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RESUMO 
 

 

O objetivo desta dissertação é buscar compreender as vivências da espiritualidade 
de uma pessoa adulta cujo irmão morreu com câncer, focando o período do 
diagnóstico da doença até a situação atual. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
baseada na abordagem fenomenológica. A colaboradora da pesquisa foi escolhida 
intencionalmente para a apreensão do fenômeno em questão, a partir dos seguintes 
critérios: ser um adulto jovem (entre 25 e 35 anos) que tenha vivenciado o processo 
de adoecimento e o luto por um irmão por aproximadamente um ano, e que tenha 
condições de expressar verbalmente as suas perdas e vivências espirituais deste 
período. O procedimento utilizado foi o da entrevista semidirigida. Oito temas 
emergiram do relato e foram agrupados em quatro grandes temas que nortearam a 
análise da entrevista: vivência do luto; vivência da espiritualidade; vivência da 
espiritualidade no contexto do luto; e concepções sobre a vida, a morte e a 
espiritualidade. A partir de um levantamento bibliográfico englobando as duas 
grandes áreas deste trabalho – o luto e a espiritualidade – foram tecidas 
considerações, e foi realizado um diálogo com os autores dessas áreas sobre os 
quatro temas definidos para a análise. Conclui-se que a dimensão da espiritualidade 
é afetada pela vivência da perda de um irmão. A vivência da fé, as relações com 
Deus e com o sagrado são abaladas nessa situação. As crenças espirituais foram 
questionadas e colocadas sob avaliação, e transições espirituais foram vivenciadas 
no processo do luto. Novas significações foram construídas para que as crenças 
espirituais/religiosas permanecessem na vida da enlutada, sob um novo olhar e 
novos significados.  
 
 
Palavras-chave: luto, morte, espiritualidade, psicologia fenomenológica. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this dissertation is to try to understand the lived experiences of 
spirituality of an adult person whose brother died of cancer, focusing on the period 
from the diagnosis of the disease to the present situation. This is a qualitative 
research based on the phenomenological approach. The research collaborator was 
intentionally chosen in order to apprehend the phenomenon, based on the following 
criteria: it should be a young adult (age between 25 and 35 years-old) that had 
experienced the illness process and the grief over a brother for approximately one 
year, and that was able to verbally express the loss and the spiritual experiences of 
that period. A semi-structured interview was used to conduct the research. Eight 
topics appeared, based on the narration, and they were grouped in four larger topics 
that guided the interview analysis: experiencing grief; experiencing spirituality; 
experiencing spirituality in the grief‟s context; and conceptions about life, death and 
spirituality. Through a bibliographic review that involved the two larger areas of this 
study – grief and spirituality – some considerations were made, as well as a dialog 
with the authors that study these areas, about the four topics chosen for analysis. It 
was concluded that the spirituality dimension is affected by the experience of losing a 
brother. The lived experience of faith and the relationship with God and the holy are 
shaken in this situation. The spiritual beliefs are questioned and evaluated, and 
spiritual transitions take place in the grieving process. New meanings are built so that 
the spiritual/religious beliefs can continue in the life of the bereaved, under new 
perspectives and meanings. 
 
 
Keywords: grief, death, spirituality, phenomenological psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A morte de meu irmão, o amor que tenho por ele e as crises advindas de sua 

morte inspiraram este trabalho. Vivi outras perdas em minha vida: meus avôs, meus 

padrinhos de crisma e seu filho, mas nenhuma pode ser comparada à perda de meu 

irmão. A crise espiritual pela qual passei durante todo o processo de adoecimento de 

meu irmão por um câncer na rinofaringe, de sua morte e do luto, impulsionou-me a 

elaborar meu luto de uma forma ousada, por meio de um trabalho de cunho 

científico. Vitor Frankl (2008 [1977]; 2011 [1969]) já dizia que a toda e qualquer 

experiência de sofrimento pode-se atribuir um sentido. Este trabalho é fruto do 

sentido que construí e atribui à morte de meu irmão.  

Pensar sobre a morte é reconhecer que ao evitá-la estamos negando um 

aspecto essencial da vida humana. O estudo da morte diz respeito a questões 

enraizadas no viver humano: “a pessoa que deseja aumentar o seu conhecimento 

sobre a morte e o morrer está embarcando em uma exploração que nada mais é do 

que uma viagem à descoberta de si mesma”. (SANTOS, 2007, p. 13).  

O mesmo autor se pergunta se a morte é um muro ou uma porta, e comenta: 

  

Responder essa pergunta é essencial para a humanidade. A 
depender da resposta que encontrarmos, poderemos modificar por 
completo a nossa visão do cosmos e de nós mesmos, bem como as 
implicações ético-científicas que esta descoberta teria em todas as 
áreas do conhecimento humano. (op.cit., p. 24). 

 

Para Rosenberg (1992) a vida e a morte não são duas coisas separadas, 

fazem parte do mesmo processo: começamos a morrer no momento em que 

nascemos. E para Santos (2007), “(...) a lembrança da morte inevitável se constitui 

em elemento fundamental para nos arrancar do estado de inércia e sono espiritual, 

trazendo-nos o sentido de urgência e responsabilidade para com a nossa vida e 

para com o momento presente.” (p. 288). 

Portanto, para entendermos nossas respostas às perdas, precisamos 

entender nossas preocupações e interesses espirituais e religiosos. (PARGAMENT, 

2007).  

Marrone (1999), em seus estudos, aborda o papel da espiritualidade no 

processo de luto pela perda de um ente querido, assim como no processo de nossa 
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própria morte. Com base em vários autores, ele compila o que seriam os principais 

momentos desse processo. Afirma que só recentemente os teóricos começaram a 

considerar as transformações existenciais, a conversão religiosa ou as 

transformações psicoespirituais como parte significativa no processo de algumas 

pessoas.  

As quatro fases principais que o autor aborda incluem: “(a) reestruturação 

cognitiva, que envolve a reorganização e reestruturação de nossos pensamentos e 

conceitos para como assimilar o fato que um ente querido não mais ocupa nosso 

mundo; (b) expressão emocional, que envolve o desafio de sentir, identificar, aceitar 

e dar alguma forma de expressão para toda a turbulência emocional, confusão 

cognitiva e dor física que pode ser experienciada; (c) reintegração psicológica, 

relacionada com a integração de novos comportamentos de coping e estratégias 

cognitivas a fim de melhorar o lidar com um mundo sem o falecido; e (d) 

transformação psicoespiritual, que envolve uma profunda transformação 

existencial/espiritual orientada para o crescimento que fundamentalmente muda 

nossos pressupostos, crenças e atitudes sobre a vida, morte, amor, compaixão ou 

Deus.” (MARRONE, 1999, p. 498). 

A vivência do luto inclui, portanto, a vivência da espiritualidade, manifestada 

tanto por meio de filosofias pessoais, explorações espirituais e busca por 

significados, quanto por meio de crenças religiosas específicas. E os profissionais 

estão se tornando mais cientes dessas necessidades espirituais, assim como das 

barreiras que impedem algumas pessoas de atender a suas necessidades 

espirituais. (MARRONE, 1999). 

A relação entre espiritualidade e luto parece óbvia. Defrontar-se com a perda 

de um ente querido remete-nos inevitavelmente a algum tipo de crença (ou sua 

ausência). Muitas pesquisas indicam que as pessoas utilizam a 

religião/espiritualidade em situações de luto. A fé religiosa é considerada uma das 

formas mais eficazes de lidar com a doença e a morte, e a religião/espiritualidade 

tem uma relação positiva com a adaptação ao luto (SPECK, HIGGINSON e 

ADDINGTON-HALL, 2004; BECKER et al. 2007; WORTMANN e PARK, 2008, 2009). 

 

Se nos imaginarmos visualizando este mundo pela visão dos olhos 
de um pássaro (ou de um satélite), os quase seis bilhões de 
habitantes humanos, cada um imerso numa tradição cultural, 
percepção espiritual e visão de mundo diferentes, podemos começar 
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a apreciar o arranjo de significados e interpretações que colocamos 
nos eventos da vida e morte. Vida, para alguns, é objetiva e material. 
A morte é simplesmente o fim da existência, uma parede/barreira, e a 
idéia de uma vida após a morte possui uma qualidade ilusória e 
mística. Para outros, a vida por si mesma é ilusória e mística, 
enquanto o reino entre morte e vida após a morte é uma porta – uma 
transição objetiva entre estados de ser. Para alguns, o evento da 
morte é uma libertação sagrada e magnificente da dor e sofrimento 
dessa rude existência terrena. E ainda para outros, a morte é uma 
perda assustadora e infeliz da vida. Apesar disso, se vemos a morte 
como o buraco negro da vida ou uma passagem reluzente para um 
paraíso inimaginável, solucionar questões espirituais e preocupações 
existenciais será provavelmente essencial, senão central/principal no 
processo do morrer. (MARRONE, 1999, p. 515). 

 

Este trabalho circula por duas grandes áreas: o luto de um irmão e as 

vivências da espiritualidade.  

 

 

Objetivo 

 

O objetivo desta dissertação é buscar compreender as vivências da 

espiritualidade de uma pessoa adulta cujo irmão adulto morreu com câncer, focando 

o período do diagnóstico da doença, até a situação atual. 

 

 

O caminho da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca a apreensão, descrição e 

compreensão das vivências espirituais de uma pessoa, cujo irmão morreu com 

câncer.  

Um colaborador foi escolhido para a apreensão do fenômeno em questão, 

considerando-se que um estudo desenvolvido de modo profundo e abrangente 

abarca a singularidade da situação estudada (CAPITÃO E VILLEMOR-AMARAL, 

2007, p. 238).  

A escolha do colaborador deu-se com base nos seguintes critérios: ser um 

adulto jovem (entre 25 e 35 anos) que tenha vivenciado a morte de um irmão por 

câncer durante pelo menos um ano e vivido o luto por aproximadamente um ano, e 
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que tenha condições de expressar verbalmente suas perdas e vivências espirituais 

deste período.  

O período de um ano desde o diagnóstico da doença até a morte do irmão foi 

o tempo que muitos autores denominam luto antecipatório. Já o período de 

aproximadamente um ano após a morte do irmão foi considerado suficiente para que 

o sobrevivente tenha vivido eventos significativos sem a presença do irmão.  

O procedimento utilizado foi o da entrevista semidirigida focando um tema 

específico: as vivências da espiritualidade, na situação do luto pelo irmão. A escolha 

desse instrumento foi feita por entender que a entrevista é um meio de estabelecer 

uma relação mais próxima entre pesquisador e colaborador, no intuito de facilitar o 

acesso às vivências mais profundas do colaborador. 

Freitas (2007) afirma que a entrevista enquanto instrumento é orientada pelas 

questões norteadoras, o que não significa um engessamento da mesma.  

A entrevista com a colaboradora foi realizada em dois encontros. No primeiro 

encontro, apresentei a ela o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e explicitei 

o objetivo da pesquisa. A entrevista foi gravada com o seu consentimento, e 

posteriormente transcrita. Ao final do segundo encontro, reafirmei que enviaria a ela 

a entrevista, no intuito de que pudesse revê-la, caso quisesse acrescentar e/ou 

retirar algo que considerasse conveniente. No entanto, a colaboradora disse não 

achar isso necessário e me coloquei à sua disposição caso sentisse necessidade, 

conforme projeto apresentado e aprovado pela Comissão de Ética da PUC-SP 

(Protocolo de Pesquisa nº 250/2010). 

A entrevista foi transcrita e é apresentada em anexo (Anexo 1). Após várias 

leituras da transcrição das entrevistas, elaborei uma síntese e, em seguida, 

identifiquei temas que agrupei por semelhança. Após novas leituras, reorganizei os 

agrupamentos, chegando a oito temas de análise: luto antecipatório, luto, luto pelo 

irmão, espiritualidade, luto e espiritualidade, morte e espiritualidade, morte e luto, e 

relação com a equipe de cuidadores (Anexo 2). A partir desse reagrupamento, 

reiniciei o processo de análise, fazendo um movimento de idas e vindas entre os 

agrupamentos e a transcrição. Verifiquei que os temas se interpenetravam. Defini, 

então, quatro grandes temas que nortearam a análise da entrevista de Samara: 1) a 

vivência do luto; 2) a vivência da espiritualidade; 3) a vivência da espiritualidade no 

contexto do luto; e 4) concepções sobre a vida, a morte e a espiritualidade.  
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Durante todo o processo de transcrição, síntese e análise da entrevista, fui 

fazendo um movimento que englobava a análise de minha própria vivência. Aos 

poucos, fui saindo de um ensimesmamento e fui me atendo às vivências de Samara. 

Essa saída de mim e o encontro com Samara foi um crescimento. Olhá-la e senti-la, 

em todas as suas vivências e experiências, possibilitou-me ir para além das minhas 

próprias vivências e sofrimentos e entrar em contato com o outro. Ouvir, ler, reler 

Samara me impulsionou não só para uma análise de uma parte de sua história, de 

um momento de sua vida, mas jogou-me para fora de mim. Pude viver seus 

sofrimentos como meus, e as suas singularidades também. Generalidades e 

singularidades foram vivenciadas nesse processo.  

Durante o processo da análise, deparei-me com uma Samara que ia e voltava 

em sua fala. Num primeiro momento, parecia que suas falas se repetiam, 

ciclicamente. No entanto, ao me envolver em suas palavras, em suas vivências, 

deparei-me com a riqueza das vivências de Samara. A cada leitura, tanto das 

entrevistas quanto da síntese, cada vez mais fui me envolvendo com Samara e 

enxergando em suas “repetições” as singularidades do que estava sendo dito. Ao 

escrever sobre suas vivências, também me vi fazendo um movimento circular, no 

qual ia escrevendo e, logo adiante, reescrevendo a mesma vivência. Ao reler esses 

escritos, ficava com a sensação de que tinha escrito a mesma coisa. No entanto, 

dei-me conta de que a cada vez que reescrevia o que parecia ser a mesma vivência, 

uma singularidade surgia. De alguma forma, entrei na dinâmica de Samara, e a cada 

vez que escrevia, um novo significado era acrescentado. Esse meu movimento de 

análise e escrita fez-me pensar na vida de Samara, e o quanto ela, aos poucos, a 

cada fala, a cada vivência, está reescrevendo a vivência da morte de seu irmão, e 

está ressignificando-a.  

Assim, optei por deixar essa dinâmica aparecer na análise. Muitos trechos 

aparentemente repetidos, se olhados mais atentamente, trazem acréscimos de 

singularidade, numa continuidade que parece crescente. Conforme a entrevista vai 

sendo lida, analisada, reescrita e interpretada, as singularidades vão aparecendo no 

que a princípio poderia ser visto como algo “já falado”.  

É importante que o leitor entre na dinâmica de Samara, para que possa 

compreender seu processo.  
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Cuidados Éticos 

 

O projeto do presente trabalho passou por avaliação no Comitê de Ética da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e foi aprovado para sua execução.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3) foi apresentado à 

participante da pesquisa. Nesse Termo, foram asseguradas a privacidade da 

participante e a confidencialidade das informações fornecidas (o que implicou a 

modificação de seu nome, dados e locais que possibilitassem a identificação da 

colaboradora), a autonomia (o que remeteu à escolha da participante em participar 

ou não da pesquisa, e a decisão de, a qualquer momento, poder desistir da mesma, 

sem constrangimentos) e a justiça, que implica a importância da pesquisa para a 

compreensão e o auxílio de outras pessoas em situações semelhantes. 

Devido à delicadeza do tema investigado, enfatizei à participante que, caso 

ela sentisse a necessidade de mais um encontro, ele seria realizado. Isso porque a 

temática pesquisada poderia vir a desencadear sentimentos e emoções intensas na 

participante, por relacionar-se à perda de um ente querido, podendo ser necessário 

um apoio psicológico por parte da pesquisadora, no sentido de dar continência aos 

sentimentos e emoções advindos da situação vivenciada e, se necessário, 

encaminhá-la a um profissional da área de psicologia.  

Parkes (2009 [2006], p. 52) afirma que: 

 

O luto é uma das experiências mais estressantes que podemos 
enfrentar e todas as pesquisas nesse campo precisam ser realizadas 
com sensibilidade e tato. Isso posto, cabe dizer que muitas pessoas 
enlutadas gostam de compartilhar seus pensamentos sobre uma 
experiência tão importante e também que pesquisadores de boa-fé, 
claros acerca de suas intenções e respeitosos aos desejos das 
pessoas enlutadas, geralmente perceberão o quanto elas desejam 
ajudá-los.  

 

Após a análise dos temas escolhidos, elaborei uma conclusão e teci 

considerações sobre os processos vividos por Samara, tanto relativos às vivências 

do luto quanto à espiritualidade, e as relações entre essas vivências, dialogando 

com alguns autores de referência tanto da área do luto quanto da área da 

espiritualidade. O levantamento bibliográfico que contribuiu para o processo de 

análise – relativo a questões sobre a morte, o luto, o luto antecipatório, a 

espiritualidade, o desenvolvimento religioso e o enfrentamento religioso/espiritual – é 
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apresentado nos próximos capítulos (capítulo I, II, III e IV), e é seguido da 

apresentação da síntese da entrevista com Samara (capítulo V), de sua posterior 

análise (capítulo VI) e das conclusões deste trabalho.  
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1. CAPÍTULO I 

A MORTE E O LUTO 

 

- Saudade é esperar que a farinha se refaça em grão.  
Mia Couto 

 

 

Esperar que a farinha se refaça em grão seria uma espera eterna. Esperar 

que a morte de um ente querido se reverta novamente em sua vida, da forma como 

ela era, também é impossível. A morte, concebida como o fim da vida, é irreversível, 

todos nós sabemos desse fato. Mas ainda é considerada um tabu e costuma ser 

escondida de nossas vistas, e nós tentamos nos esconder dela.  

Muitos autores já levantaram diversas questões a respeito do tabu da morte 

em suas diferentes áreas de conhecimento (ÁRIES, 2003 [1975]; KOVÁCS, 2003). A 

forma como vivemos a morte e o morrer influenciará na forma como vivenciaremos o 

luto por um ente querido.  

Luto sm. „sentimento de pesar ou dor pela morte de alguém‟, „os sinais 

exteriores dessa dor‟, „tristeza profunda‟/ luito XIII, luyto XIV etc./ Do lat. luctus – us, 

do radical supino de lugere // ENlutAR XVII // luctÍ . FERO XVI. Do lat. luctifer// luctí. 

FICO XVII. Do lat. luctificus // luctí . S . SONO XVIII. Do lat. luctisonus // lugENTE 

1899. Do lat. lugens -entis, part. Pres. De lugere „estar ou andar de luto por‟ // 

lutuOSO XVI. Do lat. luctuosus. (CUNHA, 1999 [1982], p. 493). 

Um segundo significado da palavra luto refere-se a lodo. Lodo¹ sm. „terra 

misturada com detritos orgânicos no fundo da água, lama‟/ XIV, ludo XIII / Do lat. 

lutum –i „lama, lodo‟ // lodAÇ . AL XVII // lodOSO / XIV, lodosso XIV / Do lat. lutosus 

// lutITO sm. „qualquer sedimento clástico argiloso‟ XX // lutAR² vb. „tapar com luto²‟ 

XX // luto² sm. „massa com que se vedam as frinchas dos aparelhos de destilação‟ 

1973. Do lat. lutum –i // lutulento adj. „lodoso, lamacento‟ XVI. Do lat. lutulentus. (op. 

cit., p. 479). 

Lutar  LODO (op. cit., p. 483).  

Luta sf. „combate, peleja, guerra, esforço, empenho‟ / XVI, luita XIII / Do lat. 

lucta –ae // IN . ElutÁVEL /ineluctável 1813 / Do lat. ineluctabilis, de ineluctari (< 

eluctari < luctari) // lutADOR / luitador XIV / Do lat. luctator –oris // lutAR¹ / luitar XIII / 
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Do lat. *luctare, por luctari // RElutÂNCIA / -luct- XVII // RElutANTE / -luct- 1813 / Do 

lat. reluctans –antis, part. pres.  De reluctari // RElutAR XVI. Do lat. *reluctare, por 

reluctari. (op.cit., p. 483) 

Retomando a origem etimológica da palavra luto, temos luto como um 

sentimento de pesar pela morte de alguém e luto como lodo, e lodo como luta. Ao 

observarmos o entrelaçamento dessas palavras – luto, lodo e luta – em suas 

origens, podemos pensar que ao entrarmos no lodo, na lama, andamos 

vagarosamente, lentamente, com dificuldades, devido às características desse chão. 

No luto, ao vivenciarmos uma tristeza profunda, como o pesar pela perda de alguém, 

da mesma forma que no lodo, também “andamos vagarosamente”, como se 

estivéssemos com um peso nos pés; perpassamos pelo luto com dificuldades para 

poder sair dele. 

É importante salientar que a forma como vivenciamos o luto pela perda de um 

ente querido relaciona-se à maneira como concebemos e experienciamos a morte 

em nossas vidas pessoais e familiares e em nossas culturas. O luto relaciona-se, 

portanto, ao modo que temos de compreender a morte e o morrer.  

Edgar Morin (1997 [1970], p. 109) apresenta o pensamento do homem 

primitivo em relação à morte: uma mudança de status, uma transição da terra dos 

vivos para o mundo dos mortos. 

 

Nas consciências arcaicas, onde as experiências elementares do 
mundo são as das metamorfoses, dos desaparecimentos e 
reaparecimentos, das transmutações, toda morte anuncia um 
nascimento, todo nascimento procede de uma morte, toda mudança 
é análoga a uma morte-renascimento – e o ciclo da vida humana se 
inscreve nos ciclos naturais de morte-renascimento. A concepção 
cosmomórfica primitiva da morte é a da morte-renascimento, para a 
qual o morto humano, imediatamente ou mais tarde, renasce num 
novo ser vivo, criança ou animal. 

 

Santos (2007) ilustra o conceito de morte na Idade Antiga, a partir da história 

de Adão e Eva presente na tradição judaica, islâmica e cristã. Adão e Eva, ao 

desobedecerem a Deus, são punidos com a morte, ou seja, a morte é vista como 

uma forma de punição.  
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Já Platão alertava que para bem conduzirmos as nossas vidas é 

indispensável conhecer e mergulhar na dimensão espiritual do mundo.  

A partir de indagações sobre a vida e a morte, o ser humano busca sentidos 

para sua existência, para a existência do mundo e do destino. As religiões oferecem 

respostas, que se impregnam na cultura. Mircea Eliade, em seu livro O sagrado e 

profano, mostra como a religiosidade é indissociável da história humana desde os 

povos primitivos até sociedades mais complexas – todas as culturas tiveram 

religiões e um vocabulário que a expressasse; a crença em seres espirituais e 

divinos é universal nas culturas humanas.  

Questionar-se sobre a vida e a finitude humana nos leva, inevitavelmente, a 

reflexões a respeito da dimensão espiritual, seja ela vivida de forma transcendente 

(como algo para além de nossa dimensão, fora da realidade concreta apreendida 

pelos sentidos) ou imanente (como algo vivido nesta mesma dimensão, concreta, 

material e empírica da realidade).  

Na Idade Média, a morte era uma fatalidade aceita. Fazia parte do cotidiano 

das pessoas. Era um evento público, vivenciado pela comunidade. As emoções 

frente a uma morte eram manifestas. As crianças, inclusive, participavam dos rituais 

relacionados a esse momento. O processo de morte gradual era considerado o ideal 

na época, pois permitia a preparação para a morte e a resolução, em vida, de 

assuntos pendentes (KOVÁCS, 1992; 2003). Essa morte colocada em um lugar de 

familiaridade e proximidade fora denominada por Ariès de domada.  (ARIÈS, 2003 

[1975]). 

Em contraponto à morte domada da Idade Média, Ariès chama a morte, no 

século XX, de invertida. A morte, antes publicizada, passa a ser despercebida e sua 

presença já não é mais anunciada. Com os avanços tecnológicos estendidos à 

medicina, a morte é transferida para os hospitais e se afasta da vida das pessoas. 

Torna-se asséptica e medicalizada, além de solitária, e é evitada a todo o custo, 

para não causar sofrimento (KOVÁCS, 2003).  

 

Na mentalidade da morte interdita, priva-se o homem do seu 
processo de morrer naturalmente, quando chega a sua hora. 
Desenvolve-se um estilo de morrer no hospital. A morte é vista como 
fracasso, acidente, um sinal de impotência ou imperícia da equipe 
médica. (KOVÁCS, 2003, p. 71). 
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Longe de nossos olhos, a morte passa a não mais existir em nosso dia a dia, 

não é encarada de frente. Ao contrário do que ocorria com a morte domada, a boa 

morte passa a ser a que se dá repentinamente, pois evita qualquer tipo de 

sofrimento. (KOVÁCS, 1992; 2003). 

Ariès, um dos maiores historiadores sobre a morte, afirma: “Não é fácil lidar 

com a morte, mas ela espera por todos nós... Deixar de pensar na morte não a 

retarda ou evita. Pensar na morte pode nos ajudar a aceitá-la e a perceber que ela é 

uma experiência tão importante e valiosa quanto qualquer outra. (ARIÈS, 2003, p. 

20)”.  

No entanto, tendemos a deixá-la às margens de nossas vidas, acreditando 

que se ela for colocada fora da nossa vista, também o será da nossa mente. 

(SANTOS, 2007). 

Rothschild e Calazans (1992, p. 147-148) também falam sobre nossas 

tentativas, no cotidiano, de afastarmos a morte de nós mesmos, acreditando que 

amanhã sempre haverá tempo para realizarmos nossos projetos. Afirmam que 

“Vivemos sempre a morte como morte do outro. Os outros morrem e eu ainda não. A 

minha morte, eu penso amanhã. Nós nos esquivamos da possibilidade da 

singularização da morte”. Kovács (1992, p. 2) corrobora essa posição ao falar sobre 

as representações que temos da morte: “Não acreditamos em nossa própria morte, 

agimos como se ela não existisse, fazemos planos para o futuro, criamos obras e 

filhos, imaginamos que estes perpetuarão o nosso ser”. 

No entanto, segundo Rothschild e Calazans (op. cit., p. 147), “a morte é a 

possibilidade mais peculiar, irrefutável e irrepresentável do ser-aí”. Dentro de todas 

as possibilidades, já está presente a absoluta impossibilidade de não estar mais aí: a 

morte para nós não é uma escolha, todos vamos morrer, o ser-aí é ser para a morte. 

  

A sociedade ocidental insiste no caráter acidental da morte: 
acidentes, doenças, infecções, velhice adiantada. A morte fica 
despojada do caráter de necessidade em termos do processo vital. É 
sempre um assombro. O traumatismo provocado pela morte é 
sempre uma irrupção no real. No inconsciente estamos todos 
persuadidos da nossa imortalidade, sem registro da morte, como o 
animal cego. (KOVÁCS, 1992, p. 40). 

 

 



24 
 

Os mistérios que permeiam a morte não nos impedem de negá-la de 

diferentes formas. Apesar disso, ela se faz presente em nosso cotidiano. Ela invade 

a nossa vida por meio do rádio, dos jornais e do noticiário da televisão. (SANTOS, 

2007, p. 14). Kovács (2003) denomina esse tipo de morte, que nos invade através 

dos meios de comunicação, sem nos pedir licença, de morte escancarada. O contato 

com esse tipo de morte impossibilita, segundo a autora, um tempo para elaborar o 

que estamos vendo, pois logo outras cenas são colocadas diante de nossos olhos.   

O fato é que cada um de nós tem sua própria representação da morte, 

construída na nossa tradição cultural, familiar e em nossa história pessoal: “cada um 

de nós traz dentro de si „uma morte‟”. E a representação que temos da morte 

influenciará nossa forma de ser. (KOVÁCS, 1992, p. 1-2). Bel Cesar (2001, p. 29) diz 

que “Vivemos conforme a ideia que temos da morte”, e acrescenta: “morremos da 

mesma maneira como vivemos”. 

Assim como a forma de vivenciar a morte modifica-se ao longo do tempo e 

sua representação muda, também se modifica o modo de compreender e vivenciar o 

luto.  

 

 Dentro da mentalidade morte interdita, como postulado por Ariès 
(1977) não há espaço para expressão da dor da perda, como sempre 
fora reconhecido principalmente nos tempos da morte romântica. Aí 
era cultuada e os sofrimentos eram cantados em verso e prosa. A 
sociedade atual condena a manifestação de sentimentos como se 
estes fossem sinais de fraqueza. (KOVÁCS, 2007, p. 218).  

 

Kovács (1992, p. 40) afirma que no século XX há uma tentativa de esconder a 

vivência da dor, suprimindo-se o próprio luto. Para ela, esse controle para não 

manifestar a dor acontece porque a sociedade “não suporta enfrentar os sinais da 

morte”.  

Segundo a autora, a forma como vivenciamos a morte atualmente, como 

interdita, reflete-se no processo de luto: “valoriza-se cada vez mais uma atitude 

discreta, como se a dor nem existisse”. Mostra que nos hospitais, “com uma 

proposta de assepsia, que também se estende para aspectos emocionais”, a 

expressão dos sentimentos diminui, “para não haver contágio de sofrimento”. 

(KOVÁCS, 2007, p. 218). A prática e a tecnologia médica removeram a morte da 

realidade cotidiana. (WALSH e MCGOLDRICK, 1998; ARIÈS, 2003 [1975]). 
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A expressão do luto vai se tornando indecente como a própria morte. 
Exige-se silenciamento por parte de uma sociedade empurrada por 
uma necessidade de produção e eficiência – e manifestações da dor 
da perda atrapalham esta lida. Tolera-se que no reduto do lar a 
pessoa possa dar vazão aos seus sentimentos. O luto chega a 
provocar situações de constrangimento. É como se as lágrimas, 
derramadas por ocasião do luto, fossem semelhantes às excreções 
resultantes da doença. Na mentalidade da morte interdita o luto é 
visto como uma doença. As pessoas se afastam, com medo do 
contágio e do sofrimento. As pessoas ficam prensadas entre o peso 
do sofrimento e o interdito da sociedade. (KOVÁS, 2003, p. 69-70). 

 

Além do silenciamento da dor existente em nossa sociedade, os rituais e as 

cerimônias relacionados à morte se tornam cada vez mais breves, colaborando para 

ocultar a morte. As crianças também são afastadas da morte e, na maior parte das 

vezes, não participam dos rituais, o que seria importante para a expressão dos 

sentimentos e para possibilitar a organização de seu mundo emocional (KOVÁCS, 

1992; 2003; 2007; IMBER-BLACK, 1998 [1991]; PAUL, 1998 [1991]; WALSH E 

MCGOLDRICK, 1998 [1991]).  

Pargament (1996) relata alguns estudos, especificamente de Rosenblatt  

(1976), que sugerem que a perda das cerimônias finais podem trazer algum custo 

para nossa cultura. Eles estudaram descrições etnográficas de 78 culturas e 

encontraram que aquelas culturas com cerimônias finais relataram menos problemas 

relacionados ao luto, incluindo doenças físicas, comportamento suicida, pesadelos e 

dificuldades relativas ao trabalho.  

A negação da morte do outro é, de certa forma, negação da própria morte.  

 “A morte do outro configura-se como a vivência da morte em vida. É a 

possibilidade de experiência da morte que não é a própria, mas é vivida como se 

uma parte nossa morresse, uma parte ligada ao outro pelos vínculos estabelecidos.” 

(KOVÁCS, 1992, p. 153). Quando se refere a uma morte concreta, é um vínculo que 

se rompe de maneira irreversível, e o luto é o processo de elaboração diante da 

pessoa com quem se estabeleceu o vínculo. (KOVÁCS, 2007). 

Ainda segundo Kovács (1992; 2007), além da morte concreta e da perda por 

separação, existem outros tipos de perdas que ocorrem durante todo o processo 

vital, as chamadas “mortes simbólicas”. Algumas dessas “mortes” são esperadas, 

como perdas nas fases do desenvolvimento. Na adolescência são vividos, por 
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exemplo, os lutos do corpo, da identidade, dos pais da infância. Existem também 

perdas inesperadas, como as doenças e as perdas de emprego. São situações que 

se assemelham à morte, pois se caracterizam pela desestruturação e podem ser 

vivenciadas como dor, ruptura, tristeza e medo pelo surgimento do novo, do 

desconhecido. Ao mesmo tempo, são acontecimentos que propiciam elaborações e 

proporcionam crescimento. O processo de luto também é vivenciado nessas 

situações, e a maneira como cada um elabora essas “mortes” depende do seu 

estágio de desenvolvimento, dos fatores constitucionais e das experiências vividas.  

Santos (2007) aponta para a diferença entre o luto vivenciado em decorrência 

de separações ou outras perdas ocorridas no decorrer da vida e o luto propriamente 

dito, vivenciado pela morte de um ente querido. Pincus (1989 [1974], p. 47-48) 

também faz esta diferenciação e afirma a importância de compreendê-la. Segundo a 

autora, em alguns aspectos, uma pessoa divorciada passa por sentimentos de luto 

muito semelhantes aos sentimentos daquele que sofre a perda por morte – 

incapacidade de aceitar a realidade, depressão, pesar, raiva, busca, desespero e um 

sentido opressivo de perda. No entanto, a diferença fundamental entre a perda por 

separação e a perda por morte é que a última é definitiva. Numa separação 

conjugal, há possibilidade de reenlace ou do estabelecimento de uma outra forma de 

relação com o ex-cônjuge. 

Walsh e McGoldrick (1998 [1991]) abordam, além do luto pela perda por 

morte e pelas diversas perdas no decorrer do ciclo vital (separação conjugal, troca 

de emprego ou casa, diminuição do funcionamento em decorrência de uma doença 

crônica ou nascimento de um filho deficiente), que podem envolver a perda de 

sonhos e expectativas, o luto vivido por aquelas mudanças que são desejadas, 

como o casamento ou a aposentadoria, em que se torna necessária a transformação 

das relações, dos papéis, dos planos.  

Já a perda por morte de um ente querido envolve, além da aceitação da 

realidade do falecimento, o reconhecimento dos aspectos da pessoa perdida que 

foram internalizados. Nesses casos, o processo de luto “pode ajudar a pessoa que 

sofre a perda a encontrar uma nova vida, que apenas será verdadeiramente livre se 

contiver a recordação da pessoa perdida”. (PINCUS, 1989 [1974], p. 48). Santos diz, 

também, que a perda por morte implica um contato com questões existenciais e 

espirituais.  
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A morte concreta é um fato que não pode ser revertido. Já as perdas 

simbólicas podem, de alguma forma, ser substituídas por um novo emprego, uma 

prótese no lugar de um membro perdido ou um novo amor depois de uma 

separação.  

A morte concreta, no entanto, apresenta-se não como um problema a ser 

solucionado, mas como um mistério. Para Marcel (1967, p. 57), relido por Morais 

(2007, p. 126-127),  

 

[...] problema é algo que se apresenta diante de mim de corpo inteiro, 
algo que me corta o passo e me interroga; mas se posso conhecer-
lhe os dados, fica possível equacioná-lo e, eventualmente, resolver o 
problema. Já mistério é algo que permite apenas um misto de 
vivência e contemplação; o mistério não me corta o passo, de vez 
que minha vida principia por ser meu primeiro grande mistério. Não 
posso conhecer, mas apenas intuir, aspectos do que é misterioso; 
nunca poderei resolvê-lo, pois, se o resolvesse não seria mistério. 
(MORAIS, 2007, p. 126-127). 

 

A morte é um fato certo, irreversível e inexplicado em nossas vidas e, por nos 

colocar diante de um mistério, prova, na maioria das vezes, um contato com as 

questões da espiritualidade e das perguntas sobre o sentido da vida. As crenças, as 

religiões e os movimentos espirituais, que oferecem respostas culturais às questões 

existenciais, influenciam, portanto, a vivência do processo de luto. 

Parkes (1998 [1996]), citado por (Bromberg, 2000) aborda o luto como um 

processo e não um estado. Considera o luto não como um conjunto de sintomas 

cujo início ocorre após uma perda e gradualmente se extingue, desaparece. Para ele 

o luto “envolve uma sucessão de quadros clínicos que se mesclam e se substituem.” 

(PARKES, 1998 [1996], p.23-24). Bromberg (2000) considera que essa definição 

resume o que há de comum na compreensão do processo de luto. 

Parkes (1998 [1996], p. 23-24) sintetiza os processos envolvidos no luto: “o 

entorpecimento, que é a primeira fase, dá lugar à saudade ou procura pelo outro, e 

estes dão lugar à desorganização e ao desespero, e é só depois da fase de 

desorganização que se dá a recuperação.” Afirma que essas fases se sobrepõem e 

não acontecem obrigatoriamente numa sucessão linear.  
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Visto globalmente, o luto assemelha-se a uma ferida física mais do 
que qualquer doença. A perda pode ser referida como “um choque”. 
Assim como no caso do machucado físico, o “ferimento” aos poucos 
se cura. Ocasionalmente, porém, podem ocorrer complicações, a 
cura é mais lenta ou um outro ferimento se abre naquele que estava 
quase curado. Nesses casos, surgem as condições anormais, que 
podem ser ainda mais complicadas com o aparecimento de outros 
tipos de doenças. (PARKES, 1998 [1996], p. 22). 

 

Parkes (1998 [1996], p. 27-28) fala sobre as “raízes do pesar” e afirma que “o 

pesar, como reação ao luto, terá sua maior intensidade imediatamente após a morte, 

começando depois a diminuir, deixando para trás a reação à privação, mas há 

pessoas que até mesmo se acostumam a ficar em privação”. E continua: “(...) o 

pesar é uma reação tão poderosa que, por algum tempo, obscurece todas as outras 

fontes de dificuldade.” (p. 28) 

Se retomarmos a etimologia da palavra pesar, veremos que significa “causar 

dor”, “avaliar o peso” ou “pena, dor” (CUNHA, 1999 [1982], p. 600). Franco (2002), 

nas palavras de Kovács (2007, p. 218), ajuda-nos a compreender as diferenças 

entre luto e pesar. “Pesar é o processo interno, experiência e vivência de 

pensamentos e sentimentos envolvendo a morte de uma pessoa querida. O luto é o 

lado público do pesar, incluindo a expressão e compartilhamento dos sentimentos, 

sendo validado pela cultura em que vive a pessoa.” Em síntese, o pesar, segundo 

Parkes (1998 [1996]), é a experiência de tristeza profunda ou violenta, e o luto é a 

expressão dessa tristeza. McGoldrick (1998 [1991]), ao falar sobre uma experiência 

pessoal – a perda de um antigo namorado, em sua juventude – ilustra muito bem 

essa diferença: “Dei-me conta da diferença crítica que faz sentir-se enlutado e 

compartilhar o luto”. (p. xviii).  

Parkes (2009 [2006]) afirma ainda que a reação ao luto inclui aspectos 

relativos à segurança, a mudanças na vida pessoal e na família. Pode, ainda, estar 

associada a lembranças de eventos aterrorizantes; à culpa pela morte, dirigida a si 

próprio ou a outras pessoas; à vergonha por negligência ou cumplicidade. Nenhum 

desses aspectos, segundo o autor, faz parte obrigatoriamente do luto, embora 

possam complicá-lo e trazer problemas duradouros.  

A vivência do luto dependerá do contexto familiar e social. Cada membro da 

família vivenciará o processo de luto de uma forma singular que refletirá nos demais 
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integrantes do contexto familiar, numa interação mutuamente reforçadora, que está 

interligada ao sistema social (WALSH e McGOLDRICK, 1998 [1991]).  

Segundo Bromberg (2000, p. 64), cada um dos membros da família significará 

a morte de uma maneira diferente, conforme o ciclo de vida familiar, e reflete: “A 

questão básica é: quem é a figura morta na família? Seja o pai, a mãe, um filho 

pequeno (ou filha), um ou uma adolescente, o irmão ou a irmã, morte na família é 

sempre um tema ao mesmo tempo individual e grupal.”  

Walsh e McGoldrick (1998 [1991]) abordam a perda nos diferentes estágios 

do ciclo de vida, a partir de uma perspectiva familiar sistêmica. Nessa perspectiva, a 

perda é vista como um processo de transição envolvendo o morto e os 

sobreviventes em um ciclo de vida comum, e implica reorganização familiar e 

algumas tarefas consideradas importantes para a adaptação à perda. 

Segundo as autoras, o sentido e as conseqüências da perda, juntamente com 

os desafios enfrentados, dependem da fase específica do desenvolvimento do ciclo 

de vida da família. Em relação ao momento da perda no ciclo de vida, as 

complicações são mais prováveis em casos de perdas prematuras e coincidência de 

múltiplas perdas, de uma perda no momento de outro grande estresse familiar ou de 

outras mudanças grandes no ciclo da vida, além de outros fatores.  

As autoras apontam para a falta de atenção dada aos efeitos imediatos e de 

longo prazo de uma perda para os irmãos, pais, filhos e para a família extensa. Além 

disso, apontam para a pouca atenção dada ao impacto da perda sobre os adultos 

jovens: “A teoria fortemente influenciada por um mito predominante em nossa cultura 

de que, uma vez que um filho tenha crescido e saído de casa, seu relacionamento 

com a família não é mais significativo.” (WALSH e McGOLDRICK, 1998 [1991], p. 

58-59).  

Kovács (1992) afirma que nessa fase da adultez muitas responsabilidades e 

atividades são vivenciadas, tanto em relação à comunidade, quanto em relação à 

família e sua constituição, incluindo a criação dos filhos. Dessa forma, “o espaço da 

morte na consciência ainda pode estar muito distante.” (p. 7). 

Quando uma morte prematura ocorre na adultez jovem, a família pode sentir-

se injustiçada, pois o jovem ainda teria muitos planos e realizações pela frente, e o 

luto pela perda dos sonhos e esperanças futuras deve ser feito. Os pais e os irmãos 
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podem se sentir culpados por terem sobrevivido e sido poupados do sofrimento 

físico e da morte. Podem se sentir paralisados para continuarem sua vida, seus 

projetos. Os irmãos podem bloquear seu próprio potencial, seja por rivalidades 

anteriores com o irmão morto, seja por culpa ou pelas tentativas da família de 

colocá-lo como substituto do filho perdido (, 1998 [1991]; ROLLAND, 1998 [1991]). 

Um dos irmãos também pode ser colocado na função de substituto para a 

família. Esta reação de substituição não é necessariamente patogênica, segundo  

(1998 [1991]), pois investir energia nos filhos sobreviventes pode facilitar o 

ajustamento positivo dos pais ao longo do tempo. As autoras, com base em suas 

experiências na clínica, apontam que a disfuncionalidade pode se manifestar caso a 

família deixe de reconhecer as singularidades e as necessidades da criança 

sobrevivente.  

Os irmãos são, muitas vezes, negligenciados quando da morte de um filho, e 

a morte de um irmão tende a ser vivida juntamente com a experiência de dor dos 

pais, que podem se afastar dos filhos sobreviventes numa tentativa de evitar a 

vulnerabilidade a outras perdas. À morte de um irmão pode seguir-se um luto 

prolongado em algumas crianças, que podem experimentar reações nos 

aniversários por anos após a perda. A rivalidade normal entre irmãos pode contribuir 

para uma intensa culpa entre os sobreviventes, o que pode bloquear o 

desenvolvimento pleno até a vida adulta. Em caso de doenças e cuidados 

prolongados, os irmãos também enfrentam a diminuição da atenção a suas 

necessidades. Após a morte, os pais podem se tornam excessivamente protetores 

em relação aos filhos sobreviventes, tendo dificuldades em vivenciar as transições 

da vida que envolvem a separação na adolescência e no momento de sair de casa. 

Se a morte ocorre na adolescência, o irmão adolescente pode enfrentar dificuldades 

em falar da dor da perda, afastando-se da família. (op. cit.). 

As mortes prematuras, ocorridas “fora de hora” de acordo com as 

expectativas cronológicas ou sociais, revertem a ordem considerada natural do 

desenvolvimento, como a viuvez precoce, a perda precoce dos pais ou a morte de 

um filho. São as mortes mais difíceis de aceitar, pois parece injusto que alguém 

“morra antes do tempo”. Há uma tentativa por parte da família de encontrar um 

“porquê” para a perda. Os membros da família podem se sentir culpados por terem 

sobrevivido ao membro que morreu. Isso pode prolongar o luto e paralisar a vida dos 
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sobreviventes. As famílias que vivenciaram muitas perdas traumáticas ou 

prematuras podem ter uma sensação de condenação ou mesmo de serem 

amaldiçoadas, podendo sentir-se incapazes de superar estas experiências. 

(McGOLDRICK e WALSH, 1998 [1991]). 

Da mesma forma, o surgimento de uma doença grave numa etapa anterior à 

da velhice é vivido sem a “preparação” que costuma acontecer, de certa forma, na 

velhice, quando os pares estão vivenciando perdas semelhantes e a morte passa a 

ser vista mais de perto. “O membro doente e a família tendem a se sentir roubados 

em suas expectativas de um tempo de vida normal”. (ROLLAND, 1998 [1991], p. 

176).  

O outro aspecto refere-se à coincidência temporal da perda com outras 

mudanças que podem sobrecarregar a família, como, por exemplo, o nascimento de 

um filho. Mesmo esse evento sendo vivido com alegria e considerado uma 

renovação para a família, o processo de luto e o nascimento de um bebê são 

conflitantes, o que pode ocasionar futuras dificuldades se o luto for inibido devido às 

demandas do nascimento. As vivências do luto e do nascimento interferirão uma na 

outra, podendo haver uma confusão entre a relação com a criança nascida e a 

relação vivida com a pessoa perdida. A criança pode assumir um papel de 

substituto, o que pode gerar grandes realizações ou disfunções. (ROLLAND, 1998 

[1991]).  

Em relação à forma da morte, as mortes repentinas ou após uma doença 

prolongada são particularmente estressantes para as famílias e demandam 

mecanismos de enfrentamento diferentes. Quando uma pessoa morre 

inesperadamente, os membros da família carecem de tempo para antecipar e se 

preparar para a perda, para lidar com assuntos inconclusos ou, em muitos casos, 

até para dizer adeus. (op. cit.) 

Quando o processo do morrer é prolongado, as necessidades dos outros 

membros geralmente são colocadas em suspenso. Além disso, os recursos 

financeiros e de cuidados da família podem se esgotar. O alívio sentido pela família 

devido à morte – e consequente fim do sofrimento da pessoa morta e da tensão 

familiar – pode vir carregado de culpa. (ROLLAND, 1998 [1991]). Ao mesmo tempo, 

esse processo prolongado do morrer pode proporcionar aos familiares um tempo 

maior para a organização e a finalização de assuntos pendentes com o ente querido 
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que está morrendo. Esse movimento será detalhado mais adiante, quando abordarei 

o conceito de luto antecipatório. 

Para Parkes (2009 [2006], p. 42), o que define o luto e o diferencia de outros 

fenômenos psicológicos é “a experiência da perda e uma reação de anseio intenso 

pelo objeto perdido”. Para ele, se esses componentes não estiverem presentes, não 

se pode dizer que a pessoa esteja realmente em processo de luto.  

 

O luto (...) não é somente um dos estresses mais dolorosos com o 
qual a maioria das pessoas tem de lidar, e a causa de problemas 
duradouros para alguns, mas também o exemplo básico de 
experiências da vida comum às quais damos o nome de “perdas”. Se 
conseguirmos entender bem o luto, poderemos nos considerar bem 
capacitados para compreender essas outras perdas e ajudar os que 
sofrem com elas. (PARKES, 2009 [2006], p. 51).  

 

Bowlby (2004 [1973]; 2006 [1979]), ao falar sobre o pesar e o luto na vida 

adulta, afirma que existe um padrão geral básico entre diferentes autores que 

trataram do assunto, embora a intensidade do pesar e a duração de cada fase varie 

consideravelmente de indivíduo para indivíduo. Apresenta quatro fases do luto: 

1. Fase de torpor ou aturdimento, que usualmente dura de algumas horas 

a uma semana e pode ser interrompida por acessos de consternação e raiva 

extremamente intensos.  

2. Fase de saudade e busca da figura perdida, que dura alguns meses e, 

com freqüência, vários anos.  

3. Fase de desorganização e desespero.  

4. Fase de reorganização, em maior ou menor grau. 

 

Kovács (2007, p. 221) sintetiza as fases apresentadas por Bowlby: 

Fase do choque: momento de conhecimento da perda. Nela podem ocorrer 

reações que vão da anestesia ao descontrole.  

Fase de busca: em que ocorre o anseio pela pessoa perdida e o contato com 

a realidade da perda sem volta. Nessa fase pode ocorrer a ilusão de que a pessoa 

não tenha de fato morrido. Nessa fase convivem dois processos: a certeza da perda 
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e a esperança de que a pessoa não tenha, de fato, morrido. Apresentam-se vários 

sentimentos: tristeza, raiva, medo e culpa.  

Fase de desorganização e desespero: nesta fase a perda é vista como 

realidade. Podem estar presentes atuações contraditórias: manutenção de tudo o 

que recorda a pessoa, ou afastamento de tudo que possa lembrá-la. É nesta fase, 

também, que uma dimensão patológica, como uma depressão, pode se manifestar.  

Fase de reorganização: nesta fase a vida pode se reorganizar em novos 

patamares sem a presença da pessoa que morreu. Novas habilidades poderão ser 

aprendidas e novos relacionamentos poderão ser estabelecidos. 

Bowlby considera que a qualidade do vínculo estabelecido anteriormente com 

a pessoa que morreu é um dos fatores determinantes do modo como se processará 

o luto. O rompimento do vínculo faz com que se acesse o vínculo anterior e, quando 

esse vínculo foi carregado de ansiedade, o estabelecimento de novas relações será 

difícil. Em síntese, a vivência de perdas anteriores, os recursos psíquicos para 

elaboração e o suporte social, entre outros, são fatores que influenciam o processo 

de luto de cada um. (op.cit.). 

Pincus (1989 [1974]) também considera que a perda por morte de uma 

pessoa importante atinge as raízes mais profundas da existência humana e reaviva 

experiências de ligações e perdas anteriores, tanto físicas quanto psicológicas. 

Bromberg (2000) afirma que a morte de um ente querido nos remete à ameaça da 

própria morte e aos significados internalizados atribuídos à morte, colocando-nos em 

contato com nossa vulnerabilidade.  

De acordo com Parkes (1998 [1996], p. 62), o luto caracteriza-se, 

principalmente, por episódios agudos de dor carregados de ansiedade. Nessas 

ocasiões, “o enlutado sente muita saudade da pessoa que morreu, e chora ou 

chama por ela”.  

Parkes (1998), nas palavras de Kovács (2007), aponta para um intenso 

comportamento de busca pela pessoa perdida, principalmente quando a perda é 

brusca, com vivências de intenso desespero, que diminuem com o tempo. Os 

componentes da busca da pessoa perdida, segundo Parkes (1998 [1996], p. 69), 

são os seguintes:  
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1) Alarme, tensão e estado de vigília; 

2) Movimentação inquieta; 

3) Pensamentos constantes sobre a pessoa perdida; 

4) Percepção de sons, imagens relativos à pessoa perdida;  

5) Perda de interesse na aparência pessoal e em outros assuntos que 

normalmente ocupariam sua atenção; 

6) Atenção dirigida aos locais do ambiente nos quais a pessoa costumava 

ficar; 

7) Chamar pela pessoa perdida. 

 

Outras manifestações também podem ocorrer, como perda de apetite e de 

peso e diminuição do interesse sexual. Pode haver um período de desorganização e 

desespero, no qual surgem diversos sintomas físicos. Também pode ocorrer um 

processo interno de identificação com a pessoa perdida.  

Parkes (1998 [1996], p. 81) fala de movimentos que se apresentam como 

tentativas de amenizar a dor do luto. Por exemplo, interpretar certos sinais sonoros 

ou visuais como manifestação da pessoa morta ou estabelecer “conversas” com o 

morto. O autor afirma que, para isso, uma certa suspensão deliberada da descrença 

ocorre para permitir que essas situações tenham sucesso, e diz que o perigo é 

“acordar” para o vazio de tudo isso. No entanto, fala que muitas pessoas enlutadas 

obtêm conforto com esses comportamentos.  

A sensação ou impressão de que a pessoa perdida está por perto, mesmo 

não podendo ser vista ou ouvida, parece amenizar a dor. (PARKES, 1998 [1996], p. 

82). Parkes ilustra a sensação de presença com frases de viúvas obtidas em uma de 

suas pesquisas: “Ele não está em um lugar em particular, está em todos os lugares; 

é uma sensação agradável”; ou “Espiritualmente ele está perto”; ou “Ainda sinto que 

ele está por aqui”.  

Outra forma de amenizar a dor da perda de um ente querido é evitar pensar 

na pessoa morta e evitar pessoas e situações que provoquem lembranças dela. 

Uma maneira de escapar das lembranças é preencher a vida com atividades. 

(PARKES, 1998 [1996]). 
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Outros sentimentos frequentemente presentes na fase inicial do luto são a 

raiva e a irritação. Elas também se manifestam na fase de protesto e tendem a 

diminuir na fase de desespero. Essa raiva pode ser direcionada a outras pessoas ou 

ao próprio enlutado, como autoacusação ou culpa (PARKES, 1998 [1996]).  

Parkes (1998 [1996], p. 100) aborda os vários componentes do processo de 

elaboração do luto:  

1. A pessoa ocupa-se com pensamentos sobre o ser perdido e se sente 

impelida a procurá-lo. 

2. Lembranças freqüentes e dolorosas relacionadas à perda.  

3. Há tentativa de encontrar um sentido para a perda, para encaixá-la no 

conjunto de crenças sobre o mundo ou para modificá-las, se necessário.  

 

Ainda, segundo o autor:  

 

[...] o trabalho do enlutamento pode ser uma atividade criativa, um 
gradual colocar de peças de um quebra-cabeças que, ao final, nos 
terão permitido encontrar uma imagem e um lugar em nossas vidas 
para as pessoas que amamos e perdemos. Um aspecto desta tarefa 
é a reavaliação da pessoa morta, uma atividade às vezes 
denominada de “Idealização”, uma vez que são as lembranças 
felizes e os aspectos valorizados do relacionamento que guardamos 
e queremos perpetuar. (PARKES, 1998 [1996], p. 93). 

