gente sempre viveu uma vida estável, tranquila. Ela era uma super dona de casa, 
super mãe, super esposa. (sic) 

 

 É possível observar que ele não se permitia sofrer e que não permitia que os que 

estivessem próximos dele também de sofrer. Não havia lugar para o sofrimento, incerteza, 

fragilidade, nem para grandes alegrias. A tentativa era de permanecer o máximo possível no 

lugar conhecido da estabilidade, afastado dos sentimentos, sejam positivos ou negativos.  

 

 2. Processo de luto 

 O discurso de Henrique referente à perda da esposa variou ao longo das entrevistas, 

pois em alguns momentos conseguia demonstrar ou relatar o pesar que sentia e em outros 

descrevia a situação como algo “normal” (sic). Estas atitudes estiveram presentes em todos os 

momentos, e a última era a mais facilmente observada, enquanto que a primeira era vista mais 

em suas expressões do que em suas falas.  

 A normalização era complementada por uma atitude de autoengrandecimento e 

autoafirmação em relação aos seus filhos, à sua esposa, a pessoas próximas a eles e até 

mesmo comigo. Frases desqualificadoras e generalizadoras eram utilizadas como, por 

exemplo, “(...) mulher tem o hábito de Atroveran, Buscopan, essas coisas”, “praticamente a 

mulher depois de uma certa idade os órgãos reprodutores não interessam mais”, “minha roupa 

eu passo tão bem quanto um tintureiro”, “o pessoal acha que vai pedir dinheiro”, dentre 
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outras.  

 Além das frases acima citadas, constantemente ele falava a respeito de dinheiro e de 

como estava nos melhores lugares, nos melhores hospitais e que frequentava os melhores 

salões de festa de São Paulo. Tudo no que estava envolvido era o melhor, ou pelo menos era o 

que tentava sempre ter, mesmo que demandasse um esforço extra para alcançar.  

 A impressão que ficava era a de que a aparência era mantida a qualquer custo, não 

importava por cima do que ele estava passando, o importante era se manter no topo. Suas 

emoções e sentimentos não eram demonstrados e um senso prático os substituía como se fosse 

necessária somente a praticidade para lidar com a morte de sua esposa e com as tarefas 

adicionais relacionais à perda. Era apenas mais um elemento em seu vasto currículo.  

 As entrevistas foram repletas de conteúdo e de informações, mas pouco relacionadas à 

sua vivência enquanto viúvo e enquanto pai. Em poucos momentos ocorriam deslizes em seu 

discurso que explicitavam o que de fato ele vivia ou até mesmo o que aparentava querer dizer. 

Por trás da máscara de que tudo estava perfeito apareciam surpresas como quando revelou que 

emagreceu muito durante o período de doença de sua esposa ou na seguinte frase “A vida é 

uma eterna alegria, até que ela nos dá uma rasteira.” (sic). Ao ler esta frase a primeira 

inquietação que ela gerou foi a contradição entre eterna e a expressão até que. Uma palavra 

invalida a outra.  

 Sua tentativa de tentar fazer o melhor para a pesquisadora impedia que ele fizesse o 

melhor para ele, ou seja, ao tentar responder adequadamente às questões, ele abria pouco 

espaço para a exposição dos próprios sentimentos, como se houvesse uma maneira correta de 

responder e não como se dependesse de suas vivências.  Um espaço foi dado para que ele 

pudesse falar a respeito de sua vida, de sua vivências, de suas novas tarefas, mas ao invés 

disso ele procurava o que era melhor para o outro, como se soubesse o que eu queria ouvir, ou 

como se imaginasse o que seria mais bem aceito. 

 A impressão era de que para lidar com os eventos a maneira que ele encontrou foi se 

afastar. O afastamento pode ser visto no modo como chamava seus filhos, mencionando 

poucas vezes os nomes deles e na maneira como relatava os fatos que viveu, parecia que ele 

contava uma vivência de um terceiro, não a dele.  

 Em seu discurso foram percebidos poucos momentos de tristeza e em nenhum dos 

encontros houve qualquer indício de choro ou voz embargada e isto contrastava com sua 

expressão facial e seus olhos. Havia algo em seu olhar que transmitia uma tristeza profunda, 

um pesar, mas isto não era relatado ou era rapidamente abafado. Os relatos eram monotônicos 
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e, em geral, acompanhados da frase “A vida tem que continuar” (sic), o que aparentava um 

constante afastamento do que viveu e ainda mais do que sentia. Mas não era somente ele que 

deveria se manter afastado do sofrimento, seus filhos e sua esposa, durante o processo de 

adoecimento, eram cobrados na mesma direção.  

 Ao falarem a respeito da mãe, segundo Henrique, os filhos procuravam focar nos 

atributos e qualidades que ela tinha e, quando tristes, Henrique dizia que não deveriam ficar 

tristes, porque ela fizera muitas coisas boas e logo lhes pedia que lembrassem delas, das 

coisas boas, com pouco espaço para a expressão dos sentimentos dos filhos no processo. 

Evitar foi a saída, mesmo que nem sempre eficiente, mas não havia espaço para a expressão 

dos sentimentos, da dor, da falta, não havia permissão para a oscilação necessária entre a 

restauração da vida e a vivência da perda. A impressão que passava era a de que tinha sido 

criado um tabu em relação à morte de sua esposa. 

 A fala dele em relação à própria experiência e em relação às pessoas próximas, por trás 

da postura narcísica de autoengrandecimento, podia ser vista como de significativa fragilidade 

e dependência.  

 Ao não validar o sentimento ou a vivência do outro ele se destacava como alguém 

superior, como alguém que sabia mais ou que facilmente superava o que ocorrera. Os trechos 

a seguir são bons exemplos da postura descrita:  

Quando eu perguntei a segunda vez, ela desabou a chorar, chorava. Nós estávamos 

indo para casa, trânsito fora de sério. Se alguém ver poderia pensar que eu estava 

maltratando, que estava brigando, poderia até tentar explicar, mas não iriam aceitar, 

eu falava para ela parar de chorar. (sic) 

 

Mas vivendo de aparência para não prejudicar os outros, mas nós é que estávamos 
sofrendo, então nós dois carregando as coisas. E eu sempre centrado. Às vezes dava 

aquela crise de desespero nela, pegava ela no canto e dizia: 'Olha, você não tem que 

ficar chorando, tem que estar sorrindo, tem que dar graças a Deus que hoje levantou.' 

(sic) 

  

 A noção de aparência tinha sentido com suas falas, mas a dúvida que pairava era com 

relação à validade da afirmação de que a aparência era para não prejudicar os outros. Nos dois 

trechos a aparência parece vir em nome de sua reputação, de sua imagem e não como uma 

proteção para outra pessoa, mesmo porque o outro com quem ele diretamente se relacionava, 

sua esposa, tinha sido ignorado ou silenciado. Ele levava uma vida, neste momento, de 

aparência e silêncio, como se precisasse se esconder de seus medos de ter que lidar com a 

perda, com o sofrimento, com sentimentos extremos. Estes apareciam como monstros que o 

perseguiam.   
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 Estes monstros ao serem analisados aparecem como aspectos internos do próprio 

Henrique e podem ser resultantes da maneira como as situações da doença e da própria perda 

foram enfrentadas, uma vez que o mecanismo predominante pode ser caracterizado pela falta 

de comunicação e segredo a respeito do luto vivido e pela utilização de mecanismos de 

negação e cisão dos sentimentos evocados pela perda e pela doença. Neste sentido, os 

aspectos negados e negligenciados passaram a compor aspectos sombrios relacionados à 

perda e como tais deviam ser esquecidos e não mencionados. Estes monstros ou fantasmas 

que não podiam ser pensados e significados, tornaram-se maiores à medida que não eram 

olhados e o sentimento é de que não era possível lutar contra eles, gerando desamparo, 

desespero e impotência. Evocar tais conteúdos poderia ser extremamente dolorido e difícil, e a 

repressão foi escolhida como o melhor caminho. Mas nem sempre era possível controlar estes 

aspectos e em alguns momentos eles apareciam projetados em pessoas de fora, em 

comentários que ele fazia em seu discurso e nos desenhos solicitados.  

Inclusive tinha uma senhora, muito bem de vida, tinha dois filhos médicos formados 

e soube do caso e ao invés de levantar ela um dia, e ao invés de levantar ela, disse: 

`Olha, tudo bem se você morrer amanhã, já educou bem seus filhos, já está bem 

educado, bem encaminhado.´ Pô, como é que você fala `se você morrer amanhã ou 

depois de amanhã´, um absurdo. (sic) 

 

Olha, tem hora que eu não vou dizer que a gente não explode, mas de resto está tudo 

bem. (sic) 

 

Olha, o problema é se expressar no papel, falando fica mais fácil. (sic) 

 

Por mais que você não queira se preocupar, essa máquina aqui não tem jeito. (sic) 

  

 Pouco antes de sua esposa falecer, Henrique perdeu seu pai de maneira inesperada e a 

postura de que a situação era normal esteve presente.  

Quando ela tava, ela operou no dia 05, ela saiu meio-dia e foi para a UTI. Ao ir para 
a UTI, eu estou esperando o médico para falar comigo, porque não dá para você ver. 

Eu recebo a notícia que meu pai também faleceu a meio-dia. A mulher operando de 

câncer no intestino e meu pai falecendo. Aí tudo bem, normal. (sic) 

  

 Nota-se que há um certo questionamento, uma  ironia na referência de que enquanto a 

esposa opera, o pai falece, mas logo ela se esvai e ele termina seu discurso com “Aí tudo bem, 

normal.” (sic), como se fosse algo que não pudesse ser discutido ou conversado. Conforme 

mencionado anteriormente, a impressão era de que era algo tão difícil de lidar que ele ficava 

como se estivesse em estado de choque ou pelo menos adormecido. A normalidade substituía 

a raiva, o não se conformar, a tristeza, a vontade, o se comprometer. Ao dizer que algo é 
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normal, Henrique se ausentava da situação, qualquer um poderia vivê-la, não é algo particular 

a ele, é algo vivido por todos. De fato, pode-se argumentar que a perda é algo que acontece na 

vida de todos nós, mas o modo como é enfrentada é particular, é único, a pessoa que falece 

tem significados diferentes para cada um e a vivência não é igual, não é normal, é um desafio, 

é ter que enfrentar sentimentos ambíguos, lidar com a própria morte, descer e subir numa 

onda de conflitos e saudades. Não viver isto é normalizar a situação, não se responsabilizar 

pela vida ao lado da outra, esquivar-se das lembranças, enterrar as experiências e somente 

olhar para a frente, para o que virá a partir da perda.   

 Nos desenhos, sua atitude de manter as aparências aparece claramente e em alguns 

momentos, parecia que ele não tinha compreendido a solicitação feita, pois o desenho 

aparentava representar algo totalmente diferente do solicitado. Somente no momento em que 

falava a respeito dos desenhos, em que explicava o que tinha representado, era possível 

entender e compreender o que tinha expresso.  

No primeiro desenho (Anexo E), a solicitação era para expressar como tinham sido, 

para ele, os encontros e os temas suscitados nas entrevistas. Ele desenhou um homem de frente 

e sua principal preocupação durante a execução era a roupa de seu personagem. Comentava a 

respeito do modelo de camisa, de tênis e, em especial, das cores utilizadas. Ao relatar o que 

havia expressado, disse que ele era daquela maneira, sempre tranquilo, sorridente e que assim 

que estava durante sua participação.  

Sua representação reforça a idéia de estar bem para os outros, de fazer sempre o 

melhor para o outro, destacando novamente sua exacerbação na persona e o pouco contato 

com os aspectos vulneráveis e sombrios de sua vida. Mesmo ao relatar suas perdas ele se 

mantém sorrindo, como se esta fosse a atitude esperada, há pouco espaço para a vivência da 

perda e o que é demonstrado é sua capacidade de seguir em frente, de sorrir. As roupas podem 

ser vistas como expressão da persona e nestas ele demonstrou total zelo durante a execução e 

falava a respeito de combinações.  

Ah, então a calça aqui vai ser preta. (…) Modéstia parte eu gosto de roupa preta (…) 

(sic) 

 

(…) às vezes você é atraído pela beleza né, que nem amarelo, verde, gosto de lilás. 

Mas eu comprei uma camisa essa semana, uma camisa riscada, lilás, bonita, não é 

porque é minha não. (sic) 

 

Verde, amarelo, azul e branco, o peito aqui é branco mesmo. (…) O rosto é moreno, 
apesar que eu nasci negro, mas no meu registro consta branco. O tênis é verde para 

combinar com a camisa. (sic) 
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Um aspecto interessante no primeiro desenho é que ele desenhou somente o contorno 

dos olhos, o que não ocorreu nos outros desenhos nos quais desenhou o olho dos personagens. 

A solicitação era que desenhasse como se sentira durante os encontros e ele desenhou somente 

o contorno de seus olhos, a impressão é de que havia um vazio expresso neste momento. Ao 

olhar para a figura é possível observar um cuidado estético, mas sem animação, sem alma. 

Havia uma ausência, algo que transmitia certo distanciamento naquele desenho e isto reforçava 

suas falas dos encontros anteriores. Não havia troca de olhares, era somente o olhar do outro 

penetrando em algo vazio, algo distante. Os olhos eram muito expressivos e não desenhá-los 

podia ser representativo de sua dificuldade de se expressar, de se comunicar, de entrar em 

contato com algo diferente dele mesmo.  

No segundo desenho, foi solicitado que desenhasse como era sua vida antes da perda, 

durante o processo de adoecimento e após a perda. A folha foi dividida em três partes com o 

intuito de auxiliar na visualização das diferentes vivências. Ele desenhou na primeira parte um 

casal e um ônibus, na segunda uma família e uma casa e na terceira a mesma família, mas sem 

a mãe, e um apartamento. Durante a execução também se mostrou apreensivo quanto ao uso 

das cores e justificava o porquê de suas escolhas  

A minha menina de vermelho, ela gosta, mas se der alguma coisa cor-de-rosa, ela 

não gosta (sic).  

  

 Ao olhar para o desenho, ele não demonstrava diretamente uma mudança em sua vida, 

nem mesmo como fora o processo de adoecimento, todos os personagens apareciam sorrindo. 

Isto fica claro em seu relato quando menciona que ele e a esposa procuraram manter “tudo 

como antes” (sic), sua família de fato não mudara e eles continuaram a viver como se nada 

estivesse acontecendo, pelo menos externamente. Após a perda ele relatou “Agora a vida sem 

ela é igual, mas tem que tirar um personagem aqui” (sic). Aparentemente não há alteração e a 

falta desse personagem é pouco discutida entre os que ficaram, como se fosse algo a ser 

evitado, deve-se somente “lembrar os momentos bons” (sic).  

 O desenho parece a história de uma família feliz, de uma vida sem perdas, como se 

houvesse somente ganhos, representados pelos filhos e pelo apartamento.  

 O terceiro desenho foi o mais chamativo, pois a solicitação era para a expressão do 

modo como era a paternidade antes, durante o adoecimento e após a perda. Os filhos somente 

aparecem relacionados a ele na primeira parte, na qual estavam como família, os quatro. Nas 

outras duas, a relação se estabelece com a esposa. A segunda pode ser vista como o exemplo 

mais claro da ideia, pois mesmo com o reforço da instrução de que o desenho deveria estar 
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relacionado com a paternidade, ele desenhou somente ele e a esposa. Na figura aparece uma 

mulher triste e um homem sorrindo em frente a uma clínica. Há uma contradição na imagem, 

pois ao mesmo tempo em que demonstra um sorriso, ao ser questionado, revelou que perdeu 

peso durante o processo e que sua aparência era de uma pessoa mais velha, ele disse:  “Por 

mais que você não queira se preocupar, essa máquina aqui não tem jeito.” (sic). A imagem que 

ele traz de uma máquina é interessante, ao se referir ao próprio corpo, uma vez que em alguns 

momentos realmente parecia como uma máquina, como se estivesse que estar sempre 

sorrindo. 

 Neste segundo trecho, que representa a paternidade durante o processo de 

adoecimento, os personagens e a clínica são pintados de verde e ele relata  

Vou pintar tudo de verde, sei que não tem telhado verde, mas independente da gente 
acreditar em Deus, a gente sempre tinha esperança, os médicos, essas coisas são 

criadas por ele, então você tinha esperança de que com a ajuda dos médicos e a fé 

em Deus tudo ia dar certo né, ainda ia com o tratamento e tudo estaria aqui hoje, mas 

quem manda é Ele lá em cima né. (sic) 

  

 Este relato é um dos poucos que demonstra sua vontade de que a esposa continuasse 

viva, que revela sua esperança de que algo diferente poderia acontecer. Novamente aparece a 

relação com a imagem divina e é interessante que apareça vinculada ao desenho da 

paternidade, pois isto reforça a idéia de que sua relação com seus filhos é baseada em sua 

relação com a figura divina, superior e que fica “lá em cima” (sic).  

 No terceiro trecho do desenho, ele fez o dia do velório, com um caixão e algumas 

pessoas em volta dele e de seus filhos. Os filhos são citados como se passassem pelo mesmo 

interrogatório vivido por ele, mas na realidade não é possível discriminar com clareza os 

personagens do desenho, como se todos fossem vítimas das acusações e, ao mesmo tempo, 

acusadores. As figuras masculinas aparecem tristes e as femininas sorrindo, o que demonstra 

certa incongruência com o momento vivido no desenho. Em seu relato a situação se confirma 

e ele expressa sua dificuldade em lidar com o momento: “Agora, o duro é pôr aqui no 

problema, como foi, depois tem todo o funeral, muito triste. É duro pôr no papel eu e eles né, 

é eu e eles né?”. (sic) 

 Em seu discurso, é possível observar que o modo de enfrentamento da perda é 

excessivamente voltado para a restauração e evitação dos sentimentos evocados pela perda, 

não há tolerância para lidar com a tristeza e depressão, e a elaboração das perdas é dificultada, 

o que contribui para a dificuldade de sua vivência enquanto pai capaz de trocas e de 

intimidade. O risco de viver totalmente voltado para o trabalho é esgotar-se, podendo ter 
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consequências para sua saúde emocional e física, e também para sua capacidade de produção. 

Nota-se que ele repudia a atitude de se olhar para ele como alguém que precisa de 

cuidados. Não se pode deduzir, no entanto, pelo fato de ele não se considerar como alguém que 

sofre, que ele não vivencie o processo de elaboração da perda. De acordo com o modelo do 

processo dual, pode-se depreender que ele tem se direcionado predominantemente para o 

enfrentamento voltado para a restauração (trabalho e tarefas práticas) e evita o enfrentamento 

voltado para a perda, o que caracteriza uma inibição no processo de luto, não uma ausência de 

luto. Na falta da oscilação, o processo fica “congelado” e a relação com a pessoa perdida fica 

impedida de transformação. Isto foi representado no terceiro desenho relacionado à 

paternidade, pois claramente se nota uma paralisação no momento da morte e onde era para ser 

representada a paternidade é desenhado o velório e o tratamento. Ainda há pouco espaço para o 

contato com os filhos, pois muito espaço ainda é ocupado por esta dificuldade de lidar com as 

perdas, seja da esposa quanto do próprio pai.  

A participação nos encontros para a presente pesquisa foi uma oportunidade para que 

Henrique pudesse experimentar uma maneira diferente de lidar com sua vivência, tanto no 

sentido de contribuir para a mobilização dos sentimentos evocados pelas perdas, no 

questionamento do participante com relação aos próprios aspectos congelados em seu processo 

de luto, quanto na análise de seu modo de ser pai e da necessidade de reorganização e de 

transformação de sua relação com seus filhos, com seu pai e com sua esposa.  