 
 

Bromberg (2000, p. 36-37) também afirma que o processo de luto apresenta 

de três a cinco fases, mas ressalta que não se devem fazer afirmações definitivas e 

classificatórias a este respeito, devido às muitas diferenças individuais. Ela 

apresenta as seguintes fases: 

1) Entorpecimento: nesta fase ocorre choque, entorpecimento, descrença; 

a duração pode ser de poucas horas ou de muitos dias e pode ser interrompida por 

crises de raiva ou desespero. A pessoa sente-se aturdida, atordoada, desamparada, 

imobilizada, perdida. Podem surgir sintomas somáticos, como alterações da 

respiração, rigidez no pescoço e sensação de vazio no estômago. A perda pode ser 

negada como uma forma de defesa. A pessoa pode, também, tentar continuar a 

viver como antes, como se nada tivesse mudado, de forma automática. 



36 
 

2) Anseio e protesto: trata-se de fase de emoções fortes, com muito 

sofrimento psicológico e agitação física. À medida que se desenvolve a consciência 

da perda, surge o anseio de reencontrar a pessoa morta, com crises de dor e choro. 

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

forte. Há momentos em que a pessoa tem a viva sensação da presença do morto; 

aquilo que não tiver relação com o morto tem pouco significado ou importância; a 

pessoa se mostra afastada e introvertida. Também é comum que o enlutado sinta 

muita raiva, às vezes dirigida contra si mesmo, na forma de acusações com 

sentimentos de culpa por pequenas omissões de cuidado que possam ter 

acontecido com o morto; às vezes, é dirigida contra outras pessoas, principalmente 

aquelas que oferecem consolo e ajuda; a raiva também pode ser dirigida contra o 

morto, pelo abandono que provocou. A pessoa enlutada movimenta-se sem 

descanso e mostra-se obsessivamente preocupada com lembranças, pensamentos 

e objetos do morto. A raiva, nesta fase, não é indicativa de luto complicado e surgem 

sentimentos ambivalentes como esperança e desapontamento, simultaneamente.  

3) Desespero: usualmente, após o primeiro ano de luto, o enlutado deixa 

de procurar pela pessoa perdida e reconhece a irreversibilidade da perda. Esta é 

uma fase muito mais difícil que as anteriores. O enlutado duvida do sentido da vida, 

podendo instalar-se a apatia e a depressão. O processo de superação dessas 

reações é lento e doloroso. É muito comum que a pessoa afaste-se do convívio com 

os outros e, também, de suas atividades. Não há interesse em envolvimentos de 

nenhum tipo, e há dificuldade para se concentrar em tarefas rotineiras e para iniciar 

atividades. Os sintomas somáticos persistem, incluindo falta de sono, perda de 

apetite e de peso e distúrbios gastrintestinais.  

4) Recuperação e restituição: nesta fase, a depressão e a desesperança 

começam a se entrelaçar, com frequência cada vez maior, a sentimentos mais 

positivos e menos devastadores. A pessoa enlutada começa a aceitar as mudanças 

em si e na sua situação, lidando com elas de modo mais eficaz. Desenvolve uma 

nova identidade que lhe permite desistir da ideia de recuperar a pessoa morta. A 

pessoa volta a ter independência e iniciativa, podendo mesmo afastar-se de 

relacionamentos que tenham surgido apenas como suporte. Apesar da instabilidade 

ainda presente nos relacionamentos sociais, o enlutado busca fazer novas amizades 

e reatar antigos laços, o que só será possível quando as lembranças da pessoa 
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morta ficarem menos frequentes. Durante o processo de recuperação, é comum 

haver recorrência de sintomas anteriores, particularmente em datas que ativam 

lembranças.  

Kovács (2007, p. 221) afirma que o: 

 

[...] processo de luto nunca está totalmente concluído, embora, na 
maioria dos casos, gradativamente se vá retomando a vida, 
estabelecendo novas relações e reinvestindo a energia psíquica. 
Entretanto, mesmo nesta época de retomada da vida há momentos 
em que voltam a tristeza e anseio pela perda. É o que Cassorla 
(1991) se refere como reações de aniversário. São datas importantes 
para a pessoa, como aniversários de nascimento ou de morte, ou 
festas em que a lembrança da pessoa perdida fica mais forte.  

 

McGoldrick (1998 [1991]), nesse sentido, afirma que o processo de luto pode 

durar muitos anos e a cada data especial, significativa, a antiga sensação da perda é 

evocada. Nesse processo, muitos ajustes na família devem acontecer devido à 

ausência do integrante morto: os papéis familiares são redimensionados, as tarefas 

de cada membro são redistribuídas, outros relacionamentos são estabelecidos e 

antigos laços podem ser transformados. Segundo a autora, a aceitação da perda 

geralmente acontece, mas o luto nunca é totalmente finalizado, pois determinados 

eventos sempre invocarão lembranças da pessoa perdida. No entanto, no 

transcorrer do tempo, a dor se torna menos intensa, e há abertura para novos 

relacionamentos. 

Parkes (1998 [1996], p. 28) afirma que “o modo de uma pessoa enfrentar o 

desafio da mudança em sua vida determinará não apenas sua visão de mundo, 

como também a visão acerca de si mesma.” Viorst (2000) aponta, nesse mesmo 

sentido, o quanto as respostas especificas às perdas moldam nossas vidas.  

 

No fluxo constante da vida, os seres humanos passam por muitas 
mudanças. Chegar, partir, crescer, decrescer, conquistar, fracassar – 
toda mudança envolve uma perda e um ganho. É necessário abrir 
mão do velho ambiente para aceitar o novo. As pessoas vêm e vão; 
perde-se um emprego e consegue-se outro; propriedades e bens são 
adquiridos e vendidos; novas habilidades são aprendidas, enquanto 
outras são abandonadas; expectativas são atingidas e esperanças 
são frustradas. Em todas essas situações, as pessoas enfrentam a 
necessidade de abrir mão de um modo de vida e a de aceitar outro. 
Se identificam a mudança como um ganho, a aceitação não será 
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difícil, mas se é vista como uma perda ou uma “bênção ambivalente”, 
farão de tudo para resistir à mudança. Isto – resistência à mudança – 
acredito ser a base do luto: a relutância em abrir mão de posses, 
pessoas, status, expectativas. (PARKES, 1998 [1996], p. 28). 

 

Bromberg, ao apresentar a obra de Parkes (1998 [1996]), afirma que o luto 

implica uma importante transição psicossocial, com impacto em todas as áreas da 

vida. Parkes (2009 [2006]) diz, também, que não há uma única teoria que abranja 

todas as consequências do luto por morte e das outras perdas.  

 A partir de seus estudos com pessoas amputadas (PARKES, 1972, 

1976/2009 [2006]) com o objetivo de esclarecer as semelhanças e diferenças entre a 

reação à perda de uma pessoa e a reação a outras perdas, o autor observou que, 

semelhantemente às pessoas enlutadas, as pessoas amputadas tinham dificuldade 

em acreditar no que havia acontecido. Ficavam preocupadas, buscavam o que 

haviam perdido e tinham a sensação da presença do membro perdido.  

Em 1971, Parkes (2009 [2006], p. 43) cunhou a expressão “mundo 

presumido” para referir-se ao mundo interno que é tido como verdadeiro. O mundo 

presumido, segundo Parkes, engloba nossas concepções sobre nossos pais e nós 

mesmos, nossa habilidade para lidar com o perigo, a proteção que podemos esperar 

dos outros e nosso senso de significado e propósito na vida.  

O autor afirma que o mundo presumido não é fixo, está em constante 

mudança e é único para cada pessoa, mesmo quando reflete o ambiente 

compartilhado. As pesquisas com amputados mostram como os modelos de mundo 

já estabelecidos precisam ser modificados devido à amputação. E generaliza:  

 

Todos os acontecimentos que provocam mudanças importantes na 
vida, sobretudo os inesperados, desafiam nosso mundo presumido e 
provocam uma crise durante a qual podemos ficar inquietos, tensos, 
ansiosos e indecisos até que as mudanças necessárias sejam feitas. 
Isso não deve nos surpreender, pois nosso mundo presumido é tudo 
que temos. É nosso único recurso para nos orientarmos e 
alcançarmos nossos objetivos. Muito do trabalho e reaprendizado 
que se segue após uma perda importante, e que no passado foi 
chamado de “elaboração do luto”, é visto mais claramente como um 
trabalho de transição. (PARKES, 2009 [2006], p. 45). 
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O autor ressalta que a perda de uma pessoa amada abala nosso mundo 

presumido, impulsionando-nos a revê-lo e a modificar nossas concepções básicas, 

ou seja, os princípios condutores, os sistemas de raiz, que subjazem à nossa 

atenção e aos nossos julgamentos. 

O autor salienta que rever o mundo presumido é uma tarefa cognitiva que 

demanda tempo e evoca fortes emoções, que devem ser observadas quando 

pensamos em ajudar pessoas enlutadas.  

Parkes (2009 [2006]), para compreender como a necessidade urgente de 

chorar e procurar por alguém que foi perdido e a necessidade de repensar e 

replanejar a vida se entrelaçam no cotidiano da pessoa enlutada, retoma o Modelo 

do Processo Dual de luto desenvolvido por Stroebe e Schut (2001). De acordo com 

esse modelo, as pessoas enlutadas, no curso normal do luto, tendem a oscilar entre 

uma “orientação para a perda” e uma “orientação para a restauração”.  

A “orientação para a perda” refere-se à busca dolorosa pela pessoa perdida. 

A “orientação para a restauração” é a luta para se reorientar em um mundo que 

parece ter perdido seu significado. O autor afirma que as duas orientações devem se 

entrelaçar, pois “pessoas que se envolvem apenas com a busca e são incapazes ou 

não desejam olhar para a frente tornam-se enlutados crônicos, enquanto as que 

evitam o pesar e se dedicam a orientações sobre o futuro tendem a sofrer os efeitos 

de um luto adiado ou inibido.” (PARKES, 2009 [2006], p. 47-48). 

O luto adiado caracteriza-se pela procrastinação da reação ao luto. A pessoa 

pode se comportar como se nada tivesse acontecido, mas desenvolver ataques de 

pânico, de culpa persistente e intensa, sintomas semelhantes àqueles da doença da 

pessoa morta, isolamento, insônia e rompantes de raiva. (PARKES, 1998 [1996]). Já 

o luto crônico caracteriza-se por um luto prolongado. Muitos anos após a perda, a 

pessoa ainda se ocupa com as recordações da pessoa morta, sofre intensa e 

profundamente e se altera a qualquer lembrança do morto. (op. cit.). Há um 

prolongamento indefinido do luto, podendo ocorrer manifestações de ansiedade, 

tensão, inquietação e insônia, além de sintomas de identificação (BROMBERG, 

2000) 

No curso normal do luto, o resultado do processo de oscilação entre a perda e 

a restauração implica na descoberta de que o vínculo com a pessoa morta continua, 
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“o que torna possível deixar que a pessoa se vá, simplesmente porque sabemos que 

nunca deixaremos de tê-la aqui”. (PARKES, 2009 [2006], p. 48). 

 

Assim, o aspecto do luto que emerge da nossa necessidade infantil 
de procurar pelo genitor perdido, e que é a essência da teoria do 
apego, ao longo do desenvolvimento virá a ser complementado pela 
descoberta de que, em parte graças ao mundo presumido que 
nossos pais nos ajudaram a desenvolver, podemos sobreviver 
durante a transição para um mundo sem essa pessoa perdida. Por 
amar seu bebê, a mãe irá ensiná-lo a se separar dela. Visto por esse 
enfoque, o teste mais árduo de um relacionamento de amor pode 
muito bem estar no sucesso que obtemos ao sobreviver à morte 
daqueles que amamos. (op.cit.). 

 

É importante salientar que cada família e cada pessoa vivenciará o processo 

de luto à sua maneira, com suas singularidades e especificidades. Nossa tarefa 

enquanto clínicos é abarcar essas diferenças e estarmos cientes de nossas próprias 

concepções do que seria um “luto normal”, para não esbarrarmos na tentativa de 

utilizá-las como um molde (McGOLDRICK, 1998 [1991]).  

Parkes (2009 [2006]) afirma que a expressão emocional é uma das diversas 

maneiras de enfrentar a perda. Retoma Lazarus e Folkman (1984), para quem, ao 

enfrentar situações difíceis, podemos utilizar estratégias cognitivas e estratégias 

emocionais. Parkes afirma que o processo de oscilação envolve tanto as tentativas 

cognitivas de recuperar e desenvolver memórias e crenças a respeito da pessoa 

morta, para abrandar a perda, como o reconhecimento de que é necessário 

abandonar muitas das antigas concepções sobre o mundo.  

Ao mesmo tempo, o luto pode resultar em maior força pessoal, segundo 

Parkes (1998 [1996], p. 22-23): 

 

Assim como ossos quebrados podem se tornar mais fortes do que os 
não quebrados, a experiência de enlutamento pode fortalecer e 
trazer maturidade àqueles que até então estiveram protegidos de 
desgraças. A dor do luto é tanto parte da vida quanto a alegria de 
viver; é, talvez, o preço que pagamos pelo amor, o preço do 
compromisso. Ignorar este fato ou fingir que não é bem assim é 
cegar-se emocionalmente, de maneira a ficar despreparado para as 
perdas que irão inevitavelmente ocorrer em nossa vida, e também 
para ajudar os outros as enfrentar suas próprias perdas. 
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Viorst (2000 [1986], p. 16) conta que um jovem filósofo disse: “Perder suga a 

gente”. Mas, em seguida, enfatiza, assim como Parkes, que olhar para as perdas 

como vivências ligadas ao crescimento é o início da sabedoria e de uma mudança 

promissora. Kübler-Ross já dizia em seus seminários sobre a morte e o morrer: “se 

protegêssemos os canyons dos vendavais, nunca veríamos a beleza de seus 

relevos”.  

Walsh e McGoldrick (1998 [1991]) corroboram com as autoras, estendendo 

esse crescimento impulsionado por uma perda às famílias. Elas podem passar a ver 

a si mesmas como sobreviventes resistentes que podem encarar qualquer 

adversidade. A criatividade e os potenciais até então não realizados podem ser 

manifestados e pode haver o desenvolvimento de um sentido da vida, do que é mais 

importante, com a valorização das relações, da intimidade e da empatia. 

Bromberg (2000, p. 33-36), baseada em diferentes autores, apresenta os 

sintomas do luto, manifestados em vários níveis: afetivo, comportamental, social, 

cognitivo e fisiológico. A autora lembra que nem todos os sintomas são encontrados 

em todas as pessoas enlutadas e nem durante todo o tempo de duração do luto.  

No nível afetivo, podem ser manifestados sintomas depressivos, como 

sentimentos de tristeza, intenso sofrimento subjetivo e dor mental, que podem ser 

precipitados por eventos externos (contato com locais e lembranças de atividades 

feitas conjuntamente com a pessoa morta, aniversários, etc.). Também podem 

aparecer sentimentos de desespero e lamentação.  

A ansiedade é outro sintoma que pode se manifestar por meio de medos, 

ameaças, sensação de impotência, de perder a cabeça, de morrer, medo de ser 

incapaz de sobreviver sem a pessoa morta, ansiedade de separação, medo de viver 

sozinho, preocupações financeiras e preocupações sobre outros assuntos 

relacionados ao falecido.  

A culpa pode aparecer através de autoacusações sobre eventos do passado, 

principalmente pelo sentimento de que poderia ter sido feito algo mais para se evitar 

a morte ou de que poderia ter tratado o ente querido de outra forma ou tomado 

decisões diferentes.  

Raiva e hostilidade também são manifestações que acontecem: irritabilidade 

em relação à família, no cuidado dos filhos, com os amigos. Raiva do destino, de 
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que a morte tenha ocorrido, raiva da pessoa falecida, devido ao sentimento de 

abandono, raiva da equipe de cuidados – médicos e enfermeiros, por exemplo.  

A falta de prazer pode surgir em relação a hobbies, à alimentação, a eventos 

sociais ou familiares, ou outras atividades antes consideradas prazerosas. 

A solidão também pode ser vivida, mesmo na presença de outras pessoas, 

principalmente nos momentos em que a pessoa estava presente e em eventos 

especiais que seriam compartilhados com a pessoa morta. 

No nível comportamental, podem ser manifestados sintomas de agitação 

(tensão, inquietação, hiperatividade – sem completar tarefas, somente para se 

manter ativo – comportamento de procura da pessoa, mesmo com a consciência de 

que isso é inútil), fadiga (redução das atividades, lentificação da fala e do 

pensamento, olhar triste) e choro.  

Atitudes em relação a si mesmo, ao falecido e ao ambiente podem ser 

manifestadas por meio de sintomas de autorreprovação, baixa autoestima 

(sentimentos de inadequação, fracasso e incompetência, e sentimento de que nada 

vale a pena), desamparo (pessimismo, desesperança, perda de propósito na vida, 

pensamentos suicidas), suspeita (dúvidas quanto aos motivos das pessoas que 

oferecem ajuda), dificuldade em manter relacionamentos interpessoais, rejeição de 

amizades, afastamento das funções sociais; atitudes em relação ao falecido como 

anseio e procura por ele/ela, ondas de saudade, dor intensa, imitação do 

comportamento do falecido, engajar-se nos mesmos interesses e objetivos, 

idealização do morto, ambivalência, imagens e vozes do falecido, lembranças (tanto 

as boas quanto as más), necessidade de falar sobre isso, excluindo interesse sobre 

qualquer outra coisa.  

No nível cognitivo, podem aparecer sintomas de lentidão do pensamento e da 

concentração e memória inibida.  

Por fim, no nível fisiológico, queixas somáticas podem aparecer, como: perda 

de apetite, acompanhada por mudanças de peso; distúrbio de sono, geralmente 

insônia, ou dormir em excesso; perda de energia. Muitas queixas somáticas podem 

surgir, como: dores de cabeça, na nuca, nas costas, náuseas, vômitos, nó na 

garganta, boca seca ou com gosto amargo, prisão de ventre, azia, indigestão, 

flatulência, visão embaçada, dor ao urinar, respiração curta, necessidade de 
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suspirar, sensação de estômago vazio, falta de força muscular, palpitações, 

tremores e queda de cabelos.  

Além dessas queixas, o aparecimento de sintomas semelhantes aos do 

falecido podem surgir, especialmente os relacionados à doença. Pode acontecer o 

uso de tranquilizantes e medicação, além de bebidas alcoólicas e de fumo.  

A pessoa enlutada pode ficar suscetível a doenças, principalmente infecções, 

devido à baixa da imunidade, à falta de cuidados com a própria saúde e ao estresse.  

Parkes (1998 [1996], p. 40) também cita sintomas frequentes no processo de 

luto: nervosismo, depressão, medo de ter uma crise nervosa, sensação de pânico, 

temores persistentes, “pensamentos estranhos”, pesadelos, insônia, tremores, perda 

ou aumento de apetite, perda de peso, redução da capacidade de trabalho e fadiga. 

Além desses sintomas, acrescenta: dor de cabeça, tontura, desmaios, visão turva, 

erupções cutâneas, transpiração excessiva, indigestão, dificuldade para engolir, 

vômito, períodos menstruais intensos, palpitações, dores no peito, respiração curta, 

infecções frequentes e dores generalizadas. 

McGoldrick (1998 [1991]) fala dos sintomas que acometem as famílias, 

oriundos de sua dificuldade de adaptação a uma perda, tais como: abuso de drogas 

ou álcool, comportamento perturbado de uma criança ou adolescente, ansiedade, 

fobias ou compulsões, conflitos conjugais, depressão ou incapacidade dos membros 

da família de saírem de casa ou de se comprometerem em outros relacionamentos.  

Segundo Parkes (1998 [1996], p. 40-41), a procura por serviços médicos 

entre os enlutados é muito maior do que entre os não enlutados. Eles buscam 

profissionais da área médica, religiosos e assistentes sociais. Segundo o autor, a 

ansiedade e a tensão, mais do que a doença orgânica, fazem com que as pessoas 

procurem com grande frequência um médico. “Nesses casos, o papel mais 

importante para o médico é o de reassegurar às pessoas que elas não estão 

doentes, em vez de rotulá-las como doentes”.  
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1.1. Determinantes do Luto  

 

Pincus (1989 [1974], p. 30) afirma que há muitos fatores que interferem nas 

respostas à perda, tais como a forma da morte e o conhecimento prévio e a 

preparação para a perda, mas o fator-chave são as relações e as interações que 

existiram entre o sobrevivente e o morto.  

Bowlby (2004 [1973], p. 195-216) apresenta cinco tipos de variáveis que 

devem ser levadas em conta ao observar o processo de luto: 

1. A identidade e o papel da pessoa perdida. Refere-se ao 

relacionamento estabelecido com a pessoa perdida. Relacionamentos permeados 

por ressentimento ou dependência são mais difíceis de ser elaborados. As perdas 

de crianças e jovens são mais difíceis de ser aceitas e elaboradas.  

2. A idade e o sexo do enlutado.  

3. As causas e circunstâncias da perda. As mortes súbitas, inesperadas e 

precoces chocam mais do que uma morte prevista e podem causar dificuldades 

principalmente no início do luto, assim como aquelas que foram acompanhadas de 

violência. Por outro lado, mortes lentas, que envolvem doenças incapacitantes, 

podem envolver períodos prolongados de convivência carregados de sofrimento e 

dor. A ambivalência é uma característica dessas situações e pode gerar sentimentos 

intensos de culpa.  

4. As circunstâncias sociais e psicológicas que afetam a pessoa enlutada 

na época da perda e depois dela. A rede social e de apoio do enlutado, incluindo as 

circunstâncias econômicas e de habitação, as crenças e práticas culturalmente 

determinadas, e o apoio da família e dos amigos (se impedem ou ajudam o processo 

do luto). As pessoas sozinhas ou com famílias desorganizadas ou pouco continentes 

têm maior probabilidade de um luto complicado. 

5. A personalidade do enlutado, sua capacidade de estabelecer relações 

amorosas e de reagir a situações estressantes. Isso inclui a forma como a pessoa 

vivenciou experiências anteriores e como as enfrentou. 
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Parkes (2009 [2006], p. 39-40) cita quatro tipos de fatores de risco em 

situações de luto:  

 Vulnerabilidade da pessoa do enlutado; 

 Relação com a pessoa falecida; 

 Eventos e circunstâncias que levaram à morte;  

 Apoio social e circunstâncias após a morte. 

 

Segundo o autor, o apego à pessoa perdida é um forte determinante das 

reações problemáticas ao luto. Cita dois tipos de apego: a relação de dependência, 

que indica a possibilidade de luto crônico, e a relação ambivalente, que indica a 

possibilidade de luto conflituoso.  

Walsh e McGoldrick (1998 [1996], p. 39) abordam os diversos fatores que 

influenciam a adaptação familiar à perda e sua elaboração, incluindo aqueles que 

podem ser complicadores a essa adaptação. Enfatizam a importância de avaliar 

estas variáveis em qualquer plano de intervenção. São elas: a forma da morte; a 

rede familiar e social; o momento da perda no ciclo de vida; o contexto sociocultural 

da morte.  

Os fatores que enfocarei neste trabalho e que podem contribuir para o 

processo de análise são: a forma da morte: morte repentina ou prolongada; o 

momento da perda no ciclo da vida: perdas prematuras e outros estresses familiares 

coincidentes com a perda; e o contexto sociocultural da morte: crenças étnicas, 

religiosas e filosóficas.  

McGoldrick fala da importância de conhecer as crenças religiosas e culturais 

da família, as concepções sobre a vida após a morte, e suas influências sobre a 

perda. Também ressalta a importância de averiguar as crenças que podem ajudar a 

sustentar a família em meio à dor da perda, como, por exemplo, a noção de “missão 

familiar ou cultural” ou um “sentido de sobrevivência” (McGOLDRICK, 1998 [1991], 

p. 87).  

Os sentidos que a família atribui à doença e à morte influenciarão no modo 

como os membros da família agirão diante de uma ameaça de perda. Um exemplo 

disso refere-se a como a família entende o lócus de controle sobre a saúde e a 
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doença – se é considerado interno a ela, se o coloca nas mãos de outros ou se é 

fruto do acaso. Conforme a crença da família, ela afetará suas interpretações dos 

eventos, seus comportamentos em prol da saúde e seu envolvimento nos cuidados 

com a pessoa doente. (ROLLAND, 1998 [1991]). 

Crenças “secretas” podem existir entre os membros da família, consistindo no 

que cada um deveria ter feito para evitar a morte. Crenças relacionadas à culpa ou à 

vergonha, por exemplo, podem inibir um processo na família mais funcional e 

adaptativo em relação à doença, e geralmente são vividas mais pelas mulheres, 

devido a expectativas sociais e culturais que envolvem seus papéis de cuidadoras 

primárias. Essas crenças devem ser explicitadas e compartilhadas, para que os 

membros familiares aceitem seus limites em relação à situação da perda. 

(MCGOLDRICK e WALSH, 1998 [1991]; ROLLAND, 1998 [1991]). 

Embasadas em pesquisas e na experiência clínica, McGoldrick e Walsh (1998 

[1991]) identificaram duas tarefas/desafios adaptativos cruciais que promovem a 

elaboração e a adaptação à perda e exigem uma reorganização da família, tanto em 

relação aos papéis quanto aos objetivos da família. Segundo as autoras, todos têm 

capacidades para aceitar as perdas. No entanto, existem famílias disfuncionais, nas 

quais a negação da realidade da morte e a perpetuação de laços com o morto 

podem trazer dificuldades na adaptação à perda.  

Adaptação, segundo as autoras, não significa resolução, no sentido de uma 

aceitação completa e definitiva da perda. Ela envolve a descoberta de maneiras de 

colocar a perda em perspectiva e seguir em frente com a vida, além da 

transformação dos sentidos da morte no decorrer do ciclo da vida, e sua integração 

à vida. A adaptação à perda pode acontecer de diferentes maneiras e, dependendo 

da perda, pode nunca ser totalmente resolvida. As tarefas a essa adaptação são as 

seguintes: 

1. O reconhecimento compartilhado da realidade da morte e a experiência 

comum de perda. Todos os membros da família, cada um a seu modo, devem 

confrontar a realidade da morte. Compartilhar a experiência da perda é crucial para 

a boa adaptação da família.  
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O processo de luto também envolve colocar a perda em outra perspectiva, 

que se integre às crenças familiares e ao restante das experiências da vida da 

família. Isto implica lidar, inclusive, com a perda dos sonhos para o futuro.  

A perda de uma esposa, por exemplo, pode levar o pai da criança a bloquear 

a expressão de seus sentimentos para cuidar de seu filho. Isso pode acarretar o 

desenvolvimento de sintomas no próprio filho.  

2. A reorganização do sistema familiar e o reinvestimento em outras relações 

e projetos de vida. Quando um membro da família morre, há uma mobilização no 

equilíbrio familiar. A redistribuição de papéis torna-se necessária para que a vida 

continue. A desorganização inicial da família pode provocar movimentos precipitados 

para novas casas e casamentos, por exemplo. Pode haver, também, a tentativa de 

manter antigos padrões para amenizar a perda.  

O processo de luto varia muito e pode durar mais do que as pessoas 

esperam. A sensação da perda pode ser evocada a cada estação, feriado, data 

festiva, aniversário, etc. Muitas vezes, há dificuldade de estabelecer novas relações 

devido à idealização excessiva da pessoa morta ou pelo medo de que outra perda 

aconteça. Se a perda não estiver bem integrada, os membros da família podem se 

recusar a aceitar um novo membro, vendo-o como um substituto do morto.  

Por outro lado, McGoldrick (1998 [1991], p. 81) ressalta que “a experiência de 

morte pode liberar energias criativas”. As famílias podem rever suas prioridades e 

estabelecer novas formas de relacionamento com os outros.  

As tarefas/desafios descritas pelas autoras, quando não vivenciadas, podem 

dificultar o prosseguimento da vida. A delegação da culpa pela morte, a tentativa de 

substituir a pessoa morta ou a evitação de outros relacionamentos são indícios de 

que essas tarefas não foram “cumpridas”.  

Bromberg (2000) ressalta a importância de entender o impacto da morte no 

contexto familiar, para além da perspectiva individual. Neste trabalho, considerarei a 

vivência individual de uma pessoa que perdeu um irmão, tendo a consciência das 

implicações e limitações deste recorte.  

Serão enfocadas, para a análise neste trabalho, principalmente, a teoria da 

transição psicossocial apresentada por Parkes, juntamente com a teoria do processo 

dual de Stroebe e Schut, além dos processos envolvidos no luto – desde os 
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momentos que caracterizam essa vivência, até os sintomas que podem se 

manifestar, advindos da perda – aspectos esses que são trazidos por diferentes 

autores, dentre eles Parkes e Bromberg. Além disso, também serão observadas na 

análise algumas concepções sobre a morte e o morrer, trazidas, principalmente, por 

Kovács.  

 

 

1.2. O Luto por um Irmão 

 
 

Ntunzi, meu único irmão, único vizinho da minha meninice 
 estava-se afastando para os aléns.  

  
Fiquei espreitando entre as tábuas,  

olhos rasos de água.  
Não estava apenas assistindo à partida  
do meu único companheiro de infância.  

Era parte de mim que se apartava.  
Para ele, aquela era a festa de todos os princípios. 

Para mim, era um desnascimento. 
Mia Couto 

 

 

A perda de um irmão, do “único vizinho” da infância, é uma perda não só de 

um ser amado, das histórias e lembranças de infância que ele carrega em sua 

morte. É uma parte de si que se vai para sempre. Um pedaço da vida, da história, 

das memórias familiares se desprende da vida do irmão sobrevivente.  

Além do passado familiar, e da intimidade singular estabelecida com um 

irmão, sua morte leva uma parte do futuro. Eventos significativos que serão vividos 

sem a presença do irmão, por mais maravilhosos que sejam, terão um “sabor 

agridoce” de saudade (WHITE, 2008 [2006], p. 22).  

Viorst (2000 [1986]) ao falar sobre as relações fraternas aponta para essa 

ligação familiar amorosa entre irmãos, para além da rivalidade comumente estudada 

e pesquisada. Ela é permeada pela amorosidade, em que um irmão é identificado 

como o que consola, proteje, incentiva, um aliado leal, um amigo e companheiro de 
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vida. Como nos diz Rosof (1995): “os laços entre irmãos são tecidos no tecido da 

vida de cada um1”. (NOEL e BLAIR, 2008 [2000], p. 160). 

Cicirelli define o elo fraterno como “uma união sem igual nos relacionamentos 

humanos, por sua duração, seu igualitarismo e a divisão de uma mesma herança.” 

Ele afirma que muitos irmãos mantêm contato até o fim da vida, e as irmãs 

desempenham o papel principal na manutenção do relacionamento familiar e de 

apoio emocional. (VIORST, 2000 [1989], p. 101-102). 

Cicirelli, ao estudar irmãos com mais de sessenta anos, constata que 83% 

deles descreviam seus relacionamentos como “muito próximo”. De acordo com o 

autor, a rivalidade diminui com a idade avançada. E uma das tarefas dos últimos 

anos de vida talvez seja a de renovar e aperfeiçoar esse relacionamento. (op.cit.). 

A tarefa proposta por Cicirelli pode não se concretizar. A perda de um irmão 

pode ser vivida antes de se chegar à velhice.  

A culpa do irmão sobrevivente, e de toda a família, por ter sido poupado do 

sofrimento e da morte, pode ser vivida quando um irmão adoece e morre. E o medo 

de que algo parecido aconteça a si próprio pode se manifestar. (ROLLAND, 1998 

[1991]; WHITE, 2008 [2006]).  

A vivência da morte de um irmão tende levar a um sentimento de maior 

vulnerabilidade pessoal do irmão sobrevivente em relação a sua própria vida, pois 

traz à tona a realidade da morte, intensificada pelo fato de fazerem parte da mesma 

geração.  

Além do aumento da vulnerabilidade pessoal diante do adoecimento e da 

morte, outras manifestações podem ocorrer como ansiedade, insegurança, tristeza, 

solidão, sentimento de culpa, ciúmes concernentes aos pais e à criança doente, 

fantasias, temor à perda do amor parental, raiva, agressividade, problemas de 

conduta e psicossomáticos (LÄHTEENMÄKI , 2004; MORSCH e DELAMONICA, 

2005; NOLBRIS e HELLSTRÖM, 2005; WILKINS e WOODGATE, 2005; SOOD , 

2006). Sentimentos positivos também podem ser manifestos, como simpatia, desejo 

de proteger o irmão doente e de ajudar os outros, compreensão dos sentimentos 

das mães, crescimento pessoal, proximidade e coesão familiar (CAVICCIOLI et al., 

2004; WILKINS e WOODGATE, 2005).  

                                                 
1
 “The bonds between siblings are woven into the fabric of each one's life.” 
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Segundo os autores, a não expressão e elaboração dos sentimentos gerados, 

advindos dessa situação, podem repercutir no futuro. Devido a isso, enfatizam a 

importância da intervenção dos profissionais de cuidado à saúde e a criação de 

espaços, na família ou em locais específicos, para compartilhar vivências e 

sentimentos.  

De acordo com as pesquisas, os irmãos saudáveis são os membros mais 

negligenciados da família numa situação de adoecimento e/ou morte. (CAVICCIOLI , 

2004; LÄHTEENMÄKI , 2004; WILKINS e WOODGATE, 2005; SOOD , 2006; 

MASSIMO e WILEY, 2008). Há algumas divergências entre autores quanto ao irmão 

mais vulnerável nessa situação. Alguns deles (MASSIMO e WILEY, 2008) 

consideram o irmão mais novo o mais vulnerável e negligenciado na família. Isso 

pode acontecer por ser considerado incapaz de entender o que está acontecendo no 

contexto familiar, devido ao nível do seu desenvolvimento (SOOD , 2006). Esse fato 

de ser deixado de lado no processo da doença do irmão pode levar a fantasias a 

respeito do que está acontecendo, tanto a respeito de sua responsabilidade em 

relação à doença do irmão, com a acentuação do sentimento de culpa, quanto por 

não se sentir incluído nas decisões familiares e no processo da doença do irmão.  

É importante ressaltar que as reações dos irmãos de crianças com câncer 

dependerão da singularidade de cada um – temperamento individual, experiências 

de vida, cultura, idade, idade do irmão doente, proximidade entre os irmãos saudável 

e doente, resposta da própria família à situação. (GIOVANOLA, 2005; SOOD, 2006; 

CICIRELLI, 2009). No entanto, é importante que a família e a equipe de cuidados 

estejam atentas aos irmãos, pois alguns sentimentos podem não ser claramente 

identificados e passarem despercebidos, justamente por ser uma situação em que o 

foco dos cuidados recai na criança doente e em seus pais. (GIOVANOLA, 2005). 

Os pais, por sua vez, ao enfrentarem o adoecimento de um filho, centralizam 

todas as suas atenções e energias no filho doente em detrimento dos saudáveis 

(CAVICCIOLI , 2004; LÄHTEENMÄKI , 2004; GIOVANOLA, 2005; MORSCH e 

DELAMONICA, 2005; SOOD, 2006; MASSIMO e WILEY, 2008).  O foco na criança 

doente é justificado, de certa forma, por ser uma situação em que a energia psíquica 

e física dos pais necessita de um direcionamento específico a essa nova situação 

familiar, o que pode acarretar a não percepção do que acontece com os demais 

filhos. Devido a isso, o sentimento de abandono vivenciado pelos irmãos saudáveis 
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pode provocar comportamentos alterados e emoções intensas, além de dificuldades 

psicológicas futuras.  

Sood (2006) afirma que as respostas das crianças para a morte de um irmão 

são menos estudadas do que as respostas para a morte de um pai. No entanto, há 

pesquisas que sugerem que a perda de um irmão é potencialmente traumática 

(McCOWN, DAVIES, 1995; SOOD, 2006). A criança sobrevivente deve lidar com seu 

próprio pesar e com o do ambiente familiar, que estará alterado. A habilidade dos 

pais para desenvolver papéis parentais pode ser comprometida (STAHLMAN, 1996; 

SOOD, 2006). 

Alguns autores caracterizam a vivência do luto do irmão sobrevivente como 

intermitente, com momentos de pesar e outros momentos sem essa vivência. 

(NOLBRIS e HELLSTRÖM, 2005; SOOD , 2006).  

Segundo Kovács (1992, p. 51), “a perda de um irmão pode levar a uma ferida 

narcísica, trazer abalos à sua onipotência, e à percepção da impotência dos pais. 

Por outro lado, a criança pode se sentir obrigada a preencher o lugar deixado pelo 

irmão morto, deixando de lado as suas necessidades”.   

Além disso, a presença do vínculo, e o sentimento de apego, entre irmãos 

mesmo após a morte pode se manifestar (NOLBRIS e HELLSTRÖM, 2005; SOOD , 

2006; CICIRELLI, 2009), independentemente da idade dos irmãos sobreviventes, da 

mesma forma que os efeitos de pesar persistem em algum grau para a maioria dos 

irmãos sobreviventes (CICIRELLI, 2009). É um pesar que pode durar o tempo de 

uma vida, mesmo com a resolução do luto e com a continuidade da vida do irmão 

sobrevivente; o sentimento da falta física do irmão e ao mesmo tempo de sua 

presença num outro nível persistirá. Parece que a presença-ausência do irmão 

morto permanece e o vínculo não se rompe.  

As lembranças dos irmãos sobreviventes se constituem das vivências 

familiares e fazem com que o irmão morto seja uma presença e continue a fazer 

parte da família (NOLBRIS e HELLSTRÖM, 2005). O apego simbólico funciona 

como um apoio psicológico, oferecendo um senso de proximidade e conforto em 

momentos difíceis e quando o contato direto não é possível (CICIRELLI, 1995 apud 

CICIRELLI, 2009). Há uma continuidade do apego emocional em relação ao irmão 

falecido (HOGAN e DESANTIS, 1992; 1995 apud CICIRELLI, 2009). 

As enfermeiras que trabalham com famílias de crianças com câncer 

necessitam reconhecer que a família toda vivencia transições através da trajetória 
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de câncer na infância, e que irmãos têm preocupações que precisam ser atendidas 

para assegurar transições saudáveis. (WILKINS e WOODGATE, 2006). 

Um dos aspectos centrais para realizar uma intervenção efetiva junto aos 

irmãos refere-se à qualidade da informação repassada aos irmãos sobre a situação 

vivida na família. Uma informação clara e precisa aos irmãos refletirá num 

envolvimento maior deles na trajetória da doença e/ou morte do irmão e, 

conseqüentemente, sentimentos de culpa, fantasias, medos, etc, serão amenizados 

e até mesmo não vividos. (LÄHTEENMÄKI , 2004; GIOVANOLA, 2005; MORSCH e 

DELAMONICA, 2005; NOLBRIS e HELLSTRÖM, 2005; WILKINS e WOODGATE, 

2005; SOOD, 2006; PEDRO , 2008; MASSIMO e WILEY, 2008). 

Os pais, muitas vezes, afastam a criança da doença, do processo de morrer e 

da morte (GIOVANOLA, 2005; MORSCH e DELAMONICA, 2005). A tentativa dos 

pais de “protegerem” as crianças sobreviventes da realidade da morte, por 

presumirem que são muito jovens para estarem expostas ao processo de morte, ou 

ainda por acharem que é melhor elas se lembrarem de seu irmão com saúde 

(GIOVANOLA, 2005), pode dificultar a integração desse fato às suas vidas e levá-las 

a construir explicações fantasiosas do que está acontecendo, tornando o processo 

de luto mais complicado (McGOLDRICK, 1998 [1991]; GIOVANOLA, 2005).  

A crença implícita de que as crianças não compreendem essas situações 

pode gerar segredos familiares que as impedem de viver a real situação e elaborá-la 

de forma saudável. (GIOVANOLA, 2005).  

A falta de informação dada aos irmãos saudáveis pode refletir uma questão 

cultural, pois falar sobre uma doença como o câncer, ainda relacionada à morte, e 

falar abertamente sobre a morte e o processo do morrer, principalmente com 

crianças, ainda é considerado um tabu em nossa sociedade ocidental. Isso, 

conseqüentemente, repercute no modo como a perda e o luto são vivenciados pela 

criança.  

Além disso, a crença do adulto em relação à incapacidade cognitiva da 

criança de entender determinadas situações é uma limitação do próprio adulto em 

informar à criança o que está acontecendo. São as dificuldades do adulto em falar 

sobre uma doença – principalmente se relacionada à morte – que impedem as 

crianças de terem acesso à informação e consequente possibilidade de 

entendimento concreto do que ocorre. A preocupação dos pais em evitar que os 
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irmãos sofram pode ser um reflexo de suas próprias dificuldades em lidar com o que 

está acontecendo na família.  

Kovács (2007, p. 218) afirma, em relação a isso, que “as crianças devem ser 

afastadas da situação com a intenção primeira de que não sofram, mas na verdade 

porque os adultos não sabem o que fazer nesta situação”.  

Devido a isso, salienta-se a importância da intervenção junto aos irmãos (e à 

família como um todo). Tornar esses membros da família ativos, também 

protagonistas da vida em família, é instrumentalizá-los para viverem as perdas de 

uma maneira menos dolorida e difícil. Estar ciente de que são capazes de entender, 

mesmo que sem a possibilidade de expressar verbalmente o que sentem e o que 

veem, é o primeiro passo para uma intervenção realmente efetiva.  

Parece ser consenso na área da enfermagem a necessidade de apoio 

psicossocial às famílias de crianças com câncer, especificamente aos irmãos dessas 

crianças (CAVICHIOLI , 2004, WILKINS e WOODGATE (2005); PEDRO , 2008). O 

fato dos pesquisadores dessa área serem os que mais referem essa necessidade, e 

os que mais pesquisam sobre o tema (CAVICCIOLI , 2004; GIOVANOLA, 2005; 

NASCIMENTO , 2005; NOLBRIS e HELLSTRÖM, 2005; WILKINS e WOODGATE, 

2005; 2006; PEDRO , 2008.), pode advir de seu contato direto com os membros da 

família do paciente com câncer e observarem, em seu cotidiano, a presença dos 

irmãos na dinâmica familiar e seus comportamentos em todo o processo, desde o 

diagnóstico, passando pelo tratamento até a cura e/ou morte.  

Crianças e adolescentes não são os cuidadores do paciente, nem têm um 

papel definido em suas vidas. Elas estão no hospital para visitar o irmão, muitas 

vezes devido à dificuldade dos pais e/ou familiares encontrarem um local para deixá-

los (ou o vizinho não está, ou a tia não pode ficar cuidando da criança, etc.). A falta 

de um papel definido em todo esse processo de adoecimento e/ou morte do irmão, 

acrescido ao fato de geralmente não serem informados sobre o que realmente está 

acontecendo com o irmão doente - e/ou vivenciando o processo do morrer - 

parecem ser alguns dos motivos pelos quais os profissionais da enfermagem 

concentram suas pesquisas entre a população de irmãos. Esses profissionais 

enxergam essa realidade de forma mais direta, no cotidiano de seu trabalho, e 

buscam construir formas de intervenção que abarquem as vivências dos irmãos de 

crianças com câncer.  



54 
 

Observa-se que a maioria dos estudos apresentados refere-se à vivência de 

crianças que perderam um irmão com câncer. Uma das revisões de literatura 

(WILKINS e WOODGATE, 2005) averiguou, inclusive, que a maioria dos estudos 

qualitativos sobre a experiência de irmãos centra-se em crianças de 7 a 18 anos. 

Apenas um artigo abordou participantes-irmãos mais velhos (CICIRELLI, 2009). E 

outro incluiu, além da experiência de crianças, as vivências dos irmãos na fase 

adulta (10 a 30 anos) (NOLBRIS e HELLSTRÖM, 2005).  

O interesse dos estudiosos nessa faixa etária – dos 7 aos 18 anos –  advém 

do fato que a criança mais velha pode verbalizar o que se passa com ela, podendo 

passar a informação em relação às suas vivências de forma mais clara, o que facilita 

ao pesquisador o acesso à informação. Crianças mais novas são consideradas 

menos capazes de expressar suas vivências. Esse dado pode mostrar que os 

próprios pesquisadores negligenciam essa população, devido a limitações nos 

instrumentos de pesquisa, que não são desenvolvidos para captar informações de 

crianças mais novas (GIOVANOLA, 2005). Também, pode advir da falta de 

disponibilidade dos pesquisadores de encarar situações mais complexas ao se 

deparar com crianças mais novas, nas quais os pesquisadores se veem limitados 

em entender um mundo que já não é tão próximo dele – o da infância.  

Além da lacuna dos estudos com crianças mais novas, o luto de irmão 

sobrevivente na adultez é pouco pesquisado conforme observado na presente 

revisão da literatura, em que o estudo de crianças e adolescentes prevaleceu.  (1998 

[1991]) corroboram com esse achado, afirmando que o impacto da perda de um 

irmão na vida adulta, especificamente em adultos jovens, ainda é inexplorado, e que 

deve ser examinado, principalmente nos diferentes estágios do ciclo de vida da 

família. Talvez isso ocorra pelo fato de o irmão adulto estar imerso em um cotidiano 

repleto de demandas que esta etapa da vida exige, tanto no trabalho, quanto na 

família. Muitos já construíram famílias, estão criando seus filhos, e envolvidos com 

seu trabalho e com compromissos em sua comunidade, o que pode levar à crença, 

de acordo com Walsch e McGoldrick (1998 [1991]), de que já não estão mais tão 

ligados à família de origem e, portanto, não vivenciarão de forma tão intensa os 

processos de luto. Dessa forma, os irmãos sobreviventes podem não encontrar o 

suporte necessário para compartilhar sua dor, ou não se sentirem autorizados para 

vivenciá-la. (NOEL e BLAIR, 2008 [2000]; WHITE, 2008 [2006]). Outra crença é a de 

que, como aponta Kovács (1992), o adoecimento e a morte estão distantes da 
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consciência dos adultos nesse período do ciclo da vida, justamente por estarem 

envolvidos com muitas responsabilidades simultaneamente, e não há espaço para a 

doença, o morrer e a morte em meio a tantas atividades.  

Percebe-se a relevância de conduzir novos estudos que abarquem a vivência 

não só de crianças e pessoas mais velhas, mas de pessoas na fase adulta. 

Este trabalho vem sanar uma parte da lacuna existente entre os estudos 

relativos aos irmãos saudáveis no processo de adoecimento e/ou morte de um irmão 

com câncer, pois focaliza a vivência de um irmão adulto, que perdeu um irmão com 

câncer também na fase adulta. 

A seguir, apresentarei outro conceito importante para ser discutido no 

presente estudo: o luto antecipatório, cujo uso do termo diverge entre os estudiosos 

da área do luto.  

 

 

1.3. Luto Antecipatório 
 
 
Lindemann, em 1944, ao observar as esposas dos soldados que iam para a 

guerra, notou que elas, ao se separarem fisicamente de seus maridos, 

experienciavam reações de luto, como depressão, raiva, desorganização e 

reorganização, diante da possibilidade da morte deles. Essa reação foi entendida 

por ele como uma forma das esposas se adaptarem à perspectiva de perda dos 

maridos, protegendo-se de uma morte repentina, considerada mais devastadora. 

Esse fenômeno foi denominado por Lindemann de Luto Antecipado/Antecipatório, 

que começou a ser estudado com pessoas na iminência de morte e suas famílias. 

(FONSECA, 2004). 

Nos casos de doenças graves, nos quais um período longo de cuidados foi 

dispendido com a pessoa que morreu, o processo de luto acontece com a pessoa 

viva. Perdas ainda em vida precisam ser elaboradas, como a perda da companhia 

em diversas atividades, perda do parceiro sexual, do colega de trabalho, etc. 

(KOVÁCS, 1992). 

A perda psicológica, advinda do declínio físico da pessoa doente, é muito 

dolorosa para a família, pois a intimidade fica abalada, podendo acontecer um 

distanciamento entre os membros da família. Isso porque há um dilema entre 
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“escolher a intimidade em face da eventual separação/perda”. (ROLLAND, 1998 

[1991], p. 171) 

A degeneração física ou psíquica pode levar a pessoa cuidadora (parente, 

familiar mais próximo, cônjuge) a desejar a morte de seu ente querido, para que o 

sofrimento tanto dele quanto da pessoa doente cessem. Dessa forma, a morte pode 

gerar sentimentos de alívio e, consequentemente, sentimentos de culpa na pessoa 

sobrevivente, por acreditar que não cuidou suficientemente bem de seu amado. 

(KOVÁCS, 1992). 

Kovács, no entanto, não concorda com o uso do termo “luto antecipatório”, 

utilizado por alguns autores, “porque se trata do próprio processo de luto, já se está 

lidando com perdas, entre as quais: da pessoa saudável, do companheiro de vida, 

da mãe que cuida, do pai que provê ou do filho que perpetuará o nome da família.” 

(KOVÁCS, 2003, p. 117).  

Essas perdas, segundo a autora, se trabalhadas com a família, podem 

amenizar o processo de luto após a morte. Da mesma forma, o cuidado ao paciente 

feito pela família pode atenuar a culpa por não terem feito o suficiente por ele no 

período do adoecimento, o que pode facilitar a elaboração do luto após a morte. 

(KOVÁCS, 2003). 

Fonseca (2004, p. 97) já assume, em seu trabalho, a diferença entre o luto 

vivido após a morte do ente querido e o luto antecipatório, afirmando ser: 

 

[...] inegável a existência de um processo cognitivo, emocional e 
comportamental experimentado tanto intrapsíquica quanto 
interpsiquicamente a partir do momento em que uma pessoa é 
informada sobre um diagnóstico de doença em estágio avançado 
num membro de sua família. Tanto o indivíduo quanto o seu sistema 
familiar e social sofrem os sentimentos relacionados à dor da notícia 
e da perda iminente que se avizinha. A este conjunto de sentimentos 
podemos denominar de luto. Contudo, trata-se de um luto que ocorre 
ainda quando o doente encontra-se vivo.  

 

Isto caracteriza, para esse autor, o “luto antecipatório”. Nesse processo, 

segundo Franco e Antonio (2005), podem surgir demandas conflitivas como cuidar 

do paciente ou se voltar para as necessidades dos outros membros da família; 

transformar a dinâmica familiar ou levar a vida como antes.  

Os autores retomam Fonseca (2004, p. 29) e afirmam que essas 

necessidades contraditórias e tarefas por vezes inconciliáveis, além do exercício de 
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diferentes papéis nesse processo, podem ser vividas de forma saudável se houver 

uma mobilização familiar para “estabelecer ordem no caos”, pois o luto antecipatório 

já é, em si, um fenômeno que demanda situações conflitivas. A pessoa enlutada, ao 

mesmo tempo em que se dedica aos cuidados do paciente, precisa se preparar para 

a separação que está por vir. Num nível intrapsíquico, segundo Fonseca (2004) 

relido por Franco e Antonio (2005), podem acontecer conflitos entre: 

 

[...] segurar o paciente ou deixa-lo ir, planejar a vida para após a 
morte do doente ou não planejar nada enquanto estiver vivo, admitir 
a realidade da perda e suas implicações ou manter alguma 
expectativa, experimentar a totalidade dos sentimentos envolvidos no 
luto antecipatório ou tentar evitar o surgimento do sofrimento, 
encorajar a adaptação do paciente à questão da dependência física 
ou encorajar o paciente a procurar ser autônomo, focar o doente 
como uma pessoa viva ou lembrar que ele está morrendo etc. 
(FRANCO e ANTONIO, 2005, p. 29).  

 

Os autores acreditam que a capacidade de suportar e conviver com essas 

ambiguidades e demandas contraditórias, integrando-as em suas vidas, vai nortear a 

vivência do luto antecipatório. E afirmam: “a própria existência humana é marcada 

pela contradição e ambiguidades.” (op. cit., p. 30).  

De qualquer forma, a antecipação da perda devido a uma doença física pode 

ser muito mobilizadora, tanto quanto a morte propriamente dita. Muitos sentimentos 

vêm à tona, inclusive nossa vulnerabilidade à morte, a qual tendemos a negar. 

(ROLLAND, 1998 [1991]). 

Viver a antecipação de uma perda envolve muitas emoções e sentimentos, 

dentre eles: a ansiedade de separação, solidão existencial, tristeza, 

desapontamento, raiva, ressentimento, culpa, exaustão e desespero. Além disso, a 

esperança, a apreciação dos eventos cotidianos e o sentimento de que a vida é 

preciosa podem se manifestar. Também podem ser vividos desejos de proximidade 

e afastamento da pessoa doente e ambivalência, além de superproteção ao membro 

doente. (op. cit.). 

A vivência da perda ameaçada em uma família, de acordo com Rolland (1998 

[1991]), varia com o tipo de doença, suas exigências psicossociais ao longo do 

tempo e o grau de incerteza do prognóstico. O autor fala sobre as fases da doença e 

as tarefas evolutivas envolvidas nesse processo. Na fase de crise, uma das tarefas 

da família é fazer o luto pela perda da vida que tinham antes da doença, aceitando 
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as provações, a possibilidade de maior incapacitação por parte do doente e a própria 

morte, além de tolerar as ambiguidades surgidas nesse momento. Não aceitar a 

cronicidade da doença, por exemplo, pode ser a expressão de não querer viver a 

perda antecipada e, consequentemente, a morte. Ver a perda de frente pode colocar 

por terra o mito de que “as doenças fatais só acontecem com os outros” (p. 172). A 

sensação de controle é perdida e muitas emoções são vividas, inclusive a sensação 

de que estão enlouquecendo. Torna-se importante esclarecer a família sobre os 

sentimentos normais vividos nesse momento.  

Na fase crônica, os cuidados podem levar à exaustão e à ambivalência, pois 

os recursos financeiros e emocionais se esgotam. O medo da morte pode se 

transformar em desejo da morte e, consequentemente, sentimentos de culpa e 

vergonha são vividos. É necessário distinguir a ambivalência normal daquela 

advinda de conflitos anteriores no relacionamento com a pessoa doente. (op. cit., 

172). 

Quando o membro doente da família entra na fase termina/final, o tempo é 

vivido de maneira peculiar: a qualidade e a quantidade de tempo passa a ser 

prioridade. Os temores em relação ao processo de morrer e a antecipação da dor e 

dos sofrimentos podem ser maiores do que a preocupação em relação à morte em 

si. (op. cit, p. 172) 

Na fase da partida, a tarefa da família é compartilhar os momentos finais. 

Sentimentos de vergonha – decorrentes da sensação de abandono – ou de alívio – 

devido ao fim do sofrimento – podem ser vividos. O “dizer adeus” é vivido de 

maneiras muito diferentes conforme a família e a cultura em que está inserida. (op. 

cit., p. 175).  

Preparar-se para a morte e para o “adeus” pode ser um preditor de menores 

problemas psicológicos se compararmos à vivência de uma morte súbita, inesperada 

e prematura (PARKES, (2009 [2006]). 

Parkes (2009 [2006]) observou em suas pesquisas que determinadas reações 

são menos frequentes naquelas pessoas que haviam previsto a morte de um ente 

querido do que naquelas que vivenciaram uma perda prematura ou inesperada. 

Ansiedade duradoura, depressão, solidão, isolamento social, sensação persistente 

da pessoa falecida, dificuldade para acreditar na morte e evitação do confronto com 

a realidade da perda foram manifestadas mais entre as pessoas que vivenciaram 
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uma perda inesperada ou prematura, em contraponto com quem havia previsto a 

morte, em que essas reações foram menos frequentes.  

Por outro lado, McGoldrick e Walsh (1998 [1991]) destacam que problemas 

de comportamento infantis ou perturbações conjugais podem estar associados à 

perda recente ou ameaçada de um membro importante da família. Muitas vezes a 

pessoa não relaciona esses sintomas à situação da perda iminente que está 

vivenciando.  

O luto antecipatório, de acordo com Rando (1986) citado por Fonseca (2004, 

p. 97-98),  

 

[...] diferencia-se do luto pós-morte quando se discute este fenômeno 
pelo seu caráter psicossocial. As características que envolvem as 
pessoas que enfrentam uma doença terminal influem na natureza do 
luto vivido neste período. Um exemplo disto é a ambivalência de 
sentimentos dos familiares que é deslocada ao paciente que ainda 
vive, gerando reações de negação e culpa em ambas as partes. 
Outro exemplo é a esperança, que sempre estará presente enquanto 
o paciente estiver vivo. Devemos considerar também que a resolução 
e elaboração do Luto Antecipatório não implica em desligamento do 
vínculo e afastamento da pessoa amada, como ocorre no luto pós-
morte. Trata-se de uma fase onde se fica no „fio da navalha‟, pois, 
por um lado temos que nos preparar para a morte que se avizinha, e 
por outro precisamos dedicar todo o nosso amor, atenção e carinho 
ao paciente em fase terminal. 

 

O Luto Antecipatório se organiza por meio de seis dimensões pertencentes a 

dois grandes grupos subdivididos em vários aspectos (RANDO, 2000, apud 

FONSECA, 2004, p. 98). Dentre as dimensões mencionadas pela autora – 

perspectiva, foco temporal, fatores que influenciam o Luto Antecipatório, origem 

básica das demandas adaptativas, operações gerais, níveis contextuais – destaca-

se, para o presente trabalho, a perspectiva de uma pessoa íntima da família, que 

também tinha o papel de cuidadora – a irmã saudável. Essa pessoa vivenciou as 

perdas no processo de adoecimento e morte do irmão com câncer e as mudanças 

no relacionamento com esse irmão advindas dessa situação, com o foco nas 

vivências da espiritualidade. “O desapego e a separação num Luto Antecipatório 

saudável não se referem ao doente no presente, mas à experiência intrapsíquica na 

relação com um futuro que está por vir, onde a morte vai se aproximando cada vez 

mais”. (FONSECA, 2004, p. 103). 
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Rando (2000) aborda três fatores que influenciam o Luto Antecipatório: os 

psicológicos, os sociais e os físicos, incluindo a espiritualidade nos fatores 

psicológicos. No presente trabalho, tendo como base a visão de homem como um 

ser biopsicossocial e espiritual, a espiritualidade é distinguida da dimensão 

psicológica e é considerada como um quarto fator que poderá influenciar o Luto 

Antecipatório, que será investigado nesta pesquisa.  

Dessa forma, o conceito de Luto Antecipatório justifica-se no presente 

trabalho por englobar vivências peculiares de um irmão no processo de adoecimento 

de um irmão com câncer, e por ser um período caracterizado por muitas mudanças 

em várias dimensões da vida, dentre elas, a da espiritualidade. O adoecimento, a 

morte e o luto de um ente querido podem ser desencadeadores do processo de 

mudança de estágio da fé e/ou conversão, por exemplo. (FOWLER, 1992 [1981]). 

O enfrentamento é uma das operações gerais, descrita por Rando (2000) e 

citada por Fonseca (2004), a serem realizadas no Luto Antecipatório. A 

espiritualidade pode ser pensada aqui como uma das possibilidades de 

enfrentamento da doença e morte do irmão. No entanto, ela será abordada como 

uma das dimensões que constituem o humano, podendo ser desenvolvida ou não, e 

não como um fator psicológico de enfrentamento de situações de crise, por exemplo.  

O contato com a morte que está por vir traz à tona a fragilidade e a 

preciosidade da vida, e pode provocar transformações na perspectiva de vida e 

impulsionar os membros da família a um reordenamento de suas prioridades, à 

percepção do que é mais importante e central em suas vidas, e à forma como 

querem lidar com essas questões. (McGOLDRICK,1998 [1991]; ROLLAND, 1998 

[1991]). 

Esse reordenamento de prioridades e a descoberta do que é mais importante 

na vida são atitudes relacionadas à dimensão da espiritualidade, foco deste trabalho.  

Viver uma perda antecipada pode mobilizar a família para a resolução de 

questões pendentes e para o estabelecimento de relações mais imediatas e 

carinhosas. Pode, também, despertar “ilusões” de que a cura acontecerá, a 

minimização da gravidade da doença ou até mesmo a espera de um milagre. Isso 

não deve ser considerado uma negação da realidade, pois não é fácil encarar a 

morte, e focar os aspectos positivos nessas situações pode ser uma forma bem-

sucedida de enfrentamento (ROLLAND, 1998 [1991]). Kübler-Ross já dizia que 
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sempre deve haver um espaço para a esperança nessas situações, e para a crença 

na cura.  

Nesse ponto, luto e espiritualidade se encontram. Ter a consciência das 

crenças que envolvem a morte, o luto e as perdas remete, inevitavelmente, às 

crenças e tomadas de posição diante da vida, ligadas à dimensão da espiritualidade, 

tanto por parte do terapeuta quanto por parte do cliente.  
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2. CAPÍTULO II 

ESPIRITUALIDADE 

 

A morte não existe. 

Elizabeth Kübler-Ross 

 

Começo este capítulo com as palavras enfáticas de Elizabeth Kübler-Ross: A 

morte não existe. Em um primeiro momento, a afirmação parece provocativa, pois 

sabemos que um dos primeiros passos a serem dados por quem vive a perda de um 

ente querido é justamente o de não negar a morte.  

A partir de seu trabalho com pessoas próximas da morte, Kübler-Ross (1981 

[1969]; 1998; 2003 [1999]) observou, para além das fases de negação, raiva, 

barganha, depressão e aceitação, que as pessoas que vivenciaram experiências de 

quase morte (EQMs) nem sempre queriam retornar à vida, e diziam que a morte não 

era dolorosa. 

Kübler-Ross declarava-se cética. Precisava ver para crer. E quando começou 

a se deparar com relatos tão semelhantes entre as pessoas que vivenciaram essas 

experiências de quase morte, começou a olhar mais atentamente para o que seria a 

morte e o que aconteceria depois dela. No decorrer dessa caminhada Kübler-Ross 

vivenciou, em sua própria vida, inúmeras experiências que denominou místicas. E 

começou a afirmar enfaticamente que a morte não existe, que é apenas a transição 

de uma dimensão para outra. Ela afirmava que, como as borboletas que deixam o 

casulo para se libertarem, nós também deixamos nosso corpo-casulo, nossa morada 

temporária, quando ele fica irremediavelmente danificado, para nos libertarmos. 

Suas afirmações provocaram forte resistência por parte de seus colegas. Os 

trabalhos que desenvolvia sobre a morte e o morrer, numa época em que falar 

desse tema era um interdito, um tabu, como afirma Kovács (2003), resultaram em 

que fosse até mesmo considerada louca por alguns que a ridicularizavam.  

Kovács surpreende-se com o fato de Kübler-Ross tentar convencer a todos de 

que a morte não existe, “como se as pessoas não pudessem se questionar ou temer 

a morte”. Kübler-Ross dizia que as experiências de quase morte eram prova de que 

há vida após a morte e que, portanto, ela não existe. Não há sofrimento nem perdas, 
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pois sempre estaremos junto dos que amamos. Kovács levanta questionamentos a 

respeito dessas afirmações: “será que podemos dizer que a morte não existe? Que 

logo poderemos estar com as pessoas que amamos? Será que não criamos uma 

falsa ilusão?” (KOVÁCS, 2003, p. 94). 

Ao fazer esta afirmação – a morte não existe – Kübler-Ross remete-nos às 

suas próprias crenças, à sua espiritualidade. Falar de morte implica, de alguma 

forma, falar das crenças que permeiam esse fato. E Kübler-Ross torna-as explícitas 

e nos dá um testemunho de sua coragem ao falar abertamente sobre suas próprias 

crenças.  

Lembro, aqui, de Fowler (1992 [1981]), que retoma a etimologia da palavra 

crer e diz que crer inicialmente significava saber, saber da existência de uma 

realidade última e do seu contato com ela. Hoje, crer é entendido como um conceito 

relativo; crer e saber já não têm o mesmo significado. A fé, segundo Fowler, 

relaciona-se com o verbo crer em seu sentido antigo, de saber. 

Podemos dizer, a partir das palavras de Fowler, que Kübler-Ross tinha fé. Ela 

sabia, cria, na existência de outras dimensões, e por isso afirmava a inexistência da 

morte, às custas de saber que, entre seus colegas médicos-psiquiatras, suas 

afirmações não eram aceitas. Ela, em alguns momentos, relata a solidão que sentia 

por não se sentir compreendida por seus colegas e pela sua própria família.  

Ancona-Lopez (2010, p. 45) afirma que: 

 

Os conflitos gerados no meio acadêmico e científico ultrapassam as 
questões formativas, atingem o próprio posicionamento religioso e 
espiritual dos psicólogos, pois colocam em dúvida os significados de 
suas experiências, crenças e valores espirituais. Eles continuam a 
aflorar no decorrer da vida profissional, atravessando e dificultando a 
atuação clínica. O enfrentamento espiritual e religioso dos conflitos 
resulta na manutenção e na transformação do modo de conhecer, 
significar e viver a própria espiritualidade e consequentemente, de 
atuar na clínica psicológica. 

 

A autora fala da dificuldade encontrada pelos psicólogos em integrar suas 

experiências religiosas e espirituais a um contexto acadêmico e profissional que seja 

aberto para recebê-las e que possibilite o compartilhar dessas experiências. Isso 

repercute na prática profissional, que passa a ficar desvinculada das crenças 
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religiosas e espirituais, o que termina por gerar incongruências entre as ações dos 

psicólogos, as suas referências teóricas e as suas crenças. (ANCONA-LOPEZ, 

2005, p. 153). 

Retomo, aqui, o exemplo trazido de Kübler-Ross, que ao assumir seus 

saberes e crenças entre seus colegas acabou sendo ridicularizada e, até mesmo, 

considerada louca. Levando em consideração o contexto no qual a autora estava 

inserida, em que as questões da morte e, principalmente, da espiritualidade, eram 

consideradas tabus no âmbito acadêmico, ela foi desacreditada. No entanto, foi 

muito reconhecida pelas pessoas que frequentavam seus seminários em todo o 

mundo. A partir disso, observa-se que as restrições ao tema da espiritualidade, 

especificamente, permeiam a academia, e isto acontece até hoje.  

É importante ressaltar que a forma como Kübler-Ross se manifestou ainda é 

vista por muitos de seus colegas como um desvio da psiquiatra. Por isso, como 

destaca Ancona-Lopez, torna-se importante “recuperar” essa “fala inibida” em um 

contexto em que as vivências espirituais e experiências religiosas possam ser 

compartilhadas e discutidas sem preconceitos. 

Para isso, Ancona-Lopez retoma Ricoeur para falar sobre a importância de se 

encontrar uma linguagem religiosa para a experiência espiritual, o que não significa 

aderir a uma religião. Isso possibilitaria incluir a experiência “em um discurso 

compartilhado, que permita a sua discussão e reflexão. Significa dar-lhe um 

contorno, impedindo que se disperse em uma irrealidade ou na total subjetividade.” 

(ANCONA, 2005, p. 156). 

Torna-se importante, dessa forma, além do estabelecimento de uma 

linguagem compartilhada para se falar das experiências espirituais, definir o termo 

espiritualidade. Muitos autores e estudiosos falam da complexidade que envolve a 

definição desse termo e da importância de defini-lo (SPECK et. al., 2004; 

GIOVANETTI, 2005; PARGAMENT, 2007; BECKER , 2007; PINTO, 2009; WITTER 

e SILVA, 2009). 

Além disso, considero que a definição desse termo é crucial quando se 

trabalha com as questões do luto e da morte, como é a proposta deste trabalho.  

Rosenberg (1992) considera a espiritualidade uma dimensão da vida como 

outra qualquer e diz que é uma necessidade do ser humano encontrar uma 
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explicação para a sua própria existência. Assim como Pargament (1996, 2007), que 

enfatiza a importância de olharmos para essa outra dimensão da vida como uma 

dimensão que faz parte de nosso tecido vital e está entrelaçada a todas as outras 

dimensões humanas.  

Para Pargament (2007): 

 

A espiritualidade é uma parte extraordinária da vida cotidiana das 
pessoas. Do nascimento até a morte, a espiritualidade se manifesta 
em momentos decisivos da vida, revelando o mistério e a 
profundidade durante esses momentos cruciais (...). Em crises e 
catástrofes, a espiritualidade é frequentemente usada na luta para 
compreender o aparentemente incompreensível e gerenciar o 
aparentemente ingerenciável. (...) A espiritualidade não está 
reservada exclusivamente para tempos de crise e transição. Ela está 
interligada à malha do cotidiano. (p. 3) 

 

A espiritualidade pode ser vivida nos detalhes cotidianos, na apreciação da 

natureza, na escuta de uma música, no sorriso de uma criança. Ela pode se 

manifestar na maneira como pensamos, sentimos e agimos, e na forma como 

estabelecemos nossas relações com as pessoas (PARGAMENT, 2007). Fowler 

(1992 [1981]) fala sobre a espiritualidade que se manifesta no que chama de nossos 

centros de valor, aquilo que consideramos mais importante em nossas vidas, 

aquelas relações e instituições nas quais colocamos o nosso coração.  

A dimensão espiritual também pode ser vivida nos sentimentos de perda e 

vazio, em questões sobre significado e propósito, em uma sensação de abandono e 

em situações de crise e injustiças. É “outra dimensão da vida. Uma dimensão 

extraordinária, sim, mas que é parte vital da vida cotidiana e do que significa „ser 

humano‟. Somos mais do que seres psicológicos, sociais, físicos, somos seres 

espirituais.” (PARGAMENT, 2007, p. 4) 

Kübler-Ross (2003 [1999]) já falava sobre os quatro quadrantes existentes em 

nossa vida: espiritual/intuitivo, intelectual, emocional e físico, afirmando que o 

quadrante espiritual/intuitivo “é aquela parte de nós que detém todo o 

conhecimento”. (p. 62) 

Rosenberg (1992) ressalta que a espiritualidade não é uma dimensão 

necessariamente religiosa, ligada a alguma crença, mas uma “explicação para o ser 
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humano, a que ele veio: o que está fazendo aqui neste Universo? (...) uma 

necessidade de se perceber pertencente a algo mais amplo do que o simples 

cotidiano”. (p. 76). 

A autora afirma que conforme o indivíduo vai encontrando respostas para sua 

busca espiritual, mais tranquilamente ele enfrenta a morte. Afirma que a crença 

numa vida após a morte pode facilitar a sua aceitação. No entanto, nem todos que 

têm essa crença aceitam bem a morte.  

Forghieri (2007) fala da dificuldade de definir espiritualidade. Assim como o 

amor, a saudade e a felicidade são quase impossíveis de definir, segundo a autora, 

a espiritualidade também o é. Ela prefere encontrar e descrever a espiritualidade a 

partir de situações simples do cotidiano que, se percebidas de modo profundo, 

podem ser vivenciadas com um sentido espiritualizado. No entanto, considero que 

essa forma de vivenciar a espiritualidade já é, em si, uma definição da mesma. 

Como Pargament nos fala, o sagrado pode surgir de diferentes formas, e os atos 

cotidianos podem ser vividos como se fossem atos sagrados.  

Kübler-Ross (2003 [1999]) definia a espiritualidade como “uma consciência de 

que há algo bem maior do que nós, algo que criou este universo, algo que criou a 

vida; uma consciência de que somos uma parte autêntica, importante e significativa 

disso e podemos contribuir para a sua evolução”. (p. 106-107). 

Viorst (2000 [1986]), em seu livro Perdas Necessárias, fala sobre experiências 

religiosas e quanto elas podem criar um estado de integração total. Na verdade, a 

revelação religiosa pode penetrar a alma tão inexoravelmente que – nas palavras de 

Teresa D‟Ávila – “quando ela [a alma] volta a si é completamente impossível duvidar 

que esteve em Deus e que Deus esteve nela”. (p. 36) 

O que esses autores mostram é que trabalhar com pessoas morrendo ou em 

luto por um ente querido remete-nos inevitavelmente a assuntos localizados no 

âmbito da espiritualidade.  

Shafranske (1996), a partir da revisão da literatura referente às crenças 

religiosas, afiliações e práticas dos psicólogos clínicos, observa que os atendimentos 

são baseados, principalmente, nas posições pessoais dos profissionais em relação 

às questões religiosas.  
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A extensão na qual os temas religiosos são tratados e a natureza das 
técnicas que são usadas são determinadas primariamente pelo 
envolvimento religioso pessoal mais do que por um treino clínico. A 
educação e o treino na área da psicologia e religião mostram-se 
como muito limitados; a grande maioria relata que temas religiosos 
são raramente (ou nunca) abordados.  
A conclusão é que a aproximação que os clínicos adotam para 
compreender a religiosidade de seus clientes é baseada, 
primariamente, em suas convicções pessoais mais do que em uma 
educação graduada e em um treino clínico dirigido à necessidade 
profissional de refletir nas suas atitudes fundamentais para com a 
religião considerada como uma variável da saúde mental e da prática 
clínica da psicologia. (SHAFRANSKE, 1996, p. 160).  

 

 

A falta de reflexão e elaboração de suas próprias experiências interpenetra as 

esferas da vida pessoal e profissional, sem a devida consciência de que esse 

atravessamento acontece.  

Giovanetti (2005) salienta a necessidade de o psicólogo compreender o que é 

a espiritualidade, pois ele inevitavelmente se deparará com essa dimensão humana 

em seu trabalho.  

Saroglou, relido por Paiva, averiguou que a espiritualidade moderna começa a 

se construir de forma distinta da religiosidade que ele chama de “clássica”, aquela 

que engloba rituais, comunidades, regras éticas e doutrinas específicas. (PAIVA, 

2005, p. 37).  

Para o filósofo Solomon (2003) a espiritualidade é um “amor bem pensado à 

vida” e não é vinculada com a existência de Deus, com a imortalidade pessoal, nem 

com sanções em outra vida. Esse “amor bem pensado à vida” reflete-se em três 

atitudes humanas: a reverência, a confiança e o perdão. (SOLOMON, 2003, p. 18 

apud PAIVA, 2005, p. 43). 

De acordo com Paiva (2005) a espiritualidade – no sentido de busca de 

autonomia, de construção pessoal da relação com a totalidade, de respeito à 

singularidade do indivíduo, de abertura e de experimentação do novo, de recusa da 

rigidez, do autoritarismo e da alienação – é um bem desejável e condizente com o 

aprimoramento humano.  

Fowler (1992 [1981]) enfatiza que: 

 

Quer nos tornemos incrédulos, agnósticos ou ateus, estamos 
preocupados com as formas pelas quais ordenamos nossa vida e 
com o que torna a vida digna de ser vivida. Além disso, procuramos 
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algo para amar, e que nos ame; algo para valorizar, e que nos dê 
valor; algo para honrar e respeitar, e que tenha o poder de sustentar 
nosso ser. (p. 16-17) 

 

Valle complementa suas palavras: “numa palavra, procuramos dar um sentido 

espiritual a nós mesmos”. (VALLE, 2005, p. 89).  

A espiritualidade não se opõe ao que é material, corpóreo ou mundano, de 

acordo com Valle (2005, p. 101). Ela não rejeita ou nega a natureza, nem podemos 

entendê-la como um “estado de alma” que só se consegue por meio da fuga do 

mundo. A espiritualidade é algo encarnado no contexto real da vida de cada pessoa 

e de cada época. Expressa o sentido profundo do que se é e do que se vive de fato. 

E continua:  

 

É algo tão básico e elementar como a necessidade de desenvolver a 
autoconsciência ou estabelecer relações saudáveis com os demais 
seres humanos. Ela consiste essencialmente em uma busca pessoal 
de sentido para o próprio existir e agir. Acha-se, por isso, unida à 
motivação profunda que nos faz crer, lutar, amar. Orienta-se para o 
porquê último da vida, mas sem fugir dos questionamentos e 
compromissos que a vida nos impõe, ajudando-nos a ter forças para 
nos comprometermos com eles. (op.cit., p. 104).  

 

Para o autor, a espiritualidade é uma necessidade psicológica constitutiva de 

todo ser humano. Ela é resultante de um aprendizado do que a vida nos ensina 

sobre nossa humanidade. (op. cit., p. 105). 

Giovanetti (2005) ressalta que a espiritualidade não envolve nenhuma 

conexão com uma realidade superior. Tal como Boff (2001), ele compreende a 

espiritualidade como “um mergulho que fazemos em nós mesmos”. (p. 136). Há, 

nesse sentido, “uma relação com a totalidade da existência”, não implicando uma 

relação com um ser superior. (GIOVANETTI, 2004, p. 6).  

O autor afirma que a espiritualidade relaciona-se com a experiência. “O termo 

„espiritualidade‟ designa toda vivência que pode produzir mudança profunda no 

interior do homem e o leva à integração pessoal e à integração com outros homens”. 

(GIOVANETTI, 2005, p. 137; GIOVANETTI, 2004, p. 6). 

Vivenciar a espiritualidade é desenvolver uma abertura para o outro, é ir para 

além do centramento nos sentimentos e emoções da dimensão psicológica. 

(GIOVANETTI, 2005). 
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Para Safra (2005, p. 207) a espiritualidade é o sair de si em direção a um 

sentido último e o sustentar da transcendência ontológica do indivíduo. “É nesse 

gesto constitutivo sempre em direção ao mais além que poderíamos situar o registro 

espiritual do homem. É ele que faz do ser humano alguém que possui um si mesmo, 

sempre aberto, que se estende para fora de si em direção à totalidade do existente”. 

A partir de sua experiência na clínica, Safra afirma ser fundamental “o 

trabalho que auxilie o paciente a pôr em jogo seu gesto em direção ao porvir; em 

outras palavras, é terapêutico o trabalho que sustente a espiritualidade emergente 

do paciente, seja ele ateu, seja ele crente.” (op. cit., p. 211). 

A espiritualidade está no mundo da vida, de acordo com Valle. O autor 

enfatiza: “O silêncio reflexivo e a atitude contemplativa, sem os quais a 

espiritualidade não pode vicejar, são experimentados é na totalidade das 

circunstâncias temporais e espaciais do viver humano. O espiritual, assim entendido, 

assume o corpo e permite que o homem ultrapasse o nível biológico e emocional de 

suas vivências, também das mais elevadas e sublimes”. (VALLE, 2005, p. 101). 

Giovanetti (2005, p. 138-139) afirma que a espiritualidade “se manifesta na 

busca de valores profundos que regem o ser humano” e fala da possibilidade de 

uma “espiritualidade arreligiosa”, que não depende da crença em um ser superior e 

de uma religião.  

Guiar-se por um sentido, por valores e significados profundos, afirma o autor, 

é cultivar a espiritualidade. A espiritualidade “é um modo de ser, uma atitude de 

base a ser vivida em cada momento e em toda circunstância”. (BOFF, 2002, p. 58 

apud GIOVANETTI, 2005, p. 138-139).  

Para Valle (2005), tanto ateus quanto religiosos podem, ou não, vivenciar a 

espiritualidade, isso porque existem muitas maneiras pelas quais se experiencia 

Deus e o sentido da vida. A religião pode ou não ser um caminho para ter essas 

experiências. 

 

 

2.1. Religião 

 

Para Valle (2005, p. 88), a religião “não é algo que se tem ou não se tem, que 

é verdadeira ou não”. As considerações de Amatuzzi corroboram essa idéia: a 

religião “é um campo de experiência no qual crescemos ou deixamos de crescer”.  
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Valle se baseia em Thouless e Vergote. Afirma que “as religiões são uma 

realidade culturalmente construída ante a qual seres dotados de consciência 

reagem, mas nelas entra em jogo interativo e proativo o homem todo (com seu 

inconsciente também) com todos e cada um dos componentes constitutivos de seu 

ser (o biológico, o afetivo, o cognitivo e o interpessoal).” (VALLE, 2005, p. 92). 

Allport (1970) diferencia a religião extrínseca da religião intrínseca. A religião 

extrínseca está a serviço de algo externo: convenção social, interesses ideológicos. 

Ela se relaciona “ao modo de o sujeito pertencer a uma comunidade e ao papel que 

desempenha nela”. (ANCONA-LOPEZ, 1999, p. 75). A religião intrínseca é 

“sentimento mestre”, uma fonte de significados, o princípio organizador central da 

vida de uma pessoa. Ela é vivida como um fim em si mesmo e “não usada como um 

meio para outros fins, como ganhar aprovação ou respeitabilidade ou agradar os 

outros.” (JONES, 2008 [2002], p. 69). Ela se refere “ao modo como o sujeito 

relaciona-se com ele mesmo: como vive as crenças das quais se apropriou, como 

lida com as questões existenciais, valores e significados de sua vida.” (ANCONA-

LOPEZ, 1999, p. 75). 

Safra (2005) considera a religião como o sistema representacional consciente 

de crenças e dogmas, por meio do qual uma pessoa procura modelar sua vida e 

conduta, de maneira espiritual ou não. 

Para Amattuzi (2001), a religião, ou sistema religioso, no sentido externo, é a 

organização externa de crenças, valores, mitos e ritos que enfocam o sentido último. 

E uma adesão à religião do ponto de vista social: o indivíduo se diz pertencente a 

uma determinada religião, mas esse pertencimento é vivido de forma superficial ou 

não. Nesse sentido, a religião varia de pessoa para pessoa e “pode ter significados 

psicológicos bem diferentes”. (p. 28). 

Giovanetti afirma que a religião é constituída de um “corpo doutrinal” e 

abrange diversas práticas que podem ajudar a pessoa a estabelecer um contato 

com o transcendente (GIOVANETTI, 2004, p. 8).  

Em suma, a partir dos conceitos apresentados pelos autores, a religião pode 

ser entendida como um sistema de crenças e valores, mitos e ritos, organizados 

socialmente em torno de uma realidade última que é vivida, tanto socialmente 

quanto psicológica e espiritualmente, de forma singular por cada ser humano.  

 



71 
 

2.2. Religiosidade 

 

Um conceito distinto do conceito de religião é o de religiosidade. Para Valle 

(2005), a religiosidade é uma experiência individualizada do transcendente e deve 

ser distinguida da religião – sua matriz instituída.  

Para Giovanetti (2005, p. 136), a religiosidade refere-se a uma “relação do ser 

humano com um ser transcendente – no caso, da religião cristã com Deus”.  

Safra (2005) coloca que a religiosidade é o modo de viver a espiritualidade no 

contexto de concepções pessoais sobre o divino. 

Já Vergote entende a religiosidade como uma “atitude”, “uma maneira de ser 

diante de alguém ou de algo, ou seja, é uma disposição favorável ou desfavorável 

que se expressa por meio de palavras e de comportamentos”. (VALLE, 2005, p. 92). 

Pinto (2009, p. 74) afirma que a religiosidade é uma “experiência pessoal e 

única da religião”. E cita Valle (1998, p. 260) para corroborar essa idéia: a 

religiosidade é “a face subjetiva da religião”.  

A partir dessas concepções, podemos entender a religiosidade como a 

relação que se estabelece com o transcendente, permeada e influenciada por 

determinada tradição religiosa vivida pela pessoa.  

 

 

2.3. Experiência Religiosa 

 

A experiência religiosa pressupõe, segundo Amatuzzi, um encontro com algo 

externo ao eu “que faz apelo a uma tomada de posição e que se mostra como 

absoluto”. (AMATUZZI, 2005, p. 214). Ela se caracteriza por uma experiência de 

preenchimento do vazio (insaciabilidade, carência radical, insatisfação, em que os 

desejos mais profundos parecem não ter limites) “por meio do encontro com algo 

percebido como real e que está fora da pessoa”. (op. cit., p. 211). É um encontro 

com algo diferente de nós mesmos, capaz de preencher nosso vazio.  

Esse encontro, essa experiência com o divino, o transcendente, o misterioso, 

resulta em “um olhar novo sobre o mundo, o que leva também a mudanças mais ou 

menos profundas na vida da pessoa”. Podem ser mudanças interiores: “uma alegria 

ou leveza de vida, uma abertura efetiva para outras pessoas, uma descoberta de si 

próprio mais profunda em seus significados”, o que também inclui angústias 
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advindas dessa experiência. Essas mudanças também se refletem no externo, em 

que a pessoa pode assumir um compromisso com a comunidade, num engajamento 

social, por exemplo. (AMATUZZI, 2005, p. 215).  

Nesse sentido, Rigacci (2005), partindo de um olhar filosófico, considera a 

experiência religiosa como a experiência do encontro com o outro, pensada como 

uma relação recíproca entre sujeitos – denominada intersubjetividade.  

Para Giovanetti (1999) a experiência religiosa é “uma abertura para algo 

acima do ser humano”, para o transcendente, e é permeada pelo fascínio e atração 

ao mistério do Outro, podendo provocar, também, temor. Ela “envolve, seduz e 

apaixona, com sua beleza e sua „diferença‟, que provoca o impulso incontrolável de 

aproximação, abraço e união” (p. 94).  

A experiência religiosa é “uma experiência do Sagrado”, “ela brota do mais 

profundo do ser humano, questionando-o sobre a diretividade de sua existência.” 

Para o autor, esses questionamentos sobre o sentido da vida podem ser bloqueados 

pela religião instituída. (GIOVANETTI, 1999, p. 95-96). 

A experiência religiosa, de acordo com Amatuzzi (2005), pode desencadear 

transformações, inclusive na própria religião da pessoa, caso ela tenha nascido em 

um meio tradicional religioso. A religião passa a ser vivida não mais da forma 

convencional, herdada pela família, mas de uma maneira pessoal e amadurecida, o 

que costuma ser chamado, segundo o autor, de conversão, que pode se dar para a 

mesma religião. É uma experiência mediada por uma comunidade, uma tradição, e, 

portanto, utiliza-se de uma linguagem comum.  

Valle (1998, p. 18) sintetiza essa amplitude de significações. Para ele a 

experiência religiosa: 

 

[...] se caracteriza por uma extraordinária polimorfia... são (podem 
ser) estáticas ou dinâmicas, passivas ou ativas, cerradas ou abertas, 
intrínsecas ou extrínsecas, libertárias ou repressivas, emocionais ou 
racionais, sectárias ou universais, conscientes ou inconscientes, 
neuróticas ou sãs. Paradoxalmente, podem até ser não-religiosas.  

 

Uma experiência religiosa significativa apontada pelos diferentes autores é a 

vivência de fé.  

Para Fowler (1992 [1981]) a fé exige “uma relação de confiança em, e de 

lealdade ao transcendente” (p. 21). Smith ressalta:  
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A fé, portanto, é uma qualidade do viver humano. Na sua melhor 
forma ela assume o aspecto de serenidade, coragem, lealdade e 
serviço: uma tranquila confiança e alegria que capacita a pessoa a 
sentir-se em casa no universo, e a achar sentido no mundo e em sua 
própria vida, um sentido que seja profundo e último e que seja 
estável não importando o que possa acontecer à pessoa no nível dos 
eventos imediatos. Homens e mulheres com este tipo de fé 
enfrentam catástrofes e confusão, afluência e dor, sem perturbações; 
encaram as oportunidades com convicção e energia; relacionam-se 
com os outros com uma jovial caridade. (SMITH, 1963 apud 
FOWLER, 1992 [1981], p. 21). 

 

Fowler enfatiza que a fé implica “um alinhamento do coração ou vontade, um 

compromisso de lealdade e confiança (...), [um] colocar o coração em”. (FOWLER, 

1992 [1981], p. 22). 

PINTO (2009) fala de uma fé na vida, uma fé que “abre o coração para o 

amor, para o compartilhamento, para os encontros [de] mais profundidade”. (p. 78). 

Também para Fowler (1992 [1981]), a fé é “a categoria mais fundamental na 

busca humana de relacionamento com a transcendência”. Ela é uma característica 

universal do humano, independentemente das inúmeras crenças e práticas 

religiosas. A fé, segundo o autor, “implica um alinhamento da vontade, um repousar 

do coração, de acordo com uma visão de valor e poder transcendentes, a 

preocupação última de uma pessoa.” (p. 24). 
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3. CAPÍTULO III 

O DESENVOLVIMENTO RELIGIOSO 

 

 

Neste capítulo do trabalho, apresentarei a teoria dos estágios da fé proposta 

por James Fowler (1992 [1981]; 1996), teólogo protestante e professor de Teologia; 

e a teoria do desenvolvimento religioso construída por Mauro Martins Amatuzzi 

(1999; 2000; 2001; 2004), psicólogo e estudioso das relações entre Psicologia e 

Religião. Iniciarei com a abordagem de Fowler e, em seguida, com a proposta de 

Amatuzzi, que tem Fowler como uma de suas bases.  

Todos nós, de acordo com Fowler (1992 [1981]), nascemos com capacidades 

inatas para o desenvolvimento da fé, e seu desenvolvimento dependerá do ambiente 

em que nascemos e crescemos e da forma como somos recebidos nesse ambiente. 

A fé, dessa forma, é entendida pelo autor como uma dimensão que faz parte da 

vida, não é separada dela, e é vista como uma orientação da pessoa em sua 

totalidade, proporcionando a ela propósito e objetivo para suas ações, suas lutas, 

seus pensamentos e suas esperanças na vida.  

Para Fowler, a fé não pode ser entendida a partir de uma perspectiva relativa, 

em que ela só tem validade de verdade nos limites das crenças e comunidades em 

que a fé é manifestada. A fé deve ser compreendida como “nosso relacionamento 

com aquilo que é universal”, a despeito das diversas religiões e crenças existentes. 

Essas últimas podem evocar e moldar nossa fé, mas não são universais, como o é a 

fé. Além disso, a fé é “interativa e social, requer comunidade, linguagem, ritual e 

alimentação”. (FOWLER, 1992 [1981], p. 10). 

Fowler fala sobre estágios da fé. Ele construiu uma teoria relativa ao 

desenvolvimento/crescimento da fé na vida das pessoas, embasado em autores 

como Piaget, Kohlberg e Erikson. O autor ressalta a importância de se entender 

essa teoria como uma forma de compreender e explicar os processos de nossa vida, 

mas com a consciência de que esses processos nunca serão abarcados em toda 

sua complexidade pela teoria.  

A seguir, apresento alguns aspectos de cada um destes sete estilos de fé, 

semelhantes, segundo o autor, a estágios correspondentes ao desenvolvimento. O 

primeiro deles é considerado um pré-estágio, o da Lactância e Fé Indiferenciada.  
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Pré-estágio: Lactância e Fé Indiferenciada. 

 

Nesse pré-estágio, considerado pelo autor inacessível à pesquisa empírica, 

as primeiras pré-imagens de Deus se formam a partir de nossas experiências de 

mutualidade, dos cuidados que recebemos de nossa mãe, e da acolhida que nos é 

dada quando nascemos. O autor fala em pré-imagens, por serem construídas num 

contexto anterior à linguagem e aos conceitos. Nesse pré-estágio: 

 

[...] as sementes da confiança, coragem, esperança e amor fundem-
se de uma forma indiferenciada e contendem com ameaças de 
abandono sentidas pelo bebê, inconsistências e privações no 
ambiente da criança. (...) a qualidade de mutualidade e a força da 
confiança, autonomia, esperança e coragem (ou seus opostos) 
desenvolvidas nesta fase estão subjacentes a (ou ameaçam solapar) 
tudo que virá mais tarde no desenvolvimento da fé. (FOWLER, 1992 
[1981], p. 106). 

 

O autor ressalta que se não houver essa acolhida do bebê no mundo, e a 

experiência de mutualidade com os cuidadores primários for falha, dificuldades 

adaptativas podem acontecer no estabelecimento de vínculos amorosos, com 

consequentes reflexos no desenvolvimento da fé. 

A transição para o estágio 1, segundo Fowler, inicia com a “convergência do 

pensamento e da linguagem, abrindo o caminho para o uso de símbolos na fala e 

nos jogos rituais”. (FOWLER, 1992 [1981], p. 107).  

 

 

Estágio 1: Fé Intuitivo-Projetiva.  

 

Nesse estágio, que vai dos dois aos seis ou sete anos de idade, as crianças 

exploram o mundo e classificam-no, utilizando a fala e a representação simbólica 

para ordenar suas descobertas. O pensamento ainda é mágico, não embasado nas 

operações lógicas. As crianças integram fragmentos de estórias e imagens 

relacionadas a Deus e ao sagrado, advindos da cultura. Esse estágio: 

 

[...] é a fase fantasiosa e imitativa na qual a criança pode ser 
influenciada de modo poderoso e permanente por exemplos, 
temperamentos, ações e estórias da fé visível dos adultos com as 
quais ela mantém relacionamentos primários.(...) é o nascimento da 
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imaginação, a capacidade de unificar e captar o mundo da 
experiência em poderosas imagens e conforme ele é apresentado 
em estórias que registram as compreensões e sentimentos intuitivos 
da criança no tocante às condições últimas da existência. (FOWLER, 
1992 [1981], p.116-117). 

 

Nesse estágio, a criança se depara com a consciência da morte e do sexo, 

tabus culturais e familiares. E a primeira “autoconsciência” da criança, que acontece 

nesse estágio, é egocêntrica em relação às perspectivas dos outros.  

O pensamento operacional concreto possibilitará a passagem da criança para 

o próximo estágio.  

 

 

Estágio 2: Fé Mítico-Literal. 

 

Nesse estágio, a criança busca distinguir o real do faz de conta e “constrói um 

mundo mais ordenado, confiável e temporalmente linear”. (Fowler, 1992 [1981], 

p.118). A imaginação restringe-se mais ao mundo das brincadeiras. A criança agora 

consegue perceber a perspectiva dos outros e coordená-la com a sua. Surge a 

capacidade de narrar a própria experiência. A reversibilidade do pensamento e a 

assunção da perspectiva do outro, além da melhor compreensão das relações de 

causa-efeito, características do pensamento operacional concreto, possibilitam a 

capacidade de ouvir e recontar estórias, e de gerá-las também. No entanto, nesse 

estágio as estórias contadas não são refletidas e vistas de fora. Para explicar isso, 

Fowler compara o fluxo de nossa vida com um rio e diz: 

 

[...] o estágio 2 conta estórias que descrevem o fluxo a partir de 
dentro do rio. A pessoa no estágio 2 – criança ou adulta – ainda não 
sai para as margens do rio e reflete sobre as estórias da corrente e 
os seus significados compostos. Pois os significados do estágio 2 se 
conservam e expressam em estórias. Há, também, um sentido em 
que os significados estão presos na narrativa, não existindo ainda a 
aptidão para extrair deles conclusões a respeito de uma ordem geral 
de sentido na vida. (FOWLER, 1992 [1981], p. 119). 

 

As características desse estágio, presentes em crianças de escola primária, 

podem ser encontradas entre adolescentes e adultos, ao falarem de sua fé, de 

acordo com a pesquisa feita por Fowler. (op. cit., p. 126).  
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O estágio 2, da fé mítico-literal, é o estágio no qual a pessoa começa 
a assumir para si as estórias, crenças e observâncias que 
simbolizam pertença à sua comunidade. As crenças são apropriadas 
com uma interpretação literal, assim como as regras e atitudes 
morais. Os símbolos são entendidos como unidimensionais e literais 
em seu sentido (...) a estória torna-se o principal meio de dar unidade 
e valor à experiência. (op. cit., p.128-129.) 

 

A transição para o estágio 3 acontece a partir da contradição implícita nas 

estórias, o que impele para a reflexão sobre seus significados. O advento do 

pensamento operacional formal possibilita essa reflexão e a literalidade desvanece. 

A perspectiva interpessoal mútua “cria a necessidade de um relacionamento mais 

pessoal com o poder unificador do ambiente último”. (Fowler, 1992 [1981], p. 129.) 

 

 

Estágio 3: Fé Sintético-Convencional. 

 

É durante a adolescência que este estágio vai surgir, mas pode se 

estabelecer na vida adulta e permanecer nesta etapa. Nesse estágio: 

 

[...] a experiência de mundo da pessoa amplia-se além da família. 
Várias esferas exigem atenção: família, escola ou trabalho, 
companheiros, sociedade e mídia, e talvez religião. A fé precisa 
proporcionar uma orientação coerente em meio a essa gama mais 
complexa e diversificada de envolvimentos. Ela precisa sintetizar 
valores e informações; precisa fornecer uma base para a identidade 
e a perspectiva da pessoa. (Fowler, 1992 [1981], p. 146).  

 

O pensamento operacional formal, que caracteriza a entrada nesse estágio, 

possibilita a capacidade de refletir sobre o próprio pensamento. A pessoa, segundo 

Fowler, é convidada para “sair do fluxo do rio da vida. De um ponto de observação 

na margem do rio, por assim dizer, a pessoa pode examinar o fluxo d‟água como um 

todo. Pode ver e nomear certos padrões de sentido que surgem de sua coleção de 

estórias.” (Fowler, 1992 [1981], p. 131). 

No entanto, os valores e crenças estabelecidos são vividos de forma tácita, 

não são questionados nem examinados, por isso “sintético”, “não analítico”. A 

pessoa tem consciência de ter valores, podendo sentir-se muito envolvida 

emocionalmente com eles, mas não os colocou sob avaliação. Muitas vezes, a 

pessoa pode nem ter a consciência desses valores. É considerado pelo autor como 
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um estágio “conformista”, pois a pessoa depende da expectativa e do julgamento 

dos outros, não conseguindo ainda manter uma perspectiva autônoma e 

independente do olhar externo, não tendo uma percepção suficientemente segura da 

própria identidade, por isso “convencional”. A autoridade localiza-se no exterior, em 

figuras tradicionais de autoridade ou no consenso de um grupo que a pessoa preza.  

As relações sociais são estabelecidas como uma extensão das relações 

interpessoais, com base nas qualidades pessoais, e não como parte de um sistema 

social mais amplo. Da mesma forma, o ambiente último é estruturado em termos 

interpessoais. Quando Deus se sobressai na vida de uma pessoa neste estágio, ele 

é visto como “alguém possuidor de profundezas inesgotáveis e capaz de conhecer 

pessoalmente aquelas misteriosas profundezas do eu e dos outros que sabemos 

que nós mesmos jamais iremos conhecer”. (Fowler, 1992 [1981], p. 131-132). 

As pessoas, neste estágio, relacionam-se com o transcendente por meio de 

símbolos, que não são separados daquilo que simbolizam. Os próprios símbolos são 

considerados sagrados, o sentido e o símbolo estão profundamente ligados e não 

podem ser separados.  

O que pode desencadear a transição para o próximo estágio são os conflitos 

surgidos entre as autoridades valorizadas pela pessoa. Além disso, deparar-se com 

outras perspectivas coloca a pessoa diante da relatividade de seus próprios valores 

e crenças.  

 

 

Estágio 4: Fé Individuativo-Reflexiva. 

 

O estágio 4 acontece no início da fase adulta. No entanto, muitos adultos não 

chegam a esse estágio, ou o atingem entre os 30 e os 40 anos. Para estes últimos, 

essa transição pode advir de situações como o divórcio, mortes dos pais, mudança 

dos filhos já crescidos, troca de emprego e inadequação ao estágio da fé anterior, 

sintético-convencional. 

 

O movimento do estágio 3 para a fé individuativo-reflexiva do estágio 
4 é particularmente crítico, pois é nessa transição que o adolescente 
ou adulto deve começar a assumir seriamente o encargo da 
responsabilidade por seus próprios compromissos, estilo de vida, 
crenças e atitudes. Onde um movimento genuíno em direção ao 
estágio 4 está em andamento, a pessoa deve enfrentar certas 
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tensões inevitáveis: individualidade versus ser definido por um grupo 
ou pelo fato de ser membro de um grupo; subjetividade e o poder de 
sentimentos fortemente vivenciados, mas não-examinados, versus 
objetividade e a exigência de reflexão crítica; auto-realização como 
preocupação primária versus serviço em prol de outros e ser para 
outros; a questão de estar comprometido com o relativo versus a luta 
com a possibilidade de um absoluto. (FOWLER, 1992 [1981], p. 154) 

 

Nesse estágio, a pessoa passa a refletir sobre sua própria identidade e sobre 

a forma como vê o mundo e o vivencia, além da diferenciação da perspectiva dos 

outros. Esse distanciamento de seu sistema de valores, até então tácitos, permitirá a 

entrada nesse estágio. Além disso, há relocalização da autoridade externa para uma 

autoridade interna, em que a pessoa passa a escolher e assumir suas escolhas sem 

o determinante da expectativa dos outros. Uma nova identidade vai ser construída, 

embasada em escolhas pessoais, escolhas na participação de um grupo específico, 

escolha de um “estilo de vida”.  

Tanto o distanciamento do sistema tácito de valores quanto a relocalização da 

autoridade para o mundo interno podem acontecer separadamente, e a pessoa não 

chega a finalizar a transição total para este estágio, ficando entre o estágio 3 e o 4.  

Nesse estágio, a pessoa tem a consciência de que as relações interpessoais 

estão imersas em um contexto mais amplo, o das instituições e da sociedade, das 

leis e regras sociais existentes, e dos papéis sociais.  

A relação com os símbolos e rituais se modifica: antes considerados sagrados 

em si, agora passam a ser questionados em seus significados. O símbolo e o 

significado que ele carrega já podem ser separados nesse estágio.  

Essa “desmitologização” do símbolo e dos rituais pode vir carregada por 

sentimentos de perda, pesar e até culpa, como também pode tornar explícitos os 

significados que antes eram considerados tácitos.  

Os paradoxos observados na própria tradição e em outras podem 

desencadear a transição para o próximo estágio. O reconhecimento da 

complexidade da vida, para além da consciência tida até então, e dos conceitos 

abstratos do estágio 4, “impelem a pessoa na direção de uma abordagem mais 

dialética e diversificada da verdade da vida”. (FOWLER, 1992 [1981], p. 154-155). 
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Estágio 5: Fé Conjuntiva. 

 

Neste estágio, não comum antes da meia-idade, a lógica dicotômica do 

estágio anterior é superada. A pessoa passa a ver os muitos lados de uma mesma 

questão, simultaneamente, e reconhece o inter-relacionamento de todas as coisas, 

sem, no entanto, partir de pré-concepções.  

 

Vivo para o paradoxo e a verdade presente em contradições 
aparentes, este estágio luta para unificar os opostos na mente e na 
experiência. Ele gera e mantém uma vulnerabilidade às estranhas 
verdades daqueles que são “outros”. Pronto para a intimidade com o 
que é diferente e ameaçador para o eu e a própria perspectiva 
(inclusive novas profundidades de experiência em espiritualidade e 
revelação religiosa), o comprometimento deste estágio com a justiça 
é libertado dos limites de tribo, classe, comunidade religiosa ou 
nação. E, com a seriedade que pode surgir quando já se passou da 
metade da vida, este estágio está pronto para gastar e ser gasto pela 
causa de conservar e cultivar a possibilidade da geração de 
identidade e sentido por parte dos outros. (Fowler, 1992 [1981], p. 
166) 

 

Este estágio também é denominado pelo autor de fé-conhecimento. Um 

conhecimento considerado dialógico, no qual “o conhecedor procura acomodar seu 

conhecimento à estrutura daquilo que está sendo conhecido, antes de impor suas 

próprias categorias a ele”. (op.cit, p. 156-157). 

A pessoa, nesse estágio, tem consciência de que os símbolos e rituais de sua 

tradição, ou de outras tradições, são limitados, parciais e incompletos. No entanto, 

sua relação com o simbólico é retomada, para além da vivida no estágio anterior, 

cujos símbolos foram separados de seus significados para explicitá-los, e vivida de 

uma forma profunda. Além disso, ao entrar em contato com outras tradições, a 

pessoa busca complementar a sua própria tradição nesse estágio.  

A visão mais ampla da verdade, com suas verdades parciais e limitações, 

ainda é vivida de forma dividida, como paradoxo. As divisões da família humana são 

vistas em meio à ideia de uma comunidade inclusiva do ser, são “lealdades 

conflitantes”: “a pessoa está presa entre essas apreensões universalizantes e a 

necessidade de preservar seu próprio ser e bem-estar” (FOWLER, 1992 [1981], p. 

168).  

A transição para o estágio 6, a Fé Universalizante, acontece em poucas 

pessoas, de acordo com Fowler, nas quais esse paradoxo é superado. 
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Estágio 6: Fé Universalizante. 

 

Seguno Fowler, o estágio 6 é extremamente raro.  

 

As pessoas que se encaixam nele geraram composições de fé nas 
quais a sua percepção do ambiente último inclui todo ser. Elas se 
tornaram encarnadoras e realizadoras do espírito de uma 
comunidade humana inclusiva e realizada. (FOWLER, 1992 [1981], 
p.169)   

 

Há, neste estágio, a superação do paradoxo vivido no estágio anterior. O 

comprometimento radical com a justiça e o amor, a inclusividade da comunidade, a 

paixão não egoísta pela transformação do mundo, não conforme suas imagens, mas 

de acordo com “uma intencionalidade divina e transcendente”, caracterizam essas 

pessoas, e são critérios para se estar no estágio 6. (FOWLER, 1992 [1981], p. 169).  

Da mesma forma, a “indiferença à autopreservação e a vivacidade de seu 

gosto e percepção da realidade moral e religiosa transcendente dão às suas ações e 

palavras uma qualidade extraordinária e frequentemente imprevisível.” (op. cit.).  

Gandhi, Martin Luther King (nos últimos anos de sua vida) e Madre Teresa de 

Calcutá são exemplos dados pelo autor de pessoas que estão no estágio 6 da fé: 

“Tais pessoas estão prontas para ter comunhão com pessoas de qualquer um dos 

outros estágios e de quaisquer outras tradições de fé.” (FOWLER, 1992 [1981], p. 

169) 

Amatuzzi (2000) tece comentários a respeito desse estágio da Fé de Fowler. 

Nesse estágio, a fé se manifesta em sua mais elevada realização, e pressupõe uma 

conversão ao transcendente, que proporciona uma transformação radical da visão 

que a pessoa tem de si. Essa fé implica a inserção em uma determinada tradição 

religiosa, pois o absoluto se manifesta no particular. “Não é possível falar dessa fé a 

não ser a partir de dentro de uma determinada tradição, e Fowler o faz a partir da 

sua, que é a fé monoteísta radical da tradição judaico-cristã”. (AMATUZZI, 2000, p. 

22).   

De acordo com Fowler, cada estágio da fé tem uma época circunscrita para 

se desenvolver, relacionada à idade cronológica. As transições de um estágio para 

outro decorrem da maturação biológica e do desenvolvimento psicossocial, cognitivo 

e moral. No entanto, essas transições não são automáticas ou inevitáveis, podendo 
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acontecer em ritmos diferentes em cada pessoa, algumas estabelecendo um 

equilíbrio em um determinado estágio, e outras, em outro estágio.  

“Cada estágio [...] marca o surgimento de um novo conjunto de capacidades 

ou forças na fé” (FOWLER, 1992 [1981], p. 225). E a cada transição, os padrões 

anteriores são incorporados ao novo padrão e redimensionados em um nível de 

complexidade maior. Na mudança de um estágio para outro há “uma ampliação da 

visão e valoração, correlata com um aumento paralelo na certeza e profundidade da 

personalidade, conduzindo a aumentos qualitativos na intimidade com si mesmo, os 

outros e o mundo”. (op.cit.). Essas mudanças de um nível para outro geralmente são 

“prolongadas, dolorosas, transtornadoras” (op. cit.), e implicam uma reelaboração 

dos conteúdos do estágio de fé anterior. “Mudanças radicais no conteúdo da fé de 

uma pessoa – como na conversão – podem levar a uma mudança de estágio 

estrutural ou resultar dela.” (op.cit.).  

Os conteúdos da fé, de acordo com Fowler (1992 [1981]), são constituídos 

por três elementos: centros de valor, imagens de poder e estórias mestras. Os 

centros de valor são aquelas causas, preocupações ou pessoas que, consciente ou 

inconscientemente, têm o maior valor para nós, o que dá sentido à nossa vida, 

àquilo com que nos comprometemos e ao que somos leais; que dará a tonalidade e 

o colorido de nossa vida e tingirá a nossa forma de ver e estar no mundo.  

As imagens de poder referem-se aos poderes a que estamos ligados, que nos 

sustentam nas eventualidades da vida e que afetam nosso direcionamento no viver. 

São os poderes institucionais: os grupos e instituições a que estamos filiados; a 

busca de riqueza, posição social e reconhecimento; os laços de amor e casamento; 

os investimentos que realizamos em prol de nossa segurança e da segurança de 

quem amamos, que constroem significados em nossas vidas.  

E por fim, as estórias mestras, aquelas estórias que “contamos a nós 

mesmos”. Por meio delas, interpretamos e agimos em relação aos acontecimentos 

de nossas vidas. Elas revelam os significados últimos de nossa vida. (op. cit., 227). 

Os centros de valor, as imagens de poder e as estórias mestras delineiam 

“nossas percepções, interpretações, prioridades e paixões”. (FOWLER, 1992 [1981], 

p. 231). Os conteúdos de nossa fé são, pois, “as realidades, valores, poderes e 
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comunidades sobre as quais e nas quais as pessoas „descansam seus corações‟”. 

(FOWLER, 1992 [1981], p. 224).  

Os “estilos” estruturais de nossa fé, descritos anteriormente, estão por trás 

dos conteúdos da fé. Eles sustentam e organizam a forma como iremos nos 

apropriar da imensa gama existente de conteúdos da fé.  

Fowler afirma que, na fé, tanto as “formas” – estruturas – quanto os 

“conteúdos” moldam os significados que embasam nossas vidas. Mudanças podem 

acontecer nos conteúdos de nossa fé no decorrer da vida, e podem ser 

transformadoras da fé, tanto numa perspectiva positiva quanto negativa. Essas 

mudanças podem acontecer conjuntamente a uma mudança de estágio da fé ou 

não.  