Olha pra mim é uma coisa inédita nunca tinha feito até porque são momentos da vida 

diferentes, mas em partes é bom até porque a gente esclarece algumas coisas que a 
gente tem ponto de vista e dependendo de algumas pessoas nem todo mundo entende 

do mesmo jeito. Agora são situações que só quem vive mesmo é que pode falar a 

vida a única coisa que a gente sabe é a morte ninguém quer morrer, então pra mim 

foi legal. (sic) 

  

 3. Dinâmica familiar 

 As relações familiares, segundo ele, eram caracterizadas pela troca entre o casal, mas 

quando mencionava sua divisão de tarefas com a esposa seu discurso aparentava um viés de 

politicamente correto, como se as expectativas sociais agora fossem estas, a de divisão, a de 

participar da criação dos filhos, mas em alguns momentos soava como algo distante dele, 

apenas como uma tarefa e não como um prazer ou como algo que de fato interessava a ele.  

 A comunicação na família seguia um padrão de evitação e era permeada de segredos e 

não-ditos e a doença era ocultada dos demais membros e de si mesmo, e isto pode ser visto 

como uma tentativa de evitar a angústia e o sentimento de impotência mobilizados pela 
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doença e pela perda.  

Aí minha menina viu que eu mudei meu comportamento, ela falou: `Pô pai, eu 

nunca vi você chorar e hoje você está com o olho todo lacrimejando, o que que foi?´ 

Eu falei: `Nada, é que eu estou cansado, não é chorando não, o olho está ardendo pra 

caramba, dois dias sem dormir.´(sic) 

 

Mas o pior de tudo é que ninguém sabia do problema dela, só ela e eu. (sic) 

 

Então nesse final de ano para deixar eles, não para esquecer, mas para deixar de 

lembrar situações ruins, eu gastei até um pouquinho a mais do que a gente 

costumava gastar. (sic) 

  

 A morte, neste sentido, foi um grande choque para a família e amigos do casal, em 

especial para os filhos, uma vez que não havia uma preparação ou um acompanhamento da 

situação. Mesmo após ouvir do médico que sua esposa não aguentaria por muito tempo, ele se 

manteve calmo e compartilhou com apenas uma pessoa a informação, seu cunhado. Nos 

últimos dias, enquanto estava internada no hospital, algumas pessoas souberam do quadro, 

pois uma das amigas era enfermeira e teve acesso ao prontuário. As amigas puderam oferecer 

um apoio adicional ao casal, mas mesmo nesta situação eles estavam muito focados um no 

outro. 

 No velório, as pessoas souberam da notícia e foram perguntar o porquê da escolha de 

não contar e um momento que era de tristeza e despedida tornou-se um verdadeiro inquérito. 

Esta vivência aparece de forma tão contundente em um dos desenhos de Henrique que, ao ser 

solicitado para desenhar como é a paternidade após o falecimento, ele desenha a cena do 

velório com várias pessoas com os braços levantados como se fossem acusadores e ele e os 

filhos como reféns dessa atitude. 

 Ao ser questionado a respeito do silêncio proposto pela esposa, ele disse que gostaria 

de respeitar a vontade dela e afirmava que as pessoas não poderiam ajudar, que se algo como 

uma doença é relatado, elas fogem, pois têm medo de que tenham que emprestar dinheiro ou 

tenham que ajudar.   

 Tal maneira de enfrentar, ao não propiciar abertura para olhar a dor e a angústia que a 

perda ou sua ameaça provocam, não permite a preparação necessária para estas experiências, 

o que pode dificultar sua elaboração. Ao tentar negar a perda, há pouco espaço para a 

expressão dos sentimentos e a vivência de desamparo é fortemente sentida. O fechamento 

descrito por Henrique não permite a integração e elaboração de sua experiência, e ao não 

haver esta possibilidade, a perda e suas consequências são vistas como ameaça e devem ser 

evitadas. Esta pode ser uma pista para a postura de Henrique que constantemente dizia que 
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aquela situação era “normal” (sic).  

Ouvimos ela suspirar e ela faleceu, assim nós olhando para ela. Aí a enfermeira 

olhou para ela, o oxigênio fazendo barulho, mas não tinha aquele intervalo da 

respiração. Chegou mais perto, pegou na mão e disse: `Ela faleceu´. (…) Não tem 

mais o que fazer, bate o sentimento, você chora, normal. (sic) 

  

 4. Paternidade 

 A paternidade, segundo Henrique, era vista como uma continuidade do que já vivia 

com os filhos, uma vez que constantemente mencionava a divisão de tarefas com a esposa. 

Mas na realidade algo que se destaca em seu discurso é o fato de que a paternidade aparecia 

como mais uma atribuição, e pouco ele mencionava as mudanças que enfrentou ou os recursos 

que teve que buscar como maneira de seguir em frente.  

 Sua atitude de ser extremamente correto era complementada por uma postura 

defensiva em relação aos fatos ou situações em que poderia lidar com algo imprevisível como, 

por exemplo, a relação com os filhos. A intimidade, a troca e a transformação que são 

características de um relacionamento não estavam presentes, e eram substituídas pelos gastos, 

investimentos e herança. Os elementos relacionados à área financeira são importantes, mas no 

caso apareciam de maneira exacerbada e aparentavam uma tentativa de me convencer de que 

ele era um excelente pai ou de que estava cumprindo corretamente seu papel.  

 Pouco ele falava a respeito dos filhos e quando eles eram citados estavam muito 

vinculados ao dinheiro, como se esta fosse a única maneira possível de se relacionar com os 

filhos, comprando ou deixando quantias em dinheiro para eles.  

 Outro aspecto interessante é que em poucos momentos ele se referiu aos filhos como 

filhos, ao invés disso, ele dizia menino ou menina, então na entrevista quando falava a 

respeito de um deles dizia “A menina queria desse jeito” (sic) ou “O menino começou a 

trabalhar” (sic).  

 Sua postura defensiva pode ser vista como uma dificuldade em lidar com algo que 

foge ao seu controle. Alguém que tão facilmente consegue dominar atividades diversas e que 

utiliza a racionalização como um de seus principais recursos, rapidamente se esquiva de 

situações em que é colocado à prova e, no caso de Henrique a relação com os filhos e a 

própria imprevisibilidade da morte o deixaram sem uma base, a qual rapidamente foi 

recuperada por ele em seu discurso sobre a situação financeira e na constante palavra utilizada 

por ele “normal” (sic), como se tudo que estivesse vivendo fosse simplesmente normal e 

amplamente justificado seja pela “vontade de Deus” (sic), como ele mesmo descreve, ou 

como “parte da vida” (sic), como ele também relata.  
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 Henrique, em muitos momentos assume um papel de autoridade, e ao fazer isto perde 

o frescor da relação com os filhos, a possibilidade de mudança, de redescoberta e foca 

somente nas atividades que realiza, no que faz, em sua capacidade de responder aos filhos, a 

paternidade se torna mais um elemento em seu currículo e não algo renovador, entra para o 

campo do conhecido e seu aspecto de novidade, de contato se perde em grande parte, uma vez 

que o contato fica muito restrito aos aspectos práticos da vida dos filhos como a escola, 

compras, dentre outros.  

Os desenhos revelaram o aspecto prático de sua relação com os filhos e com sua 

esposa e reforçam as hipóteses relacionadas às suas dificuldades de enfrentar elementos 

desconhecidos ou de expor seus desejos. Mesmo com sua postura de praticidade Henrique 

possui uma abertura para conversa a respeito de diferenciados assuntos, de acordo com relato 

dele, e diz que os filhos o procuram para conversar e, quando não sabe o que fazer, geralmente, 

faz pesquisas na internet e não consulta sua rede social para auxiliá-lo neste sentido. 

O diálogo entre ele e sua filha (13 anos) não era tão simples e após o falecimento, ele a 

levou a uma psicóloga para que pudesse ajudá-la. Ela tinha muitas dúvidas a respeito de seu 

desenvolvimento e também a respeito da perda que ele não se sentia apto a auxiliá-la a 

enfrentar, e por isso a encaminhou para um “profissional gabaritada” (sic), segundo ele. Logo 

no início ele não sabia muito o que fazer com a filha, mas estava se sentindo mais à vontade 

com ela e com suas questões do universo feminino como, por exemplo, menstruação, sutiãs, 

ser mulher, dentre outros. Este, com certeza, era um grande desafio para Henrique e, para 

superar suas deficiências e falta de conhecimento na área, ele recorria ao seu aspecto prático e 

a profissionais externos, o que contribuía para o crescimento da filha e dele também, mesmo 

que muitas vezes não reconhecesse as transformações.  

Já em relação ao filho, o diálogo era diferente, pois eles compartilhavam roupas, 

ideias, dentre outros. Com isso, conversavam a respeito do emprego do filho, do salário, de 

guardar dinheiro e até mesmo de namoradas ou paqueras. Mas mesmo esta relação era 

permeada pela questão financeira e, muita vezes, sobressaía sobre os outros assuntos.  

Em seu discurso sobre a relação com os filhos ele se destacava como alguém forte, 

autossuficiente e independente, mas as características mencionadas somente eram percebidas 

quando se tratava das esferas conhecidas por ele como emprego, dinheiro e até mesmo 

conteúdos femininos que poderiam ser procurados pela internet. As dimensões desconhecidas 

eram evitadas e ele se protegia por meio das defesas. Com isto, evitava situações em que 

poderia entrar em contato com sua fragilidade, com sua dependência e necessidades de 
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cuidado, engajando-se em atividades nas quais se sentia forte.  

 Esta postura não se resume ao seu modo de ser pai, mas também a seu modo de ser 

filho. Paternidade supõe filiação, ou seja, antes de ser pai, ele é filho. Suas características 

enquanto pai eram permeadas por aspectos de afastamento, como se em alguns momentos 

conversar a respeito do desconhecido como, por exemplo, a ausência da mãe, fosse uma 

ameaça à sua integridade emocional e física. Mesmo antes do falecimento de sua esposa, estes 

aspectos eram percebidos, conforme mencionado anteriormente no que diz respeito à sua 

postura de politicamente correto.  

Às vezes eles vêm me perguntar, a minha menina, se um dia você entrevistar ela, ela 

vai dizer “Meu pai sabe tudo”, não é que eu sei tudo, eu fui educado, eu procuro me 

inteirar, eu leio, eu assisto jornal, eu entro na internet (…) (sic) 

 

Por isso a menina às vezes fala “você sabe tudo”, eu sei um pouquinho, mas amanhã 

eles vão sair, conviver, conversar com mais pessoas, a vida deles vai ser diferente. 
(sic) 

 

 Nas entrevistas comigo foi possível observar claramente sua dificuldade em fazer algo 

diferente no dia em que foram solicitados os desenhos. Além do aspecto prático de não saber 

de fato como desenhar, pois não é um artista profissional, o desenho remete a uma nova 

dimensão, não é fala, é expressão de outra maneira, e com a qual não está habituado. Ele se 

queixava durante a execução dos desenhos e se justificava por não saber desenhar, mesmo 

após repetidas vezes eu dizer que o aspecto estético não era o que me interessava. Percebi que 

foi algo difícil para ele executar, uma vez que remetia a algo desconhecido e do qual não tinha 

total controle.  

Com régua até que sai alguma coisa, mas à mão livre. (sic) 

 

Eu sei traçar, mas desenhar é um problema. (sic) 

 
Não posso colar aqueles adesivos de carro, primeiro o homem e a mulher, depois 

com o filho, não posso pegar e colar aqui não? (sic) 

 

Se pudesse levar para casa, eu garanto que traria mais bonito, colava uns power 

point tal. (sic) 

 

Olha, o problema é se expressar no papel, falando fica mais fácil.  (sic) 

 

De tudo que você abordou, o único ruim foi o desenho mesmo. (sic) 

  

 Ao olhar para o terceiro desenho a impressão que dá é que a paternidade e a perda não 

são possíveis de serem vividas ao mesmo tempo, como se fosse necessário escolher uma ou 

outra, e no caso a dimensão da vivência da perda se torna mais evidente, mesmo que muito 

relacionada aos aspectos práticos da perda como, por exemplo, o velório ou os tratamentos 
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pelos quais a esposa passou. Se o desenho fosse visto sem a instrução, aparentaria estar 

relacionado ao histórico do casal e não ao ser pai. O desenho demonstra certa paralisação no 

momento da doença e da morte como se o que fosse vivido a partir daí não tivesse relação 

com as perdas.  

 Nos três desenhos ele relatou vivências relacionadas à esposa e não tanto aos filhos e 

ele até em seu relato demonstra isso, que eles tiveram que se fechar tanto enquanto casal que 

não havia espaço para os filhos, então no último desenho no pós- perda, ele está como refém 

de várias pessoas junto com os filhos. E foi exatamente nesta situação que ele se encontrou, 

não havia uma preparação para tal vivência e ela com certeza o assaltou de maneira 

surpreendente. 

Apesar de utilizar defesas para não olhar para a angústia gerada pelas situações de 

perda ou para o convite à intimidade, vinculado à paternidade, há um aspecto resiliente em sua 

capacidade de enfrentamento. À medida que usa seus recursos de trabalho, pesquisa e 

curiosidade, descobria que os tinha e poderia enfrentar uma situação difícil e fazer disso algo 

positivo para ele.  

 

 5. Suporte social  

 Henrique pouco mencionou seus sistemas de apoio, mas em seu discurso foi possível 

observar a importância que sua sogra ocupava em sua vida, uma vez que há muito tempo 

moravam juntos e ela o auxiliava significativamente em suas atividades com os filhos.  

 Outro sistema importante para ele era o de sua religião, em especialmente seu 

relacionamento com Deus. Ao longo das entrevistas, ele constantemente mencionava Deus e 

ao mencionar que a vontade dEle era soberana e que sempre Ele tinha o melhor para a vida 

dele, Henrique, havia uma espécie de conforto, como se a imprevisibilidade da morte pudesse 

ser amenizada pelo fato de alguém ter o controle sobre ela. Saber que alguém sabe o que é 

melhor para a vida dele, dava uma sensação de pertencimento, de poder descansar nesta 

vontade que é soberana.  

 Ao informar a respeito de seu estado geral de saúde e atividades, diz não ter tido 

nenhum problema de doença ou qualquer evidência neste sentido, e que estava praticando 

atividades físicas e procurava se cuidar. Dizia que a única mudança que notou ter acontecido 

foi a redução da participação em eventos sociais. Anteriormente, frequentava festas de amigos 

e atividades extras na igreja, fora os cultos, mas após a perda, tanto ele quanto os filhos 

ficaram mais reservados, pois, segundo ele, as pessoas olhavam para eles de um jeito 
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diferente, como se sentissem dó e ele não aprovava este olhar ou este tipo de sentimento.  

   

PARTICIPANTE 2: LUCAS 

 

 Lucas (41 anos) 

 Suzana: esposa (faleceu aos 28 anos) 

 Ricardo: filho (11 anos) 

 Tempo de casamento: 11 anos 

  Tempo transcorrido entre o falecimento e a participação na pesquisa: 1 ano e 9 meses 

 

  a) Contato inicial 

 Lucas foi solícito desde o primeiro contato via telefone para participar da pesquisa, 

mas demonstrava-se um pouco receoso, mesmo tendo demonstrado interesse. Ele foi 

informado por sua psicoterapeuta, que havia recebido o comunicado de pesquisa (Anexo D), a 

respeito do estudo e informou que gostaria de auxiliar no projeto.  

 Após breve descrição da dissertação, expliquei os objetivos do trabalho e os 

procedimentos e encontros que seriam necessários e ele concordou. As entrevistas foram 

realizadas em  consultório particular da pesquisadora.  

   

 b) Histórico do caso 

 Lucas é um homem de quarenta e um anos, operário, católico. Vive com o filho 

Ricardo (onze anos). No início das entrevistas, fazia um ano e nove meses que o participante 

havia perdido a esposa.  

 A esposa Suzana faleceu aos vinte e oito anos, em decorrência de uma “doença no 

sangue” (sic), após dois anos passando por tratamentos diversos, sem receber um diagnóstico. 

Somente após o falecimento o diagnóstico foi corretamente realizado, identificado como 

anemia falciforme. Associado a estes tratamentos, ela foi acompanhada por psiquiatra para 

tratar de depressão por, aproximadamente, quatro anos.  

 Suzana trabalhava como cabeleireira em salão próprio e estava no início de suas 

atividades neste ramo, mas já contribuía para as despesas da casa.  

 Foram casados por, aproximadamente, onze anos, e tiveram somente um filho, 

Ricardo, que nasceu um ano após estarem  juntos. Com três meses de namoro, Suzana disse 
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estar grávida e fez exame de gravidez que comprovava tal situação, mas na realidade o exame 

havia sido feito por amiga, e serviu para que os dois fossem morar juntos. A situação foi 

posteriormente explicada a Lucas e transcorrido certo tempo ela realmente engravidou.  

 Depois de dois anos do nascimento do filho, ela foi acometida por depressão e a 

relação do casal sofreu algumas alterações, em especial no que diz respeito às preocupações 

de Lucas, que se voltaram para a esposa e para a doença, bem como para o filho. Dois anos 

após o diagnóstico da esposa, ele também foi diagnosticado com depressão e passa por 

tratamento psiquiátrico desde então, mas não o segue corretamente, pois toma os 

medicamentos quando se sente ansioso, e interrompe quando se sente “bem” (sic).  

 Recentemente ele e seu filho passaram a fazer psicoterapia, mas não sente mudanças 

em seu quadro decorrentes do trabalho terapêutico, mas sim do remédio. Diz que consegue 

conversar com sua psicoterapeuta e vê resultados em seu filho.  

   

 c) Análise  

  

 1. Relação com a esposa 

 Desde o início, a relação entre Lucas e Suzana foi marcada por eventos inesperados. 

Após três meses de namoro, ela informou que estava grávida em uma tentativa de aprofundar 

os laços entre o casal, mas na realidade ela havia coletado material de uma amiga que de fato 

estava grávida e que havia realizado o teste que comprovava sua versão da gravidez.  

É, assim, é, quando ela se aproximou de mim, ela demonstrou interesse por mim né, 

aí como ela achou que tava meio difícil da gente se conhecer melhor, de rolar 

alguma coisa, então ela estimulou a gravidez né e foi tudo uma confusão, tal aí é, ela 

estimulou a gravidez assim, ela fez coleta do material de uma amiga dela, trouxe 

para mim fazer o teste, aí eu caí né, só que na verdade ela não estava grávida. (sic) 

  

 Sem saber o que de fato estava acontecendo, ele tomou a iniciativa de convidá-la para 

morar com ele, a fim de que começassem uma vida a dois. Ele não tinha condições na época 

de alugar ou comprar uma casa e tampouco de sustentar uma família. Pediu quinze dias para 

se organizar e após este tempo foram morar juntos. Pouco tempo depois ela lhe disse a 

verdade, e somente após um ano ela realmente engravidou. Nesta ocasião já estavam pouco 

mais estruturados, mas mesmo assim não foi algo planejado pelo casal. 

 Cerca de dois anos após o nascimento do filho, Suzana foi diagnosticada com 

depressão e a partir deste momento a relação do casal sofreu uma importante transformação, 

segundo Lucas. Este quadro foi agravado por doença que ela enfrentava, e que os médicos não 

conseguiam diagnosticar corretamente. Além das crises depressivas, ela sentia falta de ar e 
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dores constantes, o que os preocupava significativamente.  