Fowler denomina “conversão” as mudanças que acontecem nos conteúdos de 

nossa fé. Para ele, conversão é “uma recentralização significativa de nossas 

imagens de valor e poder anteriores, conscientes ou inconscientes, e a adoção 

consciente de um novo conjunto de estórias mestras no compromisso de remoldar 

nossa vida, em uma nova comunidade de interpretação e ação”. (FOWLER,1992 

1981], p. 231).  

Ele diferencia “conversão” de “mudança de estágio”, em que a primeira refere-

se “àqueles processos, repentinos ou graduais, que geram alterações significativas 

nos conteúdos da fé” (op. cit, p. 233). E a “mudança de estágio” relaciona-se à 

mudança de estágio estrutural, podendo ser separada de um processo de conversão 

ou acontecendo conjuntamente a ele.  

A perspectiva de Fowler, segundo Amatuzzi, ainda é a de uma abordagem 

formal de estruturas que se constroem sucessivamente, uma dependendo da outra, 

em estágios bem definidos.  

Neste trabalho, os estágios da fé propostos por Fowler serão entendidos não 

como estágios fixos e cristalizados no período do desenvolvimento sugerido por 

Fowler, mas serão vistos como estágios que se interpõem e se interpenetram. Serão 

utilizados como uma forma de compreender o processo pessoal do 

desenvolvimento/crescimento da fé, e não no sentido de enquadrar rigidamente as 

experiências pessoais em estágios fixos.  
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Para complementar a compreensão do processo de desenvolvimento da fé, 

construído por James W. Fowler, abordarei a proposta de Mauro Martins Amatuzzi, 

que, apoiado em Fowler, dentre outros autores, sugere uma leitura mais descritiva 

do desenvolvimento da fé. Diferentemente de Fowler, que fala de estágios e 

estruturas, Amatuzzi falará em etapas e fases do desenvolvimento religioso, “que se 

caracterizam por desafios que estão sendo enfrentados”. (AMATUZZI, 2000, p. 21-

22). 

No decorrer de seus estudos (1998, 1999, 2000, 2001 e 2004), Amatuzzi 

apresenta outra concepção do que considera o desenvolvimento religioso. Por 

desenvolvimento religioso, Amatuzzi entende o “desenvolvimento pessoal no campo 

das indagações pelo sentido último, ou seja, no campo religioso”. (AMATUZZI, 2001, 

p. 30). Para descrever esse desenvolvimento, o autor articulou três dimensões: o 

desenvolvimento psicológico, a ocorrência de experiências religiosas e o encontro 

com alguma tradição religiosa viva. 

Para o autor, existem desafios que caracterizam cada etapa da vida e que, 

após superados, outros desafios surgem, e há uma mudança de etapa. No entanto, 

ressalta que os desafios de cada uma das etapas ou estágios são interdependentes, 

e os limites de cada etapa não são rígidos, mas se interpenetram.  

As etapas do desenvolvimento religioso, construídas por Amatuzzi (2000, 

2001, 2004), são as seguintes.  

 

 

Etapa do Bebê (do nascimento até 1 ano, 1 ano e meio) 

 

O autor fala da importância desta etapa, na qual ocorrerá a experiência de 

uma confiança fundamental por parte do bebê, que será o fundamento para todas as 

formas posteriores de fé ou religião. No entanto, não se pode falar sobre religião no 

bebê a não ser como algo implícito à confiança básica. A religião é a vivida pela 

família (não é uma religião pessoal) que passa para o bebê por meio dos gestos de 

cuidados.  
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O desafio central neste primeiro ano de vida apresenta-se como um “passar 

do sonho à realidade, descobrir um mundo independente do eu” (diferenciação eu-

mundo). (AMATUZZI, 2000, p. 25).  

Deficiências nesse momento “tornariam convencionais ou mais ou menos 

artificiais todas as formas de religião posterior”. (AMATUZZI, 2001, p. 39). 

 

 

Etapa da Criança (de 2 a 6 anos mais ou menos) 

 

Nesta etapa, é através da experiência da linguagem, e sua expressão 

simbólica, que a criança é capaz de superar um relacionamento possessivo e abrir-

se para uma relação propriamente dita. Quando houver uma experiência religiosa 

específica mais tarde, ela reconhecerá nos “símbolos de sua fé” as formas de 

expressão do seu vivido. Falhas nesta etapa podem impedir ou dificultar a existência 

de uma religião refletida, podendo a pessoa se manter em uma posição imediatista; 

podem ocorrer dificuldades no distanciamento e no reconhecimento do outro. 

A religião da família começa a ser apropriada através de símbolos, ritos ou 

imagens; é a época dos objetos simbólicos concretos: uma medalhinha, um livro 

venerado, etc.  

O desafio central desta etapa é “passar do ciúme à relação, aceitar o outro 

enquanto separado”. (AMATUZZI, 2000, p. 25).  

 

 

Etapa do/a Menino/a (dos 7 aos 12/13 anos) 

 

Nesta etapa, a religião começa a se expressar através de histórias que 

condensam seu sentido. Falhas na experiência desta etapa resultam na dificuldade 

de acessar o sentido da história e de, quando adulto, identificar-se com uma 

tradição.  

O desafio central desta etapa é “passar da inabilidade e passividade para a 

competência e habilidade, descobrir-se ativo e capaz”. (AMATUZZI, 2000, p. 26; 

AMATUZZI, 2001, p, 42).  

A religião será apropriada por meio de narrativas, histórias que são contadas: 

histórias familiares, de heróis e heroínas e histórias religiosas. 
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O que ocupa o lugar de Deus é visto como externo, mas é possível, nesta 

etapa, estabelecer um relacionamento com Ele, através de preces e ritos, que já 

podem ser vivenciados.  

 

 

Etapa do/a Adolescente (dos 13 aos 20 anos) 

 

Nesta fase, ocorre o processo de formação de um eu, da descoberta de uma 

verdade pessoal mais profunda. A religião (e outras ideologias referentes ao sentido 

último) tende a ser questionada, podendo haver um abandono das práticas 

religiosas dos pais, apenas por ser dos pais e não por uma escolha reflexiva. A falha 

nesta experiência de escolhas bloqueia o questionamento e uma possível 

reconstrução posterior de formas pessoais de escolher, resultando em uma falta de 

autonomia pessoal. É possível que a pessoa, aqui, entenda religião e vida pessoal 

como coisas separadas, experiências independentes. Mas pode ocorrer também 

uma experiência religiosa específica, que aproxime estas duas esferas.  

O desafio central é “passar de uma indefinição (ou definição a partir de fora), 

para uma definição a partir de dentro, descobrir uma verdade pessoal mais 

profunda”, uma identidade mais independente da família. (AMATUZZI, 2000, p. 26; 

AMATUZZI, 2001, p. 44).  

A religião “começa a ser questionada juntamente com toda a identidade 

recebida”. (AMATUZZI, 2000, p. 26). Busca-se uma religião a partir de escolhas 

pessoais. A religião da família pode ser mantida ou não, provisoriamente. 

 

 

Etapa do/a Jovem Adulto/a (dos 21 aos 30 aproximadamente) 

 

Nesta etapa, a pessoa deve se abrir para relações mais profundas e 

pessoais, experimentando a intimidade. A postura religiosa diante da vida está 

baseada em uma experiência pessoal mais crítica e refletida. Uma falha no viver a 

intimidade pode afetar o resto do desenvolvimento, inclusive o religioso, podendo se 

manifestar em relações impessoais. É nesta fase que a experiência pessoal do 

significado torna-se decisiva para o desenvolvimento, e os conceitos religiosos, 

mediados por experiência e reflexão, tendem a aproximar religião e vida. 
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O desafio desta etapa é passar de um relacionamento superficial a uma 

relação mais profunda, de intimidade, descobrir a essência concreta do outro. E não 

só com o outro, mas um contato mais íntimo e pessoal com o mundo, com os 

acontecimentos, com os fatos, com as coisas.  

“Não se sustenta mais uma religião ou sistema de crenças que não seja 

fundamentada racionalmente e experiencialmente (a não ser que a pessoa 

simplesmente permaneça com formas anteriores ou convencionais)”. (AMATUZZI, 

2000, p. 27). Há o início de uma aproximação psicológica entre as questões de 

sentido último e a vida pessoal mais concreta.  

 

 

Etapa do Adulto (dos 30 aos 40 anos) 

 

Como continuação da etapa anterior, nesta fase consolida-se a fecundidade 

(produção de frutos). O desafio é formar, gerar e cuidar de um novo eu que se 

expande no fruto produzido. Falha nesta etapa do desenvolvimento pode produzir 

um adulto estéril, sem participação criativa em seu meio, o que é refletido no âmbito 

religioso. Havendo uma experiência religiosa autêntica, ele tende a se expandir no 

meio criativamente, num sentimento de integração maior, podendo sentir-se um 

instrumento de uma força superior; mas pode acontecer também de a pessoa não 

integrar a dimensão religiosa em sua vida.  

O desafio é “passar da esterilidade à fecundidade, descobrir-se gerador 

(„pai‟)”. (AMATUZZI, 2000, p. 27) 

A religião passa a expandir-se “criativamente em atividades externas ou 

internas (quando não ficou estacionada em formas anteriores)”. (op. cit.).  

 

 

Etapa do Adulto Maduro (dos 40 aos 60 aproximadamente) 

 

Ocorre aqui, frequentemente, um questionamento de tudo e um recomeço 

com novas bases. O desafio é em relação à superação das rotinas e padrões 

assumidos e encontrar um sentido mais pessoal para a vida. As reviravoltas nesta 

fase são consideradas libertadoras. Pode levar a uma fé mais pessoal, menos fixada 

no externo, superando aspectos rígidos e estereotipados e até mesmo o abandono 
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da religião. Pode ocorrer também que a vivência religiosa esteja fixada em formas 

das etapas anteriores. A passagem para uma fé mais pessoal significa um passo a 

mais na direção da integração entre religião e vida.  

O desafio é “passar do tédio das rotinas para a alegria da liberdade, descobrir 

um sentido pessoal para o que se faz”. (AMATUZZI, 2000, p. 28). 

 

 

Etapa do Adulto mais Velho (Idoso) – (dos 60 aos 80 mais ou menos)  

 

A pessoa é, aqui, chamada para aprofundar a libertação, e a confiança básica 

leva a descobrir a vida para além dos apoios externos e a sabedoria para além da 

ciência. O sistema de orientação (religioso ou não) se relativiza e há uma premência 

maior à busca do último. Se a vivência religiosa explícita não recuou para formas 

rígidas, ela se expressa agora como humildade diante do mistério. Se isto não 

ocorrer, a pessoa pode viver em revolta ou amargura. Há um caminhar para a 

integração entre religião e vida.  

O desafio é “passar dos apegos à libertação, descobrir o que é simplesmente 

viver”. (AMATUZZI, 2000, p. 28).  

A religião “torna-se agora a expressão de uma relação experimentada na 

humildade diante do mistério (caso não tenha recuado para formas anteriores)”. (op. 

cit.) 

Os âmbitos da religião e da vida estão integrados e tendem a se fundir: “estar 

re-ligado é viver. Viver é estar re-ligado” (AMATUZZI, 2004, p. 135).  

 

 

Etapa da Proximidade da Morte (...) (após os 80 anos) 

 

O desafio desta etapa é abandonar a vida individual, entregando-se em paz 

nessa passagem. Ocorrendo isso, haverá uma progressiva transcendência do eu, 

com aceitação da autodissolução e abertura para o outro. A preparação ou a entrega 

em si constituem-se como o supremo ato religioso, enquanto que a revolta ou 

tentativa de segurar-se podem trazer tormentos nos últimos tempos de vida. 

Também é possível que a iminência da passagem reconstrua, através da aceitação, 



89 
 

as respostas aos desafios da vida. Superando-se os desafios, não existe mais 

diferenciação na experiência entre religião e vida. Religião e vida são uma só.  

O desafio central é “passar da vida para a morte, aproximar-se do significado 

do todo”. (AMATUZZI, 2000, p. 29).  

A religião “fica totalmente relativizada ao seu objeto (agora vivido em sua 

proximidade imediata); assume plenamente seu caráter de expressão da relação 

quase direta com o mistério”. (op. cit., p. 29).  

Muitas crianças, adolescentes ou jovens, quando próximos da morte, 

demonstram uma sabedoria em relação ao momento que estão vivenciando, uma 

entrega e aceitação aos processos do morrer, que muitas vezes não podem ser 

manifestados por temerem a reação de seus pais, por exemplo, como observado por 

Kübler-Ross (1981 [1969], 1999, 2003) e Bel Cesár (2001). Kübler-Ross explicita 

essa questão:  

 

Quanto mais tempo e mais intensamente eles tiverem sofrido, mais 
cedo este [quadrante espiritual] se desenvolverá. Elas vão parecer 
crianças raquíticas, muito mais novas do que a sua idade 
cronológica, mas o seu quadrante espiritual estará tão amplamente 
aberto que elas conversarão como pessoas idosas, sábias. 
(KÜBLER-ROSS, 2003, p. 62). 

 

Para finalizar a apresentação da teoria do desenvolvimento religioso de 

Amatuzzi, destaco alguns pontos para nossa compreensão. Amatuzzi, ao construir 

sua teoria do desenvolvimento religioso, pressupõe o religioso como parte do 

desenvolvimento pessoal, e não algo acrescido a esse desenvolvimento. Neste 

sentido, observamos as influências de Fowler em sua teoria, que fala de nossa 

capacidade inata para o desenvolvimento da fé.  

Segundo Amatuzzi, esse desenvolvimento pode ser possibilitado ou 

restringido pela religião. Da mesma forma, Pargament (2007) fala que a 

espiritualidade pode tanto ser parte da solução como dos problemas humanos.  

Conforme o desenvolvimento religioso acontece, a tendência é que, depois da 

juventude, a religião seja vivida experiencialmente e reflexivamente, e não somente 

a partir de sua faceta externa, das regras da instituição religiosa. Neste sentido, 

podemos lembrar Allport, que fala da religião extrínseca e intrínseca, já mencionada 

anteriormente, e o quanto a vivência de uma religião está relacionada à maturidade 

pessoal.  
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Essa maturidade vai sendo desenvolvida nas etapas finais do 

desenvolvimento, quando, segundo Amatuzzi, “o lado humano e o religioso 

coincidem”. A religião pode não ser vivida a partir de uma instituição religiosa, mas 

de forma implícita, “em uma fé humana aberta a um sentido último”. (AMATUZZI, 

2001, p. 50).  
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4. CAPÍTULO IV 

O ENFRENTAMENTO ESPIRITUAL/RELIGIOSO 

 

 

Pargament é um autor que fala de como as experiências espirituais, nossa 

religiosidade e o modo como vivemos nossas religiões nos auxiliam a enfrentar 

momentos difíceis em nossas vidas. E como, nesses momentos, buscamos 

preservar essas vivências que ele chama de “sagrado”.  

O autor considera o sagrado o núcleo da espiritualidade. Para ele, o sagrado 

“é o coração e a alma da espiritualidade” (PARGAMENT, 2007, p. 32). O “núcleo 

sagrado” refere-se às ideias de Deus, força maior, divindade, realidade 

transcendente, e outros aspectos da vida que têm caráter e significado divino.  

Para Pargament (2007), o sagrado pode se tornar um recurso importante para 

toda a vida. Os objetos sagrados podem proporcionar calma, conforto, inspiração, 

poder, além de conectar as pessoas que compartilham compreensões do sagrado 

semelhantes. Eles podem, no entanto, ser também fonte de desordem, desarmonia 

e desintegração. 

Para o autor, quando somos ameaçados em nossa espiritualidade e em suas 

manifestações buscamos preservar o que é para nós o sagrado, preservá-lo para 

sustentá-lo em nossas vidas e conservá-lo. (op. cit). 

 

 

4.1. A Conservação do Sagrado  

 

As tradições religiosas podem auxiliar nesta busca de apego e conservação 

do sagrado. Muitos caminhos existem para realizar essa preservação e conservação 

do sagrado: o caminho do conhecimento, da ação, do relacionamento com os outros 

e da vivência. (PARGAMENT, 2007). 

O caminho do conhecimento, de acordo com Pargament, caracteriza-se pelo 

estudo espiritual, que não é meramente intelectual nem somente uma forma de 

entender e dar sentido à vida. O autor exemplifica esse caminho: 
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Os leitores da Bíblia Hebraica, do Novo Testamento, do Corão ou do 
Upanishads são convidados para se colocarem no lugar dos 
principais protagonistas, vivenciar os acontecimentos como se eles 
próprios fossem os atores dos dramas, e aplicar as lições dessas 
estórias em sua vida atual. (PARGAMENT, 2007, p. 80). 

 

E continua:  

 

As estórias da Bíblia são mais que estórias. Elas falam de questões 
fundamentais sobre a vida: como o mundo foi criado, como as 
pessoas foram criadas, o propósito de nossas vidas, o que é sagrado 
e o que é profano, como explicar a tragédia, e o que acontece 
conosco quando morremos. As respostas a estas questões não 
estão escritas na linguagem da ciência. Elas tomam a forma de 
relatos épicos, parábolas, mitos, alegorias, e poesia que respondem 
a estas questões de mistério com suas próprias respostas 
misteriosas. (op. cit., p. 79) 

 

O caminho do conhecimento por meio dos textos sagrados oferece às 

pessoas respostas às questões profundas da existência, e uma forma de conhecer o 

mundo, segundo o autor.  

O caminho da ação envolve o exercício de rituais e práticas religiosas, que 

são muito diversificados e dependerão da crença religiosa de cada um. Eles podem 

ser compreendidos como “métodos para reduzir a ansiedade, dar significado à vida, 

encorajar a expressão e o controle emocional, promover a identidade pessoal, e 

promover coesão de grupo”. (PARGAMENT, 2007, p. 82). Além dessa perspectiva 

social e psicológica, ressalta o autor, os rituais, vistos de uma perspectiva espiritual, 

são caminhos para a conexão com o sagrado, para a ligação com outro mundo que 

transcende esta realidade. Eles são dotados de poder, e não são meras ações 

repetitivas, em que seu contexto simbólico ajuda o indivíduo a adentrar-se no mundo 

sagrado.  

Além dos rituais, outras práticas espirituais podem ser exercitadas nesse 

caminho da ação, as quais não estão aparentemente ligadas ao mundo religioso, 

como separar materiais recicláveis do lixo; isto está carregado de valor espiritual e 

significado. (PARGAMENT, 2007).  

Outro caminho descrito por Pargament para preservar o sagrado envolve o 

relacionamento com os outros, tanto em práticas compartilhadas nas instituições 
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religiosas ou grupos espirituais quanto com a família e amigos, em conversas, rituais 

familiares e atos de compaixão e amor. Os relacionamentos são para além de 

ligações com o sagrado, ele são sagrados em si mesmos.  

O caminho da vivência é outra forma de conservar o sagrado. Esse caminho é 

considerado muito importante pelo autor. É a vivência espiritual, a percepção de um 

encontro imediato com o sagrado, “o encontro em que as pessoas sentem no fundo 

da alma, que dá a elas os caminhos espirituais mais envolventes”. (PARGAMENT, 

2007, p. 86). 

O sagrado, então, pode ser vivenciado através do estudo das Escrituras, de 

rituais, frequentando a igreja, e também por meio de formas não tradicionais, como 

música, sexo e solidão. A oração, no entanto, parece ser a forma mais comum de se 

conectar com o divino e vivenciar o sagrado. Ela pode se dar de diferentes 

maneiras: a oração silenciosa, a oração cantada, a oração formal, a oração 

espontânea, a oração de alegria e gratidão, a oração de dor e sofrimento, a oração 

de diálogo, e a oração de súplica. (PARGAMENT, 2007).  

A vivência do sagrado também pode acontecer, entre os que não acreditam 

em um Deus teísta, com o encontro com anjos ou seus entes queridos que 

morreram; com a música ou a arte; ou com a iluminação interior por meio da 

meditação. (PARGAMENT, 2007). 

 

Mais comumente, os caminhos espirituais crescem e desenvolvem-
se em diferentes direções conforme as pessoas amadurecem, suas 
necessidades mudam, e elas encontram uma barreira ocasional para 
o sagrado. Durante o curso de suas vidas, muitas pessoas trocam de 
congregação, experimentam novas práticas espirituais, aceitam 
diferentes perspectivas espirituais, e procuram novas vivências 
espirituais, tudo num esforço de nutrir e sustentar seu 
relacionamento com o sagrado. (PARGAMENT, 2007, p. 89). 

 
 
Essa sustentação do relacionamento com o sagrado requer estudo, prática, 

disciplina e determinação, segundo o autor. Preservar o sagrado é uma tarefa que 

se dá durante toda a vida. Não é apenas vivido em determinados momentos, mas é 

um modo de viver a vida. (PARGAMENT, 2007). Assim como Fowler (1992 [1981]) 

fala sobre a vivência da fé: “é onde colocamos nossos corações”.  
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4.2. A Transformação do Sagrado 

 

De acordo com Pargament (2007), muitas pesquisas têm sido feitas, 

mostrando os benefícios da espiritualidade na saúde física e mental das pessoas, 

além de nos relacionamentos sociais. Harold Koenig, Michael McCullough, e David 

Larson (2001) (citados por PARGAMENT, 2007), a partir de uma ampla revisão da 

literatura, concluíram que, na maioria das pesquisas, medidas de crenças religiosas 

e espirituais, práticas, relacionamentos e experiências estão correlacionadas com: 

bem-estar, felicidade, e satisfação de vida; esperança e otimismo; razão e sentido 

da vida; maior autoestima; maior apoio social e menos solidão; menores taxas de 

depressão; menores taxas de suicídio; menos ansiedade; menos psicose; menores 

taxas de alcoolismo e uso de drogas; menos delinquência e criminalidade; maior 

satisfação e estabilidade marital.  

Esses benefícios refletem a importância dos caminhos espirituais. No entanto, 

o autor ressalta os limites de estudos nessa dimensão espiritual, já que não temos 

ferramentas para medir Deus, nem podemos avaliar a parte que o sagrado, de fato, 

tem nos relacionamentos humanos. Mas podemos, sim, conhecer as percepções 

individuais de um relacionamento com o sagrado. (PARGAMENT, 2007).  

Há momentos, no entanto, em que crises e traumas são vividos, e mobilizam 

e testam a busca e a relação que se tem com o sagrado.  

 

Durante estes períodos, a pessoa está propensa a tornar-se 
espiritualmente “desorientada” e menos capaz de seguir caminhos 
espirituais já trilhados para destinos espirituais conhecidos. Durante 
esses tempos de desorientação, as pessoas embarcam em um 
caminho ainda mais espiritual, o caminho espiritual de 
enfrentamento. Esses métodos espirituais de enfrentamento são 
feitos a partir dos mesmos ingredientes que entram nos outros 
caminhos: pensamentos, práticas, relacionamentos, e experiências. 
Mas estes ingredientes se juntam para criar um novo caminho, um 
que é especificamente projetado para ajudar as pessoas a reagir a 
desafios, ameaças, e danos para o sagrado. (PARGAMENT, 2007, p. 
93). 

 

Doenças, morte de um familiar próximo, perda de trabalho, separações, etc., 

são eventos que podem acontecer na vida e são considerados negativos. Muitas 
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vezes, estão associados à dessacralização ou violação do sagrado, e podem estar 

relacionados à manifestação de sintomas físicos e emocionais, incluindo fortes 

sentimentos de raiva. Além dos reflexos nas dimensões físicas e psíquicas, impactos 

na dimensão espiritual também são vivenciados como mudanças nas crenças 

religiosas, com a diminuição do exercício da religiosidade, por exemplo. Os valores 

de uma vida, construídos com base no sagrado, são mobilizados, e isso pode gerar 

emoções muito fortes. No entanto, a perda e a violação espiritual também estão 

associadas ao crescimento espiritual. A forma como cada um vivencia as irrupções 

indesejadas da vida e a espiritualidade determinará se o caminho futuro será vivido 

positiva ou negativamente. (PARGAMENT, 2007). 

O autor fala da religião como um importante modo de enfrentamento dos 

momentos estressantes da vida. Ressalta que a religião pode, às vezes, ser um fator 

de ameaça, perturbação, desconforto, e até mesmo fonte de estresse, dificultando o 

enfrentamento das adversidades. No entanto, enfoca os aspectos positivos da 

religião – como fonte de alívio e de solução de problemas – e sua contribuição para 

a psicologia em relação aos modos de enfrentamento de situações estressantes. 

(PARGAMENT, 1996).  

Crises, tanto externas quanto internas, e momentos de transição podem 

ameaçar nossos significados e o que já tínhamos como certo em nossas vidas. 

Nesses momentos, o modo como enfrentaremos essas transformações pode variar. 

(op. cit.).  

Pargament et. al. (1998/2007) propuseram três estilos de enfrentamento 

religioso, que variam conforme as pessoas situam a responsabilidade pela solução 

dos problemas:  

1) O estilo autodireção: o indivíduo é ativamente responsável na 

resolução dos problemas. O papel de Deus é mais passivo. Deus dá liberdade e 

recursos às pessoas para dirigirem suas próprias vidas; 

2) O estilo delegação: outorga a responsabilidade na solução de 

problemas a Deus. O indivíduo espera passivamente que Deus resolva tudo;  

3) O estilo colaboração: há uma corresponsabilidade entre Deus e o 

indivíduo na resolução dos problemas. O indivíduo trabalha em ativa parceria com 

Deus no processo de enfrentamento.  
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Os estilos de enfrentamento espiritual diante dos eventos estressantes da 

vida denotam a atitude da pessoa, a tomada de posição frente a eventos negativos 

da vida. Esses estilos podem variar de acordo com a situação vivida e entrelaçam-se 

com as formas de enfrentamento relacionadas à conservação do sagrado ou à sua 

transformação. A seguir, esses dois modos de enfrentamento – de conservação e 

transformação – serão apresentados. (PARGAMENT, 1996, 2007).  

 

 

4.3. Métodos Espirituais de Enfrentamento para Conservar o Sagrado 

 

O enfrentamento por meio da conservação dá-se pela tentativa de manter os 

significados diante de ameaças, desafios ou perdas. (PARGAMENT, 1996). Para 

algumas pessoas, a espiritualidade representa o recurso mais utilizado no 

enfrentamento de situações difíceis. Pargament (2007) relata um estudo longitudinal 

feito com viúvos e com um grupo controle, realizado por Brow, Nesse, House & Utz, 

de 2004. As pessoas viúvas relataram que suas crenças espirituais e religiões 

tornaram-se mais importantes em suas vidas após a morte do cônjuge, ao contrário 

das pessoas do grupo controle. Isso também estava ligado à diminuição da tristeza.  

Existem muitos métodos espirituais de enfrentamento para conservar o 

relacionamento com o sagrado diante das adversidades da vida. Apresentarei a 

descrição mais detalhada de duas formas desse tipo de enfrentamento para os fins 

deste trabalho: criar o significado espiritual e procurar suporte e conexão espiritual. 

(PARGAMENT, 2007). 

Na criação/construção do significado espiritual, os eventos negativos são 

reavaliados e vistos de forma positiva, o que permite às pessoas manter seu 

relacionamento com o sagrado e seus significados do mundo, além de serem vistos 

como oportunidades para o crescimento espiritual. A esperança, o significado e o 

conforto em situações de estresse são mantidos e, além disso, a preservação da 

crença em uma divindade benevolente e a conexão com o sagrado continua. 

(PARGAMENT, 2007). 

Pargament (1996) fala sobre uma reformulação religiosa. Afirma que quase 

todos os sistemas religiosos oferecem a seus membros um conjunto de mecanismos 

de reformulação para ajudá-los a conservar um senso de significado na vida diante 



97 
 

do que pode parecer sem sentido ou injusto. O poder da religião localiza-se em sua 

capacidade de encontrar significado nessas situações, que confundem e mobilizam 

a maioria das suposições básicas das pessoas sobre o mundo. Um dos tipos de 

reformulação apresentados por Pargament refere-se à reformulação da situação, 

que considero importante para o processo da análise neste trabalho.  

Ao reformular a situação, os eventos negativos, de uma perspectiva religiosa, 

podem obter um significado diferente: podem fazer parte do plano divino; podem ser 

a forma de Deus prevenir algo pior; podem ser maneiras de Deus encorajar uma 

reflexão sobre si, o autoexame; e pode ser uma oportunidade para o crescimento 

espiritual. Além disso, Deus não dará à pessoa mais do que ela pode carregar, e 

todo sofrimento tem sentido e pode ser suportado, semelhantemente às concepções 

de Frankl (2008 [1977]; 2011 [1969]), que afirma o sentido em toda e qualquer forma 

de sofrimento.  

Hutch (2000), ao falar sobre o papel da espiritualidade diante do luto e das 

perdas, especificamente, afirma que “converter a perda em ganho é uma 

capacidade/condição da „vida espiritual‟”, e não depende de uma religião específica. 

(p. 329).  

O autor afirma que a espiritualidade pode auxiliar na reformulação da 

situação, o que envolve mudança de perspectiva. Quando a pessoa muda sua forma 

de ver determinado evento negativo, seus comportamentos e suas respostas à 

situação também mudam. “Reformular é o processo pelo qual a „perda‟ pode ser 

convertida em um eventual „ganho‟”. (HUTCH, 2000, p. 330).  

Em momentos de dificuldade, muitas pessoas encontram suporte na 

espiritualidade. Fontes de suporte podem ser encontradas na oração e na 

meditação, nos relacionamentos com o clero ou com a congregação, nas práticas de 

rituais, nos cultos religiosos, nas crenças, no estudo do livro sagrado (Bíblia e/ou 

literatura), na música, na natureza, na arte, etc. (PARGAMENT, 2007).  

A religião tenta auxiliar na conservação do significado tanto antes da 

manifestação de dificuldades e crises quanto depois. A busca desse suporte pode se 

dar diretamente em Deus, que pode ser visto como um parceiro, um companheiro, 

sempre disponível para ajudar emocionalmente e orientar em momentos difíceis; ou 

em pessoas e instituições ligadas ao divino. (PARGAMENT, 1996).  
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Além de conforto físico, psicológico e social, o suporte espiritual, segundo 

Pargament (2007), possibilita conservar o relacionamento com o sagrado. Muitos 

aspectos sagrados da vida, não somente o divino, são preservados, como a crença 

na vida após a morte, que é uma maneira de continuar os laços com as pessoas que 

amamos e que já morreram.  

 

O senso de ligação com alguém após sua morte pode ser expresso 
de várias formas: ouvindo sua voz, sonhando, cheirando uma 
fragrância, sentindo um toque, capturando um reflexo ou vulto do/a 
falecido/a, tendo flashbacks [lembranças do passado], ou 
simplesmente sentindo uma presença (Benore & Park, 2004). (...) 
Visitas ao túmulo, conversas com a pessoa falecida, manter seus 
objetos pessoais guardados, rituais que veneram a memória do ente 
querido, e pedir que a pessoa que partiu guie seus familiares e 
amores vivos, são, todas, maneiras para sustentar uma conexão 
sagrada com a pessoa que morreu e integrar a memória de tal 
pessoa dentro do coração (âmago) de si próprio. (PARGAMENT, 
2007, p. 104). 

 

 
Parkes (1998 [1996], p. 101-102), pesquisador sobre o luto e as perdas, já 

mencionado anteriormente, afirma que determinados sentimentos refletem nosso 

desejo de “preservar ou restaurar alguma parte da pessoa perdida”, como nas 

situações em que afirmamos, por exemplo, “nós nos encontraremos na vida após a 

morte”.  

O autor afirma que isso não é totalmente desprovido de sentido. “Ao contrário, 

podem existir muitas maneiras de a pessoa sobreviver à dissolução física, e os 

recursos que os que sobrevivem a ela utilizam para lidar com seu luto podem influir 

nesse resultado.” (op. cit.). 

 

A imortalidade pode ser definida de uma forma espiritual ou mística 
(viver em alguma forma física ou espiritual), de uma forma biológica 
(viver através das crianças), de uma forma criativa (viver através de 
conquistas e realizações), ou de uma forma natural (viver como parte 
da natureza) (Lifton, 1973). (PARGAMENT, 2007, p. 104).  

 

Em uma pesquisa com 121 pessoas enlutadas por acidente, suicídio, 

homicídio ou morte natural, Smith  (1992) identificaram que as que acreditavam em 

vida após a morte tinham melhor recuperação, mais bem-estar e menos evitação do 

luto do que aquelas que não tinham essa crença. (PARKES, 1998 [1996], p. 102). 



99 
 

Em outro estudo, Walsh  (2002) evidenciaram que pessoas com crenças 

espirituais mais fortes parecem resolver seu luto mais rapidamente e completamente 

depois da morte de uma pessoa próxima do que aquelas que não têm uma crença 

espiritual.  

Eles acompanharam 135 parentes e amigos próximos de pacientes admitidos 

em um centro de cuidados paliativos em Londres, durante 14 meses depois da 

morte do ente querido, com o objetivo de explorar a relação entre crenças espirituais 

e a resolução do luto. Durante esses 14 meses, eles realizaram três avaliações dos 

participantes: um mês após a perda, 9 meses após a perda e 14 meses após a 

morte do ente querido.  

Seus achados indicam que a força da crença espiritual é um importante 

preditor do resultado do luto. Pessoas com menos força de crença resolveram seu 

luto mais lentamente durante os primeiros nove meses, mas aos 14 meses elas 

tinham se aproximado das pessoas com crenças fortes. Os participantes que não 

tinham crenças espirituais tinham escores de luto mais altos que os outros.  

As crenças na imortalidade se dão de diferentes maneiras. Elas auxiliam as 

pessoas a manter a convicção de que elas têm um centro sagrado indestrutível, que 

transcenderá a própria morte. (PARGAMENT, 2007, p. 105). 

O enfrentamento espiritual é um recurso importante para ajudar as pessoas a 

se reorientarem e sustentá-las fisicamente, psicologicamente, socialmente e 

espiritualmente, quando vivenciam eventos estressantes na vida, inclusive a morte. 

O crescimento espiritual e o bem-estar também estão associados a essa forma de 

enfrentamento. No entanto, nem sempre é possível manter o relacionamento com o 

sagrado. As mudanças, tanto externas quanto internas, às vezes exigem uma 

transformação nas concepções já estabelecidas do sagrado. (PARGAMENT, 2007).  

Lutas espirituais podem acontecer antes da transformação do sagrado. Elas 

são “sinais de desorientações, tensões e feridas espirituais”. (PARGAMENT, 2007, 

112). Segundo o autor, antigas concepções do sagrado não mais conseguem 

orientar o viver. Há uma luta para encontrar uma nova via para o sagrado e novas 

formas de compreender o sagrado. Pargament fala de três tipos de lutas espirituais: 

interpessoal, intrapessoal e divina.  

As lutas espirituais interpessoais envolvem conflitos e tensões espirituais com 

familiares, amigos e congregações. 
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As lutas intrapessoais espirituais caracterizam-se pela manifestação de 

dúvidas e incertezas sobre as questões espirituais. As pessoas começam a se 

questionar sobre o que consideram o valor último, sua eficácia e para que serve a 

espiritualidade em sua vida. Podem, também, ter dúvidas sobre suas tradições 

religiosas, e colocá-las em teste.  

A outra forma de luta espiritual envolve a tensão entre o indivíduo e o divino. 

A maioria das pessoas vê Deus, nas tradições monoteístas, como um Ser de amor, 

Todo-Poderoso, que vai assegurar o bem para as pessoas boas. No entanto, a 

vivência de eventos críticos e difíceis da vida pode desencadear questionamentos 

em relação a essas crenças.  

As lutas espirituais podem envolver a inter-relação entre os três tipos de lutas 

descritos acima. 

As lutas espirituais podem ser passageiras. Sentimentos de raiva em relação 

a Deus podem se manifestar, advindos de uma situação crítica. Ou, até mesmo, 

perguntas sobre se a pessoa está sendo punida por seus pecados. Elas podem, 

após esses rompantes de raiva, ser seguidas de uma volta às concepções 

espirituais anteriores. (PARGAMENT, 2007; WORTMANN e PARK, 2009). 

Elas também podem sinalizar um desinteresse temporário em relação ao 

sagrado. Decidir não acreditar mais em Deus após alguma situação complicada da 

vida pode ser uma forma de resolver sentimentos negativos em relação ao divino, 

por exemplo. (PARGAMENT, 2007). 

No entanto, muitas pessoas vivenciam grandes transformações que podem 

levar ao crescimento e a uma renovação, ou ao desespero, falta de esperança e de 

sentido. As lutas espirituais podem levar ao crescimento ou ao declínio, o que 

dependerá da forma como cada pessoa se envolverá nesse processo. 

(PARGAMENT, 2007; WORTMANN e PARK, 2009). 

 

 

4.4. Métodos Espirituais de Enfrentamento para Transformar o Sagrado 

 

A transformação espiritual refere-se às mudanças do sagrado na vida da 

pessoa e das formas pelas quais o indivíduo chega ao sagrado. Essa transformação 
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pode ser difícil e dolorosa, mas é uma das formas de busca do sagrado. Muitas 

pessoas constroem suas próprias maneiras para transformação espiritual. Além 

disso, as tradições religiosas também têm métodos que facilitam o processo de 

transformação espiritual (PARGAMENT, 2007). 

Da mesma forma, os caminhos espirituais mencionados anteriormente 

(conhecimento, prática, relacionamento e experiência) podem provocar grandes 

mudanças do sagrado na vida das pessoas.  

Dentre as muitas formas de transformação espiritual, Pargament (2007) 

destaca três: transições sagradas, revisando o sagrado e centralizando o sagrado. 

Neste trabalho, detalharei as duas últimas formas de transformação espiritual.  

 

Revisando o Sagrado 

 

Maria Rizzuto (1979) escreveu que entendimentos de Deus são 
“infinitamente plásticos” (p. 45). Imagens do sagrado, enraizadas nas 
experiências mais infantis, podem não resistir a toda variação de 
desafios e exigências que as pessoas enfrentam ao longo de suas 
vidas. (...) Por exemplo, ao longo do tempo, o Deus que inicialmente 
era visto como um pai pode assumir o papel de mãe, irmã, irmão, 
amigo, inimigo, parente afastado ou amor. (PARGAMENT, 2007, p. 
119)  

 

Quando as pessoas se deparam com injustiças e sofrimentos, as crenças no 

amor e em Deus Todo-Poderoso tornam-se vulneráveis a mudanças, de acordo com 

Pargament (2007).  

Ao mesmo tempo, o conceito de Deus, antes relacionado ao bem-estar 

pessoal, pode modificar-se para um entendimento mais amplo relativo ao sagrado.  

 

 

Centralização do Sagrado 

 

Essa forma de enfrentamento refere-se a um redimensionamento do sagrado 

na vida da pessoa. O sagrado passa a ocupar o centro da vida da pessoa. Isso pode 

se manifestar por meio de uma conversão espiritual, por exemplo, em que a pessoa, 

antes desprovida do divino, passa a colocar Deus como centro de sua vida. 

(PARGAMENT, 2007).  
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Ao falar de conversão religiosa, Pargament (1996, p. 227) traz a definição de 

conversão abordada por Snow and Machalek (1984): “a noção de mudança radical 

continua a ser o núcleo de todas as concepções de conversão (p. 169)”. Quando 

uma mudança fundamental é necessária, quando pequenas mudanças parecem 

insuficientes para os problemas da vida, porque o problema parece ser a vida em si 

mesma, há uma busca por transformação, e é quando a conversão acontece.  

Inquietações, estresse, crises vitais, tensão, conflitos e eventos negativos 

podem precipitar uma conversão religiosa. No entanto, não são condições 

suficientes para que uma conversão aconteça. Não somente a experiência do 

estresse, mas as tentativas usuais e fúteis de lidar com esse estresse podem 

desencadear uma conversão religiosa, demonstrado para os indivíduos os limites de 

seu poder pessoal e de suas buscas autocentradas. (PARGAMENT, 1996). 

De acordo com Pargament (1996), a autoentrega e o abandono ao sagrado 

caracterizam a conversão religiosa, juntamente com a incorporação do sagrado à 

identidade do indivíduo. Na conversão espiritual, o self torna-se identificado com um 

poder maior ou força espiritual. No caso de uma conversão de um grupo religioso, a 

identidade pessoal é organizada em torno da devoção ao líder ou a atividades do 

grupo. Em uma conversão universal, o self identifica-se com o mundo maior e com o 

desejo de mover o mundo para um ideal mais próximo de uma visão transcendente. 

Leo Tolstoi, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, Jr. ilustram esse último tipo de 

conversão religiosa, que caracteriza o sexto estágio da fé proposto por Fowler, já 

descrito neste trabalho, juntamente com sua concepção de conversão.  

A conversão ao sagrado representa uma transformação radical, uma resposta 

para um profundo senso de inquietação com o mundo, com a própria capacidade de 

lidar com o mundo e com a direção da vida. Através da incorporação do sagrado no 

self, essas tensões podem ser aliviadas. Com o egocentrismo substituído por uma 

nova fonte de significado e a futilidade pessoal substituída por uma nova fonte de 

poder, o convertido sente-se radicalmente transformado, capaz de prosseguir com 

os recém-descobertos objetivos, com o recém-encontrado vigor. (PARGAMENT, 

1996). 

A conversão religiosa é frequentemente acompanhada por apoio emocional, 

aumento da autoconfiança e autocontrole, um menor estranhamento dos outros e 

um claro senso de direcionamento da vida. (op. cit.) 
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Existem três passos importantes no processo de centralizar o sagrado, 

conforme Pargament (2007, p. 122): “primeiro, o indivíduo reconhece as limitações 

das aspirações atuais. Segundo, ele ou ela decide que é hora de deixar os antigos 

valores. Terceiro, o indivíduo substitui fontes antigas de significado com o sagrado”. 

Experiências como a confrontação com a morte podem ser suficientes para 

desafiar as prioridades existentes. No entanto, desvincular-se de antigos valores não 

é fácil, por serem organizadores de nossas vidas. (PARGAMENT, 2007).  

A prática da meditação e das orações como fontes espirituais pode auxiliar as 

pessoas a se desvincularem de antigos valores. Esse desvincular-se não está ligado 

à passividade ou à anulação, mas a um reconhecimento de que os significados 

antigos já não dão mais conta da nova realidade. (PARGAMENT, 2007). 

As transformações espirituais, advindas de lutas espirituais, não são fáceis. 

Para centralizar o sagrado, por exemplo, as pessoas precisam rever sua maneira de 

viver e passar pela dor de deixar para trás o que antes tinha significado, e agora já 

não o tem. A partir disso, precisam reconstruir suas vidas e se reorientarem, ao 

encontro de um novo centro de valor. (PARGAMENT, 2007). Isso nos remete ao 

conceito e ao processo de conversão de Fowler (1992 [1981]), em que novos 

conteúdos da fé – centros de valores e de poder – são estabelecidos e vivenciados 

pela pessoa.  

Segundo Pargament (2007), essas transformações espirituais pelas quais a 

pessoa passa podem terminar em sucesso ou fracasso. Elas podem se manifestar 

como uma perda de interesse no sagrado, uma desconexão de Deus, um 

afastamento da comunidade religiosa ou distanciamento de tudo o que se relacionar 

com a transcendência. E podem se dar com sentimentos de raiva, que podem vir a 

ser marco de uma nova conversão ao sagrado ou não.  

A busca pelo sagrado, segundo o autor, não tem fim. Quando uma 

transformação acontece com sucesso, é necessário conservar e melhorar o 

relacionamento com o que foi modificado.  

As pessoas estão sempre em busca de significados. E a espiritualidade pode 

ser um dos caminhos para encontrá-los. Esses caminhos podem ser tranquilos ou 

tortuosos, e o seu trajeto vai depender de fatores individuais, sociais e 

circunstanciais. (PARGAMENT, 2007). 
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A espiritualidade vaza e flui no decorrer da vida e pode assumir 
diferentes formas, que pode envolver e afetar pessoas em uma 
variedade de caminhos (...). O processo de descoberta, conservação 
e transformação do sagrado não são sinais de psicopatologia; nem 
devem ser confundidos com indicadores de extraordinária saúde e 
bem-estar. Eles são simplesmente parte integrante do que significa 
ser humano. (PARGAMENT, 2007, 128). 

 

O que torna o enfrentamento religioso singular, segundo o autor, é a busca 

pelo sagrado, pelo contato com a transcendência, para além de si. O sagrado 

oferece uma fonte de consolo, esperança e poder quando outras fontes já estão 

esgotadas e torna-se necessário obter ajuda para além de si.  

Pargament (2010, p. 7) levanta o questionamento sobre quais seriam as 

contribuições características do religioso para o enfrentamento, e responde:  

 

[...] a religião oferece uma resposta ao problema da insuficiência 
humana. Por mais que tentemos levar ao máximo a significância por 
meio de nossos próprios insights e experiências, ou por meio dos 
insights e experiências de outros, permanecemos humanos, finitos e 
limitados. Em qualquer tempo podemos ser empurrados para além 
de nossos recursos imediatos, expondo nossa vulnerabilidade básica 
a nós mesmos e ao mundo. A essas crises existenciais mais básicas, 
a religião traz soluções. As soluções podem vir na forma de apoio 
espiritual, quando faltam outras formas de apoio social, explicações 
quando outras formas de explicação não convencem, um senso de 
controle final por meio do sagrado quando a vida parece fora de 
controle, ou novos objetos de significância quando os antigos não 
mais são convincentes. Em todo caso, a religião complementa o 
enfrentamento não religioso, com sua ênfase no controle pessoal, 
oferecendo respostas aos limites dos poderes pessoais 
(PARGAMENT, 1997, p. 310). 

 

A religião, dessa forma, possibilita não somente a conservação, mas 

proporciona a transformação do significado. Esses processos de enfrentamento são 

interdependentes e complementares, e sustentam as pessoas durante a vida. A 

religião pode sustentar o mundo, mas também destruí-lo e recriá-lo. Seu 

extraordinário poder “encontra-se na fusão do sagrado com o humano na busca por 

significado”. (PARGAMENT, 1996, p. 233). 

Neste trabalho, os métodos de enfrentamento espirituais descritos por 

Pargament e os estilos desse enfrentamento serão utilizados para a realização da 

análise. Além disso, os caminhos para se chegar ao sagrado também serão 

observados, tendo como base a concepção do sagrado apresentada por Pargament. 

A proposta desta pesquisa é, a partir das teorias e reflexões desse autor, 
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compreender as vivências e os processos singulares de uma pessoa na dimensão 

da espiritualidade.  
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5. CAPÍTULO V 
 
SAMARA  

 

Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.  
José Saramago 

 

Samara é uma jovem de 34 anos, professora do ensino fundamental, casada 

há dois anos (há um ano com a união oficializada), moradora de uma pequena 

comunidade do interior da Região Sul do país em uma casa próxima à de seus pais. 

Tem uma filha pequena, de um ano. Há dez meses perdeu seu irmão mais novo, 

Guilherme, de 25 anos, por câncer (linfoma não-Hodgkin). Ele vivia em união estável 

há quatro anos, não tinha filhos, morava em outro estado e trabalhava em uma 

fazenda. Quando veio para o casamento de Samara já estava com um nódulo na 

axila, que estava sendo tratado na sua cidade como furúnculo. Sua mãe pagou outra 

consulta para ele e foi descoberto o câncer, um tumor linfático em todas as regiões 

do corpo. Em um primeiro momento, Guilherme não quis fazer o tratamento no Sul. 

Retornou para o estado onde morava, Goiás. Depois de fazer novas consultas e 

exames, decidiu retornar para o Sul para iniciar o tratamento. Permaneceu na casa 

de seus pais, juntamente com sua companheira. Guilherme viveu por mais onze 

meses desde o diagnóstico da doença. 

Samara me procurou no início do ano de 2011 por sugestão de uma colega 

sua de trabalho na época. Ela estava preocupada com Samara devido à perda de 

seu irmão e não sabia como ajudá-la. Pensou em mim e na possibilidade de eu 

atendê-la por estar estudando sobre o luto.  

Eu a atendi em duas consultas com a intenção de dar um suporte imediato e 

encaminhá-la se necessário, pois não poderia atendê-la em terapia, dado que 

voltaria para São Paulo. Nas consultas, ela não parava de chorar. Estava muito 

emocionada e mobilizada com a perda do irmão, que havia acontecido em novembro 

de 2010, havia três meses. Mostrava-se inconformada e revoltada com Deus. 

Tentava desesperadamente buscar respostas para o que havia acontecido. Não 

aceitava a perda, estava de mal com Deus. Sentia-se louca, por chorar quase todo o 

tempo, e em outros momentos sentia-se relativamente bem. Dizia sentir muita 

tristeza, raiva, revolta e vontade de não fazer nada. Uma mistura de sentimentos 
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com os quais não conseguia lidar. Achava que não era normal sentir tudo aquilo. 

Tentei mostrar que esses sentimentos faziam parte do processo pelo qual ela estava 

passando, por ter perdido seu irmão. Mostrei-lhe que todos esses sentimentos eram 

normais nesse momento, que ela não estava louca. Sugeri que buscasse terapia e 

indiquei uma colega. Não mais a vi.  

Ao buscar colaboradores que se enquadrassem nos critérios propostos para 

esta pesquisa, pensei na possibilidade de entrevistar Samara. Entrei em contato 

com ela por telefone, expliquei do que se tratava e marcamos um encontro para 

realizar a entrevista. Samara se prontificou imediatamente para ser colaboradora e 

comentou sobre o fato de ter que falar sobre a morte de seu irmão: Vai ser difícil, né, 

não vai ser fácil.  

Quando veio para a entrevista, Samara se mostrou muito solícita e disposta a 

colaborar, mas disse que não sabia se estava à altura de ajudar em alguma coisa. 

Se eu falar alguma coisa errada tu não precisa escrever né, se não for isso que tu 

quer, se não tiver certo. Falei para ela que não havia certo e errado nesse processo, 

o importante era poder falar da sua própria experiência, de suas vivências, e que 

sua colaboração era importante para a pesquisa, para ajudar outras pessoas que 

estivessem passando por situação semelhante.  

Apresentei-lhe o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ela o leu e 

logo aceitou. Pareceu não se importar com o que estava escrito. Estava bastante 

disposta a começar logo a falar.  

Após esclarecer as partes apresentadas no Termo de Consentimento, 

começamos a entrevista. Perguntei-lhe sobre suas vivências da espiritualidade no 

decorrer de todo o processo do adoecimento de seu irmão, desde a descoberta da 

doença, passando pelo tratamento e posterior falecimento, até depois de sua morte.  

Ela falou do impacto que foi saber de um diagnóstico de câncer em seu irmão 

mais novo, Guilherme. Porém, disse que desde o início tinha certeza de que ele iria 

se curar. Tinha uma fé inabalável de que tudo iria dar certo. Tinha força para fazer 

tudo. Acompanhou de perto todo o tratamento e era quem o levava para fazer a 

quimioterapia e a radioterapia.  

De acordo com a médica, Guilherme teria no máximo dois meses de vida, 

devido ao tipo de câncer que apresentava. Ela acreditava que isso não era verdade 

e que ele ia superar a doença. Samara acreditava em Deus, acreditava na 

possibilidade de um milagre, pois pra Deus nada é impossível. Relatou que durante 
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o período do tratamento tudo dava certo para ela, desde as questões burocráticas, 

exames, processos de internação, até a ajuda dos amigos. 

Samara estava grávida quando ficou sabendo da doença do irmão e disse 

que, mesmo assim, encontrava forças para fazer tudo. Acreditava em um milagre, 

até que uma pessoa próxima lhe falou que Deus não fazia isso, que não existia esse 

tipo de milagre e que ela tinha que aceitar a morte iminente do irmão. Nesse 

momento, Samara disse ter sentido algo que até então não tinha sentido: a 

possibilidade da morte de seu irmão. Sentiu um impacto, mas ao observar o estado 

de sofrimento de seu irmão, começou a acreditar na possibilidade de sua morte. 

Perguntou para o irmão: Se Jesus vier te buscar, tu quer ir com ele?, e ele 

respondeu que sim. 

Dois meses antes de seu irmão falecer, Samara teve seu bebê. Uma menina. 

Ela decidiu fazer cesárea em um período no qual considerou que o irmão estava um 

pouco melhor e, portanto, não ficaria preocupada com ele. No primeiro mês após o 

nascimento da filha, seu irmão melhorou. Foi padrinho de sua filha e, um mês 

depois, faleceu.  

Samara disse que até o falecimento de seu irmão, acreditava que ele poderia 

ficar bom, que poderia acontecer um milagre, sentia uma fé inabalável em Deus e 

nos Seus poderes para reverter a situação que estava vivenciando, em Seu poder 

de curar/salvar Guilherme. Após a morte de seu irmão, ficou extremamente revoltada 

e inconformada com a morte, principalmente da forma como aconteceu, com muito 

sofrimento. Disse que Guilherme tinha se esforçado tanto, estava com tanta vontade 

de viver, e no final morreu. Samara diz que foi uma luta durante nove meses e que 

não encontra explicação para um desfecho assim: tanta gente ruim nesse mundo 

que também não acontece nada.   

Ao falar da morte de seu irmão, Samara diz sentir um vazio, uma falta, e que 

vai carregar isso para o resto da vida: quando a gente perde alguém da família, que 

é alguém que a gente ama, e a vida da gente não vai mais voltá ao normal, não vai 

mais sê a mesma coisa, né. Ela afirma que sabe que existe um ser superior e tem 

que confiar nele, e sente uma força dentro dela: tem vezes assim que eu choro, 

choro, choro, choro né, daí eu penso assim, bah mas diz que tudo tem uma razão de 

ser né, daí eu penso assim se Deus fez pelo melhor, de repente ia acontecer uma 

tragédia, alguma outra coisa que ia ser pior pra gente aceitar isso né, vai que ia 
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morrer num acidente, ou vai que sei  lá, não sei, alguém ia matar, ou alguma coisa 

assim, de repente ia ser pior, daí sabe, eu já melhoro um pouco. 

Samara diz que deve existir um ser superior, não duvida disso, mas ao 

mesmo tempo não quer acreditar nisso, pois pensava que para Deus nada fosse 

impossível. Mesmo assim, sabe que Ele faz pelo melhor, não sabe explicar por que, 

mas sente que era para ter sido dessa forma. No entanto, não encontra respostas 

para seus porquês. 