 Antes do diagnóstico de depressão ela, segundo ele, era uma mãe presente e que 

cuidava muito bem de seu filho, o que permitia que ele fosse trabalhar despreocupado com o 

que acontecia em casa, uma vez que ele tinha este apoio em seu lar.  

 O cenário, no entanto, alterou-se após as crises que ela tinha, o que fica claro no 

seguinte trecho: 

Mudou sim, porque eu passei a mais pensar nela, no lado de querer ajudar, pensava 

em vários meios de ajudar ela, né. E isso foi me, me, eu esquecendo um pouco de 

mim e comecei a ajudar ela. Eu ficava desesperado também né, de ver que eu tava 

lutando e não tava tendo muito resultado. Chegou uma hora que eu cheguei também, 
devido a essa preocupação, a ter tomar calmante, tal, fazer tratamento, passar com 

psiquiatra. (sic) 

  

 Os episódios depressivos eram marcados por temas como a morte e a saúde e 

alucinações. Nestes o filho do casal era levado para a casa de um vizinho e Lucas ficava 

sozinho com a esposa em uma tentativa de contornar o que ocorria. A frequência era 

significativa, ocorrendo pelo menos uma vez por semana, mas de tempos em tempos o 

intervalo entre um e outro se estendia e ela chegava a passar quase um mês sem tê-los.  

Ah, ela ficava desesperada, gritando, falava que não queria morrer, que queria ser 

uma pessoa normal e ela falava que ouvia vozes de pessoas que ela não sabia quem 

era, parecia voz de um senhor de idade, uma coisa assim. Ela falava que sentia a 

parede caindo, a parede da casa, coisas assim. Coisas assim. (sic) 

  

 Constantemente em seu discurso é possível perceber sua tentativa de contornar o que 

estava acontecendo, ele aparentava ter uma esperança constante de que a situação iria mudar e 

que eles voltariam ao estágio anterior do relacionamento. Isto aparece com clareza no 

segundo desenho em que a solicitação era para representar a vida antes e após o ocorrido. No 

desenho relativo à vida antes do falecimento, ele pinta tudo de verde como maneira de 

demonstrar a esperança que tinha de que tudo voltaria ao normal.  

Isso. E... Eu por estar feliz com meu casamento, estava mudando, eu tinha em mente 

que um dia ela ia sorrir, pedi muito pra Deus isso, e ele feliz, inocente né, aquela 

coisa, feliz brincando. Pintei tudo de verde, verde esperança né. (sic) 

 

 Ele estava tão focado na tentativa de reorganizar sua família que, aos poucos, foi se 

descuidando de si, como fica demonstrado no trecho em que ele menciona sua própria 

depressão/ansiedade. O cuidado da esposa ocupava um papel tão central em sua vida que seus 

gestos, atitudes eram guiados quase que exclusivamente por este pensamento, seja no 

ambiente de trabalho, seja em sua própria casa.  

 Lucas, apesar do cenário que vivia, dizia que confiava em Suzana enquanto mãe e que 
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ela cuidava muito bem do filho Ricardo. Logo que ela iniciou o tratamento psiquiátrico, ele 

alugou um espaço e montou um salão de cabeleireiro para que ela pudesse trabalhar. O filho, 

antes de ir à escola, ficava com ela neste ambiente e após a aula, Lucas o buscava na escola e 

os dois iam juntos para casa e ficavam no aguardo do retorno de Suzana.  

 O casal, de acordo com ele, tinha um bom relacionamento, mas um aspecto que pouco 

aparece em seu discurso é o modo como ele lidava com os eventos que ocorreram na trajetória 

dos dois. Em nenhum momento ele questionou a gravidez que os fez morar juntos, nem 

mesmo se mostrava indignado com a história inventada por ela. Além disso, nos momentos 

em que tinha crises, ele a ajudava e somente pedia para que isso se encerrasse, não era 

possível perceber qualquer indício de indignação ou até mesmo de peso, uma vez que 

assumira uma significativa carga de responsabilidade em sua casa, não financeira, mas de 

cuidado da esposa e do filho.  

 Este modo de funcionar aparece nas entrevistas, uma vez que ele não questiona o que 

estava acontecendo, e somente no final revela que estava com muito medo de participar e de 

que algo pudesse ocorrer com ele. Em seu modo de se relacionar com o outro, constantemente 

este outro aparece como algo maior do que ele, o medo e a desconfiança predominam, e ele 

não consegue expor estes sentimentos no início e ele se fecha.    

 

 2. Processo de luto 

 Lucas, ao longo das entrevistas, relata que vivenciar a perda de sua esposa tem sido 

muito difícil e que sente muito sua falta. Após o falecimento refere ter realizado uma série de 

mudanças em sua vida, desde sair da casa em que morava com ela, até assumir todas as 

tarefas da casa e do cuidado do filho. 

 Ele demonstra constantemente em seu discurso a dor gerada pela ausência de sua 

esposa, como nas seguintes passagens:  

É, é muito difícil né, muda tudo na vida da gente né, muda tudo. (sic) 

 

Na verdade difícil mesmo o que eu acho é aceitar tudo que aconteceu, é olhar para 

ele e ver que ele perdeu a mãe né, essa parte é a mais difícil, porque o resto a gente 

supera né, a gente supera. (sic). 

 

 É possível observar nessas falas o forte elo entre Lucas e sua esposa, característico do 

vínculo de apego. 

Chegar em casa e saber que tem as coisas de casa para pensar, preparar, organizar as 

coisas do filho para ir para a escola, material, a roupinha dele. Essas coisas assim. 

Cuidar dele, é muito complicado, a gente vê que é muito complicado. (sic) 
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 Ao longo do processo de adoecimento e morte da esposa, a ausência de um 

diagnóstico ou hipóteses diagnósticas para sua doença e a falta de informação sobre seu 

estado de saúde contribuem para o desamparo sentido por ele, dificultando a capacidade de 

pensar e de tomar consciência da realidade da proximidade da morte ou até mesmo de 

remissão dos sintomas, uma vez que no caso de Suzana se tratava de doença que poderia ser 

facilmente acompanhada. Além disso, os sintomas de sua esposa se associavam aos da 

depressão, o que dificultava a compreensão do que de fato ocorria com ela.  

 Embora percebesse uma piora na saúde da esposa, pouco era explicado a respeito, e o 

diagnóstico foi dado somente após o falecimento. Ele contava somente com sua observação, e 

este era um motivo de grande preocupação, uma vez que nem sempre podia estar ao lado dela, 

pois precisava trabalhar.  

Foi, foi porque não teve acompanhamento. É uma doença simples, se tivesse 

cuidado, não teria levado ela a morte, mas como a gente não tava sabendo disso, ela 

veio. Ela sentia muitas dores de cabeça e os médicos diziam que era enxaqueca, 

sinusite. Ela tinha dor de cabeça, mas era muito constante a dor de cabeça dela, aí até 

nos últimos dias de vida dela, ela começou a sentir muita falta de ar. (sic) 
 

 A impressão era de que ele precisava estar em constante estado de alerta e que isto o 

mantinha ocupado e funcionando, e que na realidade não se dava conta do que acontecia com 

ele durante a trajetória, como se ele se desligasse dele e se ligasse a outras pessoas. No 

momento dos desenhos em que foi solicitado que representasse como era ser pai antes e 

depois do ocorrido, na parte do antes ele relata o estado em que se encontrava.   

Isso, não saía da cabeça. Ficava preocupado 'será que eles estão bem?', é claro que 
eu tinha confiança nela, que ela tava cuidando bem dele, mas mesmo assim ficava 

preocupado um pouco, por causa  da saúde dela. (sic) 

 

 Após o falecimento, ele teve que lidar, além da perda, com o tempo em que não esteve 

atento a si mesmo. Não foi somente uma transformação de não ter mais sua companheira, mas 

o vazio deixado por este cuidado que foi dispendido. Mesmo sendo acompanhado por 

psiquiatra, ele não tomava corretamente os medicamentos, pois quando se sentia bem, 

interrompia o uso, o que mascarava ainda mais seus sintomas ansiosos e depressivos. Este 

vazio aparece em seu discurso como algo que foge ao seu controle, como se ele não 

conseguisse dar conta do que estava acontecendo em seu novo momento de vida.  

Isso, quando ela faleceu, eu já tinha parado. Depois eu fiquei meio que preocupado, 

meio que assim, quase um ano depois, seis meses eu voltei a tomar, porque não 

estava me segurando, não estava conseguindo me controlar sem. (sic) 
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 O medo de não dar conta do que ocorria é complementado pelo medo de estar só, da 

solidão. Pode-se pensar este momento como uma oportunidade para a reflexão, pois o sozinho 

envolve estar consigo, estar com os próprios pensamentos e estes são muitas vezes 

assustadores e a melhor maneira de conseguir lidar com ele é deixando-os de lado e a busca 

por uma companhia constante pode ser uma alternativa de evitar entrar em contato com o que 

é desconhecido ou com o que até o momento foi negligenciado. O filho de Lucas ainda 

dormia com ele, inicialmente por escolha do próprio filho, mas atualmente não se pode 

afirmar com certeza, uma vez que o filho ocupa um importante lugar na vida do próprio 

Lucas, ele nem consegue imaginar algo diferente desta situação. E isto remete à ideia da 

dificuldade de estar só, este medo da solidão e dos fantasmas que seria necessário encontrar, o 

encontro com a sombra.  

P: Você falou que vocês dormem juntos, né. Alguma vez ele já falou que não quer 

mais dormir com você? 

L: Não, ele sempre fala. Desde o início ele não quis que montasse a cama dele e eu 

achei legal, achei importante. 

P: E essa é uma coisa que você pergunta pra ele? 

L: Não, não toco nesse assunto.  

P: Isso pra você ainda é importante? 
L: Ele dormir comigo? É muito importante, é muito importante, gosto muito de tar 

do lado dele. 

P: E como seria para você dormir sem ele na cama? 

L: Horrível, porque... é... até agora eu vou sair de férias, eu tava conversando com o 

pessoal da minha sogra, primeiro porque ele vai ter que se afastar da escola, depois 

por causa dos médicos. Minha sogra falou para eu ir, ficar uns quinze dias e ele 

ficava com ela e eu não quis ficar sem ele mais do que dois dias. Já que não dá para 

ir os dois, não vai ninguém. 

  

 Nota-se que seus planos são deixados em segundo plano, uma viagem e descanso não 

ocorrem, pois não consegue ir sozinho. Além disso, quando se refere à sua vida social, ele 

refere que deixa de ir a lugares a que o filho não quer acompanhá-lo e que somente está onde 

o filho quer, a exceção é a igreja.  

 O apoio de Ricardo se torna essencial na vida dele, mas não se pode perder de vista 

que se trata de uma criança de onze anos. Apesar de oferecer um bom suporte, o filho não 

consegue conversar com o pai a respeito do que ocorre, pois nem ele compreende o que 

ocorreu na vida dos dois, com isso Lucas se torna cada vez mais isolado em seu mundo e com 

pouco diálogo com quem está fora. Neste sentido a busca por um tratamento foi um pedido 

importante de ajuda, pois ele estava em seu limite, o limite de dar conta de tudo, o limite de 

sua solidão, o limite de conseguir segurar tudo para si. A própria pesquisa tem um significado 

na vida dele, pois segundo ele, “quanto mais ajuda melhor” (sic), como uma maneira de 

expressar o que não entende, o que vem tentando decifrar.  
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 Em seu discurso ficava clara sua tentativa de reorganizar a própria vida, de seguir em 

frente, e estes aspectos muito relacionados à casa, ao filho e às novas tarefas que assumiu, um 

movimento voltado para a restauração, relacionado à desativação do apego.  

 É interessante observar que ao longo da entrevista ele oscilava entre o enfrentamento 

voltado para a perda, no qual reativava lembranças de sua esposa, relembrava momentos ao 

lado dela de proximidade e amor, e demonstrava sua experiência da dor da perda, como pode 

ser visto no seguinte trecho “Olha no geral, né, você chega em casa e sabe que não tem aquela 

pessoa, que sempre tava esperando, saber que ela não tá.” (sic), e o enfrentamento voltado 

para a restauração, no qual se focava em suas tarefas e nas suas novas aquisições e não 

comentava a respeito de seus sentimentos e pensamentos dolorosos. Há uma tentativa de, aos 

poucos, retomar atividades que o interessavam e que foram deixadas para trás devido ao 

quadro de sua esposa e em função de seu falecimento.  

Os amigos que eu tocava antes não estou tocando mais e agora estou recomeçando 

agora a conhecer novas pessoas, na igreja mesmo, estou tentando tocar na igreja, 

mas to começando agora, estou me organizando agora, mas meu objetivo é esse, 

retornar, fazer o que gosto muito. (sic) 

 

 Estes são movimentos de extrema importância para o processo de elaboração do luto 

que ele tem vivenciado e a oscilação é necessária para que possa ocorrer a reorganização do 

sistema de apego e integração da relação perdida em uma nova realidade.  

 O discurso de Lucas referente ao desenho de sua vida antes e após a perda representa a 

idéia da oscilação discutida brevemente acima.  

L: (…) E aqui depois do acontecido, a metade preta e metade verde, tava triste, mas 

ao mesmo tempo lutando para recomeçar, com a esperança de que lá na frente dá 

tudo certo de novo né. 

P: Por isso você fez metade preta, metade verde. 

L: Isso, simbolizando como eu estou abatido por ter perdido alguém muito 
importante e a parte verde, porque já passou um tempo e a gente tá recomeçando. 

(sic) 

  

 3. Dinâmica familiar 

 As relações familiares eram caracterizadas pela troca entre o casal, segundo Lucas, e 

isto pode ser de fato percebido em seu discurso, pois ele refere que a esposa passava a maior 

parte do tempo com o filho e que ele chegava em casa somente à noite. A impressão é que a 

divisão das tarefas era igualitária, mas não dos dois em relação ao filho ou a casa, ele 

provedor e ela cuidadora direta.  

Antes, isso. Quando ela chegava já tava tudo pronto, as coisas mais básicas já tava 

tudo pronto. Na parte da educação também, a gente teve de tudo, tudo que acontecia 
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ela me passava, a gente conversava sobre tudo junto. Era tudo bem dividido. (sic) 

  

 Após o falecimento, a dinâmica se alterou, uma vez que se tornou o único cuidador do 

filho, mas mesmo assim contava com a influência de figuras femininas, em especial de sua 

sogra.  

Sim, minha sogra me ajuda muito, minhas cunhadas também. Tudo assim né, na 

medida que elas podem, elas se esforçam muito, bastante. Existe um respeito muito 

grande deles comigo e meu com eles, eles me respeitam, então é tudo, eles me 

ajudam muito né. (sic)  

  

 A contribuição de suas cunhadas e, em especial, de sua sogra, foram de extrema 

importância para a vida de Lucas e de seu filho. O fato de elas terem auxiliado no processo de 

mudança de casa e na rotina dos dois tem sido um ponto vital para a possibilidade de 

reestruturação dele e de sua família. A mãe dele residia em outro estado e isto impossibilitava 

a participação direta nesta nova fase da vida, ocorrendo contatos via telefone que eram 

importantes e que contribuíam para sua nova fase.  

Eu acho que ele vê na minha sogra o lado da mãe dele, como a mãe dele não tá, eu 

sinto que ele sente um pouco da mãe dele na vó né, pode até ser que não, mas eu 

penso nisso. (sic) 

  

 O espaço que a sogra ocupava na vida deles se tornou essencial, como pode ser visto 

no trecho acima. Ela, segundo Lucas, era vista como mãe, representando não somente a 

família da mãe, mas ela própria ocupando este lugar. É interessante, pois é uma afirmação de 

que ele via desta maneira, não o filho, e isto pode ser visto como algo que era importante para 

ele, como um complemento necessário à sua pessoa, uma vez que sozinho não daria conta.  

 Lucas, além deste aspecto de não se dar conta de que poderia arcar com as mudanças 

sozinho, não se descrevia como alguém que tinha facilidade de conversar. Ele atribuía estas 

características à sua esposa e se considerava como alguém mais reservado. Com isso, suas 

relações com a esposa, filho, família e amigos era baseada em pouca troca e pouca 

comunicação.  

 Após a perda de sua esposa, esta situação não se reverteu e ele dificilmente conversava 

com alguém a respeito do que estava sentindo ou enfrentando, ele dizia que não comentava 

com ninguém o que enfrentava e que tinha dificuldades para falar sobre sua tristeza, seja com 

amigos ou familiares. Ele falava a respeito das mudanças de sua vida somente com os 

profissionais que o acompanhavam e mesmo assim, após quase dois anos da perda, no caso do 

profissional de psicologia.  
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 Com seu filho, seu comportamento era semelhante, pois ele não conseguia estabelecer, 

em especial no início, um diálogo e tinha muitas dúvidas a respeito do que poderia ou não 

falar com ele.  Ele sentia falta da esposa e não falava a respeito disso com o filho, mesmo se o 

filho tocasse em assuntos relativos à mãe. Lucas se reservava e não possibilitava uma troca da 

experiência de luto com o filho, somente se fechava, mesmo quando sonhava com ela ou 

quando estava mais triste, não compartilhava com o filho. 

É, é que às vezes... Agora às vezes eu sonhei com ela, aí eu falo para ele, 

antigamente eu até evitava falar dela, mas de um certo tempo para cá eu tô me 

sentindo mais à vontade de falar sobre isso, de falar sobre essa dificuldade com ele. 
(sic) 

  

 Recentemente, segundo ele, estava conseguindo reverter um pouco deste quadro e 

tentava discutir aspectos importantes da vida com o filho. Mas esta dinâmica de não falar 

também provocou uma resposta em seu filho, que ao invés de se abrir com ele a respeito de 

assuntos como meninas, procurou a avó para conversar. A sua indisponibilidade pode ser 

percebida por quem está fora, e isto dificulta seus relacionamentos, em especial com o filho 

que exige uma série de cuidados e de conversas.  

 A comunicação na família era permeada de medos, de limites e a perda não era 

discutida, como se fosse um assunto tabu. Nada era permitido, os sentimentos deveriam ser 

escondidos. No caso de Lucas, um outro fator que influenciava seu modo de agir era sua 

constante desvalia, pois ele mencionava suas dificuldades nos estudos, no falar, no se 

expressar e isto fazia com que ele se sentisse ainda mais acuado, como se seus pensamentos 

fossem incorretos ou pouco elaborados. 

 Em diversos momentos em seu discurso ele se desautoriza enquanto pai, ao não 

considerar que o que tem é suficiente, tendo que compensar o carinho da mãe, por exemplo, 

ou colocando a sogra como figura materna. A posição em que fica é de que sozinho ele é 

pouco, mesmo que “tudo” (sic) esteja sob sua responsabilidade.  

 As entrevistas, neste sentido, foram importantes espaços de abertura para ele, uma vez 

que houve significativo esforço de sua parte em se expressar e em dialogar. A disponibilidade 

que teve em conversar pode ser utilizada em outros contextos, mas para tanto é imprescindível 

que ele reconheça esta capacidade de interagir que ele possui. Ser o único cuidador o situa em 

uma difícil posição, uma vez que tem que lidar com seus temores e anseios relacionados a 

aspectos que desconhece em si próprio e em outros que deixou de lado, mesmo ao longo do 

relacionamento com a esposa. Estes aspectos negligenciados por Lucas e que são parte do que 

ele é são imprescindíveis para que ele consiga seguir em frente. 
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 Em seu desenho em que retrata o modo como se sentiu durante as entrevistas é 

possível ver uma estruturação de sua figura. Ele começa bastante assustado e seu desenho é 

até disforme e aos poucos a figura vai tomando forma. No meio está com um corpo maior e 

mais estruturado e no final é possível observar claramente a transformação, pois ele desenha 

um homem maior e mais forte, com braços, pernas e um sorriso. Isto demonstra a potência 

que possui e que aos poucos foi revelada durante os encontros.  

 Seu discurso relacionado a este desenho é bastante interessante, pois ele relata que 

sentiu muito medo de participar do trabalho, pois não me conhecia e imaginava que eu faria 

algum mal a ele. Isto demonstra sua dinâmica de relacionamento bastante pautada no medo e 

na desconfiança e ainda mais o risco que pode correr sem antes perguntar ou questionar o que 

foi solicitado.  

L: No começo achei estranho, quando a gente se falou pelo telefone, eu fiquei meio 

desconfiado. 

P: Desconfiado? Desconfiado como? 

L: Tipo assim, minha psicóloga falou comigo, eu aceitei, aí você me ligou, mas você 
não me conhece e eu não te conheço. Aí eu pensei: 'como é que ela me leva para um 

lugar que eu não conheço?', a gente vê cada coisa na TV. 

P: Você achou que eu iria te machucar? 

L: Achei, alguma coisa assim, fiquei pensando se você não fazia parte de alguma 

facção, alguma coisa assim. Se bem que pobre ninguém quer né. Passou pela minha 

cabeça. 

P: Você poderia ter me falado, pensei que tivesse ficado clara minha apresentação e 

o trabalho.  

L: Não, eu sou assim desconfiado mesmo, não conheço a pessoa, pensei um monte 

de besteira, desculpa. 

P: Agora você está mais à vontade? 
L: Sim. (sic) 

 

P: Gostaria que você me falasse o que representou nesse primeiro desenho. 

L: Bom, então... É... no começo eu fiquei preocupado, não sabia como ia ser, o que 

você queria na verdade, quase desisti, mas na segunda já estava mais calmo e hoje 

estou bem legal. Entendi porque e achei interessante, gostei. 

P: E o medo que você escreveu, você tinha medo do que eu iria te perguntar também 

ou do que eu poderia fazer? 

L: Medo assim, medo de quem era você, o que você queria, coisas. 

P: E você tinha alguma medo do que eu ia perguntar, do que eu ia conversar com 

você, alguma coisa assim também? 

L: Não, não me preocupei com isso.  

P: Você tinha mais medo de mim então, por não me conhecer. 
L: Isso, tenho medo das pessoas, agora já não. (sic) 

 

 Fica claro nestes relatos suas dificuldades em se relacionar e em se envolver em algo 

que é desconhecido. Não há uma proteção de sua parte, então mesmo desconfiado, ele 

prossegue e há uma desconfiança extrema, pois mesmo tendo conversado com uma figura de 

confiança como sua psicóloga, ele não conseguia estar tranquilo, como se poucos elementos 

garantissem sua segurança. O que dificilmente Lucas observa é que ele é um homem bastante 
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surpreendente. Por trás de sua autoimagem de desvalia, incapacidade, que pode ser observada 

em seu discurso e em seus relacionamentos, descobre-se um homem lutador, que cria o filho 

sozinho, que soube enfrentar situações com sua esposa e cuidar dela, que detém uma força da 

qual não se dá conta. Chama a atenção o fato de que, embora seu discurso seja permeado pela 

insegurança percebida no gaguejar, por exemplo, ele revela grande esforço para se expressar e 

se fazer entender.  

 Ao viver situações-limite (depressão da esposa, viuvez), Lucas tem oportunidade de 

crescer e descobrir uma força que ainda tem pouca noção de que tem, fazendo um uso 

transformador do sofrimento. Além disso, ele vai em busca de recursos externos que possam 

dar suporte a este seu movimento de crescimento como, por exemplo, a psicoterapia e o 

acompanhamento psiquiátrico. 

  

 4. Paternidade 

 A paternidade, segundo Lucas, era um processo de constante aprendizado. 

Inicialmente se sentia um pouco desorientado a respeito do que fazer, do que poderia ou não 

falar com o filho, mas isto estava sendo revertido e ele tinha possibilidade de se desenvolver 

ainda mais como pai. 

 O cuidado do casal em relação ao filho era dividido, de acordo com ele, mas 

significativa parte recaía sobre Suzana. Ela passava a maior parte do tempo com o filho, e 

questões relacionadas à saúde, escola, conversas, estavam entre suas atribuições. Os 

momentos que Lucas estava com o filho eram, em grande parte, momentos compartilhados 

também com a esposa e não era possível estar atento aos detalhes, com isso a esposa 

informava o que acontecia e ele conversava um pouco com o filho.  

 Após o falecimento, esta situação se reverteu e ele passou a ser o único responsável 

pelo cuidado de seu filho. A partir de então teve que desenvolver uma série de novas 

habilidades e teve que aprender a se desdobrar entre o trabalho externo e o serviço de casa.  

Tudo né. Tudo, porque, é, assim, preocupação com meu filho. Quando ela estava, 

não tinha preocupação, porque ela cuidava dele muito bem né, é, as coisas de saúde 

dele, praticamente ela resolvia tudo, agora né, depois disso, sobrou tudo para mim. 

Aumentou bem mais a responsabilidade, a preocupação, no trabalho e em casa 

aumentou também. Antes eu ajudava muito no dia a dia assim, dela em casa, mas 

agora é tudo né, agora eu tenho que fazer tudo sozinho. (sic) 

 

 É possível observar no trecho acima algumas das mudanças relacionadas ao modo de 

vida de Lucas e de seu filho. Não se trata somente dos cuidados da casa, mas também a 

responsabilidade, e itens como saúde do filho que passaram a ser incorporados a seu dia a dia.  
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 Além das questões práticas, um aspecto que Lucas constantemente mencionava em seu 

discurso era o afeto. Segundo ele, após o falecimento, ele procurava estar mais próximo do 

filho e, em alguns momentos, parecia que ele estava aprendendo a dar carinho e a receber 

carinho, como se antes isto fosse quase que exclusivo da mãe. É interessante, pois enquanto a 

mãe estava presente a necessidade de dar carinho para o filho não aparecia com tanta 

intensidade, somente com a mudança de vida que isto se tornou um item importante para 

Lucas. Outro aspecto a ser destacado é que quando ele falava a respeito do afeto, aparecia 

como uma maneira de compensar o que a mãe dava para o filho, não como algo que era dele.  

L: Bastante, eu sinto que também né, como não tem ela, eu tenho que me dedicar 

bem mais do que era antes, eu procuro estar mais próximo dele do que antes, acabo 

me doando mais para ele. 

P: Se doando como? 

L: No geral né, tudo, ser bem mais carinhoso do que era, participando dele mais, tem 

pessoas que tá ali por ele pra me ajudar. 

 

Ah, eu sou bem mais carinhoso assim né. Às vezes eu tô lá na cozinha, ele tá lá no 

quarto assistindo televisão, de dez em dez minuto eu vou lá dar um beijinho nele, 

pergunto se tá tudo bem e antigamente não era assim. (sic) 

 

 Além da mudança relacionada ao afeto, outra mencionada por Lucas era a das saídas. 

Antes do falecimento de sua esposa, eles saíam com o filho, mas a frequência não era alta, e 

após a perda esta se tornou uma das atividades mais importantes para ele. Lucas procurava 

sempre sair com o filho, especialmente nos finais de semana: “Eu saio mais com ele do que 

antes.” (sic).   

 As transformações que vivenciava estavam relacionadas ao modo que desenvolvia de 

ser pai, uma maneira de mostrar quem ele realmente era, segundo ele. Dar carinho, sair mais, 

eram aspectos de seu modo de ser pai que agora poderiam ser revelados, como se antes 

precisassem permanecer secretos ou até mesmo não eram vistos, em função das dificuldades 

que enfrentava com a esposa. Ele associava as diferenças em seu modo de ser pai após o 

falecimento à vontade que sentia de fazer diferente, de estar mais próximo, compartilhando 

vivências de maneia mais direta com o filho. Neste sentido, a transformação era vista como 

algo que tinha significado em sua vida, não como mera obrigação, mas como algo integrado e 

para o qual se empenhava.  

Sim, a necessidade, a necessidade e a própria obrigação, a gente vai... e vontade 

também né, vontade de ver ele bem, de mostrar o amor, acho que essa é a melhor 

hora de mostrar realmente quem você é, então é assim, eu penso assim. Não é só 

com presente, ir lá no shopping, é mais o lado de carinho mesmo, assim. (sic) 

 

 Mesmo com a nova postura que assumiu, uma de suas principais dificuldades era a de 

diálogo com o filho. Este aspecto não foi algo mencionado por ele, mas era possível observar 



87 
 

nas entrelinhas, em especial pela postura do próprio filho de não comentar alguns assuntos 

com o pai como, por exemplo, mulheres e namoro. O filho procurava a avó para conversar e 

não falava com o pai a respeito de dúvidas que tinha nos relacionamentos.  

L: Sim, ele conversa, assim.. Algumas coisas sim, mas eu descobri que tem uma 

coisinha assim que ele esconde de mim que ele conversa só com a minha sogra. 

P: E seria o que? 

L: (risos) Mulher. Dez anos já. Dizem também que ele tá apaixonado por ela, mas 

não é de agora né, lá na frente ele já veio com essa coisa assim, mas passou. Mas ele 

não falou pra mim, falou pras minhas cunhada, pra minha sogra. Só que depois eles 

me passaram, mas eu também não levei muito a sério. Agora minha sogra veio me 
falar que ficou com dó dele, porque ele chegou chorando lá e disse que tem uma 

menina lá que ele gosta e a menina parece que não tá nem aí pra ele. Minha sogra 

viu que ele tava emocionado. Mas ele ainda não me passou isso. Não sei por que, 

tentei tirar alguma coisa dele, e ele começou a querer falar, mas estava em um lugar 

que não dava e falei para ele parar para conversar em casa. Mas vou tentar conversar 

com ele sobre isso. (sic) 

 

 Seu jeito reservado provocava uma reação no filho que não era esperada, sua 

dificuldade de se abrir também podia ser vista como dificuldade de ouvir e, com isso, o filho 

procurou alternativas para estabelecer um diálogo. Ao ser informado pela sogra disso, ele se 

preocupou e procurou conversar com Ricardo a respeito, mas ainda havia muito a desenvolver 

neste aspecto, pois não conseguia encontrar situações adequadas, nem local adequado para ter 

tal conversa.  

 Um elemento presente em suas falas era o da luta pelo filho. Em muitos momentos, ele 

dizia que não sabia se conseguiria dar conta das novas demandas de sua vida, mas o lado da 

esperança, do lutar por ele, substituíam o medo de não conseguir. A força que ele tinha era 

possível de ser percebida nestes momentos, pois mesmo em uma situação adversa, ele se 

mostrava interessado em seguir em frente e prosseguir.  

 E aqui hoje né, claro, muito mais responsabilidade, porque eu trabalho fora e tem 

todas as tarefas de casa, eu não tenho ninguém ainda pra tar me ajudando. Assim eu 

fico me perguntando 'será que vai dar tudo certo?', 'será que eu vou conseguir 
superar?', aí eu luto muito, eu sei que eu preciso. Apesar de ter alguns parente que 

ajuda, eu que sou a estrutura hoje do resto que sobrou da família. Estou lutando 

muito, vou lutar e vou conseguir. (sic) 

 

P: E aqui você se desenhou todo de preto. 

L: Isso, porque eu ainda tô triste né, tô triste ainda né, mas lutando e vou lutar muito 

mais para superar, porque eu preciso, não só por mim, por ele também, vou lutar por 

ele. Não só pensar em mim, mas nele também né, porque eu sei o que é hoje as coisa 

né, eu conheço o mundo, ele não. Então eu preciso lutar para mostrar pra ele a 

realidade pra ele. E, é isso. (sic) 

 

 A luta e o modo como decidiu enfrentar as situações que viveu foram baseados 

especialmente em sua sogra. Ela era considerada por ele como um modelo a ser seguido, 

especialmente por já ter criado dez filhos. Além disso, a participação que ela tinha no cuidado 
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de seu filho reforçava sua ideia a respeito da sogra.  

P: Então em termos de modelo acabam ficando mais sua mãe e sua sogra? 

L: Isso. Mais a minha sogra do que minha mãe, porque a minha sogra criou bastante 

filho, acho que 10 ou 11, nem eu sei. Então a luta né de uma pessoa. Criar 10 filhos 

e é tudo, quase que a mesma idade, não teve intervalo assim. E tá até hoje, superou, 

tá superando os traumas e tá aí, ela é um grande exemplo a ser seguido. (sic) 

  

 É interessante ressaltar que Lucas considerava seu próprio jeito em seu modo de ser 

pai, ou seja, além da noção que tinha da importância da sogra, ele conseguia identificar em si 

habilidades e características que o auxiliavam em seu modo de cuidar do filho. Segundo ele, 

algumas atividades que fazia eram resultado de sua própria vontade e de seu próprio modo de 

agir.  

 Ao conseguir identificar em si habilidades e características, a paternidade se aproxima 

dele e se torna algo pessoal, não somente vinculado a ter que suprir o lugar da mãe ou a ter 

que seguir determinado modelo. Ao se reconhecer enquanto pai e ao ver o que ele tem de 

específico nesta função, ela se torna exclusiva dele, parte dele e isto permite uma maior 

mobilidade dentro do modo de ser pai, não dependente somente do que é externo, mas de suas 

próprias capacidades.  

 

  5. Suporte social  

  O principal sistema de suporte social, no caso de Lucas, era a família, em especial a 

família de sua esposa, sogra e cunhadas, com destaque para sua sogra. Constantemente ele 

mencionava o apoio e auxílio que ela oferecia a ele e como ele a via como uma base segura, 

uma vez que, segundo ele, era um exemplo a ser seguido por já ter conseguido criar dez 

filhos.  

  Boa parte de sua família morava fora do estado, incluindo sua mãe, e ele se comunica 

com ela via telefone. O apoio dado por ela era a partir de conselhos, do que fazer e do que não 

fazer, de acordo com Lucas, não havia uma participação direta no cuidado com o filho dele.  

  Seus relacionamentos eram baseados especialmente nestas duas figuras, sua sogra e 

sua mãe, e elas eram vistas como modelos a serem seguidos por ele. Apesar desta importância 

que elas ocupavam, ele pouco conversa com elas a respeito do que sentia e do que passava 

desde o falecimento de sua esposa. Sua maneira de lidar com a perda era baseada em pouca 

conversa e isto se refletia em poucos ou quase nenhum amigo fora do círculo familiar.  

  Neste sentido a terapia e o acompanhamento psiquiátrico poderiam servir como 

importantes espaços de abertura, desde que ele conseguisse ver sentido nos trabalhos 
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realizados.  

  Em seu discurso, era possível observar que ele tinha um padrão de relacionamentos 

baseado em pouca troca e exposição dos próprios sentimentos e que esse padrão estava 

presente desde antes do falecimento de sua esposa. Uma alteração que ele mencionou foi o 

aumento da frequência à igreja, à qual estava se dedicando mais, inclusive ensaiando com a 

banda do local que frequentava.  

 

PARTICIPANTE 3: IVAN 

 

 Ivan (34 anos) 

 Ana: esposa (faleceu aos 30 anos) 

 Kleber: filho (11 anos) 

 Caio: filho (8 anos) 

 Tempo de casamento: 10 anos e 4 meses 

  Tempo transcorrido entre o falecimento e a participação na pesquisa: 2 anos e 10 

meses 

  

  a) Contato inicial 

 Ivan foi muito solícito desde o primeiro contato via telefone para participar da 

pesquisa. Informou que soube da pesquisa por um contato de sua rede social e que ele tinha 

interesse em auxiliar no projeto.  

 Após breve descrição da dissertação, expliquei os objetivos do trabalho e os 

procedimentos e encontros que seriam necessários, verifiquei se se enquadrava no perfil 

requerido para a pesquisa e após esta verificação foram agendadas as entrevistas.  

 O participante solicitou que os encontros fossem realizados em sua casa, pois os filhos 

eram pequenos e constantemente ligavam para ele. No local havia um espaço reservado e foi 

possível observar que sua privacidade não seria comprometida e a pesquisa foi conduzida em 

sua residência, com exceção do primeiro encontro, que foi realizado no local de trabalho do 

participante.   

  

 b) Histórico do caso 

 Ivan é um homem de trinta e quatro anos, evangélico. Vivia com os filhos Kleber 
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(onze anos) e Caio (oito anos). No início das entrevistas, fazia dois anos e dez meses que o 

participante havia perdido a esposa.  

 A esposa Ana faleceu aos trinta anos, em decorrência de uma infecção ocasionada por 

uma complicação após cirurgia para retirada da vesícula. Com base no discurso de Ivan, é 

possível perceber que as complicações foram resultantes de erro médico e negligência com o 

caso, o que acarretou o falecimento.  

 Ana era guarda-civil e estava em processo de mudança de emprego, com diferenciada 

oportunidade para atuar inclusive fora do país.  

 Foram casados por dez anos e quatro meses e tiveram dois filhos, Kleber e Caio, por 

decisão de Ana. Ele desde o início do casamento não queria ter filhos, mas após, 

aproximadamente, dois anos e meio, Ana engravidou de Kleber, tendo passado por uma série 

de tratamentos de fertilização. Transcorridos três anos, engravidou novamente, do segundo 

filho Caio, mas desta vez de maneira inesperada. O parto do segundo filho teve uma série de 

complicações e durante os três primeiros anos ele sofreu de uma doença que não permitia que 

se alimentasse corretamente, pois qualquer tipo de alimento causava uma espécie de reação 

alérgica, inclusive o leite materno. Foram cerca de três anos bastante atribulados e depois de 

dois anos que o filho tinha se recuperado deste quadro, ela veio a falecer.  

 A vida dos três se modificou desde então, segundo Ivan, e eles passaram a sair mais, a 

viajar mais, e inclusive ele teve oportunidade de conseguir novo emprego que tem permitido 

que ele fiquei mais tempo com seus filhos em casa.  

 Há cerca de um ano começou a namorar com uma moça e pretende se casar até o final 

deste ano. Os filhos gostam muito de sua namorada e o relacionamento deles tem sido 

satisfatório para Ivan, que vê neste novo relacionamento uma oportunidade de reconstruir o 

seu lar.  

 Concomitantemente ao início do namoro, Ivan decidiu levar seus filhos para a 

psicoterapia, com o intuito de auxiliar nas mudanças que a família tem sofrido, desde o 

falecimento. Eles estiveram em análise por, aproximadamente, um ano e recentemente 

interromperam o tratamento, mas Ivan pretende iniciar novamente, mas desta vez por 

questões relacionadas ao modo de ser dos filhos e não diretamente ao falecimento da esposa.  

 

 c) Análise  

  

 1. Relação com a esposa 

 A relação de Ivan e Ana era, segundo ele, um “conto de fadas” (sic). Namoraram por 



91 
 

quatro anos e foram casados por dez anos e quatro meses.  

A relação minha e da A., eu costumo dizer que eu vivi um conto de fadas, porque era 

hiper, super boa, a gente, muito difícil a gente brigar, a gente tinha uma relação 
muito bacana, a gente se dividia em tudo, nas tarefas, em tudo era eu e ela. Com o 

passar dos anos praticamente viramos uma só pessoa, a gente era uma só pessoa, era 

eu e ela que távamos sempre junto, passamos por muitas dificuldades junto (…). 