Samara tenta ser forte, porque seus pais precisam dela, considera que, se 

desabar, eles também desabam. Diz tirar forças até de sua mãe, pois sua mãe diz 

que Guilherme está bem, que ele está com Deus. Samara diz ter que tirar forças 

para sua filha que é pequena, tem que ficar viva, pois os que estão vivos não têm 

culpa do que aconteceu, precisa pensar nas pessoas que estão vivas também. (...) 

ninguém fica pra semente, todo mundo vai, um dia mais cedo ou mais tarde, vai 

morrer né. No entanto, Samara não aceita a forma como a morte aconteceu, com 

muito sofrimento, muita luta, por nove meses, muita vontade de viver. Samara 

questiona-se: com tantas pessoas idosas querendo morrer por estarem mal e não 

morrem, e uma pessoa nova como seu irmão morrer. Pensa que ele não fez nada de 

errado, nenhum pecado grave, não cometeu nenhum crime. 

Ao mesmo tempo, Samara lembra-se de tudo o que Guilherme passou e de 

todas as coisas que falava de Deus. Acredita que seu irmão deve ter se entregado, 

porque ele era uma pessoa boa e é impossível que ele não esteja bem nesse 

momento. No entanto, mesmo sabendo e sentindo que ele está bem, Samara 

gostaria que ele estivesse presente.  

À noite, Samara conversa muito com Deus, reza. Também vai à missa e, 

quando comunga, lembra-se de seu irmão e diz sentir uma paz, uma tranquilidade. 

Quando fala de seu irmão com Deus, quando se lembra dele, sente algo diferente 

em seu coração. Então pensa que não pode chorar, pois ele está bem.  

Relata que quando conversa com Deus, quando vai à igreja ou ao cemitério, 

sente uma paz, uma tranquilidade, e não sabe explicar por que sente isso. Diz que 

talvez seja porque deseja que seu irmão esteja bem, pode ser o seu consciente, o 

seu subconsciente que pensa assim. No entanto, reafirma que sente algo.  

Conta que, alguns dias antes de morrer, Guilherme colou um adesivo no 

guarda-roupa, no qual estava escrito: Deus sem você é Deus e você sem Deus é 

nada. Às vezes, Samara vai até o quarto dele e pensa: será que é pra mim isso?. 
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Nesse momento da entrevista, Samara silenciou e se emocionou. Pensa que seu 

irmão acreditava em algo e pregava isso, falava de Deus, então é impossível que ele 

não esteja bem. Ao mesmo tempo questiona: Por que Deus fez isso?. Se Ele é um 

ser superior, pergunta-se por que Ele não curou seu irmão, por pior que estivesse a 

sua situação. Acha difícil entender isso. Diz não estar tão revoltada; antes estava e 

não queria mais participar da igreja.  

Quando Guilherme estava no hospital, ele comentou que, mesmo Samara 

tendo corrido com ele pra cima e pra baixo, devido ao tratamento, sua filha não tinha 

sido prejudicada, ela estava bem, não estranhava ninguém, estava bem de saúde. 

Nesse momento, Samara achou que ele se sentia podendo ir, pois tudo continuaria 

bem. No entanto, Samara não consegue entender isso, queria que seu irmão 

estivesse aqui. Questiona-se do porquê de tanto sofrimento, de tanta dor, algo 

desumano, quase inacreditável. Não sabe se a pessoa que está com essa doença 

ganha forças para lutar. Diz que é difícil para quem está fora entender como a 

pessoa consegue enfrentar tanto sofrimento. Samara dava muita força para seu 

irmão. Mas agora, ao parar para pensar, se fosse com ela, não sabe se ia querer 

isso. Preferiria morrer logo ou querer a morte duma vez, em vez de lutar e correr o 

risco de não viver. Samara também se questiona pelo fato de Guilherme morrer tão 

jovem, com tantos planos, e diz que seria diferente se fosse uma pessoa de mais 

idade. 

Samara conta que recomeçou a trabalhar depois de um período em casa. Diz 

que, se ficasse em casa, ficaria com suas atenções nisso, tentando buscar soluções, 

respostas, só que tem coisas que não tem resposta. Pede a Deus para lhe dar 

forças e sabedoria para conseguir entender tudo isso. Às vezes, sente-se bem, 

outras vezes, quando se lembra de seu irmão, sente-se desanimada. Questiona-se e 

pede uma luz para entender por que tudo aconteceu dessa forma e duma hora pra 

outra.  

Samara achava que isso nunca aconteceria em sua família. Só ouvia falar de 

morte de outras pessoas. Repentinamente, acontece com alguém próximo: coisas 

que a gente não tá preparado, morte ninguém tá preparado né, pra aceitá, uma 

coisa que a gente acha que vai acontecê cá gente, mas quando acontece com 

alguém da gente é difícil de tu entendê, de tu aceitá isso. Principalmente, segundo 

Samara, da forma como aconteceu, com tanto sofrimento e com muita dor.  
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Ao perguntar a Samara como eram suas conversas com Deus nesses 

momentos de dor, ela disse que chorava muito. Lembrou-se de seu irmão no 

aniversário de sua filha, ele era padrinho dela. Diz que é preciso comemorar o ano 

de vida de sua filha, mas sente falta dele e não vê graça em fazer uma festa sem a 

sua presença. Questiona-se: Por que isso? Por que ele? Conta que chora muito, 

mas depois me passa, sente um alívio e tenta ler a Bíblia, o que antes não fazia 

muito. Está buscando se aprofundar nas leituras da Bíblia. Está procurando livros, 

buscando falar com pessoas que passaram por situações semelhantes.  

Samara disse que, ao se comparar com outras pessoas que perderam seus 

entes queridos, observa que a maioria aceita o que aconteceu. Considera que elas 

sofrem, mas não tanto quanto ela. Sente que sofre mais do que as outras pessoas e 

não entende por que isso acontece com ela. Ao mesmo tempo pensa: morreu, 

morreu, tá bem, melhor do que tá aqui né [suspiro] com alguma sequela. Agora tem 

a sua filha, tem que pensar nela. Ela dá muita força para Samara: É nela que eu 

penso (...) pra vivê (...) pra segui. Ela é muito importante para ela e sua família. Não 

é que ela preenche né, porque ninguém substitui ninguém, mas assim ã a gente vive 

em função dela sabe, ela é o centro das nossas atenções agora, no momento.  

Logo que seu irmão faleceu, Samara estava bem pra baixo. Agora acha que 

melhorou, mas diz que isso nunca vai sair dela, é uma ferida que sempre estará ali, 

nunca cicatrizará plenamente. No entanto, busca outros motivos para conseguir 

viver: sua filha, seu trabalho, seu pai, sua mãe. Precisa pensar neles e acredita que 

um dia se encontrará com seu irmão novamente.  

Samara pensa que depois que ela morrer irá se encontrar com seu irmão, 

pois acredita que seu espírito está em algum lugar, é um espírito bom, uma energia 

boa: de repente a gente vai se encontrar, vai se ver, não sei, eu acredito nessa 

energia, nessa força. Pensa que, se ele estivesse vivo, iria querer vê-la bem e não 

triste. Se ele estivesse vivo ele iria sair, se divertir. Nesse momento, Samara chorou 

bastante. Disse que isso dá forças para ela. Comentou que antes não conseguia 

nem falar, só chorava. Hoje já consegue falar.  

Pensa que cada pessoa tem um propósito, uma missão no mundo, e a missão 

de seu irmão já foi cumprida, ele já fez o que queria fazer. Diz que muitas pessoas 

morrem cedo, mas viveram intensamente, uma vida que se equipara a de uma 

pessoa que tem 70, 80 anos e não aproveitou a vida. Pensa que o pouco tempo que 

ele viveu, aproveitou intensamente. Agora pensa muito em quem vive, nas pessoas 
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que dependem dela, não pode deixar de viver porque Guilherme não está mais vivo. 

Seu marido, sua mãe, sua filha e as pessoas que a rodeiam não têm culpa pelo que 

aconteceu a seu irmão. Diz que está tentando levar do jeito que dá, devido à sua 

filha, que é muito importante para a família, é o centro de suas atenções e cada dia 

aprende algo novo. A filha é um motivo para ela viver, apesar da morte de seu 

irmão: é a vida né, teve uma morte, mas também teve uma forma de vida dentro da 

família.  

Quando perguntei como estava sendo lidar com a vida e com a morte em um 

mesmo momento, ela disse que era interessante. Contou que, no momento em que 

seu irmão faleceu e o levaram para a igreja, as pessoas comentaram que era 

estranho ver sua filha deitada no carrinho, brincando com os bracinhos, ao lado de 

uma pessoa morta. Samara diz não ter percebido isso naquele momento. 

Nesse momento, Samara precisou sair para atender sua filha e combinamos 

um novo encontro.   

 

 

Síntese da 2ª entrevista  

 

No início do segundo encontro com Samara, retomei o tema da entrevista. 

Samara contou novamente que estava retomando a prática de ir à igreja, 

lendo a Bíblia e livros de espiritismo e de psicologia para se sentir melhor, pois 

estava se sentindo num beco sem saída, deprimida, sem vontade de sair, sem 

vontade de trabalhar. Disse que acredita na existência de um Deus, um ser superior, 

mas no momento em que seu irmão faleceu passou a desacreditar um pouco nisso: 

se pra Deus tudo é possível né por que que não aconteceu alguma coisa com ele, 

por que não aconteceu um milagre. Foram onze meses de luta acreditando na 

melhora de seu irmão, sem dúvidas de que ele iria ficar bom, e a morte de 

Guilherme foi um choque para ela. Mesmo depois de ouvir muitos amigos e o próprio 

médico falarem sobre a situação crítica em que seu irmão se encontrava, ela 

acreditou cegamente que ele iria viver e testemunhar, mesmo sabendo da 

dificuldade disso acontecer. Para Samara seria um milagre.   

No dia em que Guilherme faleceu no hospital, Samara revoltou-se e disse 

coisas horríveis. Falou: não existe Deus. Não aceitou a morte de seu irmão. Depois, 
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por mais que gritasse e chorasse, não tinha mais nada a fazer, pois morte é uma 

coisa assim que não tem volta.   

Samara diz que, hoje, sua força é sua filha, a comunidade em que vive – 

vizinhos, amigos, parentes – e sua busca para entender o porquê de tudo isso. Se 

existe Deus e ele quer sempre o melhor, ela se pergunta por que seu irmão morreu, 

por que ele teve essa doença e por que sofreu tanto.  

Diz acreditar em um Deus, que em sua vida tudo dá certo, nada de negativo a 

atinge, sente-se forte. No entanto, diz não conhecer a palavra – a Bíblia. Fala que 

não basta somente a crença em Deus. Conversando com pessoas de outras 

religiões que não a sua – católica –, aprendeu que o único intermediário de Deus é 

Jesus. Nossas Senhoras, santos e adoração de imagens não são abordados na 

Bíblia. Diz que modificou sua concepção em relação aos santos: antes acreditava 

que uma santa poderia ajudar, agora já não acredita mais nisso. Comenta que a 

Bíblia é difícil de entender, pois é preciso saber interpretar. Dessa forma, Samara 

pede para o Espírito Santo sabedoria em suas leituras da Bíblia, para conseguir 

interpretá-la.  

Samara fala que câncer geralmente é uma mágoa muito grande que se teve e 

que talvez seu irmão tivesse uma mágoa, mas para chegar ao ponto de sofrer tanto, 

ela não entende e se questiona.  

Pensa que tudo o que a gente faz a gente paga, e o pecado está relacionado 

com o que se faz: matar, roubar, jogar o filho no lixo. No entanto, ao ler a Bíblia, 

descobriu que não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado, pecado é tudo 

igual, não importa se é maior ou menor o grau do pecado.  

Samara tenta não pensar em seu irmão, nas situações ruins vividas na fase 

da doença, na dor pela qual ele passou em sua luta para viver, pois ao pensar nele 

vem muita coisa na cabeça, chora, fica com raiva e acaba descontando no seu 

marido e, talvez, até em sua filha, e não tem vontade de ir para a escola onde 

trabalha. Diz que todo dia, para ir ao trabalho, passa pelo trajeto que faziam para ir 

ao hospital e isso a lembra de seu irmão. Procura pensar que, se ele estivesse vivo, 

não gostaria de vê-la sofrer, e se fosse ela que tivesse morrido, também não 

gostaria de vê-lo sofrer. Fala que esse sofrimento não vai ajudá-la, vai prejudicar sua 

saúde, vai acabar com a sua vida em família, pois ela sabe que transmite isso para 

as pessoas. Dessa forma, diz que se agarra com todas as forças à sua filha, que 

precisa dela e do seu marido e não tem culpa do que aconteceu.  
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Procura escutar as pessoas, aproveitar algo de bom que elas falem, que 

devemos pensar nos momentos alegres. Agora, Samara imagina que ele está bem e 

não está em um lugar ruim. Não sabe explicar o porquê, mas sente que ele está 

bem.  

Samara não gostaria de ver seu irmão vivo com sequelas graves. Por isso, 

imagina que era pra tê sido assim. Ele poderia ter morrido em um acidente ou 

assassinado, o que seria pior em sua opinião. Considera que o fato de ele ter vivido 

esse tempo da doença com a família, por mais sofrido que tenha sido, foi algo bom.  

Tenta não pensar em seu irmão, tenta não ir ao cemitério (diz que não gosta 

de ir a cemitérios), não consegue olhar as fotos de seu irmão (tenta não olhar as 

fotos), e quando ele vem à sua cabeça, fala: „não Jesus eu confio em ti‟, „era pra tê 

sido assim‟. Samara afirma que precisa viver, precisa lutar, pois tem uma filha, seu 

pai, sua mãe. Está tentando mudar seus pensamentos: antes só pensava nisso, só 

via isso, o que dificultava sua vida; agora, tem que viver, pois já não sabe como vai 

ser o amanhã, se estará bem ou não. Diz que não pode tratar mal as pessoas, pois 

ninguém tem culpa do que aconteceu com seu irmão. Mas afirma que nunca mais 

sua vida vai voltar ao normal, é uma dor assim que... 

Samara diz estar fazendo um esforço muito grande para não entrar em 

depressão, para não ficar doente, mas considera difícil aceitar o que aconteceu. 

Imagina que, com o tempo, pode até ser que isso mude. Está tentando viver, agora 

tem sua filha e deseja ter mais filhos. Diz que não vai parar sua vida por causa de 

seu irmão, pois se ela tivesse morrido Guilherme também estaria sofrendo. Ela diz 

que está viva, tem que viver, pois não pode estar viva para se tornar um incômodo 

ou só ver as coisas negativas. Samara lembra que Guilherme era uma pessoa 

alegre, querida, de bem com a vida, brincalhão, e que ela precisa ser assim também. 

Pra que agora né eu me trancá e ficá doente por causa disso?, questiona-se. Se 

pudesse mudar a situação, tudo seria diferente, mas diz não ter esse poder.  

Nesse momento, está buscando leituras e a ajuda de pessoas. Crê na 

existência de Deus, não tem dúvidas sobre isso. No entanto, quando seu irmão 

faleceu, passou a duvidar de Sua existência, deixou de acreditar Nele. Começou a 

questionar: cadê Deus, cadê a fé move montanhas?. Sentiu muita raiva pelo fato de 

ter acreditado tanto na melhora de seu irmão por meio de um milagre e essa 

melhora não ter acontecido. 
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As pessoas à sua volta falavam que Samara não poderia pensar assim, que a 

morte de seu irmão tinha sido para o melhor e que Deus deve ter feito o melhor, pois 

ele sempre quer o melhor. A partir disso, Samara começou a pensar na existência 

de alguém, de alguma coisa além de nós, muito pra cima de nós. Diz que não pode 

duvidar, sabe que existe um ser superior. Passou a acreditar novamente, mas 

quando para e pensa em toda essa trajetória de sofrimento, considera difícil aceitar 

e entender o que aconteceu. Tenta não pensar e busca fazer outras coisas como 

trabalhar ou brincar com sua filha.  

Samara dá um exemplo de como as pessoas à sua volta abriram seus olhos e 

a ajudaram a acreditar novamente em Deus. Diz que um dia, na biblioteca da escola 

onde trabalha, leu uma mensagem de uma mulher que perdeu um filho por 

leucemia. Antes mesmo de terminar a leitura dessa mensagem, começou a chorar. A 

responsável pela biblioteca perguntou se ela precisava de ajuda. Samara chorou e 

contou a ela sobre a morte de seu irmão, também por câncer. A moça da biblioteca 

abraçou-a e falou que, se ele faleceu, „era pra ter sido assim‟, „Deus sempre quer o 

melhor e, se ele está com Deus, está muito melhor do que nós, aqui na Terra‟. Se 

Guilherme era uma pessoa boa, querida, nunca fez mal para ninguém, ele está bem. 

Samara disse que a moça indicou algumas partes da Bíblia para que ela lesse em 

casa.  

Muitas questões surgiram para Samara em relação à morte. Ela imaginava 

que quem morre continua enxergando, está presente. Resgatou a fala da ministra de 

sua comunidade, na qual ela diz que Guilherme está dando força para todos 

rezarem – inclusive a própria ministra, que achou que não conseguiria rezar a missa 

–, pois até o momento não havia morrido um jovem na comunidade. A ministra falou 

a Samara que Guilherme estava escutando e enxergando tudo o que está 

acontecendo. Isso deixou suas ideias „tumultuadas‟: se ele tá enxergando, ele não tá 

conseguindo descansá porque eu não to bem (...) não quero isso pra ele, sofreu 

tanto e não consegue descansá por causa de mim?. Samara pensou que precisava 

melhorar porque, caso contrário, seu irmão não iria conseguir fazer uma passagem 

para outra vida, não iria descansar.  

Nesse momento, Samara pergunta-se sobre a morte: O que é a morte? Para 

onde vamos?. Muitas pessoas falam sobre isso, de diferentes maneiras, mas 

Samara questiona se é realmente possível saber sobre a morte. Ao ler a Bíblia, 

descobre que a morte é uma espécie de sono profundo, a pessoa não pode 
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enxergar o que está acontecendo, não há mais contato com o mundo terreno e, 

quando Jesus retornar à Terra, os bons irão ressuscitar. Samara diz que, agora, 

acredita nisso, guia-se pela Bíblia. Diz, no entanto, que acreditava que existia 

alguém que a impulsionava a fazer determinadas coisas. Conta, como exemplo, que 

assim que seu irmão faleceu, chamaram-na para trabalhar na escola em que está no 

momento. Disse que era algo que desejava muito, pois no local onde estava 

trabalhando não estava se sentindo muito bem. Ela dizia para Guilherme que 

gostaria muito que a chamassem para trabalhar em outro local, e ele dizia que 

quando chegasse a hora isso iria acontecer. Ele dizia para Samara ficar tranquila e 

aguentar um pouco mais. Quando estava com sete meses de gravidez, chamaram-

na, mas não a aceitaram por estar grávida. Depois de dois meses do falecimento de 

Guilherme, Samara recebeu um chamado para trabalhar em outro local. 

Imediatamente, lembrou-se do irmão: eu vi a imagem dele (...) eu vi ele sorrindo pra 

mim (...) eu pensei nele já (...) eu lembrei daquele momento que ele pegou na minha 

mão „um dia vão te chamá, calma, tenha paciência, aguenta mais um poco‟. Samara 

pensava que seu irmão estava junto nesses momentos importantes, mas diz, 

enfaticamente, que agora acredita que não, pois na Bíblia, depois que a pessoa 

morre, acabou, está em outro mundo. Dessa forma, diz que não há mais o que fazer.  

Fala que precisa lutar, viver pela sua filha, pois não sabe como vai morrer, se 

com sofrimento e dor. Pensa que Deus não dá cruz maior do que tu pode suportá. 

Sofre com o que viu durante o adoecimento de seu irmão, tem pena, dó, mas pensa 

que ele deve ter ganhado força para conseguir passar por tudo isso sem se queixar. 

Se não fosse essa força, Guilherme não ia querer viver dessa maneira. Samara 

imagina que ninguém quer morrer.  

Ao falar dessa força, Samara se lembra dos momentos de sofrimento pelos 

quais seu irmão passou no decorrer da doença ao perder a sensação das pernas, 

ficar cego, usar fraldas, comer somente por sonda. Samara diz: a gente não é nada 

e questiona-se: como é que ainda ele tentava vivê? Guilherme queria continuar o 

tratamento, mesmo sem ter condições para isso. Samara acredita que ele ganhou 

uma força de Deus para viver todo esse processo sem chorar e se queixar.  

Mesmo não entendendo todo o sofrimento pelo qual Guilherme passou, pois 

se Deus é tão poderoso poderia eliminá-lo, imagina que seu irmão ganhou uma 

força de Deus para que continuasse lutando. E, mesmo não encontrando respostas 
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para suas perguntas, não entendendo por que tudo aconteceu com tanto sofrimento, 

acredita em Deus: de certo não era pra sê, não era pra vivê.  

Samara tenta não pensar, pois tudo passou e não pode ficar sofrendo. 

Precisa pensar em si mesma, viver, não sabe sobre o amanhã, como vai ser, e não 

adianta ser uma pessoa amarga, ruim, pois irá transmitir isso para outras pessoas e 

ela não quer isso. Quer que sua filha não perceba e não sinta esse sofrimento, não 

quer que ela sofra o dia em que Samara morrer como está sofrendo pelo seu irmão, 

pois esse sofrimento é horrível, a pessoa tá morta e você não consegue vivê. 

Samara está tentando acreditar que Deus fez pelo melhor. Se fosse para o seu 

irmão estar sofrendo, numa cadeira de rodas, sem consciência, foi melhor assim.  

Seus pais estão tendo forças, superando, divertindo-se, e Samara diz não 

conseguir isso. Pensa que precisa conseguir, precisa dá a volta por cima, pois tem a 

sua filha. Tem que viver até o momento em que estiver por aqui, pois de que adianta 

estar aqui e não viver bem?  

Samara tenta não se lembrar de determinados momentos e procura nem 

conversar sobre a morte de seu irmão. Diz estar conversando comigo nesse 

momento da entrevista e que conversa com algumas pessoas que a acalmam e a 

aliviam. Comentou que em novembro fará um ano do falecimento de Guilherme e 

que nessas datas as lembranças são maiores.  

Uma dessas lembranças refere-se a quando ela ia se deitar. Como seus pais 

moram perto de sua casa, consegue vê-los. No período em que seu irmão estava na 

casa de seus pais, geralmente à noite, ele abanava para Samara da janela. Samara 

diz que acordava várias vezes à noite e sempre olhava pela janela. Quando a luz 

estava acessa, era sinal de que ele estava passando mal. Ao contar isso, Samara 

chorou muito.  

Tenta não se lembrar disso e não fazer as coisas que fazia quando Guilherme 

estava vivo. Procura se lembrar de quando ele estava bem, alegre, de suas 

brincadeiras, pois se ele estivesse vivo não ia querer vê-la sofrer. Considera muito 

difícil, mas diz que já superou muito desde a morte dele. Antes, estava se sentindo 

mal consigo, com sua alma, com seu espírito; agora, já está vivendo, já tem alegria, 

já não pensa mais nisso. Mas tem algumas coisas que não consegue fazer, como 

olhar as fotos de Guilherme. Não quer olhá-las. Também não gosta de ir ao 

cemitério. Às vezes precisa levar sua mãe até lá, mas é um lugar onde não gosta de 

ir, não pode ver aquele túmulo. No entanto, consegue se perceber melhor do que 
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logo depois de seu irmão falecer, mas diz não ser fácil: ninguém tá preparado pra 

perdê uma pessoa. E o fato de Guilherme ser jovem, com tantos planos, torna mais 

difícil aceitar a sua morte: se é uma pessoa velha que já teve uma história, tudo 

bem. Se ele fosse uma pessoa ruim, mas era uma pessoa boa. Pensa nas mães que 

perderam seus filhos, nas pessoas que morrem tragicamente, sabe que não é a 

única que está sofrendo, só que cada caso é um caso né. Diz que não consegue 

imaginar sua filha morta, pois iria morrer junto, não iria encontrar mais motivos para 

viver, ou (...) eu não consigo aceitá isso sabe. Pensa que chora tanto por seu irmão, 

imagina que se acontecesse algo com sua filha, não teria mais motivos para viver. 

Afirma que existem pessoas que aceitam numa boa a morte e considera-se 

traumatizada, pois acreditou tanto, tinha muita confiança de que seu irmão iria 

melhorar, e o desfecho da doença a deixou mal assim. Agora, acredita que era pra 

tê sido assim, pois não gostaria de ver um rapaz jovem entroncado em uma cadeira 

de rodas, com fralda. Acredita que nem ele iria se aceitar desse jeito. Agora está 

começando a pensar que Deus fez pelo melhor.  

Ao perguntar a Samara como ela imagina Deus, disse que é um ser que não 

tem dimensão, não tem explicação. Não consegue imaginar o rosto dele, nada, mas 

o imagina como uma luz tão forte, enorme, brilhante, uma energia, uma força... 

Muito mais do que isso, algo extraordinário, sem tamanho nem dimensão, 

indescritível, pois foi ele que criou tudo, o mundo. Uma pessoa muito poderosa, com 

muita força, superior, que não há ninguém que chegue perto, que chegue aos Seus 

pés. Um ser superior, que está acima de tudo e de todos. Considera difícil dizer 

como imagina Deus, pois também está à procura de muitas coisas, e muitas 

pessoas dizem coisas diferentes. Tenho que pará com isso, eu tenho que acreditá 

numa coisa e „aquilo e deu‟.  Acredita que Jesus, o filho de Deus, é um intermediário 

para nossos pedidos.  

Perguntei a Samara se ela pedia algo a Deus. Ela disse que pede para Ele 

lhe mandar em sonho, ou de alguma outra forma, um sinal de que seu irmão está 

bem, para tranquilizá-la. Pede para lhe dar muita força, porque precisa criar sua 

filha; para dar força para seus pais. Ao falar sobre isso, Samara silenciou por um 

momento e chorou.  Pede a Deus que, se puder falar algo para seu irmão, diga que 

ela e sua família o amam muito.  

Acredita que Deus envia anjos – não em forma de espírito, pois esse fica 

dormindo, volta para Deus e o corpo vira pó – em forma de gente, para dizer que 
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seu irmão está bem, tranquilo. No entanto, segundo Samara, falam só quando se 

está preparado para receber isso, não acontece quando se quer, mas a partir do 

momento que houver aceitação. Sente que ainda não está preparada para receber 

isso, pois precisa estar bem consigo mesma e ainda não aceita o que aconteceu 

com seu irmão. Mas acredita que irá receber, em forma de sonho ou de alguma 

outra maneira, um sinal que permita perceber que ele está bem. Além disso, Samara 

pede a Deus saúde para sua família, que sua filha cresça com Sua proteção e seja 

uma pessoa boa, humilde.  

Ao perguntar a Samara se já havia sonhado com seu irmão, disse que não. 

Mas lembra-se de ter sonhado algo com Guilherme, logo após seu falecimento, com 

ele doente. Contou que seu tio sentiu o momento da morte de Guilherme. Ele estava 

trabalhando na lavoura e quando estava chegando ao galpão para deixar o trator, 

parou e gritou: Guilherme, e imediatamente ligou para o pai de Samara, que 

confirmou o falecimento.  

Samara disse não ter sentido nada quando ele faleceu, nem teve sonhos ou 

visões. Falou que tem uma flor que Guilherme lhe deu quando sua filha nasceu. 

Disse que, logo quando ele faleceu, aquela flor, já seca, tinha cheiro, perfume, e 

agora não tem mais perfume.  

Samara não presenciou a morte do irmão. Disse que, quando ela e sua mãe 

chegaram ao hospital, ele já tinha falecido e estava na cama ainda, com Irmãs ao 

seu redor, seu tio e seu pai. Sua morte foi tranquila, ele simplesmente mudou de cor 

e virou-se para o lado. Não sofreu para morrer, de acordo com o que falaram.  

No momento, está envolvida com seus trabalhos e tenta não pensar, pois no 

dia em que pensa, como nesta entrevista, muitas coisas vêm à sua cabeça. Quando 

está em casa e começa a pensar nisso, logo procura fazer outra coisa, fujo logo 

disso. Acredita que ele está bem e que era para ter sido dessa forma. Está 

começando a acreditar que não se deve dar tanto valor aos santos, às imagens. Não 

sabe se está certa ou não em relação a isso, mas de acordo com as passagens que 

leu na Bíblia, não se fala na adoração de santos e imagens.  

Considera-se numa fase de transição. Foi criada na igreja católica, na qual 

existem muitos santos. Rezava muito para santos, usava amuletinhos, coisinhas de 

vários santos, mas agora não faz mais isso. A única pessoa que se pode adorar é 

Jesus, de acordo com Samara. Não está fixa em uma religião, está começando a ver 

de outra forma. O que antes considerava certo, agora vê que não é. Trouxe o 
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exemplo de Nossa Senhora: considera que não é correto idolatrá-la. Ao invés de 

adorar e fazer missas a santos, deve-se adorar a Deus, a Jesus, pois quem tem 

poder é Deus, é Jesus, e não os santos.  

Antes se considerava católica; agora, está lendo livros sobre espiritismo, de 

padres, de psicologia, a Bíblia, fala com pessoas de várias religiões. Ainda não se 

encontrou, mas diz estar melhor de espírito, de alma, mais conformada. Não está 

tão revoltada como estava quando seu irmão faleceu. Está tentando viver mais. No 

entanto, é uma dor, uma ferida que sempre estará ali, principalmente a lembrança 

dele em determinadas datas, em momentos em que está com a família.  Ao mesmo 

tempo, pensa que todos irão morrer, é a coisa mais certa que tem. Por isso precisa 

tentar viver e pensa que seu irmão não gostaria de vê-la triste, sofrendo, caso 

estivesse vivo. Fala de sua filha, que está descobrindo o mundo e dá muita alegria 

para a família. Está tentando esquecer um pouco, não pensando como pensava logo 

após o falecimento do irmão.  

Samara diz que precisa viver bem, porque não adianta estar no mundo para 

viver mal. No entanto, diz que, se pudesse, teria feito algo pelo seu irmão para ele 

viver mais e para não ter sofrido. Afirma que falar sobre o que aconteceu é diferente 

de presenciar e acompanhar todo o sofrimento. Comenta que as enfermeiras que 

acompanharam todo o processo se emocionaram quando ele faleceu, pois ele era 

muito querido, muito legal, e queriam que ele se fosse para não vê-lo sofrer mais. 

Samara acha que ele já estava se preparando para a morte.  

Relatou uma situação em que uma enfermeira contou para sua prima uma 

conversa que teve com Guilherme, na qual ele disse que estava dando muito serviço 

para ela, tendo que trocar suas fraldas, mas que, no outro dia, elas não precisariam 

mais se incomodar com isso. A enfermeira disse que fazia isso com outras pessoas, 

e ele disse que iria fazer uma viagem para longe. Dessa forma, Samara acredita que 

ele estava preparado, sabia que iria morrer.  

Após o falecimento de Guilherme, Samara ficou angustiada por achar que não 

conseguiria resolver todas as pendências de seu irmão, como os planos que ele 

tinha de vender o carro e o apartamento. Pensava: o que ele faria?, e como seus 

pais pagariam suas contas, se não sabiam a senha dele. Samara pensava que seu 

irmão ficaria ansioso, angustiado por não ter feito determinadas coisas e por sua 

família não saber como finalizá-las. Colocou-se na situação do irmão: e se eu falecê 

agora (...) e o pessoal sabe quem tá me devendo da Avon?.  
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Agora parou de pensar nisso: morreu, morreu, acabô, não existe mais. Sua 

família é quem deve resolver as pendências de seu irmão, ele não está mais 

sofrendo. Fala das coisas que vinham à sua cabeça, bestas, idiotas, que nunca 

pensou que iria pensar antes, pois a gente acha que essas coisas não acontecem 

com a gente né, e com seu irmão, jovem, forte, trabalhador, alegre e feliz. Poderia 

ter sido qualquer outra pessoa de sua família, diz Samara, mas não Guilherme. Só 

quem passa pra sabê.  

Nesse momento, Samara silenciou e em seguida falou: tu deve tá pensando 

que eu sou loca né, ou não?. Perguntei: Por quê? Ela disse: não sei, por tantas 

coisas que passa pela cabeça de uma pessoa, né.  

Perguntei sobre sua formação religiosa. Seus pais são católicos. Ela e seu 

irmão foram batizados, fizeram primeira comunhão, crisma, rezavam antes de 

dormir; quando havia tormenta, rezavam para determinada Santa, quando perdiam 

um objeto, rezavam para outro Santo. Sua avó é devota de Santo Antônio. Foram 

criados muito devotos aos Santos. Aos sábados e domingos iam à missa, a cultos.  

No entanto, em seu ponto de vista, os católicos não leem a Bíblia durante a missa, 

seguem um roteiro e não têm muito conhecimento da Bíblia como as pessoas de 

outras religiões. Diz que agora sua base é a Bíblia, um livro sagrado, pois se não 

puder se basear na Bíblia, qual será sua base?  

Samara diz que começou a frequentar novamente a missa. Vai uma vez por 

mês à missa e duas vezes por mês ao culto. Mas não acha certo as imagens e 

pretende conversar com um padre sobre isso.  

Antes de seu irmão adoecer, Samara ministrava aulas de catequese e 

considerava-se muito participante, não via empecilhos para ir à igreja, largava o que 

estivesse fazendo e ia ajudar. Atualmente, não participa com tanta frequência e não 

ministra mais aulas de catequese. Afirma que tudo muda, agora já tem uma criança 

e tudo é mais difícil.  

Quando seu irmão faleceu buscou ajuda junto a muitas pessoas. Procurou um 

missionário que lhe deu algumas passagens bíblicas sobre a morte. Também 

conversa com uma colega que trabalha na biblioteca, que é crente ou evangélica e 

que lê muito a Bíblia. Diz que, quando está em casa, do nada sente vontade de ler a 

Bíblia, mas não lê especificamente sobre a morte, abre em algum lugar e lê. Acha 

difícil entender determinadas passagens e, quando isso acontece, procura sua 

colega para tirar suas dúvidas. Antes não fazia isso, lia para a catequese alguma 
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parábola, mas não era com a frequência de agora. Às vezes, está assistindo TV ou 

sem muita coisa para fazer, ou mesmo cansada de trabalhar, para o que está 

fazendo e lê um pedacinho da Bíblia.  

Samara fala que, ao ler a Bíblia, conseguiu entender melhor a morte. Antes 

acreditava que após a morte a pessoa continuava ali, enxergando, agora sabe que 

não é assim. Diz não ter nenhum sentimento ao ler a Bíblia, mas está gostando de 

ler, está se interessando mais e sentindo vontade de lê-la.  

Fala de uma passagem do profeta Guilherme, cujo nome é igual ao de seu 

irmão, que pregava coisas boas e tentava converter as pessoas, embora algumas 

não acreditassem nele. Diz que ele era um enviado de Deus e nunca duvidou de 

Sua palavra; mesmo que as coisas dessem errado, ele acreditava.  

Samara não conversa com seus pais sobre a Bíblia, mas pretende dizer para 

não venerarem santos. Acredita que pode mudar seu pai e sua mãe, mas sua avó 

será mais difícil, pois ela é muito devota aos santos.  

Já seu marido, também católico, sabe que ela lê muito a Bíblia e comenta 

muitas coisas com ele. Seu marido ajuda muito as pessoas e venera santos. Diz que 

ela e o marido fazem parte da diretoria da capela da comunidade. 

Samara acha que não há nada pior do que o que viu e presenciou em todo 

esse processo de adoecimento e morte de seu irmão, e o que vier para sua vida não 

vai atingi-la, não vai assustá-la. Contou que já tinha perdido seus bisavós quando 

criança e lembra vagamente deles. O seu avô materno também faleceu por câncer, 

logo depois do falecimento de seu irmão, mas diz não ter se envolvido tanto com sua 

morte. Acredita que não vai sofrer mais do que já sofreu pelo seu irmão, não sofrerá 

mais do que isso por outra pessoa, vai sê a mesma quantia. Diz não temer nada, 

enfrentar tudo, e que consegue manter a calma, a paciência e a tranquilidade vendo 

uma pessoa mal, morrendo, e todo mundo gritando, berrando.  

Quando tiver condições financeiras, pretende ajudar muitas pessoas que 

passam por esse sofrimento, por toda essa caminhada de câncer, pois durante um 

ano acompanhou seu irmão na quimioterapia e radioterapia e viu como essas 

pessoas têm vontade de viver, uma força, uma garra, e acreditam que ficarão bem. 

Colocaria pessoas para incentivar, para dar esperança aos que passam por esse 

sofrimento, pois nunca se pode perder ou deixar de dar esperança a alguém. Não é 

fácil passar por isso, muitas vezes há salvação, muitas vezes não, corre-se sempre 

o risco.  
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Ao final, perguntei se Deus esperava alguma coisa dela e o que esperava. Ela 

disse que Ele espera que ela não fique abalada, que continue acreditando Nele e 

que viva bem, continue vivendo bem com todo mundo, enxergando o lado bom de 

todo mundo, pois existem pessoas carrancudas, mal-humoradas, e esse é o jeito 

delas, então procura se adaptar às pessoas e enxergá-las com outros olhos. Deus 

também espera que ela nunca perca a esperança, por mais que a minha já foi 

perdida né. Mas Samara acha que sempre se deve dar esperança, dar forças para 

as outras pessoas, viver feliz, transmitir essa alegria, tentar sempre estar de bem 

com a vida. Por maior que seja a dificuldade enfrentada, sempre estar de alto astral. 

Também acha que Deus deseja o bem para sua filha, que ela dê bons exemplos 

para sua filha e que mostre a ela sempre o caminho do bem, e que Samara faça a 

diferença na vida de alguém.  

Alguns dias após as duas etapas da entrevista perguntei a ela, por uma 

mensagem de celular, qual nome gostaria que eu utilizasse para substituir o seu e o 

de seu irmão no trabalho. Ela sugeriu Samara e Guilherme, mas disse que eu 

poderia escolher outros nomes.  
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6. CAPÍTULO VI 

ANÁLISE DA ENTREVISTA DE SAMARA 

 

1) A vivência do luto 
 
 

Logo após eu apresentar o objetivo do trabalho para Samara, ela começou a 

falar sobre a descoberta do câncer em seu irmão. “Câncer (...) uma palavra que 

choca né (...) uma palavra assustadora (...) todo mundo sabe da gravidade dessa 

doença”. As palavras de Samara remetem ao estigma que essa doença carrega, em 

nossa cultura, em que há sempre uma relação estabelecida entre o câncer e a 

morte. (CARVALHO, 1992; KOVÁCS, 1996; ARIÈS 2003 [1975]; FONSECA, 2004).  

Apesar disso, Samara conta o que, imediatamente após a descoberta do 

câncer, passou pela sua cabeça: “mas (...) isso não vem ao caso, vamo lá, vamo 

batalhá (...) vamo curá, vamo i atrás, vamo fazê”. Samara definiu-se por enfrentar a 

doença de seu irmão. Conta que todos à sua volta, inclusive a médica de seu irmão, 

diziam que ele tinha no máximo dois meses de vida, pois o câncer nos vasos 

linfáticos estendia-se por todo o corpo. No entanto, Samara acreditou “cegamente” 

que Guilherme ficaria bom, pois no seu entendimento, “para Deus nada é 

impossível, por pior que seja a situação”.  

Com o passar do tempo seu irmão foi piorando cada vez mais, mas mesmo 

assim, Samara diz que tinha uma força interior que a movia. Acreditava que um 

milagre aconteceria com Guilherme, e ele ficaria bom. Diz que acreditou 

“cegamente” nisso. No entanto, em um determinado momento, uma pessoa próxima 

lhe disse que Deus não faz um milagre desses, e que ela devia tirar isso de sua 

cabeça, pois seu irmão já não enxergava, tinha perdido a sensação das pernas e 

não se alimentava, pois esse tipo de câncer avança muito rapidamente na corrente 

sanguínea, no cérebro e na medula óssea. 

Ao ouvir isso, Samara sentiu um impacto. Mas ao olhar para seu irmão, 

deitado na cama, no estado de sofrimento em que se encontrava, pensou: “acho que 

é realmente quase impossível”. A partir desse momento, já não acreditou tanto na 

possibilidade da cura do seu irmão. Samara pensou se ela e sua família não 

estariam “amarrando” Guilherme aqui. Pensou se era o caso de continuar vivo 
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sofrendo da maneira como estava ou se era melhor “pega e vai, se solta pra Deus”. 

Um dia, perguntou a seu irmão: “Guilherme (...) se Jesus vier te buscar tu vai, tu 

quer ir com ele?”. Seu irmão respondeu: “quero”.  

No final do processo de adoecimento de seu irmão, Samara vivenciou 

sentimentos de incerteza quanto à cura e começou a aceitar a possibilidade da 

morte de Guilherme. Deparar-se com todo o sofrimento de seu irmão, e com seu 

declínio físico no processo final da doença, fez com que ela pensasse que a morte 

poderia ser o melhor caminho, pois libertaria seu irmão do sofrimento.  

Esse movimento de Samara, a partir da visível possibilidade da morte de seu 

irmão, caracteriza o luto antecipatório, um processo psicossocial no qual se começa 

a viver a perda futura do ente querido, mesmo antes de sua morte (RANDO, 1986 e 

2000 apud FONSCECA, 2004; ROLLAND, 1998 [1991]; FONSECA, 2004).  

 Samara, ao refletir sobre a trajetória de seu irmão durante o processo de 

adoecimento, afirmou que, se isso tivesse acontecido com ela, não gostaria de 

passar por todo o sofrimento que ele viveu durante o tratamento da doença. 

Preferiria “morrê logo” ou “querê a morte duma vez” ao invés de lutar, sabendo do 

risco que se tem de não sobreviver. Coloca dúvida sobre suas próprias condições de 

passar por tudo o que seu irmão passou.  

A morte “duma vez”, rápida, indolor, sem sofrimento, parece ser considerada 

por Samara como a “boa morte”. Uma morte que, no imaginário social de hoje, 

parece ser a melhor forma de morrer, conforme nos fala Kovács (1992, 2003), por 

ser rápida, indolor, sem sofrimento. Diferentemente da morte “gradual”, considerada 

a “boa morte” na época em que se tinha uma familiaridade maior com a morte, 

denominada por Áries (2003 [1975]) de morte domada, na qual, ao se saber 

morrendo, a pessoa buscava resolver suas pendências, despedir-se de seus 

amados, vivenciar realmente o processo de morrer e ser protagonista de sua própria 

morte: “o moribundo não devia ser privado de sua morte. Era preciso também que 

ele a presidisse” (ARIÈS, 2003 [1975], p. 233).  

Samara encontra-se na adultez, um período do ciclo de vida em que o 

trabalho, as demandas familiares e as demais atividades não dão espaço para 

pensar na possibilidade da morte de um ente querido. A morte, neste momento da 

vida, parece estar afastada da própria consciência, como afirma Kovács (1992). 
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Assim, a morte de seu irmão, mais novo que ela, também na idade adulta, irrompeu 

como algo inesperado. 

Samara diz sofrer muito ao lembrar-se do que viu seu irmão passar. Relembra 

seu desespero ao ver seu irmão fraco, sem condições de caminhar, caindo, 

arrastando-se para o tratamento. E, a cada vez que passa pelo hospital onde 

Guilherme fazia o tratamento, surgem lembranças dos sofrimentos de seu irmão, e 

do seu próprio sofrimento ao vê-lo naquele período. Ela considera difícil lidar com 

isso. Essas lembranças frequentes fazem parte do processo de elaboração do luto, 

de acordo com Parkes (1998 [1996]), e são necessárias, para o autor, 

principalmente se a perda não foi totalmente aceita. Elas costumam intensificar-se 

em datas especiais.  

Samara lembrou o aniversário de seu irmão e os encontros festivos em 

família, como o aniversário de um ano de sua filha, e o quanto desejou a presença 

de seu irmão e sentiu-se triste com sua ausência. Essas reações de aniversário são 

apontadas por Cassorla (citado por KOVÁCS, 1992), Bromberg (2000), Walsh e 

McGoldrick (1998 [1996]) e WHITE (2008 [2006]). Esses autores dizem que nessas 

datas significativas para a pessoa, comemorações familiares, festas, aniversários ou 

datas de mortes, as lembranças do ente querido manifestam-se com mais 

intensidade, e os sentimentos advindos da perda, considerados de alguma forma 

superados, podem ser vividos novamente. 

Ao ser “invadida” pelas lembranças do sofrimento de seu irmão no período do 

tratamento da doença, Samara esforça-se para “apagá essas imagens”, tentando 

não se lembrar de Guilherme, e tentando não fazer o que fazia quando ele estava 

vivo. Essas tentativas são frustradas, na medida em que as lembranças voltam 

conforme ela entra em contato com os lugares e as datas que lembram seu irmão e 

sua relação com ele. Parkes (1998 [1996]) diz que essas tentativas conscientes para 

amenizar e fugir da dor do luto podem, justamente pelo esforço que exigem para não 

lembrar, fazer com que as lembranças se tornem ainda mais presentes.  

Uma forma que Samara encontra para “apagá essas imagens” de sofrimento, 

é tentar lembrar-se de seu irmão quando ele estava bem. Relembra o quão 

brincalhão, alegre, legal, querido e bom ele era. Procura lembrar os momentos em 

que se divertia com ele. Esse movimento de relembrar os momentos felizes, 

deixando de lado os aspectos negativos vividos na relação, constitui, de acordo com 
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Parkes (op.cit.), uma das tarefas do trabalho de enlutamento, no qual, muitas vezes 

há uma “idealização” da pessoa morta, preservando-se na memória somente 

aqueles aspectos positivos que se quer perpetuar.  

Ao mesmo tempo em que tenta lembrar os momentos felizes com seu irmão, 

para amenizar sua dor e, também, incorporar em si e na sua vida o lado bom de 

Guilherme, Samara sente necessidade da presença de seu irmão, mesmo “sabendo, 

sentindo que ele tá bem”.  

Essa necessidade da presença de Guilherme manifesta-se como sentimentos 

de vazio. “É uma ferida que sempre vai tá ali, nunca vai cicatrizá plenamente”. 

Parkes compreende esse sentimento de vazio como uma perda de uma parte do 

próprio self, “uma experiência de dano ao self” (PARKES, 1998 [1996], p. 124).  

Samara diz que carregará esse vazio para o resto de sua vida, pois acredita 

que sua vida não voltará mais ao normal, não será mais a mesma coisa. Diz que 

quando está em uma festa ou no aniversário de alguém pode até rir, conversar, mas 

isso não é vivido como antes. É vivido agora como se algo estivesse faltando: “há 

um vazio dentro da pessoa”, diz Samara. 

Ao mesmo tempo em que Samara afirma que sua vida nunca mais voltará ao 

normal, diz: “quem sabe com o tempo tudo bem”. Samara ainda está imersa na dor 

do luto, na tristeza da perda, no desejo da presença do irmão, mas, ao mesmo 

tempo, vislumbra uma possibilidade de que essa dor passe, tendo a consciência de 

que sua vida não será mais a mesma, e ela não será mais a mesma. Uma parte sua, 

relacionada ao irmão, foi perdida, e uma nova identidade deverá ser construída com 

a presença dessa ausência em sua vida, como diz White (2008 [2006], p. 21). 

Também, as relações na família, seu próprio papel na família e nos encontros 

familiares se transformará – e já está se transformando – com a ausência de 

Guilherme, pois agora já não mais vivencia o papel de “irmã mais velha”, mas é a 

“única filha” de seus pais.  

Samara relata que em alguns momentos chora muito, e depois se sente 

aliviada. Lembra-se de como se sentiu após o falecimento do seu irmão, e compara 

esse momento ao modo como se sente agora. Considera que melhorou desde a 

morte de seu irmão: “tinha vezes que eu falava e nem conseguia falá né, chorava, 

chorava, agora eu já consigo falá”.  
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Ela percebe que houve mudanças e reconhece a forma como viveu a fase 

inicial do luto, com muito choro, tristeza, ansiedade, desamparo, protesto, sensação 

da presença de Guilherme, além de raiva, desespero e desorganização. A descrição 

que Samara faz dessa vivência coincide com as colocações de Bowlby, Parkes e 

Bromberg. Samara reconhece que está iniciando um processo de recuperação e 

reorganização, embora ainda viva momentos de muita tristeza, choro, lembranças 

frequentes de seu irmão e raiva.  

Samara percebe que houve mudanças em seus sentimentos e 

comportamentos desde a morte de Guilherme. Afirma que já superou bastante a 

situação: “porque eu tava muito mais mal comigo mesmo sabe, com a minha alma 

assim, com meu espírito (...)”. Sente-se melhor em seu “interior”, e relata que já está 

“vivendo”, já se sente alegre e “não pensa mais nisso”. No entanto, considera esse 

processo muito difícil.  

Samara conta que se sentia deprimida, sem vontade de sair, sem vontade de 

trabalhar, de ir para a escola, sentindo-se “num beco assim que tu não tem mais 

saída”. Também conta que quando pensa em seu irmão, muitas coisas lhe vêm à 

cabeça, principalmente as lembranças do período em que ele fez quimioterapia. As 

imagens da dor de seu irmão e de sua luta para viver são frequentes, e com isso, 

acaba chorando, sentindo raiva das pessoas à sua volta, de seu marido, de sua 

filha. Tenta não pensar nas coisas ruins que viu seu irmão passar, não ir ao 

cemitério nem olhar as fotos dele. Diz que antes só pensava nisso, “só via isso”, e 

agora tenta não pensar mais nele: “tô tentando assim mudá a minha (...) cabeça”, 

pois senão “não vale a pena”, não vive, e “eu tenho que vivê”. Samara conta que 

está fazendo um esforço enorme para não entrar em depressão, não ficar doente, 

“mas se tu pará e pensá é muito difícil de tu aceitá”. Diz que está tentando levar sua 

vida “pra frente”.  

Samara está envolvida com seus trabalhos, com suas atividades. Quando as 

lembranças do irmão a invadem, procura fazer outra coisa.  

De acordo com Bromberg (2000), Samara manifesta sentimentos de tristeza, 

sofrimento, dor mental, muitas vezes precipitados por eventos externos.  



129 
 

Samara diz sentir-se aliviada após chorar e já consegue falar sobre o irmão, 

mesmo com alguns episódios de choro. Ela ainda anseia por sua presença e o 

idealiza.  

As tentativas de se afastar da dor e reiniciar o seu fluxo de vida são formas de 

enfrentar a situação, até que a realidade da perda possa ser assimilada aos poucos 

e a vida possa ser revista e reconfigurada sem a presença de seu irmão. Segundo 

Parkes (1998 [1996]), “ninguém absorve de uma só vez a realidade de um evento 

tão importante como um luto” (p. 170). 

Samara afirma que seu sofrimento não a ajudará em nada e prejudicará sua 

saúde e a relação com sua família. Pensa que seus sentimentos serão transmitidos 

para as pessoas à sua volta. Esforça-se para conseguir “dar a volta por cima”, 

principalmente ao ver seus pais bem, divertindo-se e tendo forças para superar a 

situação, e sua filha, que depende de seus cuidados. Nesse sentido, o fato de 

observar seus pais bem, vivendo a vida, ao mesmo tempo em que a impulsiona para 

a melhora, dificulta a vivência do luto, por levá-la a pensar que precisa melhorar, que 

não pode ficar triste, como se não lhe fosse permitido sofrer a morte de seu irmão, 

pois a perda de um filho é considerada mais dolorosa que a perda de um irmão. 

White (2008 [2006]) fala sobre o luto de irmão e o quanto a vivência desse luto é 

vista no meio social como algo que deve ser solucionado logo.  

Samara diz que sua filha, seu trabalho, sua mãe e seu pai são os motivos de 

seu viver e a impulsionam para a vida. Quer ter mais filhos, quer seguir sua vida e 

diz que não vai parar sua vida por causa de seu irmão. Não quer ser considerada 

um “estorvo”, uma pessoa “amarga, ruim”, pois seu irmão era alegre, querido, de 

bem com a vida, brincalhão. “Então eu também tenho que sê assim, pra que agora 

né eu me trancá e fica doente por causa disso”.  

Ao falar isso, Samara aponta para um processo de identificação com 

Guilherme, que é considerado por Parkes (1998 [1996]) importante para o trabalho 

do luto e para a construção de uma nova identidade, assimilando os aspectos 

positivos como partes de si mesmo (self). Segundo Parkes, essa identificação pode 

não ser permanente: “Episódios de proximidade agradável são seguidos por 

períodos de tristeza e solidão, e a identificação ocorre apenas de modo 

intermitente.” (PARKES, 1998 [1996], p. 132).  
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Samara diz que se pudesse fazer algo para modificar a situação, o faria, mas 

não tem esse poder.  

Esses sentimentos de sofrimento intenso intercalam-se com seu esforço de 

voltar para a vida em um movimento de oscilação entre o passado e o futuro. São 

oscilações que fazem parte do processo de luto, e caracterizam o que Stroebe & 

Schut (2001) (citados por PARKES, 2009 [2006]) denominam de “orientação para a 

perda” e “orientação para a restauração”. Esse processo dual, de acordo com 

Parkes (1998 [1996]), possibilita uma gradual tomada de consciência da perda e 

possibilita à pessoa dar um sentido à situação vivenciada.  

Defronta-se com a inevitabilidade do sofrimento humano diante da morte ao 

afirmar que não quer que sua filha sofra no dia em que ela morrer, pois o que está 

sentindo é “horrível”, “a pessoa tá morta e você não consegue vivê”.  

A vivência simultânea da gravidez, nascimento da filha, adoecimento e morte 

do irmão ressalta a condição humana que vai “do nascimento à morte” e enfatiza as 

questões sobre o sentido da vida e suas vicissitudes: ganhos, alegrias, perdas e 

tristezas. O nascimento e a morte são eventos do ciclo vital que implicam demandas 

diferentes e conflitantes, conforme apontam Walsh e McGoldrick (1998 [1991]). Para 

essas autoras, a necessidade de buscar forças para cuidar da filha, que depende 

dela, pode provocar um bloqueio na vivência do luto e tornar esse processo mais 

longo. No entanto, a evolução de Samara não permite falar em bloqueio do processo 

de luto.  

Reorganizar a vida sem o irmão é um dos trabalhos do luto. É uma transição 

que envolve mudanças de papéis, nas relações familiares, e até mesmo na própria 

identidade. Samara está tendo que lidar com todas essas mudanças, reformulando a 

constelação familiar. Essas são, segundo Parkes, transições psicossociais que 

envolvem transformações de determinados aspectos da vida anteriormente 

considerados como garantidos e certos, até que esse “mundo presumido” é 

colocado em questão. A pessoa precisa incorporar novas crenças e concepções que 

lhe possibilitem adaptar-se à nova situação vivenciada.  

Ao perguntar para Samara sobre perdas anteriores, ela conta que já havia 

vivenciado a perda de seus bisavós paternos e de seus avós, quando criança, e a 

morte de seu avô materno, quatro meses depois da morte do seu irmão. Diz que a 
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perda de seus avós e bisavós na infância foi “normal”, e lembra vagamente do que 

aconteceu. Já a perda de seu avô materno, um avô “muito querido” que morreu de 

câncer como seu irmão, logo depois da morte dele, ela diz não ter sido totalmente 

vivenciada por estar imersa na dor da perda de Guilherme. 

A perda de seu irmão é considerada por Samara o pior que já aconteceu em 

sua vida. Afirma que, depois disso, nada mais a atingirá, assustará, abalará ou a 

deixará com medo, e que não irá sofrer com a perda de outra pessoa mais do que 

está sofrendo pelo seu irmão, no máximo será “a mesma quantia” de sofrimento.  

Uma fonte de apoio para o processo de luto de Samara centrou-se na 

comunidade em que vive. Os vizinhos, os amigos, os parentes e os membros da 

igreja da qual participa “dão força pra gente” e falam para Samara que “foi melhor 

assim”. A busca de ajuda em leituras da Bíblia, em livros de psicologia e espiritismo 

e conversas com pessoas que passaram por situações semelhantes à sua também 

a ajudaram a enfrentar a situação. Esses aspectos serão apresentados mais 

detalhadamente na próxima dimensão da análise: a espiritualidade. 

 

 

2) A vivência da espiritualidade  

 

Nascida em uma tradição católica, Samara, desde criança, vivencia alguns 

rituais relacionados a essa tradição no contexto familiar. Ela e seu irmão foram 

batizados, fizeram a primeira comunhão e a crisma na Igreja Católica. Rezavam 

todas as noites antes de dormir. Conta que desde a infância sua família reza para 

Santos, e para cada um há uma solicitação específica: desde a reza para achar 

objetos perdidos, até a reza em dias de tormenta. Diz que foram criados “muito (...) 

devotos a santos”. Sua avó, principalmente, é muito devota a eles, especialmente a 

Santo Antônio.  

A oração à noite e a frequência à missa são outras práticas que ela e sua 

família costumam manter.  

Conta que, antes de seu irmão morrer e do nascimento de sua filha, era muito 

mais ativa na igreja, ensinava catequese, organizava o mural, levava flores quando 
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necessário. Nada era empecilho para ir à igreja “largava tudo e ia”. Agora, com as 

demandas de sua filha, essa participação diminuiu um pouco, e com a morte de seu 

irmão deixou a catequese e começou a levantar alguns questionamentos em relação 

a Deus e à igreja.  

Samara acreditava que para Deus “nada é impossível”. Por mais complicada 

e difícil que fosse a situação, ela seria enfrentada, Deus poderia intervir e melhorá-

la. Ela se apoiou nessa crença desde o diagnóstico da doença, e durante o 

adoecimento de seu irmão. Acreditou “cegamente” em sua cura, independentemente 

do que as pessoas ou a médica falavam.  

Logo após o diagnóstico do câncer, decidiu enfrentar a doença do irmão em 

prol da cura, e dizia “vamo curá, vamo i atrás, vamo fazê”. Disse que não duvidou 

nem um minuto de que Guilherme iria ficar bom, tinha “uma força interior” que a 

movia, e ela acreditava que um milagre ia acontecer e que seu irmão iria viver e 

“testemunhar”.  

Samara estabeleceu uma relação de corresponsabilidade com Deus. Fazia a 

sua parte, ajudando o irmão, e pedia a Deus pela cura, já que para ele “nada é 

impossível” e “Deus pode, Deus é capaz, Deus pode salvá ele”, valendo-se de um 

estilo de enfrentamento religioso de “colaboração” com Deus, de acordo com 

Pargament (2007/1998).  

A reação de Samara mostra reações usuais no luto antecipatório. Por um 

lado, uma dificuldade em reconhecer o processo de morrer do irmão, não 

enxergando a gravidade da situação, e por outro lado, uma abertura para a 

esperança e para a espera de um milagre (ROLLAND,1998 [1991]; KÜBLER-ROSS, 

1981 [1969]).  

O paradoxo inconscientemente vivido – “ele vai viver” e, ao mesmo tempo, 

“ele vai morrer” – deu lugar à consciência do que estava acontecendo e o “ele vai 

viver” deslocou-se para o “ele vai morrer”.  

A evidência da morte do irmão modificou sua relação de colaboração com 

Deus, e Samara revoltou-se. Conta que no dia em que seu irmão morreu, no 

hospital, falou “coisas horríveis”, como “não existe Deus”.  

O movimento anterior, de crença, que ela mesma denominou “cega”, 

bloqueou em parte a vivência da perda antecipada do irmão. O período no qual ela 
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poderia ter se preparado, de alguma forma, para a morte do irmão, foi vivido com 

tanta fé na cura, que pode ter inibido a aproximação com a realidade do processo do 

morrer de Guilherme.  

Pargament (2007) salienta que as crenças espirituais nem sempre auxiliam na 

resolução de nossos problemas. Podem, também, ser parte deles. Se, por um lado, 

a crença em Deus e a “força interior” que Samara sentiu durante o tratamento do 

irmão a impulsionaram para a ação, por outro lado, a impediram de defrontar-se com 

a realidade, intolerável aos seus olhos: a de que seu irmão iria morrer. Assim, o 

choque vivido com a perda de seu irmão foi muito grande, “tremendo”, como ela diz, 

e abalou-a profundamente.  

Samara passou a duvidar da existência de Deus: “no momento que ele 

morreu eu não acreditei mais, sabe, eu fiquei tão, com tanta raiva que eu não 

acreditei mais nisso”. Questionou-se: “cadê a fé move montanhas?” Wortmann e 

Park (2009) falam do abalo na fé como um dos processos envolvidos na vivência da 

perda de um ente querido e no respectivo processo de luto. 

Torna-se importante diferenciar, aqui, dois aspectos: 1) a raiva e a não 

aceitação da morte de Guilherme manifestam sentimentos que fazem parte do 

processo de luto, dizem respeito à dimensão psicológica envolvida nesse processo; 

e 2) a descrença em Deus envolve dimensão espiritual desse processo. 

Pargament (2007) considera que situações que questionariam as crenças 

pessoais e instalariam conflitos com Deus e com o que é considerado sagrado 

caracterizam “lutas espirituais”. A colaboração que Samara estabeleceu com Deus 

baseou-se em uma confiança na reciprocidade entre a aceitação dos princípios 

cristãos e a recompensa vinda de Deus.  

O fato de Guilherme ser uma pessoa boa o isentaria de passar pelo 

sofrimento e pela morte nesse momento da vida. Associa o câncer a “uma mágoa 

muito grande” que ele pode ter tido, mas não o associa com algum pecado que ele 

possa ter cometido e por isso não deveria ter passado por tanto sofrimento.   

A crença em um Deus bom, que faz coisas boas para as pessoas boas – que 

não cometem pecados graves – é colocada “em questão” por Samara, quando o 

irmão morre. Inclusive, ela observa que “tanta gente ruim nesse mundo que também 

não acontece nada”. Esta reação configura um dos tipos de luta espiritual apontados 
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por Pargament (2007), uma tensão entre o indivíduo e o divino, e o conflito entre a 

concepção de um Deus bom – que supostamente assegura coisas boas para 

pessoas boas – e o fato de uma pessoa boa ter passado por tanto sofrimento e a 

morte. 

Segundo Pargament (2007), as crenças em um Deus amoroso e todo 

poderoso tornam-se vulneráveis quando as pessoas se deparam com o sofrimento e 

com o que consideram uma injustiça em suas vidas.  

As “lutas espirituais”, os conflitos de Samara com Deus e com as concepções 

do divino até então tidas como certas, caracterizam o início de um processo de 

transição espiritual, ao lado das transições psicológicas e sociais envolvidas pelo 

luto.  

O estilo de enfrentamento religioso, antes considerado colaborativo, torna-se 

acusatório, pois, para Samara, Deus, capaz de tudo, foi o responsável pela morte do 

irmão.  

Nesse ponto, Samara exige reciprocidade, exige a bondade de Deus, pois, já 

que estava fazendo a sua parte, e seu irmão também, Deus deveria atendê-la. 

Samara vivenciava uma fé mítico-literal, em que há a exigência de uma 

reciprocidade cósmica (FOWLER, 1992 [1981]).  

Nesse sentido, Campanini (2011, p. 65) ajuda-nos a compreender essa 

dinâmica: “a experiência de pedir e não ser atendido atinge o modo de viver a fé e 

obriga a ressignificações, ou seja, a manter os significados iniciais, transformá-los ou 

abandoná-los”.  

Samara considera a morte do irmão uma injustiça. Não entende como um 

Deus que, a princípio, é um Ser bondoso e justo, pode levar jovens e deixar pessoas 

mais velhas que desejam morrer sofrendo nos asilos.  

Agora, Samara está tentando buscar respostas para suas perguntas, pois não 

consegue entender o que aconteceu. Não encontra explicações para tanta luta, tanto 

sofrimento, para, no final, a morte ser a vencedora. Questiona-se: “Por que Deus fez 

ele sofrer tanto e duma hora pra outra levô ele?”, “Por que Deus fez isso? Porque se 

Deus quisesse que é um ser tão superior podia ter melhorado né por pior que tava a 

situação dele”, “se pra Deus tudo é possível né por que que não aconteceu alguma 
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coisa com ele, por que não aconteceu um milagre”, “Por que isso? Por que ele?”, 

“Por que que deu essa doença?”  

Considera difícil de entender isso, e não encontra respostas para seus 

porquês. Diz que começou a trabalhar para não ficar pensando nisso, pois se fica 

em casa, começa a tentar buscar uma “solução”, “tentando ã vim alguma resposta, 

só que tem coisas que não tem resposta, não sei”. 

Samara diz que em alguns momentos se desanima e pede a Deus para lhe 

dar forças e sabedoria para conseguir entender tudo isso: “que me dê uma luz pra 

mim entendê por que foi assim desse jeito e duma ora pra outra”.  

Essa concepção de um mundo justo, onde se espera que as atitudes corretas 

sejam recompensadas por Deus e o que é incorreto seja punido, faz parte da 

dinâmica de quem se encontra nesse estágio de fé.  

Samara começou, também, a questionar algumas concepções de sua religião, 

e a forma como vivia a sua religião. Essas dúvidas vividas por Samara caracterizam 

a luta espiritual intrapessoal, segundo Pargament (2007).  

Parou de frequentar a Igreja Católica e começou a buscar ajuda em leituras 

da Bíblia. Isso teve início quando, ao entrar em contato com um missionário, ele lhe 

indicou passagens bíblicas relacionadas à morte. Samara começou a ler essas 

passagens e isso fomentou sua vontade de ler mais a Bíblia. Agora, não lê assuntos 

relacionados somente à morte como no início, mas costuma abri-la em algum lugar e 

lê um trecho, quando lhe dá vontade: “muitas vezes quando eu tô em casa vejo a 

Bíblia, porque eu tenho duas Bíblias né, do nada sabe, enxergo a Bíblia lá e começo 

de lê a Bíblia, me dá uma vontade, não se te dizê”. Conta que muitas vezes deixa o 

que está fazendo – estudando, fazendo seus trabalhos de aula, assistindo novela ou 

“amuando”, sem fazer nada – para ler a Bíblia. Em alguns momentos, quando se 

sente cansada e estressada, para o que está fazendo e vai ler a Bíblia.  

Samara diz que algumas partes da Bíblia são difíceis de entender, e quando 

não entende algo, solicita ajuda, para tirar suas dúvidas, de uma colega de trabalho 

(que Samara acredita ser evangélica) que conhece muito a Bíblia.  

Ela conta que antes da morte de seu irmão não costumava ler a Bíblia dessa 

maneira, não tinha esse interesse. Lia somente para ministrar as aulas na 

catequese. Agora, tem vontade de ler a Bíblia e gosta de fazê-lo; no entanto, diz que 

a sua leitura não provoca reações emocionais. Essas leituras a estão ajudando a 
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entender alguns aspectos da vida, como a questão da morte e do pecado. Um dos 

aprendizados que teve com a leitura da Bíblia é que não existe “pecadinho, 

pecadão, pecado é pecado, pecado é tudo igual, não importa se é maior ou menor”, 

o que a ajudou a entender alguns aspectos de sua crença. Muitas vezes, prioriza 

essa leitura em detrimento de outras atividades, como a de assistir televisão.  

Ela passa a vivenciar a sua religiosidade de uma maneira diferente de como 

vinha fazendo até o momento. Gosta de ler a Bíblia e sente vontade de fazê-lo, o 

que não acontecia antes. Sua religião assume a posição de um “sentimento mestre”, 

no sentido do qual nos fala Allport (1970). Passa a ser vivida como uma fonte de 

significados, como uma “religião intrínseca”, diferentemente de antes, em que era 

vivida em sua forma “extrínseca”, de forma mais convencional, na qual lia a Bíblia 

somente para dar aulas de catequese.  

Essa transição de Samara, da vivência de uma religião extrínseca para a 

vivência de uma religião intrínseca, também caracteriza a passagem para uma etapa 

do desenvolvimento religioso descrita por Amatuzzi (2000; 2001; 2004), a do adulto 

jovem, em que a religião passa a ser vivida de forma mais profunda, baseada em 

uma experiência pessoal e reflexiva. Nesta etapa, a religião e a vida da pessoa 

começam a se integrar.  

Samara retoma aos poucos a frequência à missa, de forma mais reflexiva. 

Compara a religião católica com outras religiões, em que as pessoas sabem a Bíblia 

“de cor e salteado”, discutem e argumentam sobre ela, diferentemente dos católicos: 

“não temo esse argumento que nem outras religiões tem (...)”. E reflete: “A Bíblia é o 

livro que Deus deixô, e se eu imaginá assim que não posso me baseá na Bíblia 

então vou me baseá em quê?”. Diz que, agora, esse livro sagrado é a sua base.  

Aproximando-se das visões pentecostais, já considera que não é correto dar 

tanto valor aos santos, adorar santos e imagens e rezar e fazer missa para santos. A 

adoração deve ser feita a Jesus, a Deus, e não mais aos santos. E as missas e os 

cultos devem ser destinados a Eles. Esse movimento implica uma revisão de suas 

raízes, pois cresceu em uma família “devota a santos”: “eu tinha amuletinhos, 

coisinhas de vários santos”. Samara considera-se em um momento de transição. 

Não diz que os católicos estão errados, pois “cada um tem um Deus e deu, sabe, 

cada um acredita (...) em alguma coisa, e tem que respeitá, cada um vê dum jeito, 

cada um vê duma forma né”. No entanto, está aberta a pensar de outros modos. 



137 
 

Samara fala, inclusive, que quer conversar com seus pais a respeito da 

adoração a santos, para alertá-los para isso: “de repente meu pai e minha mãe eu 

consigo mudá”. Também fala de sua avó, que é muito devota a santos, mas que ela 

é mais difícil de mudar.  

“Eu ainda não me achei”, diz Samara em relação à sua crença religiosa. Lê 

livros de espiritismo, de padres, de psicologia, lê a Bíblia, conversa com pessoas de 

várias religiões. Sua revolta inicial com Deus, sua descrença em relação à existência 

Dele, seu afastamento da igreja e suas lutas espirituais abriram espaço para uma 

busca mais própria do sagrado. Samara procura um caminho para manter seus 

laços com o sagrado de uma forma que a satisfaça pessoalmente.  

Pargament (2007) ensina que, quando tocadas pelo sagrado, as pessoas 

buscam conservá-lo e preservá-lo. No caso, Samara abandona o modo anterior de 

aceitação literal das afirmações religiosas e passa a viver a sua espiritualidade por 

um caminho mais racional: lendo a Bíblia e livros de diferentes orientações, na 

busca de aprofundar seus conhecimentos e refletir sobre as questões fundamentais 

da vida, como a criação do mundo, os propósitos da vida, a morte, o que é sagrado 

e o que é profano.  

Esse movimento que Samara está fazendo, de reaproximação de sua crença 

com outro olhar, mais reflexivo, profundo e atento às crenças anteriormente tácitas, 

para avaliá-las e colocá-las em questão, caracteriza a transição para o estágio da fé 

individuativo-reflexiva, proposto por Fowler (1992 [1981]).  

Nesse estágio, o questionamento da própria identidade e das crenças 

associadas a ela fomenta a construção de uma nova identidade, baseada em 

escolhas e experiências pessoais, que já não dependem de um olhar externo para 

se concretizar.  

O sagrado para Samara já não se centra em símbolos antes considerados 

sagrados em si mesmos, mas centra-se em Deus. E é a Ele que recorre quando lê a 

Bíblia e encontra dificuldades para interpretá-la, por exemplo: “eu peço pro Espírito 

Santo me dê sabedoria pra quando eu to lendo, que eu consiga interpretá aquilo”.  

A leitura da Bíblia surge como um suporte espiritual importante para Samara, 

que a ajuda a enfrentar espiritualmente a situação que vivencia.  
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Outro caminho encontrado por Samara para construir um novo significado 

para sua vida e manter a conexão com o sagrado é o desejo de ajudar outras 

pessoas que estão fazendo a “caminhada do câncer”, e passando por sofrimentos 

semelhantes aos que o seu irmão viveu. Pargament (2007) caracteriza esse 

movimento como o “caminho da ação”. É outra forma de conservar e preservar o 

sagrado em sua vida.   

Samara diz que no dia em que tiver condições financeiras pretende colocar 

pessoas para ajudar quem está vivenciando o câncer. Diz que admira as pessoas 

que passam por todo esse sofrimento, “são pessoas guerreiras”, pois não é fácil 

viver isso, “e muitas vezes tu se salva né, e muitas vezes não né, tu corre sempre o 

risco”.  

Samara quer levar esperança às pessoas que estão vivenciando essa 

doença, “por mais que a minha já foi perdida”. Nesse caminho, Samara aproxima-se 

de outra etapa do desenvolvimento espiritual, a etapa do adulto, descrita por 

Amatuzzi (2000; 2001; 2004), na qual as ações criativas começam a ser pensadas e 

concretizadas. Walsh e McGoldrick (1998 [1991]) também falam da criatividade e 

das realizações como manifestações do crescimento pessoal que pode advir da 

perda de um ente querido. Samara começa a viver a espiritualidade e a religião por 

meio da ação, da ajuda aos outros. A perda de seu irmão e o sofrimento advindo 

dessa perda a impulsionaram a transformar criativamente uma situação negativa em 

algo positivo e construtivo. Como nos diz Frankl (2008 [1981]): “Quando já não 

somos capazes de mudar uma situação – podemos pensar numa doença incurável, 

como um câncer que não se pode mais operar –, somos desafiados a mudar a nós 

próprios.”. (p. 136-137). 

Samara realizou, a partir de seus questionamentos espirituais, vários 

movimentos para efetuar uma “acomodação cognitiva”, o que envolve novas 

concepções sobre si, sem seu irmão. Ela retomou a sua crença – rejeitada 

temporariamente no período de revolta contra Deus –, está buscando novas formas 

de entendimento espiritual por meio de leituras da Bíblia e de livros de diferentes 

orientações religiosas, e está voltando-se para o desejo de cuidar de pessoas que 

têm câncer, como uma forma de dar um sentido maior à sua vida.  

Ao perguntar a Samara o que Deus espera dela, ela diz: “que eu faça a 

diferença na vida de alguém”.  
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“Esta é uma das finalidades da perda na nossa vida. Ela nos faz mais 

completos. Ela ajuda a profundar a maneira como entendemos os outros. Ela nos 

liga uns aos outros de um jeito que nenhuma outra lição de vida é capaz de fazer. 

Quando somos unidos pela experiência da perda, nós nos tornamos mais solidários, 

generosos e sensíveis.” (KÜBLER-ROSS, 2004 [2000], p. 78-79). 

Samara diz que ela imaginava Deus como um ser que “não tem dimensão, 

não tem explicação”. Não consegue imaginar um rosto, só uma luz enorme, forte, 

brilhante, uma energia, uma força, um sol, muito mais do que isso, algo 

extraordinário, que não se sabe do tamanho e da dimensão, pois ele criou tudo. 

Imagina que é uma pessoa muito poderosa, com muita força, superior, um ser “que 

não tem ninguém que chegue perto, que chegue aos pés dele”, “um ser superior (...) 

que tá acima de tudo, de todos”. Samara diz não conseguir descrevê-lO. Acredita 

que Jesus, o filho Dele, é o intermediário para nossos pedidos. 

Samara procura saber sobre Deus. Diz que as pessoas falam muitas coisas 

diferentes sobre Ele, mas quer encontrar algo para acreditar que seja uma coisa só 

“aquilo e deu”. Nesse sentido, parece que Samara quer descobrir o Sagrado e 

conservá-lo em sua vida, quer ter algo “certo” em que acreditar, para sair das 

dúvidas provocadas pela morte do irmão.  

Diz que Deus espera dela que “não fique abalada, que eu continue 

acreditando Nele e que viva bem, continue vivendo bem com todo mundo, ã, 

enxergando o lado bom de todo mundo”. Samara diz que existem pessoas que são 

mal-humoradas e que ela não poderá modificar o jeito dessas pessoas, mas sim, 

adaptar-se a elas, olhá-las de outra forma, pois algumas pessoas não mudarão.  

Deus também espera de Samara que ela não perca a esperança, “por mais 

que a minha já foi perdida né”. Ela diz que sempre se deve ter esperança e dar 

esperança às pessoas, dar força para as outras pessoas. Também, viver a vida de 

forma alegre, feliz, estar de bem com a vida, por mais difícil que seja a situação, e 

transmitir essa alegria para as outras pessoas. 

Deus também espera que ela dê bons exemplos para sua filha e que ela 

mostre o caminho do bem, e que faça diferença na vida de alguém.  

Pede forças e sabedoria para conseguir entender tudo isso, além de saúde 

para sua família, e que sua filha cresça com Sua proteção, que seja uma pessoa 

boa e humilde. 
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As imagens de Deus predominantes na perspectiva de Samara possuem as 

qualidades de companheirismo, apoio e orientação. Deus a conhece e a ama, e ao 

mesmo tempo em que é um Ser Superior, “de tudo e de todos”, também é pessoal, 

companheiro. As qualidades atribuídas a Deus caracterizam o estágio 3 da fé, 

sintético-convencional. Sua crença em um Deus amoroso, consolador e que a apoia 

e a orienta na vida vem de suas raízes familiares, do que aprendeu sobre Deus 

desde seu nascimento, além dos seus sentimentos em relação a Ele.  

 

 

3) A vivência da espiritualidade no contexto do luto 

 

Durante o processo de luto, Samara utilizou-se de muitas fontes para 

continuar vivendo. Sua “força interior”, conforme as palavras dela, impulsionou-a a 

lidar com as demandas da vida. Samara diz: “tenho que sê forte”, “preciso lutá”, pois, 

agora, seus pais e sua filha precisam dela. Pede para Deus que dê forças para seus 

pais e para ela, pois precisa criar sua filha. Às vezes, pensa que não pode chorar, 

pois acredita que seu irmão está bem e o choro já não faz mais sentido.  

Sua filha lhe dá muita força para continuar vivendo: “é nela que eu penso pra, 

pra vivê, assim, pra segui”, “me agarro com todas as forças nela porque ela precisa 

de mim”. É uma fonte de vida e alegria para Samara, que vê a filha como o centro de 

sua vida e de sua família. 

Samara afirma que ninguém tem culpa do que aconteceu – seu marido, sua 

filha, as pessoas – e que precisa continuar vivendo e viver para os que estão vivos. 

Diz que não pode deixar de viver pelo fato de seu irmão não estar mais junto à 

família, pois, agora, tem pessoas que dependem dela. Além disso, reflete sobre suas 

atitudes: “não posso tratá mal as pessoas por causa dele porque ninguém tem culpa 

do que aconteceu”.  

Além de sua filha, Samara busca forças em sua mãe. Sua mãe fala que 

Guilherme está bem, está com Deus. Samara também sente isso. Diz que, como ele 

era uma pessoa boa, “impossível que não tá bem agora, nesse momento”. Conta 

que, à noite, conversa com Deus e reza, e nas conversas com Deus sobre seu 

irmão, chora muito, mas depois sente uma paz, uma tranquilidade, e sente que seu 

irmão está bem. O mesmo acontece quando vai ao cemitério ou à igreja, no 

momento da comunhão. Nesse momento de comunhão, lembra-se de seu irmão e 
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sente novamente paz e tranquilidade: “me sinto assim [suspiro para fora] ai, uma 

coisa diferente assim no meu coração sabe?”.  

Samara diz não saber explicar o porquê desse sentimento. Mas sente que ele 

está bem no lugar em que ele se encontra, que ele não está num lugar ruim e não 

está mais sofrendo.  

Ao mesmo tempo, Samara afirma que, talvez, o fato de sentir e acreditar que 

ele esteja bem seja porque ela quer que ele esteja bem, que seu “consciente”, seu 

“subconsciente que pensa assim”. No entanto, imediatamente fala que “sente algo”.  

Um dos pedidos que Samara faz a Deus é que Ele lhe envie sinais, avisos de 

que seu irmão está bem, em sonhos ou qualquer outro tipo de sinal, para ela se 

tranquilizar: “e que, se ele pode falá alguma coisa com meu irmão, assim, que ele 

diga que nós amamo muito, muito, muito ele, é isso assim, mais pra ele aparece pra 

mim através dum sonho, através de, ai, sei lá, de alguma coisa sabe, que eu consiga 

me tranquilizá assim mais”. Diz que já sonhou com seu irmão, logo que ele faleceu, 

um sonho ainda relacionado ao período em que ele estava doente.  

Samara fala que Deus envia esses sinais também através de anjos “em forma 

de gente”, para lhe dizer que seu irmão está bem, que ele está tranquilo. No entanto, 

ele não envia os sinais quando nós queremos, mas quando estamos preparados 

para recebê-los. No momento, Samara não se considera preparada para receber os 

sinais de Deus, pois acredita que precisa aceitar a morte de seu irmão, precisa estar 

bem, “bem comigo mesma”, para que esses sinais apareçam para ela e ela consiga 

perceber que Guilherme está bem.  

Ao mesmo tempo, diz que, ao conversar com algumas pessoas, percebe que 

elas lhe “abrem os olhos, me conduzem” para a crença em Deus e para acreditar 

que seu irmão está melhor agora. Conta que uma colega de trabalho, certo dia, 

consolou-a em um momento de choro e tristeza. Essa colega disse para Samara 

que se Guilherme tinha falecido “era pra ter sido assim, que Deus sempre qué o 

melhor, e se ele tá com Deus, ele tá muito melhor do que nós de repente aqui na 

Terra”.  

Além desses encontros humanos, os momentos relatados por Samara, de 

reza, de oração, de conversa com Deus, de comunhão, apontam para o seu contato 

com o divino, com o Sagrado em sua vida. O Sagrado entendido, aqui, como algo 

que transcende a existência e faz contato com um Outro, diferente, inefável, 

indescritível, que, ao mesmo tempo, consola em momentos de dor. Para Samara, o 
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contato com Deus – por meio de orações, conversas com Ele, da comunhão – é 

uma forma de manter e conservar o sagrado em sua vida.  

O ritual da comunhão mencionado por Samara, além de ser um momento que 

a tranquiliza e lhe traz paz em relação à situação da perda de seu irmão, é um dos 

caminhos que possibilitam sua conexão com o Sagrado. Samara, ao vivenciar a 

comunhão, conecta-se com Deus. Os rituais como o da comunhão podem ser – 

além de vivências compartilhadas socialmente, em que o contato com o sagrado 

acontece por intermédio da ação e dos símbolos envolvidos no ritual – um momento 

de contato direto com o divino, com o que transcende à nossa existência. Não são 

meros “grupo de ações”, como nos diz Pargament (2007), mas desencadeiam 

processos internos poderosos que possibilitam viver algo para além de si mesmo. 

Essa vivência interna de contato direto com o transcendente é um dos caminhos 

para se conservar o sagrado, de acordo com Pargament (2007), e é denominado 

pelo autor como o “caminho da vivência”.  

Parece que Samara vê Deus como um companheiro, um parceiro que lhe faz 

companhia em momentos que a colocam diante de sofrimentos e dificuldades, como 

já foi mencionado anteriormente. E as orações feitas por ela, num tom de diálogo 

com Deus, a conectam com o sagrado e a tranquilizam. Segundo Pargament (2007), 

a oração é vista por muitos psicólogos como facilitadora da saúde física e mental. 

No entanto, o autor considera que, de uma perspectiva espiritual, a oração é um dos 

caminhos para a comunhão com o sagrado.  

Samara pensa que “de repente” um dia se encontrará com seu irmão 

novamente. Pensa muito nisso. Acredita que o espírito de Guilherme está em algum 

lugar, é uma energia boa, um espírito bom, e ela acredita nessa energia, nessa 

força. Samara diz que essa crença a “alimenta” e lhe dá forças.  

A crença na vida após a morte também é uma forma de preservar o sagrado 

na vida. Nesse sentido, a sensação da presença de seu irmão, vivida por Samara 

em momentos importantes de sua vida – como quando conseguiu o emprego que 

desejava há algum tempo, e seu irmão acompanhou-a nesse processo em vida –, 

também proporciona uma conexão sagrada com ele.  

A possibilidade do encontro futuro com seu irmão, após a morte, embasa-se 

na crença da imortalidade da alma, de um centro sagrado indestrutível, que 

transcenderá a própria morte, de acordo com Pargament (2007). E essa crença é 

uma fonte de força, de conforto, de suporte e de enfrentamento espiritual diante da 
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morte de um ente querido, além de ser um importante preditor do processo de luto. 

(MARRONE, 1999; PARKES, 1998 [1996]; WALSH, 2002; PARGAMENT, 2007; 

WORTMANN e PARK, 2008; 2009). 

Samara também imagina que se seu irmão estivesse vivo não gostaria de vê-

la triste, sofrendo. Ele gostaria de vê-la bem. Imagina que se ele estivesse vivo, ele 

iria sair e se divertir. Pensa que se fosse o contrário, se ela tivesse morrido, ele 

estaria sofrendo também, e Samara também não gostaria que ele sofresse por sua 

morte.  

Ao refletir sobre todo o sofrimento que seu irmão viveu, Samara pensa que 

Guilherme está bem melhor agora, sem sofrimentos. Diz que, se era para seu irmão 

– jovem, grande, entroncado – ficar com sequelas, em uma cadeira de rodas, 

“bobo”, com algum problema mental, sem caminhar, usando fraldas, não consciente, 

“foi melhor [ele] ir”. Não gostaria de vê-lo sofrer mais do que já sofreu. Acredita, 

então, que “foi melhor assim” e que “Deus fez pelo melhor”, “era pra tê sido assim”. 

Às vezes, pensa que se pudesse ter feito algo por seu irmão para amenizar seu 

sofrimento e para ele viver mais, teria feito. 

No entanto, Samara acredita que “tudo tem uma razão de ser”, e que “Deus 

fez pelo melhor”. Pensa que algo pior poderia ter acontecido: uma tragédia, um 

acidente, um homicídio, o que seria mais difícil de aceitar. Essa forma de pensar a 

ajuda a redimensionar a situação. Nesse sentido, Samara se utilizou de uma 

estratégia que, de acordo com Marrone (1999), ajudou-a a minimizar a ruptura 

cognitiva provocada pela morte de seu irmão: ao comparar com situações que 

poderiam ter sido piores, Samara tenta, cognitivamente, amenizar a dor da perda, a 

partir da concepção de um mundo onde tudo o que acontece tem um sentido e “uma 

razão de ser”. Wortmann e Park (2009) também falam da relação entre a aceitação 

da perda e a crença na vontade de Deus ou da existência de um propósito maior.  

Pargament (1996; 2007), fala que uma das formas de enfrentar um evento 

negativo, como a morte de um ente querido, é justamente construir um novo 

significado para a situação, reformulá-la. Ver a situação sob uma outra perspectiva, 

uma perspectiva mais positiva, auxilia na conservação do relacionamento que se 

tem com o sagrado.  

Dessa forma, Samara, ao acreditar e confiar que Deus faz pelo melhor, 

sempre, está mantendo a crença em um Deus bondoso, que sempre quer o melhor, 

e sabe o que está fazendo para ajudar as pessoas.  
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O sentimento de injustiça vivido por Samara, logo após a morte de seu irmão, 

está dando espaço para uma nova significação dessa situação, uma reformulação 

religiosa, de acordo com Pargament (2007). Agora, Samara consegue olhar a morte 

de Guilherme como uma forma de Deus prevenir algo pior e que fez parte do plano 

divino.  

Essa mudança de perspectiva, de acordo com Hutch (2000, p. 330), em que 

“a „perda‟ pode ser convertida em um eventual „ganho‟”, é um dos papéis da 

espiritualidade diante do luto e das perdas, e não depende de uma religião 

específica. De acordo com Marrone (1999), a transformação psicoespiritual é um dos 

processos vividos durante o luto, que envolve profundas mudanças em nossos 

pressupostos, crenças e atitudes sobre a vida, a morte, o amor, a compaixão, ou 

Deus, e possibilita a quem perdeu um ente querido ressignificar sua perda: “muitos 

enlutados são capazes de identificar aspectos positivos (...) em suas experiências de 

luto”. (p. 507). 

Samara, ao ressignificar e reformular a morte de seu irmão, sente-se melhor. 

Ao mesmo tempo, transforma seu conceito de Deus. Logo após a morte de seu 

irmão, Deus foi considerado “injusto” por ter levado uma pessoa boa que não 

cometeu pecado grave. Agora, Samara já consegue olhar para Deus como um Ser 

bom, que sempre quer o melhor, independentemente do desfecho da situação que 

vivenciou. Essa mudança da imagem de Deus é considerada por Pargament (2007) 

uma das formas de enfrentamento espiritual que envolve uma transformação do 

sagrado. Wortmann e Park (2009) também apontam que as mudanças nos 

significados espirituais/religiosos no processo de luto podem envolver uma 

redefinição da visão de Deus.  

Com essa transformação, Samara continua o seu relacionamento com Deus, 

agora com um novo olhar: “eu acredito em alguma coisa, tem um ser superior entre 

nós, não duvido disso”, “eu sei que eu tenho que confiar (...) eu sei que existe um 

superior, um ser superior, mesmo que eu não quero acreditá nisso, eu sinto uma 

força dentro de mim”, “eu acredito que existe um Deus”, “não duvido disso, duvidava, 

mas (...) alguma coisa me diz, eu não posso duvidá disso, eu sei que existe alguém, 

(...) um ser superior”.  

Sua crença em Deus, apesar da morte de seu irmão, demonstra sua fé e o 

caminho que está percorrendo para mantê-la, incluindo todos os seus percalços. 

Conta que no início, logo após a morte de seu irmão, duvidou da existência de Deus. 



145 
 

E ao ouvir as pessoas falando que “foi pelo melhor (...) Deus sempre qué o melhor”, 

começou a pensar que realmente “existe alguém”, “alguma coisa além de nós, muito 

pra cima de nós”, e voltou a acreditar em Deus. Samara fala que “pelo menos ele 

viveu esse tempo com nós né, por pior que fosse assim, por pior que fosse a dor, eu 

to tentando me agarrá nisso, sabe, nas coisas boas”. E quando as lembranças ruins 

– referentes ao período em que acompanhou Guilherme no tratamento – lhe 

“invadem”, pensa: “não Jesus eu confio em ti, era pra tê sido assim, e eu preciso 

vivê”.  

Samara acredita que “Deus não dá cruz maior do que tu pode suportá”. E 

todo o sofrimento pelo qual Guilherme passou, sem se queixar, tem um sentido: “era 

pra tê sido assim”. Esse “era pra tê sido assim” coloca-nos diante do sentido da vida, 

em qualquer circunstância, independentemente dos sofrimentos e adversidades 

vivenciados (FRANKL, 2008 [1977]).  

Acredita que seu irmão ganhou uma força de Deus para passar por todo o 

sofrimento advindo da doença – perder a sensação das pernas, usar fraldas, ficar 

cego, comer só por meio de sonda. Ela se questiona: “como é que ainda ele tentava 

vivê?”. Conta que ele fazia um esforço enorme, apesar do declínio físico, para ir ao 

tratamento, não se queixava e não chorava, queria ir de qualquer forma. Samara 

pensa que se Guilherme não tivesse ganhado essa força para conseguir lutar, ele 

não iria querer viver da forma como quis.  

Todos os esforços foram feitos, tanto por parte de Samara quanto por parte 

de Guilherme. A partir disso, Samara reflete que Deus é tão poderoso e poderia ter 

curado Guilherme, mas complementa seu pensamento com um novo significado: 

“ele [Guilherme] também ganhou essa força [de Deus] pra ele consegui lutá e de 

certo não era pra sê (...) não era pra vivê”, “to tentando acreditá que Deus fez pelo 

melhor”. Deus não curou Guilherme, mas lhe deu forças para lutar até o final.  

Samara pensa que Guilherme estava preparado para morrer. Conta que certo 

dia, ao observar o sofrimento do irmão e refletir se não era ela e sua família que 

estavam “amarrando” Guilherme na vida, perguntou para ele: “se Jesus vier te 

buscar tu vai, tu quer ir com ele?”, e ele respondeu: “quero”. Ele não só estava 

preparado, como conta Samara, como “chegou num ponto que ele podia i e tudo 

bem”.  
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Em outra situação, Samara conta que Guilherme, ao conversar com uma 

enfermeira, disse que no outro dia faria uma viagem “longe, longe”. E veio a falecer 

no dia seguinte.  

Samara acredita que ele “deve ter se entregado [para Deus]”. Conta que ele 

falava muito de Deus e alguns dias antes dele morrer colou um adesivo em seu 

guarda-roupa com o seguinte dizer: “Deus sem você é Deus e você sem Deus é 

nada”. Samara diz que ele acreditava em algo e pregava isso. Aos poucos, vai 

lembrando-se de tudo o que Guilherme falava sobre Deus e isso também a ajuda a 

ressignificar sua morte.  

Em alguns momentos, Samara pensa que cada um tem uma missão, um 

propósito, e que Guilherme já cumpriu sua missão, já fez o que gostaria de ter feito. 

Reflete que muitas pessoas que morrem cedo viveram tão intensamente, e que 

pessoas mais velhas, que tem 70, 80 anos, não aproveitaram a vida. Pensa que o 

pouco tempo em que ele esteve na Terra foi vivido intensamente e pôde ser bem 

aproveitado. Esse novo significado para a morte de Guilherme é outra forma de lidar 

com a situação e, de certa forma, amenizar a dor da perda.  

Além disso, Samara busca e encontra outros motivos para conseguir viver: 

sua filha, seu trabalho, seu pai, sua mãe, sua família. Diz que tem que pensar neles 

também, que estão vivos. Parece que, para Samara, sua família é o seu maior valor. 

Como nos diz Fowler (1992 [1981]), é o seu centro de valor, o que considera mais 

importante em sua vida e o que dá sentido a ela. É na família que Samara “coloca 

seu coração” e encontra motivos para viver. Nesse sentido, Pargament (2007) fala 

de outro caminho para conservar o sagrado: o caminho dos relacionamentos. Para 

Samara, seu relacionamento com a família é considerado sagrado.  

Além da família como centro de valor, o sagrado está sendo redimensionado 

e valorizado de outra forma na vida de Samara: como algo vivido intrinsecamente, 

experiencialmente, intelectualmente e refletidamente, e não mais convencionalmente 

e institucionalmente, de acordo com expectativas exteriores. Sua fé foi “testada” pela 

morte de seu irmão, e está sendo reintegrada em sua vida com outro olhar. 

Podemos pensar que os conteúdos de sua fé – os centros de valor e poder – estão 

sendo revistos e modificados a partir das leituras da Bíblia, de livros espíritas, de 

livros de psicologia e de reflexões sobre sua tradição religiosa.  

Poderíamos dizer que Samara vivenciou [e está vivenciando] um processo 

denominado por Pargament (2007) de centralização do sagrado, no qual o sagrado 
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está sendo redimensionado em sua vida e recolocado no centro de seu viver. Tanto 

Deus quanto aqueles aspectos seculares da vida considerados sagrados por 

Samara, como sua família e seu desejo de ajudar outras pessoas, estão sendo 

vividos como objetivos centrais de sua vida.  

Pargament (2007) fala de três passos importantes nesse processo de 

centralizar o sagrado: 1) reconhecer as limitações das aspirações atuais; 2) deixar 

os antigos valores; e 3) substituir fontes antigas de significado com o sagrado.  

Samara está realizando esses três passos: 1) ela reconheceu seus limites em 

relação à morte de seu irmão; mesmo fazendo todos os esforços e pedindo a cura 

para Deus, reconheceu que seus pedidos não foram atendidos e que há uma força 

maior que move o mundo, sobre a qual ela não tem controle; 2) Samara está 

revendo suas crenças, sua forma de vivenciar a religião, sua religiosidade. Por meio 

dos estudos e de conversas com pessoas de outras religiões, está revendo suas 

concepções e deixando algumas delas para trás; e 3) A imagem de Deus construída 

por Samara está sendo revista. Deus continua sendo um Ser poderoso e bom, 

mesmo não tendo atendido ao pedido de Samara para a cura de seu irmão. Deus 

está sendo reintegrado à sua vida como um Ser que quer o seu bem. Mesmo que 

sofrimentos e dificuldades surjam na vida, Ele lhe dá instrumentos para que possa 

passar por isso. A morte já não é uma injustiça para Samara, mas uma manifestação 

da vontade divina, que está voltada sempre para o melhor.  

De acordo com Pargament (2007), a centralização do sagrado pode advir de 

um processo de conversão, no qual o sagrado é incorporado à identidade da pessoa 

e identificado com um poder maior ou força espiritual. Fowler (1992 [1981]) fala da 

conversão como um processo de mudança nos conteúdos da fé – os centros de 

valor e poder, além das estórias mestras.  

Parece que Samara está vivenciando um processo de conversão: o sagrado 

está sendo redimensionado em sua vida e vivido de outra forma, como descrito 

anteriormente. Além disso, o caminho de ajuda a outras pessoas é um movimento 

para fora, de “fecundidade”, como diz Amatuzzi (2000, 2001, 2004), e objetiva criar e 

construir algo na comunidade, para além de si.  

Esse processo de mudança nos conteúdos de sua fé e na forma como ela 

vivencia sua fé foi acompanhado por mudanças nos estágios e etapas do 

desenvolvimento da fé, propostas por Fowler (1992 [1981]) e Amatuzzi (op.cit.), 

respectivamente. Não somente os conteúdos de sua fé se transformaram, mas a 
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forma como vivencia esses conteúdos também se modificou. De acordo com a 

proposta de Fowler, Samara parece estar realizando uma transição para o estágio 

de fé Individuativo-Reflexivo. Já de acordo com Amatuzzi, com sua proposta do 

desenvolvimento religioso, Samara estaria entrando na etapa do Adulto (dos 30 aos 

40 anos). Isso não significa dizer que características de outros estágios e/ou etapas 

não estejam sendo vivenciados, pois parece que eles se interpenetram a cada 

momento. É importante destacar, aqui, não tanto a estrutura em que Samara se 

encontra, mas o processo de seu desenvolvimento e crescimento da fé. Houve uma 

notável ampliação da visão de Samara e um aumento de suas reflexões, o que 

acarretou transformações internas que se refletem em atitudes com os outros e com 

o mundo. Esse crescimento não foi fácil para Samara, pois precisou [e precisa] 

reelaborar conteúdos de fé profundamente enraizados em sua vida.  

A morte de seu irmão impulsionou-a a um crescimento e a um 

desenvolvimento de sua fé e a deslocou da forma antiga de ver a vida, o mundo e os 

outros. Um evento supostamente negativo a levou para as questões mais 

fundamentais da vida. 

 

 

4) Concepções sobre a vida, a morte e a espiritualidade 

 

“A gente não é nada”, diz Samara, ao refletir sobre o sofrimento, a dor e a 

morte vivenciados por seu irmão. Samara, ao fazer essa afirmação, mostra-nos o 

contato que teve com o sofrimento e a própria finitude e vulnerabilidade em relação 

à morte.  

A morte de seu irmão a colocou frente à realidade da inevitabilidade da morte: 

“todo mundo vai, um dia mais cedo ou mais tarde (...) morrer né”, “é a coisa mais 

certa que tem”. E com sua irreversibilidade: “tu chega num ponto assim não tem o 

que fazê, morte é uma coisa assim que não tem volta, não tem, tu pode gritá, tu 

pode chorá, tu pode fazê de tudo, não tem volta, tu nunca mais vai senti aquela 

pessoa, vê, tocá aquela pessoa, escutá a voz daquela pessoa né”.  

Samara imaginava que, quando a pessoa morre, ela continuava “junto”, 

“enxergando”. Acreditava que tinha algo lhe impulsionando para fazer determinadas 

coisas. Contou sobre uma situação em que foi chamada para trabalhar em um local 

que queria muito, mas não pôde aceitar porque estava grávida na época. Seu irmão, 
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ainda vivo, disse para ela ficar tranquila, que quando chegasse a hora isso iria se 

concretizar. Dois meses depois da morte de seu irmão, ela foi chamada novamente 

nesse local. Quando isso aconteceu, ela imediatamente pensou em Guilherme e no 

que ele disse para ela. Samara pensava que ele estava junto com ela nesses 

momentos importantes da vida.  

Agora, acredita que isso não acontece. De acordo com o que leu na Bíblia, 

depois que a pessoa morre, “acabô, nem sabe que morreu”, “tá em outro mundo”, “é 

um sono profundo”, “a pessoa não está enxergando”, “não há mais contato com 

esse mundo”, “morreu, morreu”, “o corpo né vira pó, e o espírito volta pra Deus”. 

Samara fala que, de acordo com o texto sagrado, a pessoa ressuscitará desse sono 

profundo quando Jesus retornar à Terra, e os bons ressuscitarão. Quanto aos maus, 

ela não sabe dizer o que acontece com eles.  

Esse novo aprendizado que adquiriu com a leitura da Bíblia, sobre a morte e o 

que acontece após a morte, em sua interpretação literal, choca-se com o que a 

ministra de sua comunidade falou para Samara, em uma missa. A ministra falou que 

seu irmão estava enxergando e escutando tudo o que estava acontecendo, e estava 

dando forças para ela rezar a missa, pois até o momento, nenhum jovem havia 

morrido na comunidade.  

Samara ficou pensando que se ele enxerga tudo e escuta tudo, ele deve estar 

vendo seu sofrimento e, devido a isso, não consegue descansar e fazer a passagem 

para outra vida. Ficou preocupada com isso, pois não queria que ele passasse por 

mais sofrimento por sua causa.  

Agora, não pensa mais dessa forma, “faleceu, faleceu”, e os que estão vivos – 

ela e sua família – precisam resolver as pendências deixadas por Guilherme aqui 

nesse mundo, ele já não mais está sofrendo com isso.  

Samara diz que não sabe como vai morrer, “quem sabe também eu vô sofrê, 

quem sabe eu também eu vô tê dor”. Por isso, diz que precisa lutar, tentar viver 

enquanto estiver aqui na Terra, viver pela sua filha, pois não sabe o dia de amanhã.  

Samara imagina que “ninguém qué morrê né” e diz que ninguém está 

preparado para morrer e para perder um ente querido. Kovács (2003) fala sobre 

isso: sobre nosso despreparo em relação à morte do outro e à própria morte.  

Esse despreparo se manifesta nas perguntas que Samara começou a se 

fazer quando seu irmão morreu: “o que que ele ia fazê?”, “ele tinha planos pra vendê 

o carro dele, ele tinha planos pra (...) saí do apartamento que ele ta (va), daí ele 
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morreu (...) ele tinha contas pra pagá”. Samara conta que ficou angustiada com isso, 

por ter receio de não conseguir resolver suas pendências e por achar que ele 

poderia ficar ansioso com isso. Ao mesmo tempo, começou a achar essas perguntas 

“idiotas”. No entanto, elas levaram Samara a imaginar a própria morte: “mesma coisa 

eu falecê agora, nossa, e o pessoal sabe de quem tá me devendo da Avon, quem 

são as pessoas, sabe, vamos supor, uma ideia né”. Pensamentos que Samara 

nunca imaginou que fosse ter algum dia e, inclusive, ao falar sobre eles, perguntou 

para mim, no momento da entrevista, se eu não estava achando-a louca por ela 

estar pensando essas coisas.  

Encarar a morte de frente, quando uma doença fatal irrompe na família, 

coloca-nos diante de nossa vulnerabilidade em relação à morte. E a morte de um 

irmão, especialmente, pode aumentar a vivência dessa vulnerabilidade, pois um 

irmão faz parte da mesma geração e pode trazer pensamentos como “poderia ter 

sido eu”. Embora alguns autores afirmem que a vulnerabilidade pessoal diante da 

morte de um ente querido acontece independentemente da idade de quem morreu 

(SOOD et. al., 2006; CICIRELLI, 2009), considero que a vivencia da morte de um 

irmão aumenta o sentimento de vulnerabilidade.  

Além de repercutir na vulnerabilidade pessoal, a morte de um ente querido 

pode provocar um medo de que algo aconteça a outras pessoas queridas. Samara 

exemplifica isso, ao falar de sua filha: “eu não consigo imaginá a minha filha morta, 

ou acontecê alguma coisa com ela, porque eu daí, eu ia morrê junto, eu não vejo 

motivo de eu vivê”. E, em seguida, reflete: “ou eu não consigo (...) aceitá isso”.  

Samara considera difícil aceitar a morte, principalmente com tanto sofrimento, 

luta e dor. Diz que observa as pessoas que passaram por situações semelhantes e 

“tão numa boa”, aceitam a morte. Ela tem a impressão de que sofre mais que as 

outras pessoas e não compreende por que isso acontece. Logo, constrói uma 

possível explicação para essa falta de compreensão: “eu acho que eu fui muito 

traumatizada porque eu acreditei muito, muito, todo mundo sabia que a situação 

dele era, não tinha volta né, só que eu acreditei tanto, tanto, tanto, tinha tanta 

confiança, então acho que foi isso que deixou, nossa, mal desse jeito”.  

Ao mesmo tempo, reflete sobre as mães que perderam seus filhos, as 

pessoas que morrem tragicamente, e diz que não é a única que está sofrendo. Tem 

consciência disso, mas logo afirma “cada caso é um caso né”. Nesse sentido, 

parece que Samara quer dizer: sofrimentos não são comparáveis.  
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Ao refletir sobre seu próprio sofrimento, pensa em sua filha e não quer que 

ela sinta uma dor como a que ela própria está sentindo pela perda de seu irmão: 

“não quero que minha filha nunca sofra o dia que eu morrê como eu to sofrendo pelo 

meu irmão (...) porque isso é horrível, muito sofrimento [suspiro] a pessoa tá morta e 

você não consegue vivê”.  

Para Samara, a morte de uma pessoa jovem é ainda mais difícil de aceitar. 

“Se é uma pessoa velha que já teve uma história, tudo bem, mas ele, eu sabia dos 

detalhes, eu sabia do que ele queria fazê quando ele ia melhorá, dos planos que ele 

tinha, então assim é difícil de você aceitá isso, sabe”, “quem diria que um dia o 

Guilherme, forte, trabalhador, alegre, feliz, ia morrê, tão novo”. A crença de que uma 

pessoa jovem está imune à doença e à morte faz parte de um arcabouço de pré-

concepções que temos: de um tempo cronológico linear, e de um desenvolvimento 

humano com todas as suas fases e etapas, em que a proximidade da morte em 

nossa consciência encontra-se na fase considerada final da vida: a velhice.   

Além disso, outra pré-concepção que temos é achar que a morte só se 

encontra ao lado: com o vizinho, um conhecido de longe. Samara exemplifica essa 

crença ao dizer: “porque a gente acha que essas coisas não acontecem com a gente 

né”. Rolland corrobora com essa afirmação: “Ver a perda de frente pode colocar por 

terra o mito de que „as doenças fatais só acontecem com os outros‟” (ROLLAND, 

1998 [1991], p. 172). 

Como nos diz Fonseca (2004, p. 64), “o sentido da morte [e da doença] é 

construído a partir da história de vida de cada um, da sua cultura, suas crenças e 

valores”. 

A morte de um ente querido pode abalar nossas crenças e significados até 

então considerados inabaláveis. E a fé, segundo Fowler (1992 [1981]), “nos ajuda a 

formar um „espaço de vida‟ confiável, um ambiente último. Em um nível mais 

profundo, a fé nos sustenta quando nosso espaço de vida é ferido e entra em 

colapso, quando a realidade sentida de nosso ambiente último prova ser menos que 

última.” (p. 9). 

Samara vivenciou um abalo em sua fé ao se sentir “ferida” com a morte de 

seu irmão. No entanto, esse abalo foi passageiro e ela reencontrou sua fé. Uma fé 

que agora é vivida, de acordo com Marrone (1999), como a aceitação de uma ordem 

maior, de um propósito maior, de um sentido maior, para além de seu controle e da 
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lógica de causa e efeito. Samara, agora, parece estar vivenciando uma disposição 

para aceitar a dor e o sofrimento, para aceitar o incontrolável em sua vida. 
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7. CONCLUSÕES 
 
 

E tinha, sobretudo, a tranqüilidade do fim das coisas.  
Mia Couto 

 
 
 

 

A partir da análise das vivências de Samara, podemos observar que a morte 

de seu irmão e os processos singulares do luto advindos dessa perda influenciaram 

e transformaram o modo como ela estava vivenciando sua religião e sua 

religiosidade e, consequentemente, repercutiram na dimensão da espiritualidade em 

sua vida.  

Suas crenças espirituais/religiosas passaram por processos de rejeição, 

revisão, avaliação e ressignificação. O abalo em sua fé após a morte de seu irmão e 

as lutas espirituais vividas em seu contato com Deus formaram um terreno fértil para 

uma progressiva retomada de sua religiosidade, sobre outra perspectiva. Esse novo 

olhar de Samara está permeado por uma reflexividade crítica sobre as experiências 

vividas nesse caminho para manter, de uma forma transformada, o contato com 

Deus e com sua religiosidade.  

Podemos pensar que Samara, em um movimento de abertura para outros 

modos de vivenciar a fé, a religiosidade e a espiritualidade, ampliou sua visão do 

homem, do mundo e de Deus.  

Os passos que deu para chegar a essa amplificação não foram fáceis. O 

processo do luto antecipatório, vivido com uma “crença cega” em um milagre, 

desencadeou, após a morte de seu irmão, uma descrença generalizada em Deus, 

na sua religião, na vida.  

Um ponto importante a se destacar aqui, que foi vivenciado por Samara, é a 

diferença entre a não aceitação da morte de seu irmão e o não entendimento da 

morte e do sofrimento pelo qual ele passou.  