(sic)  

  

 Após o casamento enfrentaram uma série de dificuldades, em especial dificuldades 

financeiras, devido a uma mudança de emprego que Ivan teve que enfrentar em decorrência 

de um acidente que sofreu que o impossibilitou de continuar com seu trabalho.  

 Mesmo com essas dificuldades, a cumplicidade do casal era um dos pontos mais 

importantes, segundo Ivan. Eles compartilhavam todos os momentos que viviam e tinham, em 

especial à noite, conversas a respeito do que tinham feito, dos sonhos, planos e desejos de 

cada um.  

Então assim a A. me completava em tudo, até nas coisas que acontecia a gente dava 

risada, a gente era muito gostoso que a noite, a vida era muito corrido, então a gente 

sempre tinha a noite pra conversar. A gente deitava, a gente conversava, ficava até 

2h, 3h da manhã conversando, era muito gostoso a gente ficava muito tempo 

conversando mesmo, é uma das coisas que eu mais sinto falta hoje, é esse momento 

de conversa. A gente falava do dia, falava das coisas que aconteciam, falávamos um 

monte de coisas e os sonhos, os desejos nossos que a gente queria, até onde a gente 
queria chegar, qual era nossos planos, e era muito bom. (sic) 

 

 Com o nascimento dos filhos, mesmo não sendo algo que ele desejasse, os dois 

continuaram a compartilhar as responsabilidades e a se ajudarem. De acordo com ele, a 

divisão de tarefas era igualitária e os dois estavam envolvidos na educação e cuidado dos 

filhos. Durante o período em que Caio esteve doente, eles se revezavam, mas Ana era a 

principal responsável. Em alguns momentos ele pensou que o filho não suportaria e pedia que 

Deus o levasse, caso fosse o melhor, mas Ana dizia que se ele não aguentasse, ela daria conta.  

 Segundo Ivan, os dois dividiam todas as tarefas e estavam sempre juntos. Mesmo com 

o trabalho deles, eles conseguiam se organizar de maneira que os dois participassem das 

atividades relacionadas aos filhos.  

 No desenho que representa a vida antes e após o falecimento esta ideia fica clara, pois 

ele desenha os quatro de mãos dadas, a casa ao lado como o lar e um sol e uma nuvem com 

chuva. Sua fala foi a seguinte: 

Esse aqui eu coloquei que antes a gente era uma família, tinha nossa casa, fazia sol, 

fazia chuva a gente tava junto (…) (sic) 

  

 O casal, segundo Ivan, estava junto tanto nas adversidades como nos momentos felizes 

e a perda de Ana era considerada como uma experiência muito difícil, pois além de viverem 
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unidos, não era um relacionamento baseado em brigas e desentendimentos. Neste sentido o 

novo relacionamento de Ivan se tornou um desafio em sua vida, pois ele teve que aprender a 

gostar novamente de uma pessoa. O espaço que Ana ocupava em sua vida era extremamente 

importante e ter que se abrir para uma nova oportunidade não foi fácil.  

É muito difícil, eu costumo dizer que eu não desejo pra ninguém, é muito difícil, até 

mesmo porque se fosse, se eu tivesse tido um relacionamento onde tivesse tido 

muitas brigas, muitas desavenças, aquele relacionamento que já tá terminado, mas 

não, eu tinha um casamento, eu costumo dizer que meu casamento era um 

verdadeiro conto de fadas. Era muito bom, era muito legal, então hoje eu tô 

aprendendo a gostar de alguém (…). (sic) 

 

 Ele considerava sua esposa como a representante do lar, como alguém que era a casa e 

perdê-la significou uma ausência de referência, uma falta de base.  

  

 2. Processo de luto 

 Ivan, ao longo das entrevistas, referia em diversos momentos as dificuldades 

vinculadas à perda da esposa. Após o falecimento, relatou que sua vida mudou 

completamente, pois daquele momento em diante seria o único responsável pelos filhos e isto 

teve uma grande repercussão em sua vida e em seu modo de pensar. Ele escreveu uma carta 

para Deus pouco tempo após o falecimento que demonstra seu sentimento de indignação e a 

responsabilidade que assumiu em relação aos filhos. 

Eu até mencionava na carta que a partir daquele momento a vida dos meus filhos 

estava nas minhas mãos, nem na mão de Deus, eu falava que 'a partir de agora o que 

eu determinar fazer vai mudar ou não mudar a vida dos meus filhos'. (sic) 

 

 O cuidado dos filhos, se analisado desta maneira, pode ser visto como algo pesado, 

não como algo prazeroso. Sentir-se o único responsável, com a ideia de que a vida do outro, 

no caso os filhos, dependia exclusivamente dele, era algo difícil de ser vivenciado por ele, 

uma vez que ele via esta situação como uma injustiça, como um castigo.  

 Outro aspecto importante mencionado por Ivan era a solidão que sentia após a perda 

da esposa. Segundo seu relato, muitas pessoas o acompanharam durante a fase da internação, 

mas após o falecimento ele se sentiu muito sozinho e dizia que as pessoas não conseguiam 

mais estar ao lado dele.  

Então eu notei assim, o telhado que cai é o seu, a vida das pessoas vai continuar do 

mesmo jeito, a vida que vai mudar é a sua. Entendeu? Não tem, por mais que as 

pessoas queiram te ajudar, muitas vezes o corre-corre não vai permitir eles pararem 

para fazer algo por você. (sic) 

   

A vida das pessoas continuava a mesma e foi mediante a essas atitudes que eu falei, 
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eu fiquei muito, eu fiquei assim um mês e pouco muito pra baixo, muito pra baixo, 

eu até escrevi uma carta pra Deus, dizendo pra Ele que era melhor que ele tivesse 

levado nós todos, que não precisava ter feito isso com a gente.  (sic) 

  

 É interessante este sentimento relatado por Ivan, pois há uma mistura de aceitação e 

raiva, uma vez que ele dizia que a vida das pessoas continuaria, mas que quem precisaria 

enfrentar a situação era ele, desconsiderando a perda dos outros. Em termos de situações 

cotidianas, mudanças significativas estavam associadas à perda da esposa, mas não se pode 

desconsiderar que amigos e familiares também a perderam, alguns perderam uma amiga, os 

pais perderam uma filha, e eles não foram mencionados. A impressão era de que ele se isolara 

nesta fase, não que as pessoas o tinham deixado sozinho, não houve um pedido de ajuda, 

houve espera e ele não foi atendido em suas expectativas.  

 A revolta que sentiu após a perda aparece em diversos momentos em seu discurso, e é 

dirigida com significativa intensidade para a figura de Deus. Ele se sentia traído por Deus por 

ocasião da perda, pois se considerava alguém fiel e a fidelidade não comportava a morte.  

Na época eu tava muito revoltado, eu lembro que eu dizia assim 'Eu posso morrer, eu 

posso matar os meus filhos, e eu tenho certeza que eles vão para o céu, e eu sei 

muito bem pra onde eu vou', aí na carta eu escrevia, até esses dias eu tava lendo a 

carta, eu escrevia 'eu sei que eu vou pro inferno' e eu falava assim na carta 'e do 

inferno eu vou gritar dizendo que eu estou ali por sua culpa Deus, porque eu fui fiel 

ao Senhor durante todos os tempos e olha o que o Senhor me fez'. (sic) 

 

 Os sentimentos de revolta e solidão que apareceram com veemência nesta fase inicial 

não permitiam uma reflexão de sua parte do que estava vivendo, e isto o levou a tomar 

algumas decisões precipitadas, como ele mesmo dizia  “Olha, na verdade, nossa, eu dei muito 

cabeçada, depois que a A. faleceu eu dei muita cabeçada(...)” (sic).  

 Uma situação que ele citou como exemplo desta atitude irrefletida foi o fato de ter 

convidado seu irmão para morar com ele logo após o falecimento. Seu irmão era casado e 

tinha quatro filhos. A idéia, segundo ele, era de que com a sua casa com movimento evitaria 

que ele ficasse triste ou de que pelo menos ajudaria com o sentimento de vazio que 

constantemente aparecia. Mas a realidade foi muito diferente de seu ideal, pois apesar do bom 

relacionamento com o irmão, o tempo que ele deveria ter para refletir e pensar em como seria 

sua vida foi consumido por muito agito e muita interação, não havia oportunidade para ficar 

sozinho. A resposta que encontrou foi sair de casa, ele não ficava em casa, chegava de seu 

trabalho e saía com os filhos para diversos lugares. Com o passar do tempo ele foi percebendo 

que os filhos foram perdendo a noção de lar e do que era a casa deles, as saídas se tornaram o 

ponto central da vida deles e assim seguiram por cerca de oito meses, que foi o tempo que o 

irmão esteve na casa dele.  
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Olha, foram 8 meses que ele morou aqui, foi bem por isso, isso foi um dos motivos 

que eu saía muito. Era um dos motivos que eu saía muito, foi uma puta duma 

cabeçada que eu dei. No momento é aquilo que muitas vezes na época uma vez eu 

pensei com meu pai, meu pai ainda falou para eu ler em tal lugar na Bíblia e você 

vai ler e você vai ver que é exatamente isso. No texto dizia 'há caminhos para o 

homem que parece bom, mas na verdade é caminho de morte' e era exatamente o 

que tinha acontecido comigo. Parecia que ia ser muito bom, eu ia ajudar ele e ele ia 

me ajudar, mas o negócio não foi nada do que eu pensei e aí ficou muito 

complicado, ficou muito complicado né, 4 crianças, nossa aqui virou uma loucura. 

(sic) 

 

 Na semana posterior ao falecimento, Ivan foi viajar com seus filhos como tentativa de 

amenizar o sofrimento dos filhos, ficaram quinze dias fora, mas mesmo assim os filhos não 

pararam de chorar. As saídas, neste sentido, além de uma tentativa de fugir da situação que 

tinha criado com seu irmão em casa, era uma alternativa para tentar contornar a dor da perda. 

Os filhos eram pequenos e choravam constantemente e ao saírem conseguiam se distrair 

temporariamente.  

 Complementarmente às saídas, outro fato que contribuiu para a perda da noção de casa 

pelos filhos e pelo próprio Ivan, foi o tempo que ele passou dormindo. Em seu relato ele disse 

que dormia praticamente o dia inteiro, somente levantava para se alimentar e voltava a deitar. 

Ele não trabalhava na época e quando não estava fora de casa, dormia.  

Eu fiquei muito tempo, eu dormia muito, uma das coisas ainda hoje é de dormir, 

dormir é uma das coisas mais gostosas que tem, você sai fora desse mundo, dessa 

loucura, é bom demais. Eu dormia muito, dormia muito. Eu contratei uma moça pra 

ficar me ajudando, então ela lavava, passava, cozinhava, ajudava os meninos e eu 

dormia, dormia bastante mesmo. Eu ficava, eu ia dormir por exemplo cinco horas da 

tarde, acordava sete horas da manhã, tomava café da manhã, voltava pra cama, 
punha a TV em dia, levantava, almoçava, dormia de novo. Eu dormia muito nesses 

primeiros meses e aí eu fui notando que os meninos foram ficando meio que sem 

direção, eles tinham perdido a mãe, e o pai tava caindo acho que numa depressão. 

(sic) 

  

 Nota-se que havia uma tentativa constante da parte de Ivan de evitar ou pelo menos de 

se desligar do sofrimento ocasionado pela perda. Suas respostas ao sofrimento foram no 

sentido de evitá-lo, não de confrontá-lo e isto o conduzia cada vez mais para uma situação 

complexa, como ele mesmo percebeu após alguns meses. As alternativas não eram eficazes e 

passaram a se tornar uma ameaça à sua saúde e ao bem-estar de sua família, uma vez que com 

a perda da referência do lar, da casa, os filhos ficariam sem um ponto para recorrer, como ele 

mesmo disse, perderiam a mãe e o pai.  

 Um aspecto que reforçava esta atitude de Ivan era a noção de que com a perda da 

esposa, a sua casa havia se perdido, como se ele não pudesse ser o responsável pela casa, ou 

melhor o representante do lar. Ele atribuía à esposa o lar e, sem ela, não havia lar, eles ficaram 
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desamparados.  

P: Quando você fala da questão da casa, você se sentia um pouco sem casa? 

I: Sentia, tanto é que depois que a A. faleceu, eu não parava em casa, eu sempre 

falava pros meus meninos 'tem dois lugares que é o melhor lugar pra você estar: na 

sua casa e na igreja', eu sempre falava isso pra eles. Eu sempre ia pra igreja, mas em 

casa eu não parava, era muito difícil de ficar em casa, com eles, tal, sempre saindo, 

sempre, sempre, sempre saindo.(sic) 

  

 A vivência parecia não ter solução, segundo ele, e foi a partir de um outro irmão que 

ele começou a se reerguer e a conseguir encontrar novas alternativas para seu sofrimento. O 

irmão sugeriu um vídeo de um pastor cujo título era 'O dia da provação'. O vídeo falava a 

respeito das dificuldades que as pessoas enfrentavam em suas vidas e um dos exemplos 

citados era o da perda da esposa. Ele se identificou com a mensagem e conseguiu se dar conta 

do que estava passando, uma palavra de fora trouxe a ele o que exatamente ele sentia e este 

foi um momento muito importante, segundo ele. O sofrimento que ele não conseguia 

descrever ou que não conseguia devidamente acessar foi trazido e tratado por alguém de fora 

e isto possibilitou uma identificação e consciência do que enfrentava. Enquanto dormia ou 

saía ele fugia destes sentimentos e situações, mas as consequências o acompanhavam. Ele 

relatava que se sentia como Jó, alguém que perdeu tudo e que posteriormente se reergueu de 

maneira diferenciada. No caso de Ivan, a trajetória de Jó pode se assemelhar à sua em termos 

de sofrimento e das perdas, não foi somente a esposa, mas a referência da casa, de um lar e, 

após a conscientização, foi possível se reerguer. Muitos poderiam falar para ele sair da 

situação em que estava, mas foi somente a partir de seu próprio encontro com seu sofrimento 

que ele foi capaz de mudar, de seguir em frente.  

 Outro ponto que ele considerou como de grande ajuda foi a igreja, uma vez que as 

mensagens e palavras que ele ouvia o faziam seguir em frente. Ele mencionava a igreja como 

refúgio, como ponto seguro. Houve uma transferência da segurança do lar para a segurança da 

igreja e isto o auxiliou em sua reestruturação e conscientização do que estava fazendo com a 

própria vida.  

 Um diferencial na vida de Ivan, se comparado aos dos outros participantes, era o seu 

novo relacionamento afetivo. Após dois anos do falecimento de sua esposa, ele encontrou uma 

nova pessoa e esta se tornou uma importante referência em sua vida, possibilitando inclusive 

o redesenho de sua concepção de lar. Ele considerava que estava aprendendo a gostar 

novamente de alguém e que com sua namorada o conceito de casa como ponto central foi 

novamente ativado.  
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 3. Dinâmica familiar 

 As relações familiares eram baseadas na troca entre o casal, segundo Ivan, e isto pode 

ser percebido em seu discurso e até mesmo em seus desenhos, em especial no desenho 

relacionado à paternidade antes da perda, pois ele relatou que trabalhava e que exercia o papel 

de homem provedor, cuidador indireto, e que a esposa cuidava diretamente dos filhos, 

independentemente da situação.  

 A impressão que passava era que de fato as tarefas eram divididas entre o casal, mas 

em alguns momentos esta divisão aparece muito baseada na separação entre papel de homem 

e papel de mulher e ele inclusive utiliza o termo “papel da mulher, papel da mãe” (sic) ao se 

referir às idas à escola para reunião de pais e professores, uma visão tradicional da divisão de 

papéis.   

Esse aqui era meu papel mesmo de pai trabalhador. Eu tô no carro indo trabalhar, 

eles em casa, faça chuva ou faça sol a A. está ali com eles, cuidando, coisa e tal. (sic) 
 

(…) mas aqui eu tinha, ainda tenho esse papel, mas aqui as tarefas estava mais 

dividida, então tinha mais a tarefa de trabalho, de busca do sustento e a A. estava 

acompanhando. (sic) 

 

Até mesmo, porque tem coisas que é papel da mulher, papel da mãe e ela 

desempenhava muito bem, na escola, fazia as reuniões, essas coisas, sem problema. 

(sic) 

 

 Após o falecimento, a dinâmica se alterou, e Ivan se tornou o único responsável pelos 

filhos 

Olha... Praticamente mudou tudo, a vida se mudou por completo, até mesmo porque 

que agora eu tive que assumir o papel de pai, mãe, entendeu? Fazer muitas coisas 

que às vezes a A. fazia e hoje eu que faço. Eu que levo pra escola, eu que vou nas 

reuniões da escola, eu que levo pros médicos, eu que faço tudo, faço tudo. Eu tenho 

hoje minha mãe que depois de um tempo, faz um ano e pouco que ela tá comigo, que 

ela veio me ajudar. (sic)  

 

 Inicialmente ele tinha uma ajudante que o auxiliava nos serviços de casa todos os dias 

e após pouco tempo sua mãe começou a trabalhar para ele, ajudando em casa e também no 

cuidado dos filhos de Ivan.  

 O trabalho dele permitia que passasse uma parte do dia em casa, mas mesmo assim sua 

mãe era quem ficava maior parte do tempo com seus filhos. Ela o ajudava na organização e na 

criação dos filhos, e era responsável pela repreensão também. O combinado era de que tudo o 

que acontecesse durante o dia era repassado para ele à noite quando chegava em casa.  

 Uma das principais mudanças sentidas por Ivan era, que após o falecimento, ele se 

tornara a engrenagem da casa, e tudo o que ali acontecia, ele sabia e tinha que tomar 
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providências.  

Eu sinto que, eu sinto que como se a casa não funcionasse sem mim, eu sou essa 

engrenagem que faz ela rodar, né. Até mesmo, porque os meninos ainda são 

pequenos, então eu sinto que eu sou essa engrenagem que gira, esse motor aí que faz 

a casa e hoje, mais do que nunca, eu tinha certeza que tudo que acontecesse a partir 

daquele momento ia depender muito das minhas decisões, não ia depender da 

decisão de ninguém. (sic) 

  

 Como engrenagem, ele era requisitado tanto nos bons como nos maus momentos, em 

especial nas dúvidas de seus filhos a respeito da mãe e do que tinha acontecido a ela.  

Outra coisa muito difícil foi as perguntas do K., ele entendia mais, o outro não, ele 

chorava a falta da mãe, mas dizia 'Ah pai, a mamãe foi pro céu, logo, logo, eu vou 

pra lá também'. O K. não, ele chegou, uma das perguntas mais difíceis dele foi assim 

'Pai, desde criança que eu vou pra igreja e sempre ouvi dizer e sempre você e minha 

mãe, sempre ouvi vocês orando e sempre vocês me disseram que Deus é bom' e eu 

falei 'Sim filho, Deus é bom', aí ele me falou 'Como é que pode Deus ser bom me 

deixando num mundo sem mãe?', e eu falei 'É filho, Deus é bom, Ele sabe o que Ele 

faz.'. E aí eu vi que assim, meus filhos iriam depender muito de mim, o que eu 

fizesse iria determinar até o que meus filhos iriam ser, se eles iriam ser homens que 

fossem seguir a vida ou que eles iam deixar de acreditar em tudo e voltar para o 
mundo e para a vida. (sic) 

  

 Ele permitia o diálogo e percebia a importância para a família, uma vez que os três 

enfrentavam uma situação difícil e precisavam estar próximos para que pudessem prosseguir. 

Nos momentos em que esteve ausente, os filhos ficaram desorientados e após retomar as 

rédeas da casa, novamente houve participação no desenvolvimento de um ambiente seguro 

que pudesse oferecer segurança e sustentação.  