O “não aceitar a morte” refere-se à dimensão psicológica e cultural de nossas 

vidas. Psicológica porque não temos estrutura psíquica para aceitarmos e 

visualizarmos nosso próprio fim na cultura ocidental na qual estamos imersos, em 

que a morte é vivida como um fim. E, consequentemente, nossa falta de preparação 

para esse momento da vida nos impede de aceitarmos esse fato como algo natural 

de nosso desenvolvimento, e nos impele à negação da morte.  
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O “não entender a morte e o sofrimento” diz respeito à dimensão espiritual: 

nosso intelecto, nosso psiquismo, não alcança a compreensão da dimensão do 

mistério que envolve a morte, principalmente quando ela acontece 

“inesperadamente”, com uma pessoa jovem, boa e, até então, saudável.  

Samara, num primeiro momento, não aceita e não entende a morte. No 

entanto, trabalha ativamente para aceitá-la e entendê-la. Esse processo implica uma 

movimentação em direção a caminhos que a colocam novamente em contato com o 

sagrado. Aceitar o incontrolável e entender a morte de seu irmão são perseguidos 

por Samara, por meio da busca de novos conhecimentos, de relacionamentos, de 

ações solidárias e do contato com Deus. Nesse sentido, a dimensão da 

espiritualidade é cultivada por Samara e vai sendo redimensionada em sua vida.  

Podemos pensar que antes da morte de seu irmão, durante o processo de 

seu adoecimento, Samara, ao se colocar em uma postura ativa e ao mesmo tempo 

crente em um milagre, tornou a vivência de sua religiosidade uma parte do que seria 

um problema no futuro: a não aceitação da morte do irmão. A forma como estava 

vivenciando sua espiritualidade e sua religiosidade a colocaram em uma situação 

“sem saída”: sua religiosidade mostrou-se ineficaz, seu contato com Deus ficou 

abalado e suas crenças espirituais tornaram-se, da forma como estavam sendo 

vividas, obsoletas.  

O caminho para ressignificar suas crenças, seu modo de viver a religiosidade 

e a religião e a forma de cultivar sua espiritualidade foram vividos com embates e 

lutas, envolvendo sentimentos de raiva e tristeza.  

Os processos do luto e as transições psicossociais advindas da perda de seu 

irmão foram vividos conjuntamente com processos de conversão e transformação 

espiritual. São processos distintos, na medida em que dizem respeito a dimensões 

humanas distintas – psicológica, social e espiritual. No entanto, acontecem 

simultaneamente quando a morte irrompe na vida. Mudanças em uma das 

dimensões afeta as demais dimensões da vida. É preciso, dessa forma, considerar a 

lente pela qual olhamos os processos envolvidos na perda de um ente querido. 

A lente espiritual utilizada por Samara para olhar a perda vivida ajudou-a a 

construir novos significados do que estava vivenciando. Ela não precisou “romper” 

definitivamente seus laços com Deus, mas os reconfigurou e os transformou em sua 

vida, para que o sagrado permanecesse, agora de uma outra forma, vivida 

experiencialmente, intelectualmente e refletidamente.   
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A crença na vida após a morte foi uma das formas encontradas por Samara 

para a aceitação da morte de seu irmão e é um dos caminhos para manter o 

sagrado presente em sua vida.  

A espiritualidade mostrou-se importante na vivência, na medida em que seu 

cultivo ajudou-a a redimensionar a situação incontrolável da morte. A forma de 

vivenciar a espiritualidade auxiliou-a na elaboração do vivido, promovendo 

crescimento e desenvolvimento psicológico e espiritual.  

Ressaltamos, aqui, a importância de viver o processo do luto antecipatório em 

todas as suas dimensões – a psicológica, a social, a física e a espiritual –, e o 

quanto a dimensão da espiritualidade pode ser uma fonte de ajuda como, também, 

de problemas nessa etapa que antecipa a morte de um ente querido. Esperança 

versus desilusão, crença versus descrença são ambivalências vividas no processo 

do luto antecipatório que dizem respeito à dimensão espiritual e devem ser 

observadas com uma lente também espiritual. 

Essa lente espiritual pode, num primeiro momento, ser negligenciada pelos 

profissionais envolvidos no cuidado, que tendem a se restringir à lente psicológica, 

social e/ou física. Visualizar a situação a partir da perspectiva espiritual não é uma 

tarefa fácil para o profissional, especificamente para o psicólogo, pois abrir-se para a 

dimensão do mistério que ultrapassa seu arcabouço teórico o coloca diante dos 

limites de seu conhecimento, diante do que não pode explicar com suas teorias 

psicológicas. Colocar-se numa posição de humildade e abertura para uma realidade 

que não pode ser abarcada pelos conhecimentos prévios é saber-se humano, 

consciente das próprias limitações e aberto a experiências dificilmente explicadas 

em uma visada psicológica. Giovanetti (2004, p. 19) nos fala que “é necessário, 

portanto, que tenhamos outros „óculos‟ para olharmos o fenômeno, isto é, que o 

psicólogo se abra para a aceitação de uma realidade que ele não pode explicar 

cientificamente”. Eu acrescento, aqui, que é preciso que nos abramos para essa 

outra realidade e nos encorajemos a perscrutá-la, despojados provisoriamente de 

nossas lentes, procurando desvencilharmo-nos de nossas pré-concepções por um 

instante, para que o mistério possa se fazer presente.  

Dessa forma, cliente e terapeuta devem estar cientes de suas limitações e 

atentos aos processos envolvidos na perda de um ente querido, em que 

transformações espirituais acontecem, juntamente com as transformações 

psicológicas e sociais.  
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A partir do diálogo com os autores das duas grandes áreas – luto e 

espiritualidade – levanta-se, aqui, a importância de refletir sobre as vivências e 

crenças dos próprios profissionais que trabalham com pessoas e famílias que 

vivenciam e/ou vivenciaram a morte de um ente querido.  

A partir do processo de análise das vivências de Samara, entrei em contato 

com uma parte de sua vida, com uma parte de suas dores e de suas lutas. E, a partir 

desse contato com ela, pude também fazer um movimento em direção às minhas 

dores e à minha fé. As compreensões apresentadas aqui das vivências da 

espiritualidade de Samara foram permeadas pela minha subjetividade, pelas minhas 

experiências de vida, pelo olhar de minha orientadora e de outros estudiosos da 

área, na medida em que foi feito um diálogo com eles no decorrer da análise. O 

caráter intersubjetivo e a subjetividade do pesquisador estão entrelaçados no 

caminho desta pesquisa e construíram a análise compreensiva das vivências da 

espiritualidade de Samara no contexto de seu luto.  

No entanto, como nos lembra Ancona-Lopez (1999, p. 86): “Por mais que 

conheçamos a psicologia do homem e investiguemos seu comportamento, por mais 

que penetremos em sua intimidade e esquadrinhemos sua subjetividade, sempre 

sobra uma pergunta não respondida. É assim que a aura do mistério envolve todo o 

trabalho do psicólogo clínico.” E é assim, também, que essa aura de mistério 

permeia o trabalho do pesquisador: há sempre mais uma pergunta a ser feita, mais 

uma resposta a ser descoberta e, nessa descoberta, mais uma bifurcação no 

caminho aparece – para que lado seguir? Uma direção tomada implica deixar de 

seguir muitas outras. Uma compreensão feita implica desvencilhar-se de outras 

formas de olhar o fenômeno. Estar consciente dessa limitação é um passo para 

aprender a vivenciar a humildade no processo de pesquisa e conseguir deixar para 

trás a compreensão não feita, a pergunta não realizada, a descoberta não vivida, 

“deixar ir” e dar espaço para o que ainda virá, para novas pesquisas e novas formas 

de compreensão possíveis do fenômeno vivido e estudado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

ALLPORT, Gordon W. (1950) The individual and his religion: a psychological 
interpretation. 10 ed. The Macmillan Company, New York, N.Y.: 1970. 
 

AMATUZZI, Mauro Martins. O desenvolvimento religioso: uma hipótese psicológica. 
In: Rev. Estudos de Psicologia, PUC-Campinas, v. 17, n. 1, p. 15-30, janeiro/abril 
2000.  
 

_____________. Esboço de teoria do desenvolvimento religioso. In: PAIVA, Geraldo 
José de. (org.). Entre necessidade e desejo: diálogos da psicologia com a religião. 
São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 25-51. 
 

_____________. (org.). Psicologia e espiritualidade. São Paulo: Paulus, 2005. 
 

_____________. Posições religiosas ao longo do desenvolvimento pessoal. In: 
ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Vanguarda em psicoterapia 
fenomenológico-existencial. São Paulo: Pioneira Thomson Learnign, 2004, p. 113-
140. 
 

_____________. Uma aproximação fenomenológica à experiência religiosa. In: 
ARCURI, Irene Gaeta; ANCONA-LOPEZ, Marília. Temas em psicologia da religião. 1 
ed. São Paulo: Vetor, 2007, p. 209-217. 
 

ANCONA-LOPEZ, Marília. Religião e psicologia clínica: quatro atitudes básicas. In: 
MASSIMI, Marina; MAHFOUD, Miguel. Diante do mistério: psicologia e senso 
religioso. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 71-86. 
 

_____________. A espiritualidade e os psicólogos. In: AMATUZZI, Mauro Martins 
(org.) Psicologia e espiritualidade. São Paulo: Paulus, 2005, p. 147-159. 
 

_____________. Psicólogos e o enfrentamento religoso. In: PAIVA, José Geraldo 
de; ZANGARI, Wellington. (orgs). Caderno de Resumos do VII Seminário de 
Psicologia & Senso Religioso. USP, Instituto de Psicologia: 2010, p. 45.  
 

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (org.). Vanguarda em psicoterapia 
fenomenológico-existencial. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.  
 

ARCURI, Irene Gaeta; ANCONA-LOPEZ, Marília. Temas em psicologia da religião. 1 
ed. São Paulo: Vetor, 2007.  
 

ÀRIES, Philippe (1975). História da morte no Ocidente. Tradução: Priscila Viana de 
Siqueira. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.  



158 
 

BECKER, Gerhild; XANDER, Carola J.; BLUM, Hubert e.; LUTTERBACH, Johannes; 
MOMM, Felix; GYSELS, Marjolein; HIGGINSON, Irene J. Do religious or spiritual 
beliefs influence bereavement? A systematic review. In: Palliative Medicine, 21, p. 
207-217, 2007.  
 

BIGHETO, Alessandro Cesar; INCONTRI, Dora. A Religiosidade Humana, a 
Educação e a Morte. In: INCONTRI, Dora; SANTOS, Franklin Santana (orgs.). A arte 
de Morrer: Visões Plurais. Bragança Paulista, SP: Editora Comenius, 2007, cap. 2, p. 
26-35.  
 

BOWLBY, John (1973). Apego e perda: perda, tristeza e depressão, vol. 3 da 
trilogia. Trad. Valtensir Dutra. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 

_____________.(1979) Formação e rompimento dos laços afetivos. Tradução: Luis 
Lorenzo Rivera. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  
 

BROMBERG, Marlia Helena Pereira Franco; KOVÁCS, Maria Júlia; CARVALHO, M. 
Margarida M. J. de; CARVALHO, Vicente Augusto de. Vida e Morte: laços da 
existência. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996.  
 

BROMBERG, Maria Helena P. F. A psicoterapia em situações de perdas e luto. 
Campinas, SP: Livro Pleno, 2000. 
 

CAMPANINI, João Roberto. A experiência religiosa em situações de perda: pedir e 
não receber.Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, Brasil, 2011, 143 f. 
 

CAPITÃO, Cláudio Garcia e VILLEMOR-AMARAL, Anna Elisa de. A pesquisa com 
estudo de caso. In: BAPTISTA, M.N E CAMPOS, D.C. (org). Metodologias de 
pesquisa em ciências: análises quantitativa e qualitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2007, 
cap. 19, p. 238-253.  
 

CARVALHO, Vicente A. de. Atendimento psicossocial a pacientes de câncer – relato 
de uma experiência. In: KOVÁCS, Maria Júlia. Morte e desenvolvimento humano. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992, cap. 12, p. 214-234. 
 

CARTER, Betty (1991). A Morte na família do terapeuta. In: WALSH, Froma; 
McGOLDRICK, Monica. Morte na família: sobrevivendo às perdas. Tradução: 
Cláudia Oliveira Dornelles . Porto Alegre: ArtMed, 1998, cap. 15, p. 295-305. 
 

CAVICCIOLI, Aline Cristiane; NASCIMENTO, Lucila Castanheira; LIMA, Regina 
Aparecida Garcia de. O câncer infantil na perspectiva dos irmãos das crianças 
doentes: revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília (DF), 57 
(2): 223-7, mar/abr 2004. 
 



159 
 

CESAR, Bel. Morrer não se improvisa: relatos que ajudam a compreender as 
necessidades emocionais e espirituais daqueles que enfrentam a morte. São Paulo: 
Gaia, 2001.  
 

CICIRELLI, Victor G. Sibling death and death fear in relation to depressive 
symptomatology in older adults. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 
64B (1): 24-32, january 2009.  
 

COUTO, Mia. Antes de nascer o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  
 

CUNHA, Antônio Geraldo da (1982). Dicionário Etimológico Nova Fronteira da 
Língua Portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
 

ELIADE, Mircea (1957). O sagrado e o profano. Tradução: Rogério Fernandes. São 
Paulo: Martins Fontes, 1992.  
 

FOWLER, James (1981).  Estágios da fé: a psicologia do desenvolvimento humano 
e a busca de sentido. São Leopoldo: Sinodal, 1992. 
 
_____________. James. Pluralism and oneness in religious experience: William 
James, faith-development theory, and clinical practice. In: SHAFRANSKE, Edward P. 
(editor). Religion and the clinical practice of psychology. Washington, DC: American 
Psychological Association, 1996, cap. 6, p. 165-185. 
 

FRANCO, Maria Helena Pereira; ANTONIO, Marcos. O luto antecipatório ou de 
como a morte anunciada retrata uma existência. In: FRANCO, Maria Helena Pereira 
(org.). Nada sobre mim sem mim: estudos sobre vida e morte. Campinas, SP: Livro 
Pleno: 2005, cap. 1, p. 19-35.  
 

FRANCO, Maria Helena Pereira (org.). Nada sobre mim sem mim: estudos sobre 
vida e morte. Campinas, SP: Livro Pleno: 2005.  
 

FONSECA, José Paulo da. Luto Antecipatório: as experiências pessoais, familiares e 
sociais diante de uma morte anunciada. Campinas, SP: Livro Pleno, 2004.  
 

FRANKL, Viktor E. (1977) Em busca de sentido: um psicólogo no campo de 
concentração. Tradução: Walter O. Schlupp e Carlos C. Aveline. 25 ed. São 
Leopoldo: Sinodal; Petrópolis: Vozes, 2008.  
 

_____________. (1969). A vontade de sentido: fundamentos e aplicações da 
logoterapia. Tradução: Ivo Studart Pereira. São Paulo: Paulus, 2011.  
 

FREITAS, Sylvia Mara Pires de. A pesquisa fenomenológica em psicologia. In: 
BAPTISTA, Makilim Nunes e CAMPOS, Dinael Corrê de. Metodologias de pesquisa 



160 
 

em ciências: análises quantitativa e qualitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2007, cap. 17, 
p. 196-218.  
 

GIOVANETTI, José Paulo. O sagrado e a experiência religiosa na psicoterapia. In: 
MASSIMI, Marina; MAHFOUD, Miguel. Diante do Mistério: psicologia e senso 
religioso. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 87-96. 
 

GIOVANETTI, José Paulo. O sagrado na psicoterapia. In: ANGERAMI-CAMON, 
Valdemar Augusto (org.). Vanguarda em psicoterapia fenomenológico-existencial. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.  
 

GIOVANETTI, José Paulo. Psicologia existencial e espiritualidade. In: AMATUZZI, 
Mauro Martins (org.). Psicologia e espiritualidade. São Paulo: Paulus, 2005, p. 129-
145. 
 

GIOVANOLA, Jennifer. Sibling involvement at the end of life. Journal of Pediatric 
Oncology Nursing, 22 (4): 222-226, july/august 2005. 
 

HUTCH, Richard A. Mortal losses, vital gains: the role of spirituality. In: Journal of 
Religion and Health, vol. 39, nº 4, 2000, p. 329-337.  
 

IMBER-BLACK, Evan (1991). Os rituais e o Processo de Elaboração. In: WALSH, 
Froma; McGOLDRICK, Monica. Morte na família: sobrevivendo às perdas. Tradução: 
Cláudia Oliveira Dornelles. Porto Alegre: ArtMed, 1998, cap. 11, p. 229-245.  
 

INCONTRI, Dora; SANTOS, Franklin Santana (orgs). A Arte de Morrer: Visões 
Plurais. Bragança Paulista, SP: Editora Comenius, 2007. 
 

JONES, James W. (2002). Terror and transformation: the ambiguity of religion in 
psychoanalytic perspective. New York: Taylor & Francis Group; Routledge, 2008. 
 

KOVÁCS, Maria Júlia. Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1992.  
 

_____________. Morte no processo do desenvolvimento humano. A criança e o 
adolescente diante da morte. In: KOVÁCS, Maria Júlia. Morte e desenvolvimento 
humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992, cap. 4, p. 49-58. 
 

_____________. Representações de Morte. In: KOVÁCS, Maria Júlia. Morte e 
desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992, cap. 1, p. 1-13. 
 

_____________. Educação para a morte: temas e reflexões. São Paulo: Casa do 
Psicólogo: FAPESP, 2003. 
 



161 
 

_____________. Perdas e o Processo de Luto. In: INCONTRI, Dora; SANTOS, 
Franklin Santana (orgs). A Arte de Morrer: Visões Plurais. Bragança Paulista, SP: 
Editora Comenius, 2007, cap. 22, p. 217-238. 
 

KÜBLER-ROSS, Elisabeth (1969). Sobre a morte e o morrer. Tradução: Paulo 
Menezes. São Paulo: Martins Fontes, 1981. 
 

_____________. A roda da vida: memórias do viver e do morrer. Tradução: Maria 
Luiza Newlands Silveira. 11 ed. Rio de Janeiro: GMT, 1998.  
 

_____________. (1999). O túnel e a luz: reflexões essenciais sobre a vida e a morte. 
Tradução: Magda França Lopes. Campinas, SP: Verus Editora, 2003.   
 

LÄHTEENMÄKI, P. M; SJÖBLOM, J; SALMI, T. T. The siblings of childhood cancer 
patients need early support: a follow up study over the first year. Arch Dis Child, 89: 
1008-1013, 2004. 
 

MARRONE, Robert. Dying, mourning, and spirituality: a psychological perspective. 
In: Death Studies, 23, p. 495-519, 1999.  
 

MASSIMI, Marina; MAHFOUD, Miguel. Diante do mistério: psicologia e senso 
religioso. São Paulo: Edições Loyola, 1999.  
 

MASSIMO, Luisa M.; WILEY, Thomas J. Young siblings of children with cancer 
deserve care and a personalized approach. Pediatr Blood Cancer, 50: 708-10, 2008. 
 

McGOLDRICK, Monica (1991). Ecos do Passado: Ajudando as Famílias a Fazerem 
o Luto de suas Perdas. In: WALSH, Froma; McGOLDRICK, Monica. Morte na 
família: sobrevivendo às perdas. Tradução: Cláudia Oliveira Dornelles. Porto Alegre: 
ArtMed, 1998, cap. 3, p. 76-104.   
 

McGOLDRICK, Monica; WALSH, Froma (1991). Um tempo para chorar: a morte e o 
ciclo de vida familiar. In: WALSH, Froma; McGOLDRICK, Monica. Morte na família: 
sobrevivendo às perdas. Tradução: Cláudia Oliveira Dornelles. Porto Alegre: ArtMed, 
1998, cap. 2, p. 56-75.  
 

MORAIS, Regis de. Transcendência Humana em Perspectiva. In: INCONTRI, Dora; 
SANTOS, Franklin Santana (orgs). A Arte de Morrer: Visões Plurais. Bragança 
Paulista, SP: Editora Comenius, 2007, cap.12, p. 120-128. 
 

MORIN, Edgar (1970). O homem e a morte. Tradução: Cleone Augusto Rodrigues. 
Rio de Janeiro: Imago Ed., 1997. 
 



162 
 

MORSCH, Denise Streit; DELAMONICA, Juliana. Análise das repercussões do 
programa de acolhimento aos irmãos de bebês internados em UTI neonatal: 
“Lembraram-se de Mim!”. Ciência & Saúde Coletiva, 10 (3): 677-687, 2005. 
 

NASCIMENTO, Lucila Castanheira; ROCHA, Semiramis Melani Melo; HAYES, 
Virginia Hellen; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. Crianças com câncer e suas 
famílias. Revista Escola de Enfermagem USP, 39 (4): 469-74, 2005. 
 

NOEL, Brook; BLAIR, Pamela D (2000). I wasn‟t ready to say goodbye: surviving, 
coping & healing after the sudden death of a love one. 1st ed. Canadá, Milwaukee, 
Wisconsin: Champion Press, LTD, 2008. 
 

NOLBRIS, Margaretha; HELLSTRÖM, Anna-Lena. Siblings‟ needs and issues when 
a brother or sister dies of cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 22 (4): 227-
233, July/august 2005. 
 

PAIVA, Geraldo José de (org.). Entre necessidade e desejo: diálogos da psicologia 
com a religião. São Paulo: Edições Loyola, 2001.  
 

PAIVA, Geraldo José de. Psicologia da religião, psicologia da espiritualidade: 
oscilações conceituais de uma (?) disciplina. In: AMATUZZI, Mauro Martins (org.) 
Psicologia e espiritualidade. São Paulo: Paulus, 2005, p. 31-47. 
 

PARGAMENT, Kenneth I. Religious methods of coping: resources for the 
conservation and transformation of significance. In: SHAFRANSKE, Edward P. 
(editor). Religion and the clinical practice of psychology. Washington, DC: American 
Psychological Association, 1996, cap.8, p. 215-239.  
 

PARGAMENT, Kenneth I. Spirituallly Integrated Psychotherapy: understanding and 
addressing the sacred. London, New York: The Guilford Press, 2007.  
 

PARGAMENT, Kenneth I. Religião e enfrentamento: estado atual do conhecimento. 
In: PAIVA, José Geraldo de; ZANGARI, Wellington. (orgs). Caderno de Resumos do 
VII Seminário de Psicologia & Senso Religioso. USP, Instituto de Psicologia: 2010, p. 
1-12. 
 

PARKES, Colin Murray (1996). Luto: estudos sobre a perda na vida adulta. 
Tradução: Maria Helena Franco Bromberg. São Paulo: Summus, 1998.  
 
PARKES, Colin Murray (2006). Amor e perda: as raízes do luto e suas complicações. 
Tradução: Maria Helena Pereira Franco. São Paulo: Summus, 2009.  
 

PAUL, Norman L.; GROSSER, George H. (1991). O Luto Operacional e seu Papel 
na Terapia Familiar Conjunta. In: WALSH, Froma; McGOLDRICK, Monica. Morte na 



163 
 

família: sobrevivendo às perdas. Tradução: Cláudia Oliveira Dornelles. Porto Alegre: 
ArtMed, 1998, cap. 5, 118-128. 
 

PEDRO, Iara Cristina da Silva; GALVÃO, Cristina Maria; ROCHA, Semiramis Melani 
Melo; NASCIMENTO, Lucila Castanheira.  Apoio social e famílias de crianças com 
câncer: revisão integrativa. Revista Latino-americana Enfermagem, 16(3), 
maio/junho 2008. 
 

PINCUS, Lily (1974). A família e a morte: como enfrentar o luto. Tradução: Fátima 
Murad. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
 
PINTO, Ênio Brito. Espiritualidade e religiosidade: articulações. In: Revista de 
Estudos da Religião, dez 2009, p. 68-83. 
 

RIGACCI, Germano. Experiência religiosa e o encontro humano: um olhar filosófico. 
In: AMATUZZI, M. M. (org.) Psicologia e espiritualidade. São Paulo: Paulus, 2005, p. 
49-58. 
 

ROLLAND, John S (1991). Ajudando famílias com perdas antecipadas. In: WALSH, 
Froma; McGOLDRICK, Monica. Morte na família: sobrevivendo às perdas. Tradução: 
Cláudia Oliveira Dornelles . Porto Alegre: ArtMed, 1998, p. 166-186. 
 

ROSENBERG, Rachel Léa. Envelhecimento e morte. In: KOVÁCS, Maria Júlia. 
Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992, cap. 5, p. 
59-90.  
 

ROTHSCHILD, Daniela; CALAZANS, Rauflin Azevedo. Morte: abordagem 
fenomenológico-existencial. In: KOVÁCS, Maria Júlia. Morte e desenvolvimento 
humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992, cap. 8, p. 145-152. 
 

SAFRA, Gilberto. Espiritualidade e religiosidade na clínica contemporânea. In: 
AMATUZZI, Mauro Martins (org.) Psicologia e espiritualidade. São Paulo: Paulus, 
2005, p. 205-211.  
 

SAFRA, Gilberto. O enfrentamento do adoecimento a partir da experiência do 
sagrado. In: PAIVA, José Geraldo de; ZANGARI, Wellington. (orgs). Caderno de 
Resumos do VII Seminário de Psicologia & Senso Religioso. USP, Instituto de 
Psicologia: 2010, p. 56. 
 

SANTOS, Franklin Santana. Perspectivas Histórico-Culturais da Morte. In: 
INCONTRI, Dora; SANTOS, Franklin Santana (orgs). A Arte de Morrer: Visões 
Plurais. Bragança Paulista, SP: Editora Comenius, 2007, cap. 1, p. 13-25. 
 



164 
 

SANTOS, Franklin Santana. A Tanatologia e a Universidade. In: INCONTRI, Dora; 
SANTOS, Franklin Santana (orgs). A Arte de Morrer: Visões Plurais. Bragança 
Paulista, SP: Editora Comenius, 2007, cap. 28, p. 289-303. 
 

SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, epígrafe. 
 
SHAFRANSKE, Edward P. Religious beliefs, affiliations, and practices of clinical 
psychologists. In: SHAFRANSKE, Edward P. (editor). Religion and the clinical 
practice of psychology. Washington, DC: American Psychological Association, 1996, 
cap.5, p. 149-161. 
 

SOOD, Aradhana Bela; RAZDAN, Amit; WELLER, Elizabeth B.; WELLER, Ronald A. 
Children‟s reactions to parental and sibling death. Current Psychiatry Reports, 8: 
115-120, 2006. 
 

SPECK, Peter; HIGGINSON, Irene; ADDINGTON-HALL, Julia. Spiritual needs in 
health care. In: BMJ, volume 329, p. 123-124, 17 jul 2004.  
 

VALLE, João Edênio dos Reis. Psicologia e experiência religiosa. São Paulo: Loyola, 
1998.  
 

VALLE, João Edênio dos Reis. Religião e espiritualidade: um olhar psicológico. In: 
AMATUZZI, Mauro Martins (org.) Psicologia e espiritualidade. São Paulo: Paulus, 
2005, p. 83-107. 
 

VIORST, Judith (1986). Perdas Necessárias. Tradução: Aulyde Soares Rodrigues. 
18ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 2000.  
 

WALSH, Froma; McGOLDRICK, Monica (1991). A Perda e a Família: Uma 
Perspectiva Sistêmica. In: WALSH, Froma; McGOLDRICK, Monica. Morte na família: 
sobrevivendo às perdas. Tradução: Cláudia Oliveira Dornelles. Porto Alegre: ArtMed, 
1998, cap. 1, p. 27-55. 
 

_____________. (1991). Morte na família: sobrevivendo às perdas. Tradução: 
Cláudia Oliveira Dornelles. Porto Alegre: ArtMed, 1998.  
 

WALSH, Kiri; KING, Michael; JONES, Louise; TOOKMAN, Adrian; BLIZARD, Robert. 
Spiritual beliefs may affect outcome of bereavement: prospective study. In: BMJ, vol. 
324, 29 jun 2002, p. 1-5.  
 

WHITE, P. Gill (2006). Sibiling Grief: healing after de death of a sister or brother. 
New York: iUniverse, 2008. 
 



165 
 

WILKINS, Krista L.; WOODGATE, Roberta L. A review of qualitative research on the 
childhood cancer experience from the perspective of siblings: a need to give them a 
voice. In: Journal of Pediatric Oncology Nursing, 22 (6): 305-319, nov/dec 2005. 
 

_____________. Transition: a conceptual analysis in the context of siblings of 
children with cancer. In: Journal of Pediatric Nursing, 21(4), august 2006.  
 

WITTER, Geraldina Porto; SILVA, Jéssica Rodrigues. Espiritualidade nas bases 
psycINFO e sciELO. In: WITTER, Geraldina Porto (org). Religiosidade: enfoques 
diversos. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2009, cap. 1, p. 11-37.  
 

WORTMANN, Jennifer H.; PARK, Crystal L. Religion and Spirituality in adjustment 
following bereavement: an integrative review. In: Death Studies, 32:8, 703-736, 2008.  
 

_____________. Religion/spirituality and change in meaning after bereavement: 
qualitative evidence for the meaning making model. In: Journal of Loss and Trauma: 
International Perspectives on Stress Etamp; Comping, 14: 1, 17-34, 2009.  
 

WRAY, T. J. Surviving the death of a sibling: living through grief when an adult 
brother or sister dies. United States of America, New York: Three Rivers Press, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

ANEXO 1 

 

 

ENTREVISTA 

 

1. Transcrição da 1ª parte da entrevista, realizada no dia 15/09/2011, às 

15h 

 

S = Samara (colaboradora)  

R = Rúbia (pesquisadora)      

Guilherme = irmão de Samara (falecido) 

O que está destacado em negrito = fala da pesquisadora 

 

R: Como eu te disse, o objetivo do trabalho né é poder tá ã tentando 

compreender como é que são as vivências né da espiritualidade de quem 

perdeu um irmão né, como é no teu caso, que perdeu um irmão por câncer. Se 

tu pudesse tá me falando como é que foram as tuas vivências da 

espiritualidade em todo esse processo assim, desde quando vocês 

descobriram né, que ele tava doente, que ele tava com câncer, como é que 

como  é que foi a tua espiritualidade, as tuas vivências...  

 

S: Tá. Então foi quando a gente descobriu, né, no caso que ele tava com 

câncer, bah, câncer né uma palavra que choca né, mas ã eu pensei bah tá com 

câncer né é uma palavra assustadora né, todo mundo sabe da gravidade dessa 

doença, mas ã, isso não me vem ao caso né, vamo lá, vamo batalha né, então, 

vamo curá, vamo i atrás, vamo fazê, então foi isso que que me passou pela minha 

cabeça né, todo mundo dizia, a doutora inclusive comentou que era um câncer como 

dá nos vasos linfáticos né vai por todo o corpo, que ele tinha no máximo dois meses 

de vida quem tem esse câncer, só que eu eu pensei comigo né, você vai ver dois 

meses de vida, vai ser muito mais que dois meses de vida, que no meu 

entendimento eu pensei não, pra Deus nada é impossível, por pior que seja a 

situação né. Então assim, eu acreditei ã cegamente que ele ia ficar bom, ia ficar 

bom, ia ficá bom, no decorrer do tempo que foi passando né, e ele cada vez 

piorando mais, cada vez piorando mais, mas eu tinha uma força interior que me 
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movia que eu acreditava que ia acontecer um milagre com ele, que ele ia ficar bom 

[suspiro] acreditei, acreditei cegamente ã... só que chegou num ponto assim que 

uma pessoa me colocou “Samara... Deus não faz um milagre desses, não existe, tira 

isso da tua cabeça”, porque ele não enxergava mais, perdeu o sentido das perna ã 

esse câncer dá muito, avança muito rapidamente na corrente sanguinea, no cérebro 

e na medula óssea, então ele perdeu o sentido das pernas né ã, não se alimenta 

mais, daí eu cheguei num  ponto assim que eu vi que não... sabe uma pessoa ali 

deitada na cama no estado que tava que eu penso acho que é realmente quase 

impossível, eu cheguei num ponto assim que eu não acreditava mais também... e no 

momento que eu não acreditei mais nisso, tipo aquela semana que aconteceu tudo 

isso, ã, na quinta-feira então no caso ele faleceu, né, porque eu pensei assim, vai, 

se é nós que tamo te amarrando aqui, vai, porque se é  pra ficar sofrendo do jeito 

que tava, então pega e vai, se solta pra Deus, um dia eu disse “Guilherme,  ã, se 

Jesus vier te buscar tu vai, tu quer ir com ele?”, “ahã, quero”, e fez assim [sinalizou 

com a cabeça]. Então assim, de repente ele tava preparado pra isso sabe, porque 

eu fico pensando, se era pra ficá numa cadeira de rodas, um cadeirante, se era pra 

ficá com algum problema mental né, de repente foi melhor ir, mas ao mesmo tempo 

eu penso né, é sangue do teu sangue, é teu irmão, mesmo que tivesse ficado 

cadeirante, tivesse ficado com algum sequela, não sei, quem sabe é melhor ter ele 

aqui do que não tê aqui, né e depois disso assim, eu tava então grávida né, toda a 

minha gravidez eu passei com ele, até o penúltimo dia ele veio fazer a rádio, que ele 

tá fazendo a rádio no olho, que ele não enxergava, daí na quinta-feira eu vim 

consultá e na sexta-feira eu tive a neném. Nesse mês que eu tinha a neném ele deu 

uma recuperada, eu até inclusive marquei cesária porque ele tava bom aqueles dias, 

então eu pensei daí eu também já fico mais tranquila pra ganhar meu parto né, 

porque vai que eu ganho o parto né, e ele não tá bem eu também já ia me preocupar 

com isso.  Só que depois que eu ganhei a neném então um mês né ele ficou mais ou 

menos bem, digamos assim, daí o segundo mês ele piorou e ficou o mês todo no 

hospital, então depois que ele faleceu que veio a minha revolta, sabe porque eu 

acreditei eu confiei eu acreditei e todo mundo me dizia “bah ele tem dois meses esse 

guri não vai passar de uma semana, tem que i, tem que morre, Deus tem que levar 

ele”, e eu pensava “não, Deus pode, Deus é capaz, Deus pode salvá ele”, eu 

acreditei nisso cegamente, meu Deus, então eu fiquei assim tão revoltada contra 

isso, e agora eu tento buscá respostas pra minhas perguntas, eu não consigo 
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entendê isso, durante toda minha gravidez eu aceitei numa boa eu não via 

dificuldade nenhuma, depois que ele morreu assim que que eu me revoltei sabe?  

Tudo dava certo. Eu com oito, nove meses, tem que carimbá folha, tem que 

carimbá papel, já tá fechando lá não sei o que o laboratório que tem que tirar 

sangue, tudo dava certo pra mim, ai não mas faz uma força meu irmão não tá bem, 

me ajuda, daqui a cinco minutos a gente tá aí, sabe, tudo dava certo, então eu 

penso pra que corre nove meses, sofre nove meses, luta nove meses, porque ele se 

ajudou muito, sabe, e e daí no final morrê? Daí eu não acho explicação pra isso, daí 

eu fico pensando tanta gente ruim nesse mundo que também não acontece nada 

[breve silêncio e suspiro] então assim é é eu falo assim numa boa mas assim é um 

vazio que a gente, eu imagino que eu vou carregar pro resto da vida né quando a 

gente perde alguém da família, que é  alguém que a gente ama, e a vida da gente 

não vai mais voltaá ao normal, não vai mais sê a mesma coisa, né, desde quando 

tem uma festinha, desde quando tem aniversário de alguém, não, tu ri, tu conversa, 

mas não é aquela, não é mais aquela coisa que era antes entende, falta alguma 

coisa, tu tem um vazio dentro de você, a cada minuto, a cada instante tu tá 

lembrando, e eu que vou pra Ijuí e que lá fazia o tratamento, eu passo várias vezes 

pela estrada, passo várias vezes pelo hospital então eu lembro diariamente, então é 

bem difícil de trabalhar isso. E eu sei que eu tenho que confiar, tipo assim, eu sei 

que existe um superior, um ser superior, mesmo que eu não quero acreditá nisso eu 

sinto uma força dentro de mim. 

 

R: Como é que, como é que tu vivencia isso, tu disseste que sente uma 

força dentro de ti, como é que é isso? 

 

S: [Suspiro] Como que eu vo te explicá, tipo têm vezes assim que eu choro, 

choro, choro, choro né, daí eu penso assim, bah mas diz que tudo tem uma razão de 

ser né, daí eu penso assim se Deus fez pelo melhor, de repente ia acontecer uma 

tragédia, alguma outra coisa que ia ser pior pra gente aceitar isso né, vai que ia 

morrer num acidente, ou vai que sei lá, não sei, alguém ia matar, ou alguma coisa 

assim, de repente ia ser pior, daí sabe, eu já melhoro um pouco, ah mas aí tem 

vezes que eu tô sozinha assim ou tô vindo de, andando de carro, alguma coisa, eu 

já lembro de, tipo hoje,  eu tava vindo de Ijuí e tava me lembrando, nossa, esse guri 

sofreu tanto, um dia ele tava mal, mal, mal, a gente levou ele fazê uma ecografia em 
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Ijuí com um aparelho com um tubo tudo na respiração sabe ,ele se esforçava, fazia 

um esforço enorme pra não dar em nada. Então por que Deus fez ele sofrer tanto e 

duma hora pra outra levo ele [pausa]. Então eu sei que eu tenho, eu acredito em 

alguma coisa, deve existi, tem um ser superior entre nós, não duvido disso, só que 

ao mesmo tempo que eu não quero acreditá nisso porque eu pensava que pra Deus 

nada é impossível e pra mim foi uma coisa impossível, mesmo assim eu sei que tem, 

que ele que ele  faz pelo melhor, não sei te explicá por que mas eu sinto sabe que 

era pra ter sido assim, só que eu não encontro respostas pros meus porquê. 

 

[Silêncio] 

 

S: Daí eu tento ser forte porque também só ficou eu né, tem a mãe tem o pai, 

que eles precisam, se eu desabo eles desabam também então, nisso né eu tenho 

que sê forte, e assim, eu tiro forças até da mãe né porque a minha mãe diz assim ã 

“ele tá bem ,ele tá com Deus né, temo que pensá nisso que ele tá bem”, então eu 

preciso, eu tenho que tirar forças pra minha neném que é pequena né porque assim 

eu tenho que ã ficar viva pra porque os que estão vivo não tem culpa disso né, eu 

tenho que também ã pensar nos que estão vivo né porque ninguém fica pra 

semente, todo mundo vai, um dia mais cedo ou mais tarde vai morrer né, só que eu 

não aceito do jeito que foi, de tanto sofrimento , sabe de tanta luta, ele lutou, lutou, 

durou nove meses, era pra durar dois meses, a doutora sempre dizia “eu fico 

admirada quando eu vejo teu irmão aqui faze as quimio”, então assim, ele lutou 

tanto, tanta vontade de vivê, tanta gente né, tanta pessoa idosa né pedindo pra 

morre, que tá mal e não vai, e uma pessoa nova, então eu penso o que que ele fez 

de errado, ele não fez nada de, não fez nenhum pecado grave, não cometeu 

nenhum crime [pausa e suspiro] daí ao mesmo tempo assim tudo o que ele passou e 

tudo o que ele falava de Deus, eu penso nossa, ele deve ter se entregado né, 

porque ele era uma pessoa boa, impossível que que não tá bem agora, nesse 

momento, mas mesmo sabendo, sentindo que ele tá bem, eu queria que ele tivesse 

aqui, sabe? 

 

R: Tu diz que sente que ele tá bem... 
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S: Por tudo o que eu vi, como que foi a morte dele, e todo esse último mês, eu 

sinto que ele tá bem. 

 

R: Como é que é isso, como isso acontece assim, que tu sente que ele tá 

bem. 

 

S: [suspiro] Ah, como é que eu vô te explicá [pausa] ai porque assim, tipo 

assim, de noite eu converso muito então né, eu acredito que existe um Deus né 

[suspiro], rezo muitas vezes, vou na igreja, quando vou comungar lembro dele, não 

sei te explicá, sinto uma paz, sinto uma tranqüilidade assim quando eu falo dele com 

Deus, quando eu lembro dele assim, me sinto assim [suspiro para fora] ai, uma coisa 

diferente assim no meu coração sabe? Não posso chorá, eu penso, não posso 

chorá, ele tá bem, a melhor coisa, a melhor coisa quando você morre né é você tá 

bem, você tá em paz, você tá perto de ã, de alguma coisa boa, então eu sinto isso 

sabe, quando eu converso assim que ele tá bem, que tá uma, me passa uma paz, 

uma tranquilidade quando eu vou na igreja, quando eu vou no cemitério assim me, 

não sei te explicá o porquê mas assim, eu eu no meu, de repente é porque eu quero 

que ele teje bem, de repente é meu consciente né, meu subconsciente que pensa 

assim, mas assim eu sinto alguma coisa. Até uns dias antes dele morre ele colou um 

adesivo assim no guarda-ropa dele que tava escrito assim “Deus sem você é Deus e 

você sem Deus é nada” [pausa]. Então sabe, de vez em quando eu vou lá no quarto 

dele e penso noossa será que é pra mim isso? [pausa] [se emocionou] Sabe, Deus 

sem você é Deus [engasgou] você sem Deus é nada. [chorando um pouco] Então eu 

penso assim ele acreditava em alguma coisa né, ele, ele pregava isso sabe, ele 

falava de Deus, então impossível que ele não tá bem, só que daí por que que Deus 

fez isso? Porque se Deus quisesse que é um ser tão superior podia ter melhorado 

né, por pior que te, tava a situação dele. Então assim é difícil de entendê, agora não 

tô mais tão revoltada, tava bem revoltada, não queria mais nem participar da igreja 

né, então agora devagarinho eu vou lembrando tudo o que ele falou. Quando ele 

tava no hospital, minha filha né, nossa essa menina é uma graça de Deus, vai com 

todo mundo, tu correu pra cima e pra baixo comigo e ela tá bem, não, não estranha 

ninguém e é bem de saúde, então assim ele eu acho que ele queria ele chegou num 

ponto que ele podia i e tudo bem, mas eu não consigo entendê isso, eu queria que 

ele tivesse aqui, sabe? Porque assim, tanto sofrimento, tanta dor uma pessoa passá, 
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é uma coisa desumana, é quase inacreditável que um ser humano passa por tudo 

isso, não sei se é a pessoa que tá com essa doença ganha forças né pra lutar e pra 

gente que tá fora disso é difícil de, porque eu pensava assim nossa eu dava a maior 

força pra ele “não tu vai ficar bom”, só que agora eu paro e penso se fosse comigo 

eu, gente, fazê quimioterapia, fazê radioterapia, sofrê, não, eu não sei se eu ia querê 

isso pra mim, sabe, melhor morrê logo ou então querê a morte duma vez do que lutá 

e sabê que no final tu corre o risco de não, corre o risco de não vivê [pausa]. No fim 

novo né, se fosse uma pessoa mais de idade né, mas tanto plano, ele me contava 

de como ele ia saí do hospital ele ia lá num lugar pra comê um pastel que ele 

gostava com a mulher dele, que ia assá carne não sei pra quem, pro amigo dele, 

então assim tudo planos, planos, planos e... um ano perdido, um ano perdido, um 

ano de luta, luta, luta e no final zebrô. Então é bem difícil por isso mesmo que eu 

comecei de trabalhá porque se a gente fica em casa então tu, a tuas atenção ficam 

ali né, tentando ã buscá solução, tentando ã vim alguma resposta, só que tem coisas 

que não têm resposta, não sei. Eu peço pra Deus me dar forças e sabedoria pra 

mim consegui entendê tudo isso só que de vez em quando eu tô bem, bem, bem, de 

vez em quando eu lembro dele então me dá um desânimo sabe, eu fico pensando  

por que, que me dê uma luz pra mim entendê por que que foi assim desse jeito e 

duma hora pra outra, a gente acha que isso nunca ia acontece na na família da 

gente, nunca, um rapaz sadio, sabe, forte, e duma hora pra outra... então a gente 

acha que também esse tipo de coisa nunca acontece na família da gente né, sempre 

ai, ouvi fala né, fulano de tal, de outra pessoa, e de repente aconteceu um caso ali, 

junto, junto com nós, então é... [suspiro] coisas que a gente não tá preparado, morte 

ninguém tá preparado né, pra aceitá, uma coisa que a gente acha que vai acontecê 

cá gente mas quando acontece com alguém da gente é difícil de tu entendê, de tu 

aceitá isso, e da maneira que foi né, tanto, nossa, muito muito sofrimento, muita 

muita dor [silêncio e suspiro]. 

 

R: E nesses momentos de dor... como são as tuas conversas com Deus? 

 

[Pausa] 

 

S: Ai tipo eu choro muito né, no aniversário da nenê  eu me lembrei, quando 

fui dá banho, eu me lembrei nossa, como ele devia de tá aqui né, o padrinho dela 
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né, que graça que tem fazê uma fes..., temo que comemorá né, porque é um ano de 

vida né, com saúde e tudo, mas assim no, ao mesmo instante né assim, por que, ele 

é uma das principais pessoas que devia de tá ali né, por que isso? Por que ele?  

Sabe, daí eu choro, choro, choro, depois me passa, depois me dá um alívio 

assim [pausa e um pouco de choro] daí eu sempre fico tentando lê a Bíblia né, leio 

bastante, leio, antes eu não era muito de lê Bíblia, agora eu tô tentando lê mais, tô 

tentando me aprofundar mais sabe... 

 

R: Antes do que... 

 

S: Antes da morte dele. 

 

R: Tu não era de de ler a Bíblia... 

 

S: Não, muito difícil de eu ler assim a Bíblia. Agora tô lendo mais, tô 

procurando livros, procurando falá com pessoas que passaram sabe por isso. Só 

que eu vejo que têm pessoas que passaram por isso que tão numa boa sabe? Eu 

não sei por que que eu fiquei desse jeito, que eu não consigo aceitá, sabe, eu falo 

com outras pessoas, não, tá tudo bem, passô, né, tão sofrendo também mas não é, 

eu percebo que não é tanto que nem eu, e daí ao mesmo tempo eu também penso 

não, morreu morreu, tá bem, melhor do que tá aqui né [suspiro] com alguma 

sequela, eu tenho a minha filha ã, eu tenho que pensar nela, sabe, ela me dá muita, 

muita, muita força, é nela que eu penso pra, pra vivê, assim, pra segui, porque ela é 

pequena ainda ela vai precisar muito da gente [pausa] então assim ela não sabe da 

importância que ela tem tanto pra mim como pro meus pais. Não é que ela preenche 

né, porque ninguém substitui ninguém, mas assim ã a gente vive em função dela 

sabe, ela é o centro das nossas atenções agora, no momento. 

 

[Silêncio mais longo] 

 

S: Não sei assim o que mais que eu... [pausa e suspiro] logo que ele faleceu 

eu tava bem pra baixo assim, agora eu acho que dei uma melhorada né, não que 

isso nunca vai saí da gente, é uma ferida que sempre vai tá ali, nunca vai cicatrizá 

plenamente, mas assim, que a gente acha outros motivos assim pra conseguir ir 
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vivendo né, minha filha, meu trabalho agora, meu pai, minha mãe, tenho que pensá 

neles também [pausa] e acredito que de repente um dia a gente se encontra 

novamente né. 

 

R: Tu pensa nisso?...  

 

[filha começa a chorar lá fora] 

 

S: Eu penso, eu penso bastante nisso.  

 

R: Se encontra aonde? Como é que é... 

 

S: Depois que eu morrê, que nós morrermos, não sei, de repente vamo 

encontrá porque né tipo assim eu acredito que ã [filha começa a chorar] o espírito né 

dele tá em algum lugar, e é uma energia bom, um espírito bom. De repente a gente 

vai se encontrar, vai se ver, não sei, eu acredito nessa energia, nessa força, e eu 

também penso de vez em quando, bah se ele tivesse vivo ele ia querê me vê bem 

né, ele ia me, ele ia querê não me vê triste desse jeito né, se ele fosse tá vivo ele ia 

saí, ele ia se diverti, eu penso nisso também [pausa]. [filha intensifica o choro]. Esse 

tipo de coisa vai né alimentando a gente, vai dando forças pra gente. 

 

[45 segundos de silêncio] [Nesse momento, senti-me paralisada, não sabia o 

que perguntar] 

 

S: Não sei o que mais eu posso falar sobre... [pausa] tinha vezes que eu 

falava e nem conseguia falá né, chorava, chorava, agora eu já consigo falá [riso]. 

[pausa] 

 

S: Ai de vez em quando também eu penso assim ã, que a gente tá aqui no 

mundo, que a gente tem um, cada um tem um propósito, tem uma missão [suspiro] 

sabe, a missão dele já cumpriu [fim do suspiro], já fez o que queria né já fez o que 

muitas vezes muitos não, muitas pessoas morrem cedo né, mas viveram tão 

intensamente que é a mesma coisa que uma pessoa que tem 70, 80 anos e não 

aproveitô né, então de repente o poco tempo que ele teve aqui na terra ele viveu tão 
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intensamente, aproveitou tão bem né [suspiro e pausa], penso muito em que vive, 

não posso agora por causa dele né, ninguém tem culpa né, meu marido não tem 

culpa, minha mãe não tem culpa, as pessoas não tem culpa, a minha filha não tem 

culpa então eu tento vivê pra eles, né, porque não é porque agora que ele não tá 

mais aqui entre nós eu não posso deixá de vivê, porque eu tô viva né e têm pessoas 

que dependem da gente [pausa]. Então a gente vai tentando levá do jeito que dá 

[choro da filha] e devido à minha filha né que é muito importante pra nós, ela roba 

nossas atenção também né porque cada dia aprende uma nova, cada dia faz uma 

coisa diferente, então esse também é  um motivo, é a vida né, teve uma morte, mas 

também teve uma forma de vida dentro da família [pausa e choro da filha intenso].  

 

Então temo levando... 

 

[Silêncio] [Choro da filha se intensifica] 

 

S: Acho que ela tá enjoadinha, tomou a injeção [riso]. 

 

[Silêncio] 

 

R: E como, e como tá sendo de lidar com a vida e com a morte num 

mesmo momento né? Com a vida da tua filha e com a morte de teu irmão? 

 

S: Ai [suspiro], vida e morte... bem interessante né, na hora assim que o meu 

irmão faleceu, que a gente levou pra igreja e eu não percebi, mas as pessoas 

comentam né, que era tão estranho vê minha bebê né no carrinho brincando né com 

os bracinho deitadinha e uma pessoa né ali do lado morta, a gente que tava 

vivenciando.... 

 

[Nesse momento, minha mãe bate à porta, com a bebê de Samara aos 

prantos] 

 

Samara disse que talvez tenha sido por causa das duas vacinas que tomou 

antes de vir para cá e estava sem dormir. Ela fez uma no braço e uma na perninha.  
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Ela está com os dentes crescendo. Pegou-a nos braços e tentou acalmá-la. 

Disse que ela não costuma fazer isso, e que vai com todo mundo.  

 

S: “Que feio, tu não é assim meu anjo, a tia é tua amiga”.  

 

S: “Mas ela é bem tranquilinha”.  

 

S: “Que feio, a moça da mãe não é assim”.  

 

M: “Vai ver ela estranhou”, disse minha mãe.  

 

S: “Ela só tá lá em casa, a gente mora pro interior, então é diferente”. 

 

M: “Ela tá inconformada”, disse minha mãe.  

 

S: “A doutora disse que baixa a imunidade quando sai os dentes” 

 

S: “Filha amada, ela não é assim”. “Será que não vai deixar a mãe mais um 

pouquinho”.  

A bebê não parava de chorar. Em alguns momentos, ela parava, mas quando 

sentia que ia ficar ali, continuava a chorar.  

S: “Querida você nunca fez isso”. Ela chorou. “Nunca ela fez isso”.  Ela não 

parava de chorar.  

Decidimos nos encontrar em outro momento para completarmos a entrevista.  
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2. Transcrição da 2ª entrevista realizada no dia 15/10/2011, às 14h 

 

R: Vou retomar um pouquinho assim nosso encontro e... ã... sobre o 

tema mesmo né do trabalho, o objetivo do trabalho, que é ã sobre as vivências 

da espiritualidade né de quem perdeu um irmão né e aí eu relendo ã a tua 

entrevista né anterior ã eu ã ã [parei para pensar] tu falaste assim que que 

antes né no processo todo de adoecimento do teu irmão tu tinha muita força 

né, tu ã tu fazia as coisas, tu... 

 

S: Não via dificuldade. 

 

R: Não via dificuldade, né, ã tu disse que tinha uma força muito grande, 

que tu tava acreditando muito né nas, ã, que as coisas poderiam mudar, que 

ele poderia melhorar e tava confiante disso né... 

 

S: Tava, bastante. 

 

R: E aí que depois ã do adoecimento, ã, depois do falecimento dele, tu 

ficaste mais revoltada, né, não tava entendendo o que que tava acontecendo, 

por que que tava acontecendo isso, e que até deixou um pouco de lado a igreja 

né, não não tinha mais vontade de freqüentar a igreja, e que agora tu tá 

retomando né, esse, isso, tá lendo a Bíblia, tá buscando leituras pra podê... 

 

S: Ajuda 

 

R: Ajuda, né, então ã, se tu puder tá falando um pouco mais disso, dessa 

retomada tua assim ã... 