 Os filhos inicialmente choravam muito e ele recorreu a uma ajuda psicológica para o 

cuidado dos filhos. Os dois foram acompanhados pela mesma psicóloga e, segundo Ivan, 

houve significativa melhora nos dois.  

 É interessante esta atitude, pois nos meses iniciais após o falecimento não havia um 

pedido de ajuda dele, a sensação era de que ele tentava resolver os problemas sozinho, e na 

realidade se fechava mais em seu mundo. Após a reversão deste modo de agir, ele conseguiu 

pedir ajuda e, como engrenagem, conseguia perceber quando não daria conta de algo como, 

por exemplo, o sofrimento de seus filhos. No que cabia a ele, ele conversava, chorava junto, 

relembrava os momentos com a mãe, mas isto não era suficiente e ele pediu ajuda externa de 

uma profissional qualificada para tal atividade.  

 Além disso, ele conseguiu que sua mãe o acompanhasse em sua jornada, o que 

contribuía para que pudesse trabalhar e ter uma figura de referência em casa. Sua namorada 

era vista desta mesma maneira, pois ele a considerava como uma companheira e como uma 
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oportunidade para retomar o seu lar, perdido após a perda da esposa. Os filhos reforçavam 

esta visão e constantemente a convidavam para estar mais próxima deles. Ivan considerava a 

reação dos filhos como uma necessidade de ter uma figura feminina de referência, além de 

sua mãe, uma vez que esta figura poderia participar mais ativamente do cuidado e poderia 

compartilhar as tarefas que foram dispensadas a ele com o falecimento.  

 Em seu discurso, ele mencionava que a vida em casal era melhor do que a vida 

sozinho, pois no casal era possível compartilhar, trocar, e sozinho não havia esta 

possibilidade, tudo recaía nele. Com isso, a oportunidade de novamente ser um casal o atraía 

grandemente e ele não teria que dar conta de tudo. 

  

 4. Paternidade 

 A paternidade não era, inicialmente, algo que fazia parte dos projetos de Ivan e sim de 

sua esposa. Ele disse que conseguiu “enrolar ela” (sic) por cerca de dois anos antes de terem o 

primeiro filho e que tentou operar para não ter outros, mas devido à sua pouca idade os 

médicos não recomendaram a cirurgia, e eles tiveram o segundo filho.  

 Ele gostava de sua vida de casado e para ele a esposa bastava, não considerava 

necessário ter filhos. Na relação com os filhos, ela tinha um importante papel de 

intermediação e mesmo com a participação de Ivan, ela era a principal responsável pelo 

cuidado direto dos filhos. Em seu discurso ficava clara a divisão de tarefas entre os dois, 

conforme mencionado anteriormente, e para ele o papel de pai provedor era o com que ele se 

identificava. No relato de seu desenho a respeito da paternidade antes da perda sua descrição 

exemplifica claramente esta idéia 

Esse aqui era meu papel mesmo de pai trabalhador. Eu tô no carro indo trabalhar, 

eles em casa, faça chuva ou faça sol a A. está ali com eles, cuidando, coisa e tal. (sic) 

 

 A perda, neste sentido, fez com que tivesse que assumir uma nova postura frente aos 

seus filhos, uma vez que o papel de pai que trabalhava fora e que cuidava indiretamente dos 

filhos não seria mais suficiente, segundo ele. Este papel teve que ser reformulado, pois ele 

trabalhava em um ramo que exigia algumas viagens e isto não seria mais possível, uma vez 

que seus filhos não teriam mais com quem ficar.  

Praticamente mudou tudo, a vida se mudou por completo, até mesmo porque que 

agora eu tive que assumir o papel de pai, mãe, entendeu? Fazer muitas coisas que às 

vezes a A. fazia e hoje eu que faço. (sic) 

 

Minha vida mudou totalmente, do começo do que eu vivia ao que eu vivo hoje é 

totalmente, até mesmo, porque eu tive que parar o tipo de trabalho que eu fazia na 
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época que era com transporte, passava muito tempo fora de casa, em função de eu 

viajar, fazer entrega. Então esse tipo de trabalho já foi uma das coisas que eu tive 

que parar, não tinha condição de eu continuar trabalhando nisso, até mesmo, porque 

os meninos requeriam muito, mais tempo meu, mais atenção minha. (sic) 

 

 A mudança não foi somente em seu trabalho, houve uma mudança em sua atitude, pois 

ele sentiu necessidade de estar mais próximo de seus filhos, não que antes não estivesse, mas 

de participar mais ativamente da vida deles e do desenvolvimento dos dois.  

 Inicialmente esta mudança de atitude o conduziu a uma atitude que pode ser vista 

como prática, a resposta que encontrou foi a de sair com os filhos.  

Eu saía muito com eles nessa época, a gente saía bastante, todo dia eu levava eles 

pro parque, pra um shopping. Todos os dias, todos os dias a gente saía. Até mesmo 

pra tentar sair do mundo que a gente tava, que era uma coisa que parecia que nunca 

ia acabar, um sofrimento que parecia que não ia ter fim. Então a forma que eu 

encontrei foi de sair bastante, sair mesmo, muito, muito, muito com eles. (sic) 

 

 Posteriormente, ele percebeu que esta não era a única maneira de estar com os filhos, 

mas a trajetória não foi livre de sofrimento e de muitas dúvidas.  

Eu tava num momento muito triste da minha vida, foi horrível, foi horrível. Eu 
lembro que eu cheguei a ajoelhar no quarto e perguntava pra Deus 'O que foi que eu 

te fiz?' (…) (sic) 

 

 Ao observar que seu relacionamento poderia ser diferente e que a qualidade do tempo 

que estava com os filhos era de extrema importância, ele procurou se organizar e procurar 

possibilidades para seu modo de ser pai sem a companhia de sua esposa, sem a divisão de 

tarefas.  

Depois passou, não que eu deixei de ser trabalhador, mas eu obrigatoriamente, mas 

até que é bom, eu passei a estar mais próximo, jogar mais bola, viajar mais. A gente 

passeou bastante, a gente acabou estando mais próximo, não que a gente não 

estávamos antes, mas aqui eu tinha, ainda tenho esse papel, mas aqui as tarefas 
estava mais dividida, então tinha mais a tarefa de trabalho, de busca do sustento e a 

A. estava acompanhando. Aqui não, eu continuo nesse papel aqui, mas incorporei 

esses aqui. (sic) 

 

 As atividades, mesmo que voltadas em alguns momentos para um senso prático como, 

por exemplo, jogar bola, demonstravam sua preocupação em fazer parte da vida dos filhos de 

maneira diferenciada, sem deixar de lado os papéis anteriormente ocupados.  

 Ivan considerava o diálogo com os filhos outro ponto importante de ser cuidado e 

trabalhado e ele passou a conversar mais com os filhos do que anteriormente, inclusive em 

relação às broncas e normas estabelecidas por ele. A disciplina sempre foi uma de suas 

responsabilidades principais e anteriormente as bases dela eram a bronca e bater. Após a 

perda, Ivan passou a conversar mais com seus filhos e quando precisava impor limites 

procurava estabelecer um diálogo com eles ao invés de simplesmente bater. Com isso, quando 
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os filhos o desobedeciam ele procurava conversar e de um modo geral, a intenção era a 

conscientização do ato pelos filhos. Ele dizia que tentava fazer os filhos perceberem o que 

tinham feito de errado.  

 Em termos de novas atividades, apesar de mencionar uma aproximação com os filhos, 

ele considerava que o que havia de diferente era o cuidado da casa e tarefas práticas como 

lição de casa com os filhos.  

Olha, o que eu faço hoje, geralmente lição de casa com eles, até mesmo, porque 

quando a A. faleceu eles não tinham tanta lição. Então eu que faço a lição. Uma das 

coisas é que às vezes eu faço comida, eu faço, queimo as coisas, mas eu faço. Uma 

coisa, eu que faço mercado, eu que vou, eles vão comigo. É, e às vezes eu arrumo 
aqui em casa, eles arrumam também, ponho eles pra arrumar, final de semana 

mesmo que minha mãe não tá, sou eu mesmo que faço tudo. (sic) 

 

 É interessante esta visão, pois a aproximação dos filhos foi um dos principais aspectos 

que foram alterados em sua vida, mas sua visão se manteve nas atividades cotidianas, na 

organização, nas lições, no cuidado com a casa. Mesmo sendo próximo dos filhos antes do 

falecimento, com a perda, ele teve que assumir atividades anteriormente de responsabilidade 

da esposa, inclusive ele mesmo se descrevia como pai trabalhador.  

Sim, hoje até muito mais, porque tudo é comigo, tudo passa por mim, tudo, tudo, 

tudo, tudo. Eu sou o gerente geral, tudo, tudo passa por mim, até não tem nada que 

passa por aqui que eu não sei, entendeu? Sei de tudo deles. Minha mãe é uma pessoa 

que me ajuda bastante, mas tudo é comigo, tudo é realmente eu mesmo, eu que sei 

negócio de escola, eu que sei negócio de jogo, eu que sei negócio de médico, tudo é 

eu. Então assim, é até um pouco cansativo, por isso que eu acho que existe o casal, 
pra poder dividir as tarefas, ainda mais quando se tem filhos. Mas agora não, ficou 

tudo comigo, e eu não, não é nem assim, é... ser mais chefe, é ser chefe, não tem 

jeito né. É ser o chefe mesmo e assumir tudo. Eu tive que assumir tudo. Tinha muitas 

coisas que eu até ficava muito mais tranquilo, porque a A. tomava a frente, ela fazia. 

Até mesmo, porque tem coisas que é papel da mulher, papel da mãe e ela 

desempenhava muito bem, na escola, fazia as reuniões, essas coisas, sem problema. 

Agora hoje não, eu assumo esse papel, eu faço e me acho bem tranquilo. (sic) 

 

Eu sinto que, eu sinto que como se a casa não funcionasse sem mim, eu sou essa 

engrenagem que faz ela rodar, né. (sic) 

 

 Sua visão do modo de ser pai e a maneira como ele se desenvolveu não estavam 

baseadas em modelos ou em figuras externas. Ele considerava que seu novo papel tinha sido 

desenvolvido por ele e que a referência era ele mesmo, sem comparações. É interessante esta 

visão, pois torna a maneira de ser pai única e pessoal, não havia mais uma obrigação no 

sentido de ter que ter filhos, mas como uma possibilidade de novas descobertas. No final das 

entrevistas ele mencionou um desejo de ser pai novamente e que estava considerando isto 

com sua namorada, após o casamento dos dois.  

 Com isso, é possível observar que seu modo de ser pai após a perda alterou não 

somente suas atividades, mas a sua antiga visão da paternidade, que mesmo com sua esposa 
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não queria ter mais filhos e esta opinião se inverteu após a possibilidade de aproximação dos 

filhos.  

 Em sua autoavaliação ele se considerava como um bom pai e sentia que estava 

cumprindo o seu dever, isto podia ser percebido em suas falas e no prazer com que falava a 

respeito da paternidade e nas descobertas que tem tido. Ele conseguia observar as mudanças 

nos filhos a partir de suas atitudes e isto proporcionou uma nova porta para ele, no sentido de 

se perceber como um agente no processo de desenvolvimento dos filhos, não como mero 

espectador.  

Ah, eu acho que eu sou um bom pai né, eu procuro ser um bom pai, eu, e... e... venho 

aprendendo muito a ser pai né. (sic) 

 

É legal você educar e você ver que ele fez, e que deu resultado. Então é super legal 

né. (sic) 

  

 Por mais que sua visão estivesse voltada para o gerenciamento da casa, a mudança de 

querer ser pai pode ser considerada como uma das mais importantes que ocorreram com a 

perda, não como resultado direto, mas como nova potencialidade, uma vez que a decisão se 

tornou dele, não foi algo imposto externamente, foi um encontro interno, uma escolha.  

 

  5. Suporte social  

  Ivan constantemente repetia em seu discurso que dois itens eram de extrema 

importância para a vida de uma pessoa: “a casa e a igreja” (sic). Ele mencionava a 

importância do apoio e auxílio relacionado à igreja, não em função das pessoas, mas por 

considerar o lugar como um refúgio, um abrigo para a tribulação que enfrentava em sua vida.  

  Além disso, a casa ou a família foram citadas por ele como um ponto de referência, 

pois segundo ele, sem casa não há referência. A casa, em seu relato, podia ser vista como algo 

que foi destruído após o falecimento, mas que aos poucos estava se reconstruindo, em especial 

com o início de seu relacionamento.  

  Importantes figuras de apoio em seu trajeto foram sua mãe, que participava no dia a 

dia, no cuidado e no apoio a ele; e seu irmão, que sugeriu um vídeo para que ele assistisse e 

que foi um dos propulsores para a saída da situação em que estava.  

  Em termos de vida social, Ivan prosseguiu com o mesmo círculo de amizades e não 

observou aumento na frequência da igreja ou da busca por amigos. Um fator que inicialmente 

estava diferente era o número de saídas, que aumentou significativamente após o falecimento, 

mas que com o passar do tempo se estabilizou.  
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  Seu relacionamento com a namorada era considerado como um diferencial, pois além 

de ter que aprender a ter intimidade com uma nova pessoa, ela possibilitou um retorno para 

sua casa, e ele passou a ficar mais tempo com seus filhos, vendo vídeos, curtindo a família e 

não somente passeando ou viajando.  

  O apoio profissional foi importante para a vida de seus filhos e, segundo ele, as 

entrevistas foram importantes momentos de desabafo para ele, uma vez que não tinha o hábito 

de conversar a respeito dos assuntos discutidos com outras pessoas. Após as entrevistas, ele 

constantemente tirava dúvidas, solicitava algumas ajudas e pedia que conversasse mais com 

ele, mesmo após ter desligado o gravador. Com isso foi possível perceber que o espaço que foi 

dado era de extrema importância para ele, pois se tornou uma oportunidade para ressignificar 

sua vivência e para validar seu sofrimento e seus sentimentos. 
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7 DISCUSSÃO 

  Este estudo dedicou-se à compreensão das transformações da paternidade em situação 

de viuvez. As questões típicas da paternidade se impõem aos homens e são vividas, em alguns 

casos, em contextos extremos como pode ser considerado o contexto da viuvez. Os conflitos 

da paternidade recebem, então, um novo contorno, novas questões e dimensões que devem ser 

vividas e experimentadas. A intensidade das experiências foi evidenciada no conteúdo das 

entrevistas e na tonalidade e expressões que acompanham os discursos. É uma vivência que 

influenciou o desenvolvimento, a transformação do papel de pai e marca uma nova maneira 

deste se relacionar com os filhos.  

 

7.1 Enfim sós 

Eu te recebo por minha esposa 

e prometo ser-te fiel, 

amar-te e respeitar-te, 

na alegria e na tristeza, 

na saúde e na doença, 

todos os dias da nossa vida.  

(Compromisso matrimonial) 

 

  Ao longo das entrevistas foi possível observar que o modo de ser pai após a perda não 

poderia ser discutido sem antes analisar a relação entre o casal, uma vez que o papel 

desempenhado por cada um na relação influencia significativamente no momento em que um 

dos dois não mais está presente.  

  A importância do vínculo formado entre o casal e o modo como este pode ser 

percebido na relação, seja em termos de intimidade ou de divisão de tarefas, foram elementos 

cruciais a serem observados, pois os vínculos característicos das relações de apego auxiliam 

na construção de modelos de representação do mundo e de si mesmos. Não se trata 

meramente de convivência, mas de uma identidade enquanto casal, enquanto marido e mulher.  

  A história de um casal abrange uma série de experiências e mudanças que se 

organizam e se desenvolvem desde o início do encontro entre duas pessoas. Estas vivências, 

em sua maioria, são baseadas nos vínculos estabelecidos. O casamento é um grande símbolo 

de encontro. Encontro com o outro e consigo mesmo. No casamento, mais que em outro 

relacionamento, o que é de cada um tem maior probabilidade de ficar exposto, pois se trata de 

um relacionamento que envolve intimidade e convívio.  

  A relação amorosa é plena de complexidades seja pela realidade decorrente do 
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encontro dos parceiros como pelas interferências que o casal sofre e que são advindas dos 

pais, familiares, amigos e da dinâmica inconsciente dos próprios cônjuges.  

  Ao analisar os discursos dos participantes, tanto as interferências como o encontro 

promovido pelo casamento se tornam claros. Henrique, Lucas e Ivan se diferenciavam pelo 

tempo de casamento e pela idade, mas ao relatarem o vínculo com as respectivas esposas algo 

os unia. Ficava clara a importância dessa figura como companheira e o casamento era descrito 

como uma boa experiência, como algo que fazia diferença na vida de cada um.   

  O vínculo presente nas relações dos participantes pode ser visto como característico da 

teoria do apego, conforme descrito por Bowlby (1979 [2006]), uma vez que os 

comportamentos que o integram compreendem a relação entre a pessoa do cuidador e o 

indivíduo a ser cuidado juntamente com o modo de relacionamento que o indivíduo terá com 

sua parceira na vida adulta.  

  O amor romântico, neste contexto, segundo Prizanteli (2008), seria o desdobramento 

do que fora proposto na Teoria do Apego e consequentemente funcionaria como alicerce para 

o desenvolvimento do relacionamento adulto e dos processos de perda. A maneira como as 

pessoas se relacionam, em termos de comunicação e satisfação, é influenciada pelos vínculos 

afetivos adquiridos na infância, mas esta influência não é absoluta, pois a comunicação do 

casal pode reconstruir os estilos de apegos adquiridos, a partir da troca de experiências, 

interesses e peculiaridades trazendo para o relacionamento novos modelos, diferentes dos 

adquiridos na infância.  

  A constatação acima pode ser vista na vivência dos participantes, uma vez que ao 

descreverem e relatarem os vínculos da infância, havia acolhimento das necessidades em 

especial por parte da mãe, mas os modelos eram de educação baseada no medo e não no 

respeito. Posteriormente, quando adultos, estes vínculos se mostravam de maneira 

diferenciada, mas quando pequenos a base era a severidade e não o diálogo, a troca.  

  Ao falarem a respeito dos pais este era o discurso, a base no medo ou pais que não 

eram vistos como modelos, por estarem distantes, e serem somente vistos como provedores. A 

relação com as mães era diferente, pois aparecia o aspecto do cuidado do dia a dia, da 

presença constante.  

  Ao se casarem, estas experiências puderam ser reinterpretadas primeiramente a partir 

do encontro com as esposas, uma vez que o relacionamento não mais estava baseado na 

distância e cuidado indireto e sim na cumplicidade. O que era visto no discurso era a 

possibilidade de unir os aspectos vividos na infância e na idade adulta, ou seja, era possível 
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unir a dimensão do cuidado indireto pelo prover e o cuidado direto em estar presente. 

Primeiramente aparecem nos relacionamentos com as esposas e posteriormente com os filhos.  

  Com isso, é possível perceber uma transformação a partir da convivência com um 

novo modelo, com o diálogo entre dois adultos, marido e mulher. O encontro proporcionou 

mudança e possibilidade de rever a própria história e de desenvolver uma nova maneira. A 

nova atitude de participação, de diálogo e divisão era vista por eles como uma conquista, algo 

a ser comentado. A noção de companheirismo estava no discurso dos participantes como algo 

necessário e as esposas eram vistas como parceiras com quem compartilhavam tarefas e a 

vida.  

  É interessante destacar que mesmo diante desta alteração, alguns resquícios do antigo 

modelo ainda estavam presentes, o pai como provedor e cuidador indireto e a mulher como 

cuidadora direta. Ao aprofundar as questões relativas ao casamento era possível observar que 

a divisão das tarefas ainda estava um pouco fundamentada nos papéis sexuais e que o discurso 

masculino era no sentido de ajudar a companheira, por mais que os homens estivessem em 

outro patamar, não havia apropriação das atividades como deles. A casa era da esposa, as três 

esposas trabalhavam, mas o trabalho de casa ainda era visto como delas, seja da própria casa, 

como dos filhos.  

  Este foi o perfil dos homens da presente pesquisa, divisão de tarefas com maior 

responsabilidade do cuidado direto para a mulher. Com isso o impacto da perda pôde ser 

sentido de maneira mais evidente no que diz respeito às tarefas anteriormente exercidas pela 

mulher, uma vez que de acordo com Bowlby (1973 [2004]), quanto maior for a relação de 

dependência com a figura de apego,  maior será o dano que a perda trará à vida da pessoa e 

mais difícil será a reorganização dos papéis sociais.  

  A impressão, em alguns momentos, era de que os participantes se sentiam mais 

apropriados das tarefas relacionadas aos filhos e à casa somente na presença de uma figura 

feminina, inicialmente a esposa e posteriormente a mãe ou a sogra. A vivência do casamento 

proporcionou uma transformação no sentido de conseguirem iniciar seu desenvolvimento de 

maneira mais integrada, não tão polarizados como os papéis vividos na infância, mas ainda 

assim a trajetória não estava completa, o casamento foi somente um catalisador que 

proporcionou a vivência de uma nova fase.  

  As fases posteriores da escolha pela paternidade e até mesmo o falecimento foram 

novos elementos adicionados ao processo de desenvolvimento dos participantes, uma vez que 

possibilitaram um encontro ainda mais importante com as possibilidades da paternidade.  
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  Em termos do casamento, o que se destaca é a importância da possibilidade de 

refletirem a respeito de novas demandas, novas tarefas e a dificuldade em ter que lidar com as 

questões após o falecimento, uma vez que as esposas dos participantes eram vistas como 

figuras centrais em suas vidas.  

 

7.2 Você não me ensinou a te esquecer 

Não vejo mais você faz tanto tempo 

Que vontade que eu sinto 

De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços 

É verdade, eu não minto 

E nesse desespero em que me vejo 

Já cheguei a tal ponto 

De me trocar diversas vezes por você 

Só pra ver se te encontro 

 

Agora, que faço eu da vida sem você? 
Você não me ensinou a te esquecer 

Você só me ensinou a te querer 

E te querendo eu vou tentando te encontrar 

Vou me perdendo 

Buscando em outros braços seus abraços 

Perdido no vazio de outros passos 

Do abismo em que você se retirou 

E me atirou e me deixou aqui sozinho 

(Você não me ensinou a te esquecer – Caetano Veloso) 

 

  A mudança que ocorreu na vida dos pais participantes da pesquisa está baseada em um 

grande sofrimento. A perda da esposa pelo falecimento, por não ser algo esperado, lança o 

companheiro que é pai em uma nova situação, não há planejamento para esta fase, não há 

preparação, simplesmente ele deve cuidar dos filhos e se tornar o único responsável. Não há 

escolha de assumir esta situação. 

  Durante as entrevistas ficou claro que a situação da perda se mostrava de maneira 

contundente nos discursos e, em alguns momentos, podia ser observada uma sobreposição ao 

tema central do trabalho que é a paternidade.  

  A vivência da perda aparecia como o principal aspecto da experiência dos homens e, 

mesmo quando questionados a respeito de como era ser pai, a fala estava associada à ausência 

da mãe, da companheira. A dissolução da dupla não foi ocasionada por desentendimentos ou 

por uma escolha, e sim por algo imprevisível e incontrolável e um dos componentes se vê 

sozinho, como se metade dele tivesse ido embora.  

  Esta visão é reforçada por Kast (1993), ao afirmar que a pessoa amada se torna metade 

da alma de seu par e que a morte é vista como a morte de uma parte de si. A autora 
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complementa esta idéia ao referir que a percepção que os indivíduos têm de si deriva 

fundamentalmente dos relacionamentos com os outros e, com isso, o relacionamento com o 

mais íntimo do indivíduo é influenciado pelos laços estabelecidos com outros, em especial os 

amorosos.  

  Por esta razão ao se falar a respeito de luto e de perda de um ente querido, como no 

caso da presente pesquisa, a perda da esposa, não se pode perder de vista a dimensão do 

relacionamento e a dor pela perda de parte de si. Não se trata somente de um outro real, mas 

do outro que somos nós, do outro em nós e esta pode ser uma das razões pelas quais o luto 

aparecia com tanta intensidade nas entrevistas. Os participantes não falavam somente das 

esposas, mas da perda que tiveram deles mesmos, como por exemplo Ivan, que se sentia sem 

lar.  

  Ainda segundo Kast (1993), o luto deve reconduzir a uma concepção unificada de si, a 

noção de ser único consigo mesmo. Esta visão é corroborada pela experiência dos 

participantes da pesquisa, pois ao relatarem suas vidas após o falecimento e em seus desenhos 

é possível observar a noção de unicidade. Inicialmente aparecem discursos relacionados à 

importância das esposas na vida deles e a questão do companheirismo. Com a perda, a 

importância se mantém, mas eles destacam as características novas, aprendidas, copiadas, 

remodeladas. Falam de si como o próprio modelo, como se tivessem se desenvolvido de 

maneira diferenciada e aprendido uma nova forma de serem eles mesmos. De um modo geral, 

esta concepção fica clara nos desenhos antes e após a morte, havia preocupação com o novo, 

com o como enfrentar tal situação e o interessante era que ao invés de recorrerem a pessoas 

para auxiliá-los nesta etapa de reconstrução, eles recorriam a eles mesmos. Henrique, Lucas e 

Ivan se viam como modelos a partir dos quais reconstruíram suas novas atitudes. Mesmo 

quando questionados se procuravam exemplos de fora, foram unânimes ao dizer que seguiam 

as próprias idéias, os próprios conceitos, em especial com relação a paternidade.  

  Pode-se pensar a respeito da construção do próprio modo de  ser pai, em relação ao 

processo de individuação destes homens. A partir da relação com o Self, torna-se possível a 

emergência de um modo próprio de ser pai. Esta idéia é reforçada por Kast (1993) ao afirmar 

que a auto-percepção também está conectada ao Self, não restringindo o desenvolvimento aos 

relacionamentos interpessoais, mas ampliando para as potencialidades dos participantes.  

  O processo de luto, conforme descrito acima, não é visto como uma tarefa simples ou 

livre de dificuldades, uma vez que se trata de uma busca não planejada inicialmente, não é 

algo escolhido, mas um chamado, semelhante à jornada do herói que lança o iniciante em uma 
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situação desconhecida e exige dele uma série de compromissos, atitudes e coragem. A 

principal tarefa deste processo é o significado do conflito entre a ausência de um objeto 

perdido e a contínua presença de um relacionamento emocional com o que foi perdido, isto é, 

apesar de a esposa não mais estar presente, ainda há uma série de significados envolvidos a 

ela e isto gera algumas dificuldades para conseguir se desligar da figura dela, uma vez que há 

uma espécie de aprisionamento à relação. (COLMAN, 2010).  

 Com isto, o luto pode ser visto como um processo de simbolizar a perda, de maneira 

que se torne possível suportar a ausência ou o não-estar, o indivíduo é capaz de lidar com as 

incertezas de não saber e com a experiência de estar sozinho. A simbolização da perda não é 

somente uma re-criação, mas o desenvolvimento de algo novo no qual está presente um 

completo relacionamento com a pessoa perdida. O processo não tem fim e é um contínuo ato 

de lembranças e uma ativa transcendência de opostos como, por exemplo, vida e morte. 

(MACKENNA, 2009; COLMAN, 2010).  

 O luto, conforme visto, é um processo de construção de significado após a morte de 

um ente querido que implica a revisão de si, do outro, do mundo e envolve capacidade de 

reflexão, simbolização e de contato com os sentimentos evocados pela perda. (MAZORRA, 

2009).  

 Nota-se que as pessoas lidam no processo de luto com um número variado de 

estressores, seja com relação à própria perda ou com as novas tarefas que são exigidas, como 

no caso dos participantes, as tarefas relacionadas à paternidade singular. Henrique, Lucas e 

Ivan constantemente  mencionavam as dificuldades que enfrentavam em sua nova maneira de 

agir, como únicos responsáveis pelos filhos. A paternidade assumia uma carga de 

responsabilidade anteriormente não sentida pelos participantes, sentiam que a vida dos filhos 

estava em suas mãos e que deveriam se esforçar e se superar para lidar com a nova demanda.  

 Nos discursos dos pais era possível observar uma oscilação entre a perda e as novas 

tarefas, em alguns momentos falavam a respeito da dificuldade de estarem sem as esposas, da 

saudade e de como compartilhavam tarefas, em outro momento apareciam relatos das novas 

conquistas, de como lidavam com os filhos, dos métodos que desenvolveram para educação, 

organização e até mesmo como se tornaram mais presentes e carinhosos. Este movimento de 

oscilação tem sido explorado por autores que estudam o luto, com destaque para Schut e 

Stroebe (1999, 2001a), que desenvolveram o Movimento do Processo Dual. Os estressores, de 

acordo com este modelo, podem ser classificados como orientados para a perda e orientados 

para a restauração. A proposta é que o enlutado alternará entre estes dois e que a oscilação é 
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necessária para o enfrentamento. Para a adaptação à vida sem o ente querido como no caso 

dos participantes, sem a esposa, eles tem que lidar com os tipos de mudanças nas vidas e 

também passar por momentos de não-enfrentamento de nenhum dos estressores. (SCHUT & 

STROEBE, 2001a; SCHUT & STROEBE, 2001b; STROEBE, 2008b).  

  Um aspecto interessante relacionado à oscilação é de que Henrique, Lucas e Ivan ao 

longo dos respectivos discursos focavam nos aspectos voltados para a restauração de maneira 

mais evidente do que nos relacionados à perda. A perda aparecia e ocupava uma importante 

parte, mas era constantemente acompanhada pela nova maneira de agir, pelas novas 

aquisições, ou seja, pelo enfrentamento voltado para a restauração, o que reforça a idéia 

proposta por Schut & Stroebe (2001b) e Mazzora (2009) que referem que os homens tendem a 

ser mais orientados para a restauração do que as mulheres.   

  Estes dados muitas vezes podem ser mal-interpretados se vistos por estudiosos 

inexperientes ou que desconhecem as diversas possibilidades da maneira de se estar enlutado. 

Ao se estudar o processo de luto deve-se estar atento a todos os fatores envolvidos: contexto 

sociocultural, circunstâncias da morte, dinâmica familiar, relação com o falecido, recursos do 

enlutado para o enfrentamento.  

  No caso da presente pesquisa, ao se analisar os dados dos participantes, se estes fatores 

não fossem levados em conta, em especial do movimento de oscilação mais voltado para a 

restauração, eles poderiam ser vistos como não-enlutados, uma vez que não estariam incluídos 

no estereótipo relacionado à maneira de estar enlutado. Zinner (2000) propõe que há um jeito 

de estar enlutado e, de um modo geral, são descritas pessoas chorando, tristes, quietas e, caso 

a pessoa não possua alguma dessas características, pode permanecer despercebida.  

  Os participantes não choraram durante as entrevistas, nem ficaram quietos, mas isto 

não significava que não estavam elaborando a perda ou as questões discutidas ao longo das 

conversas. Seus relatos eram repletos de elementos que demonstravam o desenvolvimento dos 

processos de cada um como a noção de estar sozinho, a busca por uma referência, a visão de 

que deveriam ser diferentes de anteriormente.  

  A consciência da dificuldade que enfrentavam era relatada pelos três e era interessante 

observar que não ficava claro o que havia sido perdido, fato este analisado por Parkes (1998). 

Eles tinham noção de que a esposa não mais estava com eles, mas a perda não se restringia à 

esposa, apareciam representações do que foi perdido como a companheira, a amiga, e também 

perdas secundárias como a perda da capacidade de se relacionar novamente, a noção de lar, 

etc. 
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7.3 Pãe – o desafio de ser pai e mãe 

Um dia, 

Vivi a ilusão de que ser homem bastaria 
Que o mundo masculino tudo me daria 

Do que eu quisesse ter 

Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara 

É a porção melhor que trago em mim agora 

É o que me faz viver 

 

Quem dera 

Pudesse todo homem compreender, ó mãe quem dera 

Ser o verão no apogeu da primavera 

E só por ela ser 

 
Quem sabe 

O super-homem venha nos restituir a glória 

Mudando como um Deus o curso da história 

Por causa da mulher 

(Super-homem, a canção – Gilberto Gil) 

 

 O título “pãe” foi escolhido a partir dos discursos dos participantes ao se referirem à 

sua atual condição de viuvez, uma vez que se sentiam como pais e mães e utilizavam o termo 

como maneira de demonstrar esta junção de papéis.  

 Ser pai e mãe se tornou um grande desafio na vida dos pais da presente pesquisa e ao 

relatarem suas experiências um aspecto que se destacava era a integração do que eles 

consideravam como papéis femininos como, por exemplo, carinho, conversas e ficar mais 

tempo com os filhos. Os três participantes relataram suas relações com base nas divisões de 

tarefas, conforme mencionado anteriormente, mas ao descreverem essas relações era possível 

observar que ocupavam um papel relacionado a prover, ao cuidado indireto. Este cuidado era 

visto como um cuidado à parte, isto é, as mães ocupavam o papel do cuidado direto e tinham 

maior participação com os filhos, enquanto os pais somente acompanhavam as atividades, não 

havia tanta interação.  

 Ao se depararem com a situação da viuvez, tiveram que se haver com o que até o 

momento era delegado à esposa. O cuidado da casa aparecia com bastante frequência como 

algo que foi assumido e era visto como uma tarefa que demandava tempo, mas eles não se 

sentiam como donos de casa no sentido de serem os responsáveis pela casa, de serem os 

representantes do lar. A visão que tinham era como se fossem gerentes cuidando da empresa 

de outra pessoa; estavam ali, mas não era algo deles e isto retirava deles o pertencimento do 

lar.  

 Uma atitude interessante relatada pelos participantes foi o aumento na frequência de 

saídas com os filhos após o falecimento. Havia o cuidado com a casa, mas viam as saídas 
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como uma maneira de enfrentar a situação vivida. A casa era vista como um espaço de 

aconchego, e as saídas como uma forma de compensar a ausência da mãe, uma possibilidade 

de esquecer, de sair da lembrança e entrar em um novo mundo. Até mesmo em termos 

financeiros houve alteração nos gastos, pois passaram a gastar mais dinheiro com os filhos do 

que anteriormente.  

 Por mais que socialmente e culturalmente os pais sejam vistos atualmente como 

figuras diferenciadas no sentido de não ocuparem somente o papel de provedor, os 

participantes da pesquisa ainda estavam enraizados neste modelo e por mais que 

compartilhassem algumas tarefas, não tinham antes do falecimento uma participação tão ativa 

no desenvolvimento dos filhos. Neste sentido, a viuvez se tornou um grande desafio, pois 

tiveram que assumir áreas e lidar com situações que não estavam ambientados, e uma que foi 

destacada pelos três foi a área da saúde. Eles diziam que não era uma tarefa simples ter que 

marcar médicos e levar os filhos aos médicos e isto era visto como um desgaste para eles. Nos 

discursos apareciam falas de que quem ocupava aquele papel era a esposa.  

 A polarização dos participantes, antes do falecimento, no cuidado a partir do prover, 

não deve ser visto como algo negativo, uma vez que se trata de uma necessidade para a 

família. Eles também eram vistos como detentores da lei e como responsáveis pela educação 

no sentido de impor limites e estabelecer regras nas casas. O pai, neste sentido pode ser visto 

como o portador do Logos, que, segundo Faria (2003), está relacionado à capacidade reflexiva 

que permite a separação, discernimento e discriminação.  

 No entanto, após o falecimento, este cenário foi alterado, uma vez que não ficaram 

somente com as funções anteriormente exercidas e tiveram que desenvolver as próprias 

maneiras de serem os únicos cuidadores. Esta mudança foi interessante, pois os pais se deram 

conta de que uma função não anularia ou cancelaria a outra, eles foram capazes de integrar e 

reajustar o que era necessário. Foi possível observar que a firmeza não deveria cancelar a 

generosidade, nem a racionalidade impedir o afeto.  

 Estes dados são interessantes, pois podem conduzir à importantes reflexões referentes 

a integração de novas habilidades para os pais. Enquanto casados, os homens atribuíam às 

mulheres o cuidado direto, o afeto, como se estas características não estivessem neles, e com 

isso projetavam nas esposas aspectos deles mesmos como, por exemplo, a anima. No entanto 

após a perda, a necessidade de entrar em contato direto com os filhos e a demanda dos filhos 

por afeto pode ter contribuído para a emergência da anima. Os aspectos anteriormente 

projetados na esposa puderam ser integrados, não totalmente, pois trata-se de um processo que 
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percorre a vida inteira, o processo de individuação.  

  Nota-se, neste sentido, a importância do contato do pai com o filho e, no caso dos 

participantes da pesquisa em especial, do filho com o pai. Há um constante processo de 

construção e desenvolvimento proposto na troca entre pais e filhos, de um lado para os filhos 

em termos de sua subjetividade e do lado dos pais da mesma maneira no que diz respeito à 

subjetividade paterna. (ALMEIDA, 2007).  

 O contato com o filho é promotor para ambos os lados envolvidos na relação e isto foi 

percebido com clareza nos discursos dos participantes, pois ao se verem sozinhos, os pais 

tiveram que se haver com as necessidades dos filhos de maneira global, desde aspectos 

práticos como roupas e saúde até aspectos emocionais como necessidade de conversa, de 

contato e carinho. E ao se depararem com as necessidades dos filhos, foram capazes de 

reconhecer as próprias necessidades de afeto e de se vincular (Eros) e reconhecerem aspectos 

do feminino em si, a anima. Formaini (2003) destaca o potencial deste encontro ao destacar o 

corpo do pai, no sentido de contato, como crucial para o desenvolvimento de ambos.  

 Os aspectos negligenciados ou não acessados na relação podem ser vistos como 

sombrios e suas atuações ocorrem fora de contexto, segundo Formaini (2003). Isto foi 

observado nos participantes, pois ao descreverem suas relações com os filhos, após o 

falecimento, havia uma dificuldade em acessar determinados conteúdos como, o lado afetivo. 

Lucas fala de como abraçava seu filho com força e ele reclamava; Ivan ao se ver sozinho faz 

uma tentativa de morar com a família de seu irmão como maneira de compensar a falta que os 

filhos tinham da mãe; Henrique buscava referências somente externas como profissionais e 

internet para conversar com os filhos e não utilizava as próprias idéias na relação e na criação 

de novos papéis. 

 Com o passar do tempo, a partir da integração dos novos papéis e da alteração e 

transformação da dinâmica psíquica, este cenário se alterou e foi possível observar um 

movimento de revisitar as experiências anteriormente vividas e construir novos patamares, o 

que possibilitou uma reflexão a respeito das próprias concepções de paternidade e da própria 

vivência enquanto filhos. Há uma (des)construção da forma de ser pai, a partir do 

questionamento dos modelos e experiências vividos, fato este que é reforçados por estudiosos 

do assunto. (FORMAINI, 2003; GOMES & RESENDE, 2004; FAUSTINO E FREITAS, 

COELHO & SILVA, 2007; SUTTER  & BUCHER- MALUCHKE, 2008). 

 No novo contexto, instaurado a partir da perda da esposa, os laços afetivos, o papel do 

cuidar, o interesse e o desejo e necessidade do exercício da função parental abrem espaço para 
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maior participação e intimidade com os filhos, conforme relatado pelos participantes. Nos 

momentos em que comparavam as vivências antes e após a perda, havia um acúmulo de 

tarefas no pós, maior participação no desenvolvimento dos filhos, reuniões na escola, 

conversas, assuntos particulares, além de alteração no modo de demonstrar o afeto e carinho, 

pois eles consideravam que deveriam compensar o que era dado pela mãe e que agora não 

mais existia. Inicialmente esta noção de compensar aparecia com maior veemência, de acordo 

com os pais, mas com o passar do tempo sentiam como algo integrado e como pertencente a 

eles, enquanto pais e pessoas.  

 Donha (1998) corrobora as afirmações sobre as vivências acima discutidas, quando se 

refere aos modelos que o patriarcado impôs em termos de conduta a ambos os sexos e que 

coube ao homem negligenciar sua contraparte feminina, a anima, o que não permitia ao 

homem chorar, expressar seus sentimentos e demonstrar seu afeto. Segundo o autor, há um 

importante movimento no sentido de possibilitar uma mudança neste cenário, e no caso dos 

participantes, mesmo que anteriormente ainda muito mergulhados na concepção patriarcal, foi 

possível um acesso diferenciado aos conteúdos reprimidos ou descartados, e no contato com 

aspectos da anima, necessário no processo de individuação masculino.  

 A transformação que ocorreu nos pais participantes após o falecimento foi inegável, 

pois fica clara a maior participação e intimidade com os filhos. Mas a mudança psíquica ainda 

estava em desenvolvimento e muito ainda precisava de reorganização. Os pais não se sentiam 

totalmente integrados à casa e tinham dificuldade de se verem sem a figura feminina como 

ponto de apoio. A monoparentalidade era vivenciada com o auxílio de figuras familiares 

femininas como as mães e sogras, não no sentido de transferir a responsabilidade da criação, 

mas como referências de maternidade.  

 A própria noção de “pãe” reforça esta idéia, uma vez que ao assumirem as tarefas 

exercidas pela mulher, eles se sentiam como mães e não como pais, como se não fosse 

possível realizar algumas atividades e funções a partir do ser pai. Esta concepção é 

corroborada por autores (BRANDTH & KVANDE, 1998; PATERNA & MARTÍNEZ, 2006), 

ao afirmarem que homens que se posicionam como cuidadores primários se sentem 

maternando ao invés de paternando, uma vez que as ocupações vistas como femininas lançam 

desafios à concepção masculina contemporânea. 

 Esta, no entanto, não é a única dificuldade enfrentada, uma vez que a paternidade 

singular não é comumente discutida ou até mesmo vista. As referências estão nas figuras 

femininas e por isso a tarefa pode se tornar muito mais complexa. Henrique, Lucas e Ivan nos 
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momentos em que foram questionados a respeito de qual exemplo seguiam, primeiramente 

citaram que desenvolveram o próprio modo de ser pai e que a referência eram eles mesmos, e 

que uma parte da inspiração era das figuras femininas como a mãe e a sogra.  

 O desafio de ser um pai singular está nas vivências do dia a dia, na participação, no 

assumir tarefas anteriormente desempenhadas pela parceira, no desenvolvimento do próprio 

modelo, que pode ser visto a partir da relação com o Self, uma vez que partir desta que 

emerge o modo próprio de ser pai de cada participante. É ter que enfrentar a própria vivência 

de ser filho e a partir da reflexão desta experiência, conseguir construir o próprio modo de ser 

pai, de ser o único responsável pelos filhos. Não se trata  de tarefa fácil a ser cumprida e foi 

possível observar nos discursos dos participantes as dificuldades que enfrentavam e ainda 

enfrentam e, com certeza, não é algo que estava completo, mas ainda um meio do caminho, 

rumo à maior integração e unicidade.  

 

7.4 A vida continua 

Chorei 

Não procurei entender 

Todos viram, fingiram 

Pena de mim não precisava 

Ali onde eu chorei 

Qualquer um chorava 

Dar a volta por cima que eu dei 

Quero ver quem dava 
Um homem de moral 

Não fica no chão 

Nem quer que mulher 

Lhe venha dar a mão 

Reconhece a queda 

E não desanima 

Levanta, sacode a poeira 

E dá a volta por cima 

(Volta por cima - Noite ilustrada) 

  

  Uma característica importante encontrada em Henrique, Lucas e Ivan foi o discurso 

relacionado à continuidade da vida. Nos momentos em que se referiam à dor da perda e às 

dificuldades enfrentadas havia o contraponto de que a vida deveria continuar. Os opostos 

morte e vida apareciam conjugados e a vida parecia funcionar como uma maneira de suportar 

a dor da perda.  

  Os filhos, neste sentido, apareciam como importantes propulsores do processo, uma 

vez que os pais se consideravam responsáveis pelo desenvolvimento dos filhos e sentiam que 

precisavam viver para poderem cuidar.  
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  Esta concepção é reforçada por Galiás (2003) ao afirmar a importância que os pais tem 

na vida dos filhos e que os filhos tem na vida dos pais, como uma via de mão dupla, um 

contribuindo para o processo do outro. No caso dos pais da pesquisa, os filhos serviram como 

meios a partir dos quais eles se desenvolveram. A responsabilidade assumida possibilitou a 

integração de novas atitudes e comportamentos, pois primeiramente houve uma escolha por 

parte dos pais, uma vez que caso não aceitassem o desafio de serem os únicos cuidadores, esta 

possibilidade não ocorreria.  

  A via de mão dupla possibilitou vivências diferentes com os filhos e com eles mesmos 

e pode ter contribuído significativamente para o próprio processo de elaboração do luto, em 

especial no enfrentamento para a restauração.  

  Outro aspecto importante a ser destacado foi a vivência dos pais relacionadas ao 

aumento da frequência de saídas com os filhos, mas diminuição de contatos sociais como 

festas, reuniões com amigos, dentre outros.  

  A noção de que a vida continua, pôde ser vivenciada pelos participantes ao se 

depararem com as novas tarefas que deveriam exercer e às mudanças que seriam necessárias 

em termos de reorganização. Um ponto interessante é que a experiência de continuidade não 

era vista a partir da ajuda de outras pessoas ou do apoio externo, mas sim da própria força, de 

se levantar e prosseguir, sem deixar de viver. Mesmo que em alguns momentos tenham 

relatado a dificuldade de seguir em frente em termos da falta da esposa, eles diziam que 

tinham que continuar, que não era possível parar.  

  Momentos diferenciados são vividos na trajetória de continuidade, não é mais um 

caminho acompanhado, mas um caminho singular, sem a parceria anteriormente vivida. Um 

caminho solitário e que muitas vezes se tornava ainda mais pelo fato de eles não 

compartilharem as experiências com amigos ou até mesmo familiares.  

  Ao falarem a respeito da vida sem a esposa a vivência era semelhante à música 

escolhida para compor esta seção, que fala da necessidade de sacudir a poeira e dar a volta por 

cima, como se esta fosse uma necessidade, caso contrário se entregariam à dor da perda e à 

saudade.  

  Vida e morte como opostos, como complementares, um auxiliando o outro no 

prosseguir, um contendo o outro e um parceiro do outro. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Escrever uma dissertação é um processo de profunda elaboração, que exige um 

mergulho nas próprias angústias e inquietações e nas dos participantes da pesquisa. Nesse 

caminho é necessário permitir que impressões, sentimentos e sensações emerjam, e se 

distanciar para evitar identificações que poderiam impedir a continuidade do trabalho.  

  Esse caminhar, assim como as experiências dos participantes, exige flexibilidade e 

paciência. Muitas vezes não se sabe ao certo para onde se está caminhando, mas algo diz que 

não é o momento de parar, há muito ainda para aprender, para ver, para descobrir. Essa busca, 

seja por parte da pesquisadora, seja pelos participantes não se encerra, há sempre espaço para 

novas construções, para novos encontros, novas possibilidades.  

  É impossível não ser tocada neste trajeto, não se autoanalisar, não ser transformada por 

esta experiência, mesmo que o tema central seja o da paternidade e aparentemente não 

diretamente relacionado ao fato de ser mulher. 

  A pesquisa possibilitou a análise e compreensão da paternidade em um momento 

adverso como o da viuvez. Não se trata de trajetória simples, nem mesmo isenta de dor. Em 

muitos momentos o luto se sobrepunha ao tema da paternidade, e era possível sentir como era 

difícil ser pai sem ter a companheira, sem ter a figura da mãe.  

  Ao longo do trabalho, apontou-se que devido ao processo de luto, os pais encontravam 

dificuldade em entrar em contato com o aspecto transformador propiciado pela paternidade 

singular. Não se tratava, no entanto, somente do fato de ser o único cuidador, mas da ausência 

de uma figura feminina como referência, como apoio. Com isso, não foi tarefa simples 

conseguir depreender as transformações na viuvez, uma vez que os homens estavam muito 

vinculados às mulheres, como se não conseguissem ser pais sem elas, ou como se o carinho, a 

dimensão afetiva somente pudesse ser vivida como uma compensação da ausência da mulher, 

não como algo que era próprio deles. 

  O processo de descoberta dos pais, de que eram capazes de participar diretamente do 

cuidado dos filhos, que eram capazes de dar e receber afeto e de que eram capazes de serem 

os únicos responsáveis foi um caminho heróico, um chamado para a aventura. Os 

participantes estavam no início da trajetória, descobrindo-se a cada dia como atores e autores 

do próprio modo de ser pai.  

  Durante o estudo, ficou evidente que entender as transformações sociais e culturais 

pelas quais se passa, tem proporcionado aos homens uma possibilidade de acesso a diferentes 

formas de cuidado, não somente o cuidado indireto visto na figura do provedor. Há uma 
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ampliação da consciência e esta constitui o primeiro passo para livrar o pai das amarras que a 

cultura patriarcal impõe, proporcionando maior integração com aspectos negligenciados até 

esse momento, vistos como aspectos femininos.  

  Nesse sentido, a Psicologia Analítica se torna uma ferramenta indispensável no 

processo de transformação e desenvolvimento dos pais, ao discutir a importância do contato 

com os aspectos sombrios e com a anima.  

  Na pesquisa, foram utilizados os relatos dos participantes em relação às experiências 

que tiveram e desenhos foram solicitados a partir das vivências. Estes dois instrumentos foram 

complementares no momento de análise, pois cada um pôde trazer elementos para um 

aprofundamento da paternidade.  

  Um ponto interessante é que a partir da revisão bibliográfica foi possível perceber que 

não há muitos trabalhos em Psicologia Analítica que discutem o luto e a paternidade na 

viuvez. Estes são importantes processos de aprendizado e vivência e não devem ser deixados 

de lado, uma vez que a falta de elaboração ou até mesmo a falta de continência nestas fases 

pode acarretar consequências para a vida do indivíduo, não somente para o momento da perda 

ou da paternidade singular, mas para o próprio modo de construir e atribuir significados ao 

que passou.  

  O foco da pesquisa estava na paternidade, mas durante o trabalho, tornou-se 

impossível falar a respeito da paternidade sem abordar a relação dos participantes com a 

esposa e o processo de elaboração do luto, pois estes elementos foram vistos como sendo 

primordiais no modo de ser pai na viuvez. Se o foco continuasse somente na paternidade, 

muitos elementos seriam perdidos, pois a divisão das tarefas entre o casal, a elaboração da 

perda e a paternidade estão intimamente relacionados.  

  Um aspecto importante é a entrega que cada pai deve ter em seu desenvolvimento, 

pois somente a partir disto é possível se abrir para o novo que se inicia. Se há uma 

paralisação, seja no processo de elaboração da perda, seja em uma rigidez de papéis sexuais, 

não há possibilidade de ampliação das experiências, não há aprendizado. O início desta 

jornada da paternidade singular não é tarefa simples e a entrega não deve ser de qualquer 

maneira, mas sim em busca de um encontro com o que se é verdadeiramente, com as próprias 

potências, com as próprias capacidades, independentemente da divisão anteriormente feita 

com o cônjuge.  

  No caso dos participantes, pôde-se observar que a entrega estava em uma fase inicial, 

mas eles não estavam mais no lugar anteriormente ocupado ao lado de suas esposas. Havia 



118 
 

atividade, participação, havia busca por melhorias e o mais importante, havia a marca de cada 

um no modo de ser pai, eles estavam se tornando eles mesmos pais.  

  Os relatos, muitas vezes pesados, representavam as vivências que os pais tinham e que 

enfrentavam, mesmo que em alguns momentos estas pudessem parecer avessas a integração, 

havia um movimento de oscilação entre a perda e a restauração, a aproximação e o 

afastamento, o desenvolvimento e a paralisação.  

  A partir das análises realizadas no trabalho, pode ser visto como fundamental a 

conscientização do momento de transição que é vivido, onde o patriarcado tem cedido para o 

surgimento de novos modelos, para a emergência de novas referências. Estas podem gerar 

insegurança, como foi visto nos participantes, pois não há um modelo a seguir, há necessidade 

de uma diferenciação individual, fazer escolhas, aventurar-se por um universo desconhecido.  

  Para próximas pesquisas estes podem ser vistos como complementos, uma vez que a 

partir da noção da importância da figura feminina para a paternidade e da possibilidade de 

novos modelos, os estudos podem ter como foco a mudança da vivência de ser pai, mesmo 

que na viuvez, mas não tão atrelada ao processo de luto.  

  As entrevistas por terem sido permeadas fortemente pelas questões da perda 

dificultaram a emergência dos conteúdos próprios à paternidade. Os pais estavam muito 

presos às mulheres, ao que perderam e em alguns momentos não conseguiam falar a respeito 

deles mesmos.  

  O desafio que então se coloca aos pais, no que concerne ao seu processo de 

individuação, é o de encontrar a sua maneira pessoal de participar e ser pai, de se tornar 

agente no processo, desde a gravidez, até o desempenho do próprio papel.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Roteiro de Entrevista 

1. Dados pessoais 

 Nome 

 Idade 

 Profissão 

 Número de filhos 

 Idade dos filhos 

 

2. Relação com a esposa 

 Histórico da relação 

 Divisão de tarefas entre o casal 

 Relacionamento na época da morte 

 Data da morte 

 Tipo de morte 

 

3. Processo de luto 

 Sentimentos, sensações e reações vivenciadas 

 Mudanças no comportamento, sociais, emocionais, cognitivas e espirituais 

 Comparação entre estado de saúde antes e após a morte 

 Rotina 

 Própria morte 

 

4. Dinâmica familiar 

 Rotina familiar  

 Comunicação na família 

 Significados construídos após a morte 

 Recursos e pessoas para auxílio nas atividades familiares 
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 Observações a respeito da importância da figura ausente 

 

5. Paternidade 

 Relacionamento com os filhos antes e após a morte 

 Dificuldades enfrentadas 

 Aprendizagens (busca de conhecimentos para lidar com determinados fatos do 

cotidiano) 

 Principais mudanças percebidas 

 Papéis assumidos e papéis abandonados 

 Autoavaliação sobre o próprio desempenho 

 

6. Suporte social 

 Apoio de amigos, familiares, da comunidade ou de profissionais 

 Alterações nas interações 

 Permanência de relacionamentos 
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Anexo B: Desenhos temáticos 

 Objetivo: contato com materiais além dos previamente apresentados na entrevista, 

com o intuito de complemento da análise a ser realizada. 

  

 Desenho 1 

Instruções: participante recebe uma folha dividida em três partes e deverá representar a partir 

do desenho o que vivenciou durante a entrevista. 

Material: folha sulfite, lápis de cor, giz de cera e canetinha. 

  

 Desenho 2 

Instruções: dobre uma folha em duas partes. Faça dois desenhos que representem sua vida 

antes e após a perda. (Em casos envolvendo período entre o diagnóstico de uma doença e o 

falecimento foi acrescentado o desenho de durante a vivência da doença).  

Material: papel sulfite, lápis de cor, giz de cera e canetinha. 

Tempo: 15 minutos 

  

 Desenho 3 

Instruções: dobre uma folha em três partes. Faça dois desenhos que representem seu modo de 

ser pai antes e após a perda. (Em casos envolvendo período entre o diagnóstico de uma 

doença e o falecimento foi acrescentado o desenho de durante a vivência da doença).  

Material: papel sulfite, lápis de cor, giz de cera e canetinha. 

Tempo: 15 minutos 

 

 Após os desenhos, é pedido ao participante que relate: 

 O que foi desenhado, solicitando os devidos esclarecimentos; 

 Como foi fazer o exercício; 

 Como está se sentindo. 
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Anexo C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Este termo, em duas vias, é para certificar que 

eu,........................................................................., RG:............................................ .........., 

concordo em participar na qualidade de voluntário, do projeto científico “Paternidade na 

viuvez”, cujo objetivo é observar as vivências associadas a paternidade após a morte da 

esposa e sua relação com o processo de elaboração de luto, realizado pela psicóloga Priscila 

Diodato Torolho. Por meio deste, dou permissão para ser entrevistado e para estas entrevistas 

serem gravadas em áudio-cassete. Estou ciente de que as fitas serão apagadas após o término 

desse estudo.  

 Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo foram-me completamente explicados, 

conforme seu texto descritivo.  

 Estou ciente de que sou livre para recusar a dar resposta a qualquer questão durante as 

entrevistas e se, em qualquer momento, quiser interromper a participação na pesquisa, esta 

autorização não mais será válida, sem ser em nada prejudicado.  

 As informações obtidas serão utilizadas com ética na elaboração de trabalho científico, 

que poderá ser utilizado para publicação em meios acadêmicos e científicos. Meu nome não 

será utilizado nos documentos pertencentes a esse estudo e a confidencialidade será garantida. 

 Desse modo, concordo em participar do estudo e cooperar  com a pesquisadora. 

 

Nome:        Assinatura: 

_____________________________  _____________________________ 

 

São Paulo, ___ de ______________ de __________. 

 

Pesquisadora: 

Priscila Torolho 

RG: 44.271.255-8 

CRP: 06/88507 
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Anexo D: Comunicado de pesquisa 

 

Comunicado de pesquisa 

 

 Estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP), sob orientação do Prof. Dr. Durval Luiz de Faria, cujo objetivo é 

analisar as vivências associadas à paternidade após a morte da esposa e sua relação com o 

processo de elaboração de luto. 

 Os envolvidos na pesquisa deverão ter filho(s) com idade escolar e, que tenham 

perdido a esposa entre seis meses e três anos. A participação voluntária na pesquisa consistirá 

em quatro encontros de aproximadamente uma hora e meia, que poderão ser realizados em 

consultório psicológico ou em local de preferência do participante.  

 Vale ressaltar que todas as condições éticas que regulamentam a atuação em pesquisa 

científica serão expostas e garantidas ao participante, assim como serão informados os riscos 

referentes ao tema abordado, uma vez que se trata de delicado assunto a ser tratado, sendo 

asseguradas as condições para um bom atendimento as demandas que surgirem durante a 

pesquisa.  

 Caso tenha dúvidas a respeito da participação na pesquisa, estou à disposição para 

quaisquer esclarecimentos, no seguinte telefone e no e-mail: 

  

 (11) 8973-6135 / priscila.torolho@hotmail.com 

 

Agradeço sua colaboração, 

 

Priscila Torolho 

CRP: 06/88507 

              

  

mailto:priscila.torolho@hotmail.com
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Anexo E - Desenhos  
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