 

S: É que tipo assim, eu mesmo tô buscando isso pra mim me sentir melhor, 

porque né, tu acaba entrando num beco assim que tu não tem mais saída, tu acaba 

entrando em depressão, não tendo vontade de sair em lugar nenhum, não tendo 

vontade de trabalhar né [suspiro], daí como assim, na minha concepção, eu acredito 

que existe um um Deus, um ser superior, eu acredito nisso, só que a partir do 

momento que o meu irmão faleceu, eu passei a desacreditar um pouco nisso sabe?  
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Não sei, se pra Deus tudo é possível né por que que não aconteceu alguma 

coisa com ele, por que não aconteceu um milagre, por que que eu corri nove meses 

tudo deu certo e por que que ele sofreu esses nove meses, ele lutou, lutou, lutou, e 

daí no final, sabe, tu passa tudo por aquele processo de quimio, de de radio né, e 

passa mal e nossa o processo todo que é que é tudo isso por que que então fez 

corrê todo esse tempo, ou melhor foi  onze meses que então né que ele ficou entre 

nós e né então eu fiquei desacreditada porque assim, eu acreditei tanto naquilo, que 

aquilo era possível, que que eu não duvidava um minuto que ele ia ficá bom. Então 

pra mim foi um choque muito grande, né, acreditar tanto, tanto, tanto numa pessoa e 

a fazê aquilo e e não deu certo e todo mundo me dizia que não ia, que ele não ia 

longe pra, que era melhor ele i, se é pra ficá sofrendo, e no fund..., o meu interior 

dizia não, tu pode até pensá isso né, mas ele vai vivê, vocês vão vê, ele vai 

testemunhá, e tudo isso não aconteceu, então assim, nossa, nem eu não pensei que 

eu ia me abalá tanto, sabe? Porque assim, no fundo eu sabia assim, no fundo eu 

sabia que, nossa, ia sê um milagre e tanto se ele ia ficá bom porque era era uma 

coisa que ninguém, nem o médico, ninguém, sabe, de tanto sofrimento que tinha ali, 

mas eu pensei que ele ia ficá bom, então assim, pra mim foi um choque tremendo, 

de eu acreditá, acreditá firmemente numa coisa, por pior que fosse, e aquilo não 

aconteceu, sabe, por pior que eu que que eu soubesse que era difícil de acontecê, 

mas eu acreditei que ia acontecê, então  eu eu fiquei muito revoltada nossa. O dia 

que ele faleceu no hospital eu fiquei, ai, falei coisas horríveis né, falei tinha bastante 

Irmã lá junto, fizeram oração, ainda eu disse “ai não existe Deus”, sabe, eu falei 

horrível, coisas horríveis assim, nossa, não aceitei, não aceitei, bati na parede 

[choro], só que daí tu chega num ponto assim não tem o que fazê, morte é uma 

coisa assim que não tem volta, não tem, tu pode gritá, tu pode chorá, tu pode fazê 

de tudo, não tem volta, tu nunca mais vai senti aquela pessoa, vê, tocá aquela 

pessoa, escutá a voz daquela pessoa né [pequena pausa e choro] e como eu tenho 

a minha filha né e todo mundo, vizinhos, amigos, parentes, a gente mora numa 

comunidade pequena, então essas pessoas também dão força pra gente né, ficam 

falando não, foi melhor assim né, tu tem tua filha pra criá, então assim, o meu, a 

minha força hoje é a minha filha e eu tentá buscá entendê o porquê de tudo isso, se 

é que tem Deus, Deus sempre qué o melhor, por que que ele quis melhor levá, por 

que que deu essa doença, por que que sofreu de tudo esse jeito, sabe, de sê, e 

agora eu tô começando a vê assim que eu sô muito leiga também nesse assunto, eu 
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acredito firmemente, tem um Deus pra mim, tudo dá certo, nada de negativo me 

atinge, eu me considero uma pessoa forte, só que eu não conheço a palavra sabe? 

 

R: Como assim? 

 

S: Eu não conheço a Bíblia sabe, eu sou, seu sou, eu não tenho muito 

conhecimento da Bíblia, tipo assim, não basta só acreditá, se tu não sabe o que é, 

tipo, um exemplo pra eu te dá pra ver se tu consegue entendê, eu sou da religião 

católica, mas assim, conversando com outras pessoas, não dessa religião, me 

falaram assim, tipo  lá na nossa comunidade a Nossa Senhora Aparecida é a 

padroeira, né, mas na Bíblia não fala de nossas Senhoras, não fala adoração a 

imagens, então são coisas que eu tô aprendendo agora sabe, o único intermediário 

entre Deus é Jesus, pra que eu pedir pra uma Santa se ela não tem esse poder, que 

nem Jesus, sabe? Então assim, eu tô começando de lê mais a Bíblia, eu tô 

começando, agora do meu ponto de vista esse, antes não, antes ai, uma Santa pode 

ajudá e tudo mais, agora no meu ponto de vista isso já não, sabe, então, eu acho 

que eu conhecia muito pouca a palavra, acredito, acredito, mas assim não [pausa] 

não não não sabe não li profundamente a Bíblia, não, não, não entendia direito o 

que que sabe, não tinha ninguém, né, porque a Bíblia é uma coisa muito difícil de tu 

entendê, tu tem que sabê interpretá, então eu peço pro Espírito Santo me dê 

sabedoria pra  quando eu tô lendo, que eu consiga interpretá aquilo, e não só por 

isso, daí tem coisas assim que eu penso que tudo o que a gente faz a gente paga, 

que pecado, que geralmente câncer é uma mágoa muito grande que a pessoa teve 

[suspiro],  pode até sê que ele teve uma mágoa de alguma coisa, mas eu penso pra 

que sofrê tanto, então têm coisas que eu não entendo ainda, sabe, têm coisas que 

eu me questiono, porque, daí pra mim assim pecado, tem tanta gente que mata né, 

que rouba né, que tem filho e joga fora o filho, sabe, tem, né, que dá o filho, que 

nasce o filho e acaba matando o filho, jogando no lixo, mas então assim na Bíblia eu 

li que não existe peca.... pecadinho, pecadão, pecado é pecado, pecado é tudo 

igual, não importa se é maior ou menor, o grau do pecado sabe, então são 

pequenas coisas que eu tô começando de entendê, e tento buscá [suspiro] assim 

ajuda e penso, quando eu penso no meu irmão eu tento não pensá mais nele porque 

se eu penso me vem muita coisa na cabeça e eu acabo assim me, chorando, me 

acabo ficando com raiva, descontando no meu marido, de repente até na minha 
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filha, sabe, fico com raiva, não tenho nem vontade de ir pra escola, então eu tento 

não pensá nele, tento não pensá nas coisas ruins que eu vi, sabe, na nas imagens 

que eu vi, nas dor que eu vi, na luta dele vivê dele, saí do hospital ã morrendo, 

quase não conseguindo caminhá e querendo i igual fazê a quimioterapia, sabe, indo 

mal, então eu penso não pensá, tento não pensá porque eu passo todo dia no 

mesmo trajeto que a gente fazia pra i, pra i pro hospital, tento não pensá, tento 

pensá assim que se ele tivesse vivo ele não ia querê me vê sofrê sabe? De repente 

se eu tivesse morta ele ia tá sofrendo e ele não, e eu não queria que ele ia tá 

sofrendo né, vamos supor se eu tivesse sido o contrário, então eu penso assim que 

eu não posso sofrê também, porque se ele tivesse bem ele não ia querê, vê eu 

sofrendo tanto,  e esse sofrimento também não vai me ajudá em nada, vai acabá 

com a minha saúde, vai acabá ca minha vida em família, sabe, eu transmito isso pra 

essas pessoas né, e eu tenho a minha pequena que assim eu tenho me agarro com 

todas as forças nela, porque ela precisa de mim, precisa não só de mim, como do 

meu marido, ela precisa, ela não tem culpa de nada, então eu tento me agarrá assim 

nela e tento vê assim, escutá as pessoas, tirá de proveito alguma coisa de de de 

bom que elas falam, que a gente tem que pensá em momentos alegres, que agora 

eu imagino que ele está bem no lugar em que ele tá, ele tá bem [suspiro].  Eu sei 

que ele tá bem, eu não sei te explicá, mas eu sinto alguma coisa que ele tá bem, 

que ele não tá num lugar ruim, sabe, e daí eu fico imaginando também, se é pra ele 

tê passado por tudo isso e tá ali bobo, delinquente, sem caminhá né, também não 

queria vê isso sabe, então eu imagino que era pra tê sido assim, de repente ele ia 

morrê num acidente, ele ia morrê, alguém ia matá ele, ia morrê de algum outro jeito, 

ia sê pior, assim pelo menos ele viveu esse tempo com nós né, por pior que fosse 

assim, por pior que fosse dor, eu tô tentando me agarrá nisso, sabe, nas coisas 

boas, e não pensá, tento não pensá, tento não i em cemitério, não gosto de i em 

cemitério, não consigo ainda olhá foto dele sabe, não, tento não olhá as foto dele, e 

quando me vem ele assim na cabeça né eu falo “não Jesus eu confio em ti”, era pra 

tê sido assim, e eu preciso vivê, a minha filha tá aí, preciso lutá, tem meu pai, tem 

minha mãe também, então tô tentando assim mudá a minha [suspiro] mudá na 

minha cabeça porque antes eu só pensava nisso, eu só via isso, agora eu tento não, 

eu tenho que, não vale a pena, eu não vivo, e eu tenho que vivê porque eu não sei 

se amanhã também eu vô tá bem né, se amanhã já não vai acontecê alguma coisa 

comigo, então eu não posso tratá mal as pessoas por causa dele porque ninguém 
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tem culpa do que aconteceu, só que é uma dor assim que, nunca mais a vida da 

gente vai voltar ao normal né? Nunca, eu imagino que, quem sabe com o tempo 

tudo bem, mas  é uma coisa assim que [suspiro] pelo esforço enorme que tu faz, né, 

tô fazendo um esforço enorme pra  mim consegui, pra mim não entrá em depressão, 

pra mim não ficá doente, mas assim se tu para e pensa é muito difícil de tu aceitá, é 

muito muito difícil, então tento não pensá nisso, tento ai levá minha vida pra frente, 

tenho a minha filha sabe ela é... a coisa mais linda do mundo, é um anjo, é 

abençoada, iluminada, sabe, é querida, eu passei por tudo isso, nossa, não tem nem 

explicação, então eu tento assim, quero ter mais filhos, eu penso assim né não 

quero, não vou pará minha vida agora por causa dele, porque se eu tivesse morrido 

ele também ia tá sofrendo, então eu tenho que vivê, eu tô viva, e tá viva aqui no 

mundo pra ficá um estorvo né, ou só vê as coisas negativas, não, não posso, ele era 

uma pessoa alegre, querida, de bem ca vida, brincalhão, então eu também tenho 

que sê assim, pra que agora né eu me trancá e ficá doente por causa disso, não tem 

mais nada o que a gente pode fazê, não tem, não tem, se eu pudesse mudá, tudo ia 

sê diferente, mas eu não tenho esse poder, então eu tento não, tento não pensá 

nele, tento lê bastante coisas, bastante livros, tento procurá ajuda com várias 

pessoas, sabe, isso que eu tô tentanto fazê, tô tentando assim voltá a a minha, a 

voltá a, creio que Deus existe, não duvido disso, duvidava, mas não não, alguma 

coisa me diz, eu não posso duvidá disso, eu sei que existe alguém, no meu ponto de 

vista existe um ser superior. 

 

R: Tu duvidavas? 

 

S: Quando ele faleceu sim, porque eu acreditei tanto sabe, cadê Deus, cadê a 

fé move montanhas, daonde, né, então, eu duvidava. No no momento que ele 

morreu eu não acreditei mais, sabe, eu fiquei tão, com tanta raiva que eu não 

acreditei mais nisso. Daí todo mundo, até, tu não pode pensá assim, tu não, foi pro 

melhor, ele deve tê feito o melhor, Deus sempre qué o melhor, então eu comecei de 

pensá, não eu sei que existe alguém, eu sei que tem alguma coisa além de nós, 

muito pra cima de nós, então comecei a acreditá novamente né, só que se eu paro e 

penso em tudo o que aconteceu, em toda essa trajetória eu não... é difícil de eu 

aceitá ainda, eu não consigo ainda entendê, então assim, eu tento não pensá né, eu 

tento vê outras coisas, eu tento trabalhá, eu tento brincá com a minha filha. 
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R: Tu disse que ã começou a acreditá novamente né depois desse 

período de dúvidas, como é que isso se manifesta, assim, na tua vida? 

 

S: Conversando assim tipo com pessoas sabe? Nas escolas onde eu trabalho 

tem pessoas que chegam e f... e me assim abrem os olhos, me conduzem ã... 

 

R: Por exemplo... 

 

S: Por exemplo, um dia eu cheguei na biblioteca no colégio onde eu trabalho 

e li uma mensagem duma mulher que tinha um filho que teve leucemia e que o filho 

acabô falecendo e eu lendo aquela, um livrinho que tava em cima lá da da da, não 

da mesa da biblioteca, lá dum outro, da bibliotecária, num outro lugar, eu li aquilo lá 

e não consegui terminá a mensagem porque eu comecei de chorá, daí tava a guria 

da biblioteca e disse “o que que foi profe, posso te ajuda?” Daí eu chorei, daí eu 

disse assim “não é que eu li ali e me emocionei porque meu irmão também faleceu 

de de câncer”, daí ela me deu um a... daí ela pediu “eu posso te dá um abraço?” daí 

eu disse “pode”, daí me deu um abraço daí começô de me falá que [suspiro] se ele 

faleceu era pra ter sido assim, que Deus sempre qué o melhor, e se ele tá com 

Deus, ele tá muito melhor do que nós de repente aqui na terra. Se ele era uma 

pessoa como eu falei pra ela né boa, querida, ã nunca fez mal assim pra ninguém, 

que eu tomei conhecimento, então assim tipo ele tá bem, daí ela começou de me 

falá lá algumas, algumas coisa da Bíblia assim, me deu, anotô alguma coisa assim 

pra mim lê em casa, porque eu na minha concepção morte, né, morte eu imaginava 

que a pessoa tá aqui junto, tá enxergando, porque daí me veio tantas questões 

assim que eu não conseguia entendê. A nossa ministra lá, “nossa ele tá dando força 

pra nós rezá a missa, porque nunca morreu um jovem, uma pessoa tão jovem na 

nossa comunidade, é ele que tá dando força pra nós, porque eu achei que eu não ia 

consegui rezá a missa” [suspiro] e daí a gente chorava muito né, eu não tava 

querendo aceitá, daí ela falô “Samara, ã ele enxerga tudo o que tá acontecendo, ele 

escuta tudo o que tá acontecendo”, ai meu Deus, se ele escuta tudo o que tá 

acontecendo, eu fiquei pensando, daí depois né eu tava muito mal em casa, depois 

que passou uns dias, mas eu tenho que melhorá porque senão ele não consegue 

descansá, ele não consegue fazê uma passagem pra outra vida, ai daí isso me 

deixa também com, assim sabe, tumultuada a minhas ideias, porque eu penso, se 
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ele tá enxergando, ele não tá conseguindo descansá porque eu não tô bem, ai meu 

Deus eu também não quero isso pra ele, sofreu tanto e ainda não consegue 

descansá por causa de mim? Daí eu fico pensando, eu queria sabê o que que é a 

morte, pra onde tu vai, sabe? Ai um monte de coisa que eu não tenho idéia, um fala 

isso, outro fala aquilo, isso ainda que eu queria sabê, só que eu não sei  se tem 

como sabê. Mas na Bíblia, eu li na Bíblia que a morte, morreu, é um sono profundo, 

agora eu acredito nisso, não é que a pessoa tá, tá enxergando o que que tá 

acontecendo, porque, a gente tem que se guiá na Bíblia né, então na Bíblia diz que 

a pessoa que morreu tá em sono profundo, tipo vai ressuscitá quando Jesus retorná 

à terra, os bons vão ressuscitá e os maus não ressuscitam ou... sei lá eu pra onde 

vão os maus, eu acredito que quando Jesus voltá à terra vai ressuscitá então as 

pessoas que tão nesse sono profundo, na Bíblia tá falando, porque eu li a Bíblia, que 

tu não tem mais contato com esse mundo aqui, acabô aqui, morreu, morreu, não 

tem mais, não tem mais o que tu tá aqui com nós sabe, porque eu acreditava que 

existe alguém, existe, existe um... ai uma coisa que ele tá me impulsionando pra 

fazer isso, pra fazê aquilo, porque logo que ele faleceu me ligaram da Décima 

Sétima pra mim trabalhá, e isso era uma coisa que eu queria muito, porque no outro 

serviço que eu trabalhava aqui na cidade, eu não tava mais conseguindo trabalhá 

porque assim eu via muita coisa errada e injusta e não conseguia fazê nada pra 

mudá isso e eu tava ficando doente com isso sabe, eu tava ficando muito doente 

com isso, e daí eu sempre falava, ai tomara que um dia me chamem, pelo menos 

nos contrato emergenciais né da Décima Sétima, e ele disse “vai te chamá sim pode 

ter certeza que um dia vão te chamá”, daí me chamaram eu tava grávida, daí não 

me aceitaram, eu tava grávida de sete meses daí não podia i, daí ele pegou na 

minha mão e disse “mana eles vão te chamá, quando chegá a hora tu vai, fica 

tranquila, aguenta mais um poço”. Acabô falecendo e tudo, logo quando ele faleceu, 

em dois meses me ligaram, ai, quando me ligaram assim eu vi a imagem dele sabe, 

eu vi ele sorrindo pra mim, ai, eu pensei nele já, sabe, eu lembrei daquele momento 

que ele pegou na minha mão “um dia vão te chamá, calma, tenha paciência, 

aguenta mais um poço”. Então eu pensava que né, que ele tava ali junto nesses 

momentos importante, mas agora eu acredito que não (!), porque na Bíblia não fala 

que a pessoa, morreu, morreu, tá em outro mundo, acabô, nem sabe que morreu 

sabe. Daí então eu não tenho mais o que fazê, não tenho mais o que fazê, eu tenho 

que lutá, vivê pela minha filha, né, porque eu não sei como que eu vô morrê 
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também, quem sabe também eu vô sofrê, quem sabe eu também eu vô tê dor, e eu 

penso que Deus não dá cruz maior do que tu pode suportá, então eu tenho muito 

pena, dó, eu sofro com o que eu vi, não só por ele, têm outras coisas que eu vejo 

assim que também sofro com isso, só que ele deve tê passado por tudo isso, não se 

queixô, ele conseguiu fazê tudo o que fez, porque ele devia tê uma força que ele 

ganhô pra consegui passá por tudo isso sabe, eu olhando eu não sei se eu ia tê 

condição de passá por tudo isso, mas eu penso, ele deve tê tido uma força, ele 

ganhô uma força, porque senão ele não ia tê, tê, querê vivê do jeito que ele quis 

sabe? E porque ninguém qué morrê né, tu chega na... ninguém qué morrê, eu 

imagino que ninguém queira. 

 

R: Tu disse que ele ganhou uma força, que força é essa? 

 

S: Não porque assim ó, gente tu pára e analisa, uma pessoa nova, perdê o 

sentido das perna né, o dia que ele perdeu o sentido das perna foi horrível [choro], 

ficá cego, ã, nossa, tu não tem noção [suspiro], usá fralda, não tinha mais, não 

conseguia comê, ia tudo na sonda sabe, eu penso, gente que loucura, a gente não é 

nada né, eu penso assim, como é que ainda ele tentava vivê? Tem que fazê ainda 

uma quimio, acho que tu não vai aguentá, tu não tem condição de i até Ijuí, “não eu 

quero i”, levantava e caía no chão, levantava de novo, mesmo caí e se esbodegava, 

não chorava, não se queixava, mas queria i de qualquer jeito, então eu acho que ele, 

a pessoa ganha uma força, sabe pra aguentá tudo isso porque a gente olhando, 

nossa, te dá um desespero sabe, tu vê que a pessoa não, tá fraca, tu vê que não 

têm condições, mas não , levantava, caíndo, trabalhando, se agarrando mas... 

 

R: Tu acha que ele ganhou essa força... 

 

S: De Deus! Eu imagino que seje de Deus. Sofreu, sofreu, claro que sofreu 

né, eu não entendo esse sofrimento, eu também não consigo entendê esse 

sofrimento sabe, porque, se Deus é tão poderoso [suspiro], mas ele também ganhou 

essa força pra  ele consegui lutá e de certo não era pra sê, eu também penso assim, 

de certo não era pra sê, não era pra vivê, não sei, não posso pensá muito porque eu 

fico loca, sabe, eu não encontro resposta, mas eu acredito em Deus, mesmo tendo 

tendo coisas assim que eu não entendo por que que foi desse jeito, por que que teve 
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que sê assim [suspiro] mas tento não pensá porque passô, não posso ficá sofrendo, 

tenho que pensá em mim, eu tenho que vivê, eu não sei amanhã como que eu vô 

sê, que que adianta sê uma pessoa amarga, ruim, né, eu vô transmiti isso a outras 

pessoas, eu não quero, eu quero que minha filha não perceba isso, eu quero que 

minha filha não sinta isso, eu não quero que minha filha nunca sofra o dia que eu 

morrê como eu tô sofrendo pelo meu irmão, sabe, eu não quero que ela sofra 

porque isso é horrível, muito sofrimento [suspiro] a pessoa tá morta e você não 

consegue vivê, então assim eu eu tô tentando assim eu não pensá, tô tentando 

acreditá que Deus fez pelo melhor, né, se era pra ele tá sofrendo, se era pra ele tá 

numa cadeira de rodas, se era pra  ele não tá consciente, então foi melhor assim, eu 

imagino que foi melhor assim, e o meu pai e minha mãe tão tendo forças, sabe, tão 

superando, tão se divertindo, e eu não consigo sabe, então eu penso assim não eu 

tenho que consegui, eu tenho a minha pequena, eu eu preciso dá a volta por cima, 

eu tenho que vivê até o momento que eu que eu tive aí bem né, que que adianta tá 

aqui e não vivê bem, eu tento não lembrá desses momentos, tipo assim eu tento 

nem conversá mais, eu tô conversando aqui contigo, mas se alguém pede assim, 

tem pessoas até que eu converso, que me acalmam, que me aliviam, mas senão eu 

tento nem, sabe, nem entrá mais nesse assunto assim, de morte, morte, e daqui uns 

dias tá fazendo um ano que ele faleceu, então já é né, tudo começa, tudo uma... 

 

R: Que dia que ele... 

 

S: Dia quatro de novembro. Então tem datas assim que tu relembra mais né.  

Tem horas assim que eu deitava na cama e lembrava, tipo a minha mãe mora 

perto lá de casa, ai olhava pra baixo tava ele lá abanando pra mim sabe [choro] ou 

olhava, eu sempre olhava pela janela, de noite [choro], acordava várias vezes e 

olhava porque assim, geralmente ele passava mal quase toda noite e a gente via a 

luz lá na janela, daí era sinal de que ele não tava bem [choro], sabe, então assim 

tento não [suspiro] ai não lembrá dessas coisas, sabe, tento não fazê as coisas que 

eu fazia quando ele tava vivo pra, tento apagá essas imagens assim [pausa]. E daí 

tento lembrá quando ele tava bem, ele era muito brincalhão, vivia me mandando 

mensagem “você, parabéns, você ganhou dez milhões, mas antes de receber o 

prêmio você tem que depositar esse dinheiro na conta de quem te ligou” [rindo], 

sabe, então, sabe, eu penso assim eu tento vê ele alegre sabe, sempre bobo sabe, 
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eu tinha raiva dele de sê tão bobo assim, brincava comigo, e acreditava nas 

bobagem dele, muitas vezes, nas mentira dele, então eu tento vê esse lado legal 

dele, tento pensá assim que se ele tivesse vivo ele não ia querê me vê sofrendo 

desse jeito [breve pausa]. É difícil, nossa, é muito difícil, mas eu acho que eu já 

superei bastante assim, sabe, desde da morte dele assim eu acho que eu tô 

conseguindo, porque eu tava muito mais mal comigo mesmo sabe, com a minha 

alma assim, com meu espírito tava... de mal com isso assim, agora já tô vendo, já tô 

vivendo, já tenho alegria, sabe, já não penso mais nisso, só que têm coisas que eu 

não consigo fazê tipo olhá foto dele, eu não quero olhá, não consigo olhá, nossa, eu 

não consigo olhá de jeito nenhum, eu também não gosto de i no cemitério, muitas 

vezes se eu tenho que i levá  a mãe, alguma coisa assim, vô, mas é um lugar que eu 

não gosto de i, porque eu não tenho, ai, não posso vê sabe aquele túmulo, mas eu 

me vejo melhor do que logo quando ele faleceu sabe, eu assim ã meu interior, sabe, 

tô me vendo assim melhor, só que não é fácil, é muito difícil, ninguém tá preparado 

pra perdê uma pessoa, né, ainda mais uma pessoa que você, ainda mais uma 

pessoa nova né, se é uma pessoa velha que já teve uma história, tudo bem, mas 

ele, eu sabia dos detalhes, eu sabia  do que que ele queria fazê quando ele ia 

melhorá, dos planos que ele tinha, então assim é difícil de você aceitá isso, sabe, 

uma pessoa boa, se fosse uma pessoa ruim, e daí eu fico pensando tantas mães 

perderam filho né, eu sei de tudo isso, só que cada caso é um caso né, tanta gente 

assim que morre tragicamente também deve sê um sofrimento sabe, eu sei que tem 

mais gente que sofre, não é só a gente que passô por isso, que tem, acontece com 

crianças, com inocentes, eu não sei se, eu não consigo imaginá a minha filha morta, 

ou acontecê alguma coisa com ela, porque eu daí, eu ia morrê junto, eu não vejo 

motivo de eu vivê, ou eu não consigo trabalhá, eu não consigo aceitá isso sabe, mas 

eu penso eu choro tanto, tanto por ele e se a minha filha fosse acontecê alguma 

coisa, nossa, daí eu não ia vê mais motivo mesmo de vivê, sabe, daí eu não ia tê 

mais condição eu acho de, daí eu penso, têm pessoas que aceitam né, têm pessoas 

que morrem e as pessoas aceitam numa boa [pequena pausa] eu não sei o que que 

o que que se passa na cabeça de cada um, eu eu acho que eu fui muito 

traumatizada porque eu acreditei muito, muito, todo mundo sabia que a situação 

dele era, não tinha volta né, só que eu acreditei tanto, tanto, tanto, tinha tanta 

confiança, então acho que foi isso que me deixou, nossa, mal desse jeito sabe, mas 

daí agora eu acredito, eu penso que era pra tê sido assim, era pra tê sido assim, se 
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é pra ficá sofrendo, eu não queria vê ele sofrendo, eu não queria vê ele numa 

cadeira de rodas, eu não queria vê ele com fralda, nossa, um rapaz jovem, sabe, 

grande, entroncado, nossa, nem ele acho que não ia se aceitá desse jeito sabe 

[pequena pausa], então era pra tê sido assim, eu penso, que Deus fez pelo melhor, 

eu penso assim, tô começando de pensá assim. 

 

R: Como é que tu ã imagina Deus? Como é que... 

 

S: Ai um ser, eu imagino Deus um ser que não tem, que não tem dimensão, 

que não tem explicação, ã, não consigo imaginá rosto, entende, não consigo 

imaginá nada, consigo imaginá assim uma luz tão forte, alguma coisa, não sei te 

explicá, uma coisa assim extraordinária que nem eu não sei o tamanho da 

dimensão, porque eu imagino que foi ele que criou tudo, que criou o mundo, que 

[pausa], não sei te dizê, tipo um sol, tipo uma luz enorme forte, brilhante, sabe, 

muito, muito mais do que isso, não sei te dizê exatamente assim, mas uma pedoa, 

uma pessoa assim muito poderosa, uma pessoa, sabe, com muita força assim, com, 

não sei te dizê, assim, superior, sabe, não sei também, eu não sei, porque eu 

procuro muita coisa, daí muitas  vezes até é difícil da gente procurá, porque um fala 

uma coisa, outro fala outra, eu tenho que pará com isso, eu tenho que acreditá numa 

coisa e aquilo e deu, mas eu assim acredito que Deus seja uma pess... um ser que 

não tem ninguém que chegue perto, que chegue aos pés dele sabe? Uma luz, uma 

energia, uma força, um [pausa] sabe eu não consigo assim te descrevê assim o 

tamanho de... que ele seje assim, acredito que seja uma, um ser superior, né que 

que tá acima de tudo, de todos, uma coisa assim, e acredito que Jesus, o filho dele, 

seja intermediário, tipo assim, pra gente pedi alguma coisa né, que seja interme..., 

né, que fica intermediando né, no caso assim, alguma coisa pedindo no nome do 

filho dele que é Jesus né, eu acredito nisso assim que, então Jesus que é o filho 

dele que vai intermediá algum algum pedido da gente, alguma coisa assim, acredito 

nisso.  

 

R: E tu pede alguma coisa? 

 

S: Peço. 
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R: O que que tu pede? 

 

S: Ai peço pra Deus me me mandá em sonho, ou alguma coisa que meu 

irmão tá bem, pra me dá muita força [choro] assim pra me dá muita, muita força 

porque eu preciso criá minha filha, que dá muita força pro meu pai e pra minha mãe 

[pausa e choro], e que, se ele pode falá alguma coisa com meu irmão, assim, que 

ele diga que nós amamo muito, muito, muito ele, é isso assim, mais pra ele aparece 

pra mim através dum sonho, através de, ai, sei lá, de alguma coisa sabe, que eu 

consiga me tranquiliza assim mais, eu acredito que quando Deus qué, não é ele que 

vem, Deus manda né, porque o corpo da gente é pó né, fica o espírito, volta né, fica 

dormindo na minha, né assim, o que eu penso, a pessoa morreu, morreu, o corpo né 

vira pó, e o espírito volta pra Deus, então eu penso assim que Deus me manda e, 

sei lá, os anjos assim, que me trazem ele assim em forma de gente, pra me dizê que 

ele tá bem, que ele tá tranquilo, sabe que, mas falam que só quando a gente tá 

preparado pra isso, não é assim quando a gente qué que Deus manda, então eu 

acho que eu ainda não, acho que a partir do momento que eu aceitá, que tivé bem, 

bem comigo mesma, de repente eu vô recebe essa, em forma de sonho que seja, 

em forma de qualquer outra coisa assim que eu consiga percebê que ele tá bem. Ai, 

daí peço saúde pra minha família né, que a minha filha sempre cresça cá proteção 

de Deus, que ela seja uma pessoa boa, que seja uma pessoa humilde, peço essas 

coisas assim, saúde.  

 

R: Tu disseste que pede pra Deus que que te mande em forma de 

sonho...  

 

S: É, que me dê um aviso, um sinal, alguma coisa assim.  

 

R: Tu já sonhaste com ele? 

 

S: Não, não sonhei. Não sonhei nem com ele. Logo que ele faleceu eu sonhei 

sim alguma coisa com ele, mas ainda ele doente assim sabe, alguma coisa eu 

sonhei logo que ele faleceu, mas depois disso, nada, nada, nada, nada, porque tipo 

meu tio, quando ele faleceu, o meu tio assim sentiu que ele faleceu, sabe? O meu tio 

tava vindo de trator da lavora e faltava meio metro pra ele chegá no galpão e dexá o 
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trator, e aquele meio metro daqui até ali ele parô agora com o trator, e gritô 

“Guilherme”, e ligô já pro meu pai e meu pai disse, “Joaquim, o Guilherme tá 

morrendo, acabo de falecê”, então assim ele parô sabe, exatamente, ele sentiu 

alguma coisa, eu nunca assim, quando ele faleceu, eu não senti nada, depois que 

ele faleceu também eu não tive nenhum sonho, não tive nenhuma visão. Tem uma 

flor que ele me deu lá quando eu ganhei a minha nenê, que guardo lá junto comigo, 

uma flor de natural, e agora já tá seca, lógico, mas logo que ele faleceu, aquela flor 

seca, sabe, tinha um cheiro, um perfume, um perfume, agora ela não tem mais 

perfume, sabe, acabô aquele perfume, daquela flor, então eu peço que me dê 

qualquer sinal ou qualquer coisa assim, em sonho que ele teje bem.  

 

R: Tu presenciaste a morte dele? 

 

S: Quando nós cheg... quando eu e minha mãe chegamos ali no hospital ele 

já tinha falecido, ahã, tava na cama ainda, com todas as irmãs, sabe, em roda,  meu 

tio e o meu pai, mas eu não vi a hora que ele morreu assim, mas diz que foi tudo 

tranquilo, que simplesmente se mudou de cor e se virou pro lado, foi assim que ele 

tava na cama quando a gente chegou, não tava junto, eu não tava junto [pausa] 

acho que não sofreu assim pra morrê sabe, foi assim tudo tranquilo pelo que 

falaram.  

 

[Silêncio] 

 

S: É uma luta né. Daí, como eu tô envolvida agora nos meus trabalhos, 

atividade né, tento não pensá, o dia que eu paro pra pensá, tipo hoje eu tô falando 

contigo, ah, daí me vem um monte de coisa na cabeça, daí eu já já, como se eu tô 

em casa e alguma coisa assim eu já fujo logo disso sabe, já faço outra coisa, e 

acredito que ele esteje bem, acredito que era pra tê sido desse jeito. Sabe, eu tô 

começando assim de não mais acreditá assim de que a gente deve dá valor tanto a 

santos assim, a imagens assim, não tô mais acreditando nisso, não sei se tô certa, 

não tô certa, mas as passagens que eu li, sabe, não não fala assim de adorá santo, 

de adorá imagens, então eu tô assim também numa transição, sabe, como é que eu 

vô te explicá, eu fui criada na igreja católica, na igreja católica né existe santo, tudo 

que é tipo de santo, santo pra isso, santo praquilo, eu rezava pra vários santos, eu 
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tinha amuletinhos, coisinhas de vários santos, não tô mais usando assim, alguma 

coisa me diz que que é pra mim guardá sabe, que não é mais pra mim usá isso, daí 

agora a única pessoa que a gente pode adorá é Jesus, não fico adorando santo, 

rezando pra santo, então assim de rep.... não tô assim fixa numa religião sabe, mas 

assim tô começando de vê de outro modos, assim, de outro jeito, de coisas assim 

que eu achava que era certo e agora eu vejo que não é, não é certo. 

 

R: Por exemplo... 

 

S: Por exemplo as santaiada né, tipo as santaiada, pra que ficá né 

idolantrando Nossa Senhora, então fazê uma missa pra Deus, fazê uma missa pra 

Jesus, não pra Santo, acho que quem tem poder é Deus, quem tem poder é Jesus, 

que o Santo pode até sê que é Santo, mas que não tenha tanto poder assim, e a 

gente tem que adorá a Deus, adorá a Jesus, não a Santos. Eu ainda não me achei, 

sabe, eu ainda não me achei, antes eu era católica, era católica, agora não, agora 

eu leio livros de espiritismo, eu leio outros livros de padres, eu leio algum outro livro 

que envolve a psicologia, eu leio Bíblia, eu falo com pessoas de várias religiões, 

sabe, eu ainda não me encont..., eu ainda não me achei, mas assim eu posso te 

dizê que eu tô melhor de espírito, de alma, assim, eu tô mais conformada, digamos 

assim, não tô tão revoltada que nem eu tava logo no início, tô tentando vivê mais 

isso [pausa], só que é uma dor, tu sempre, têm têm datas, têm momentos assim que 

tu tá junto com a tua família que tu lembra que ele podia tá ali, sabe, então assim eu 

acho difícil, sempre vai ter aquela ferida, sempre vai tê né, só que daí eu penso a 

gente tá no mundo, todos um dia, de uma maneira ou de outra vamos morrer né, é a 

coisa mais certa que tem, então assim eu vô te que tentá vivê enquanto eu tivé aqui 

na terra sabe, eu tenho que vivê, porque o meu irmão não qué me vê triste, não qué 

me vê desse jeito, eu penso assim, se ele tivesse vivo ele não queria tá me vendo 

sofrê, então tô tentando vivê, e tenho a minha neném que é pequenininha que tá 

descobrindo o mundo e que, então assim ela dá alegria sabe pra gente, é uma 

pessoa tão inocente né, que tu acaba agora se envolvendo mais com ela, meus pais 

também se envolvem muito com ela, então eu acho que é isso sabe que tá, eu tô 

tentando esquecê um poco, não tô pensando que nem eu pensava logo que ele 

faleceu [pequena pausa], enquanto temo aí temo que vivê bem porque senão 

também não adianta tá no mundo pra vivê mal, só que se eu pudesse tê feito 
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alguma coisa por ele pra vivê mais e pra não tê sofrido, porque tipo assim eu te falá 

é uma coisa agora tu vê, tu acompanhá, ou tu tá ali presente é diferente sabe, eu te 

falá e tu me dá uma força “bah né tem que vê diferente a vida, e não sei o que não 

sei o que”, mas se tu visse o sofrimento dele, é só pra quem viu pra acreditá como 

foi, sabe, acho que o hospital inteiro assim, quem acompanhô, as enfermeira tudo, 

nossa, se emocionaram, choraram, sabe, queriam que ele fosse, sabe, pra não vê 

sofrê, porque ele era muito legal, muito, muito, muito querido, e eu acho que ele já 

tava [suspiro e choro], eu não sei mas eu acho que ele já tava, também não sei, eu 

queria entendê essas coisas de Deus assim, eu não sei, mas eu acho que ele já 

tava assim, se preparando pra morte porque, esses dias quando eu fiquei, a minha 

neném ganhô alergia da amoxilina que ela tomo daí eu fiquei uma semana com ela 

no hospital, daí enquanto eu fui tomá banho, tava uma madrinha dela que ficô 

cuidando dela pra mim na caminha, daí veio uma enfermeira e falô “você não é a 

prima do”, né porque a gente vivia no hospital, todo mundo agora, a gente fez muita 

amizade dentro do hospital, “a prima do Guilherme?”, “sim sô”, ã quando eu tava 

com ele, um dia antes a enfermeira conto, só que depois que eu saí, a Priscila me 

contô, eu não vi mais essa enfermeira, mas eu sei quem ela é, uma gordinha, eu 

queria conversá com ela, diz que um dia antes ela foi falá com o Guilherme e daí ele 

falô, mal né, falando, não conseguia quase mais falá, “nossa o serviço que eu dô pra 

vocês, a que ponto eu cheguei, tá aqui trocando a minha fralda, mas amanhã eu não 

vô mais dá esse serviço pra vocês, amanhã vocês não vão mais precisá se 

incomodá com isso”, daí ela disse “credo Guilherme pra que falando isso, ã nós 

fizemo isso não só em você, tem mais gente aqui que a gente faz”, “não porque 

amanhã eu vou fazê uma viagem longe, longe”, e daí o dia, no outro dia ele faleceu, 

só que a hora que ele faleceu aquela enfermeira não estava ali, naquele momento, 

daí a hora que ela chegou diz que ela chorou tanto, tanto, porque ela lembro que ele 

ia fazê, falô que ele ia fazê uma viagem longa, longa, então eu acho assim que ele 

devia tá preparado sabe, ele tava, ele sabia que ele ia falecê, porque me vinha 

perguntas idiotas assim, como, vamos supor ele morreu, e eu penso assim “ai o que 

que ele ia fazê?” Ele tinha planos pra vendê o carro dele, ele tinha planos pra ven... 

saí do apartamento que ele tá (va), daí ele morreu, daí ele fica com essa ansiedade, 

com essa angústia que ele não conseguiu fazê aquilo, e vamos supor assim ele 

tinha contas pra pagá, ele fica pensando, “nossa, como é que meu pai e minha mãe 

vão pagá aquela conta, não sabem a senha”, até nisso eu pensava, sabe? Logo que 
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ele que ele morreu me ficou aquela angústia de não resolvê tudo, ai sabe eu ia ficá 

loca se eu ia continuá pensando assim, então tudo isso me passava pela minha 

cabeça, sabe, mesma coisa eu falecê agora, nossa, e o pessoal sabe da quem tá 

me devendo da avon, quem são as pessoas, sabe, vamos supor, uma ideia né, todo 

esse tipo de coisa quando ele faleceu eu ficava pensando, eu pensava, ele deve tá 

numa ansiedade, além de tê sofrido deve tá, morreu e tá com essa ânsia de não tê 

f... de nós não sabê como terminá as coisas dele, como pagá as coisas dele, mas 

parei de pensá nisso, morreu, morreu, acabô, não existe mais, é nós aqui que temo 

que resolvê os problemas dele, mas eu pensava que ele tava sofrendo com isso 

depois da morte dele [pequena pausa] eu imaginava isso, agora eu não penso mais 

nisso sabe, faleceu, faleceu, é nós que temo correndo atrás de tudo, fazendo tudo, 

eu acredito que ele não tá sofrendo mais agora, então me vinha assim coisas 

idiotas, besta, que nunca na vida eu pensei que eu ia pensá um dia sabe, antes eu 

não pensava, porque a gente acha que essas coisas não acontecem com a gente 

né, quem diria que um dia o Guilherme, forte, trabalhador, alegre, feliz, ia morrê, tão 

novo, então qualqué outra pessoa da minha família, mas não ele, sabe, então isso é 

complicado, nossa, é é difícil, é só quem passa pra sabê [pausa]. Não sei se eu 

consegui te respondê sabe, não sei se tu conseguiu entendê.  

 

[Parou para tomar água] 

 

[Silêncio] 

 

S: Tu deve tá pensando que eu sou loca né, ou não? [riso] 

 

R: Por quê? [também sorri] 

 

S: Não sei, por tantas coisas que passa pela cabeça de uma pessoa né.  

 

[Silêncio] 

 

[Nesse momento, olhei para meu roteiro que estava numa mesinha do lado] 
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R: Tu disseste que tá vivendo um período de transição, que antes tu se 

considerava católica, que agora tu tá se abrindo pra outras leituras ã, lendo 

livros espíritas, e, como é que tu considera que foi tua formação ã na tradição 

católica assim, como é que como é que foi a tua formação religiosa assim... 

 

S: Ah, tipo assim, né, o pai e a mãe no caso né, fomos batizados, ã, fizemos 

primeira comunhão, crisma, tudo na igreja católica né, ã rezá antes de dormi ã, o 

que mais, ã, ai, tormenta, quando vem tormenta rezá pra tal santa, quando perde um 

objeto rezá pra tal santo sabe, eu tenho muito essa coisa de santo e santo, e a 

minha vó é muito devota a Santo Antônio, e anos e anos ajuda Santo Antônio, não 

sei o que (...) então assim nós fomos criado muito assim ã devotos a santos sabe, 

eu pelo menos, porque lá em casa é santo daqui, santo dali, é calendário de um 

santo, é calendário de outro santo, mas agora assim, no meu ponto de vista, nós 

católicos, tipo os padres não, a gente não vai lá na igreja e lê a Bíblia, né,  é todo um 

roteiro assim que tu vai lá, isso, isso e isso e terminô a missa, terminô o culto e deu, 

e vejo assim que a gente não tem muito conhecimento da Bíblia, né, tem gente 

assim que te diz de cor e salteado e te argumenta alguma coisa e você, e nós 

católicos não temo esse argumento que nem outras religiões tem pra... sabe eu vejo 

assim ã que falta eu acho isso, e daí também se eu fico pensando assim, Bíblia né, 

a Bíblia é o livro que Deus deixô, e se eu imaginá assim que não posso me baseá na 

Bíblia então vou me baseá no quê? Sabe, meu embasamento agora é a Bíblia, é 

esse livro sagrado, que pess... que Deus usou pessoas pra escrevê o livro. Não digo 

que os católicos estão errados, capaz, nunca, cada um tem um Deus e deu, sabe, 

cada um acredita numa... [suspiro] em alguma coisa, e tem que respeitá, cada um vê 

dum jeito, cada um vê duma forma né, mas eu  eu já não tô mais vendo assim tantos 

os santos assim como de rezá pra santo, fazendo missa pra santo, acho que quem 

merece, merecimento de missa, de culto, de adoração, então é Jesus, é Deus, não 

tanto esses santos [pausa] mas nós viemos assim né, ã, sábado quando tem missa i 

pra missa, domingo acordá cedo pra i pra missa e assim, pra culto. 

 

R: Tu vais freqüentemente pra missa? 

 

S: Comecei de freqüentá agora normalmente. 
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R: Normalmente... 

 

S: É que lá tem culto, missa é uma vez por mês. 

 

R: Uma vez por mês. 

 

S: É, daí eu participo lá na minha comunidade dos cultos, nem todos mas a 

grande maioria tô indo, eu também tenho a minha pequena, ela tem que... usá igreja 

pra batizá e depois também nunca mais aparecê na igreja. 

 

R: E os cultos acontecem com que com que frequência? 

 

S: Acontece tipo assim nos domingos né, daí missa é uma vez por mês, daí 

não sai culto naquele dia, e é em torno de uns trinta, quarenta minutos assim, com 

comunhão, tudo normal. 

 

R: E tu costuma i toda semana pro culto? 

 

S: Ah eu vou duas vezes por mês eu vô no culto, daí quando tem missa daí 

eu vô, então três, digamos, que daí não sai o culto, daí tem o dízimo né, quando tem 

missa [pausa] tô começando a frequentá novamente, mas não acho certo as 

imagens, eu ainda quero conversá com um padre sabe, pra vê essa coisa de 

imagens assim. 

 

R: E antes, como era, tu tu frequentavas, antes do teu irmão adoece... 

 

S: Sim, eu dava catequese tudo, eu era bem participante, i quando tinha, né, 

vamos supor assim arrumá, né, tem que arrumá lá o mural né, depende, vamos 

supor, é sobre Bíblia, daí tem que escrevê uma frase sobre Bíblia, arrumá mural, 

levá flor, cada vez tem um grupo que ajuda, eu era bem participante, i eu era bem 

mais, muito, muito mais, eu não achava impecilho pra i na igreja sabe, eu deixava, 

eu largava tudo e ia, agora eu já vô mas não é, eu não participo mais com essa 

frequência sabe, não tô mais ajudando nesse setor assim, nem na catequese nada 
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[pausa], tô participando mas não com tanta frequência [pausa], e tudo muda, a vida 

da gente, agora já tenho uma criança, já é tudo mais difícil né. 

 

R: E tu disseste que agora tu começaste a lê a Bíblia, com mais 

profundidade, com mais ã... tem alguns momentos específicos que tu lê a 

Bíblia ou, como é que é esse, esses momentos... 

 

S: A época que meu irmão faleceu eu fui procurá ajuda com bastante gente 

daí, fui procurá ajuda com missionário lá, não sei quem que é na verdade, lá em Ijuí, 

daí ele me deu umas passagens bíblicas que falava sobre morte que eu tenho lá em 

casa, e como ele me falou algumas coisas sobre a morte, né, não tem como tu, ele 

disse leva pra casa e lê quando tu tem vontade algumas dessas passagens pra ti 

tentá entendê, e daí como eu tenho uma colega minha na biblioteca lá dum outro 

colégio em Ijuí que também lê muito a Bíblia, ela é crente, não sei se ela é 

evangélica ou ela é crente, ela sabe muito assim, tem muito conhecimento, daí 

também, de vez em quando quando eu tô lá na hora de folga eu corro na biblioteca 

pra conversá com ela daí ela me lê muitas vezes ã alguma passagem assim, e 

senão muitas vezes quando eu tô em casa vejo a Bíblia, porque eu tenho duas 

Bíblias né, do nada sabe, enxergo a Bíblia lá e começo de lê a Bíblia, me dá uma 

vontade, não sei te dizê, muitas vezes tô lendo, agora tô lendo um livro, “Comer, 

Rezar, Amar”, daí muitas vezes paro de lê esse livro, também tá sendo bom esse 

livro a recém iniciei, porque eu vejo a Bíblia e penso ai vô lê a Bíblia, mas eu não 

leio morte  sabe, abro lá num lugar, começo de lê, quando me dá assim tipo 

vontade, ai, assisti novela, vô lê a Bíblia, sabe, que eu ganho mais, sim tô 

começando assim de me dá vontade, não tenho como te explicá, do nada assim 

sabe, tô meia amoando por lá, não tem muito o que fazê, ou fazendo meu trabalho 

de aula, daí muitas vezes já tô cansada de ficá, estressada de ficá, ai vô lê um 

pedacinho da Bíblia, leio e releio, leio e releio, porque tem coisas assim que é bem 

difícil de você entendê, se eu não entendo aquilo eu pego a passagem ã de quem 

que é, levo lá pra  guria lá da biblioteca e pergunto pra ela e tiro minhas dúvidas com 

ela [pausa], assim não, não, antes eu não fazia isso sabe, eu lia pra catequese, pra 

dá alguma coisa em relação à catequese, alguma parábola, alguma coisa, pra eles 

pesquisá também, mas não era com essa freqüência que nem agora eu tenho 

vontade de lê, às vezes tô lá sem fazê nada, tô assistindo TV, ah, vô lê a Bíblia, 
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sabe, a minha nenê tá quietinha, ah, vô lê a Bíblia, sabe assim do nada me dá uma 

vontade assim, mas não é também uma coisa lê, lê, lê, leio daí coloco lá, daí depois 

sabe no mesmo dia já leio outro pedaço.  

 

R: Tem alguma coisa que tu pensa antes assim ah, vô lê a Bíliba, tem 

alguma coisa que tu pensa antes dessa leitura ou que tu faz antes dessa leitura 

ou... 

 

S: Não, não, tipo esses dias eu tava deitada no sofá daí eu olhei pra Bíblia eu 

pensei, eu ficá assistindo novela? Vô lê a Bíblia, daí eu desliguei a TV, li a Bíblia, e 

daí tipo assim agora parece que eu gosto sabe de lê, só que é um livro tão grande 

que assim, não tem como tu ficá lendo, lendo, daí assim volta e meia me dá vontade 

de lê eu pego e leio, não tem um mot... não lembro de nada, sabe, não me vem 

nada na cabeça pra tê que lê a Bíblia, simplesmente pelo e... 

 

R: E nessas leituras ã o que que tu vivencia assim internamente assim, o 

que que, tem algum sentimento que aparece, tem... tu lembra agora de alguma 

leitura assim que tu leste e tu tiveste algum sentimento... 

 

S: Não, não tive, assim, consigo entendê melhor, sabe, tipo assim, morte pra 

mim, era que a pessoa tava ali e enxergava, agora eu sei que não, que não é isso, 

sabe, agora, a última vez que eu li foi do Gênesis, ali, a criação do mundo, de tudo, 

da arca de Noé sabe, não lembro assim, não me vem nenhum sentimento, não me 

vem nada assim de, por enquanto assim, das passagens que eu li [pausa] até o 

momento não, só que eu tô gostando de lê, era uma coisa que eu, que nem livros 

né, tu lê e tu qué lê mais, e agora a Bíblia é uma coisa que tá ali, que eu tenho e que 

tava guardada, que eu não me interessava, e agora é uma coisa que tá ali e eu 

começo de lê, gosto do que eu leio sabe, tô me interessando por aquilo [pausa], mas 

não afloresce nenhum... nenhum sentimento, me dá aquele impulso, de eu lê do 

nada. 

 

R: E tem alguma passagem que tu leste que te marcou assim que 

tu...lembra mais? 
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S: Não assim, de vez em quando eu abro do nada assim, eu não sabia que 

existia um profeta chamado Guilherme, que era o nome do meu irmão, que pregava 

bastantes coisas boas e tentava convertê as pessoas e tinha pessoas que não 

acreditavam nele, assim, me chamou atenção, porque eu não sabia disso que existia 

na Bíblia o nome do meu irmão sabe, mas assim nada que me marcô 

profundamente assim, porque ele só, isso me chamou atenção sabe porque eu não 

sabia, né, já ouvi falar em Mateus, Paulo, João, não sei mais das quantas, mas 

assim Guilherme eu não sabida, da história do Guilherme, que pregava e saía 

pregando e tinha pessoas que duvidavam da palavra dele, mas na verdade ele era 

um enviado por Deus, ele nunca duvidô da palavra de Deus, mesmo que as coisas 

davam errado sabe, ele ficava acreditando, isso me chamou atenção porque eu 

nunca, não sabia disso, que tinha um Guilherme na Bíblia. 

 

R: E tu conversa isso com os teus pais? 

 

S: De Bíblia? 

 

R: É.  

 

S: Não, não converso com meus pais [pausa], tipo agora eu tô até tentando 

assim, não falei ainda, mas falá né, esses dias eu comentei pra minha vó, “ai vó vi 

na Bíblia que não pode ficá rezando tanto pra santo”, ela tem Santo Antônio lá, ela 

queria me dá um calenário, eu disse, “não quero”, “ai ma não pode pensá assim, 

claro que existe santo” [riso], então assim, é bem diíficil né pessoas que são bem 

devotas né, mas assim eu quero falá ainda pra mãe e o pai, começá de rezá 

diferente, não pra san... não venerá santo, isso eu quero falá, de repente meu pai e 

minha mãe eu consigo mudá, mas a minha vó acho que não, mas assim não 

converso assim, que eu tô lendo a Bíblia não.  

 

[Silêncio] 

 

R: E com teu marido? 
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S: Com meu marido eu converso, ele me xinga de vez em quando, é porque 

eu vô dormi de madrugada sempre, daí ele levanta durante a noite, daí às vezes 

assim me vê eu por lá lendo “ai vai dormi, outro dia tá cansada pra i pra escola, ai de 

novo tá lendo”, meu marido sabe que eu leio bastante, daí eu até falo pra ele, eu 

comento, ele não me fala nada assim, acho que ele também tem dúvidas, sei lá. 

 

R: Ele é católico? 

 

S: Católico ahã, sim, mas eu pro meu marido eu falo bastante das coisas que 

eu leio, que eu achava que não era assim e que na Bíblia tá assim, com meu marido 

eu comento, mas ele não, não vem com argumento pra dizê que não nem pra dizê 

que sim sabe, ele escuta, pro meu marido eu falo alguma coisa, o meu marido é 

muito de ajudá, de ajudá, é até demais, daí eu disse ai para de venerá tanto o santo, 

a gente é da diretoria inclusive lá da capela, então eu acho que ele também não tem 

tanto conhecimento pra querê me, pra querê debatê comigo sabe, argumentá, então 

eu acho que ele me escuta quando eu falo alguma coisa. 

 

[Silêncio de uns 20 segundos] 

 

R: Então Samara.. 

 

[Tomou água, mais 20 segundos de silêncio] 

 

S: Eu acho que eu logo vou tê que i, não querendo atrapalhá, porque daí eu 

tenho que passá no mercado, já é quase três horas [15h]. 

 

R: Então tu terias mais alguma coisa assim em relação à tua 

espiritualidade em todo esse processo assim desde, desde o adoecimento do 

teu irmão até agora, né, terias mais alguma coisa pra falá nessa área da tua 

vida? 

 

S: Eu acho que o que vié pra minha vida a partir de agora eu, não tem nada 

pior do que eu já passei, entende, tudo o que vié assim, nada me atinge, nada me 
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me nada me assusta, eu penso, porque assim não, acho que coisa pior do que eu vi,  

que eu presenciei acho que não vô, não vai tê pra mim passá.  

 

R: Tu já tinhas vivido alguma outra perda? 

 

S: A do meu vô, no início o ano, em março, ah, e dos avós do meu pai, mas 

isso já faz muito tempo.  

 

R: No início desse ano 

 

S: Do meu vô sim, do pai da minha mãe sim, também faleceu de câncer.  

 

R: Mas antes do teu irmão.  

 

S: Não, daí dos meus avós, mas assim, nada muito, assim normal sabe, acho 

que era criança ainda quando faleceram assim, lembro vagamente deles assim, do 

meu bisavô também, mas nada assim de [pausa], e do meu vô que também marcô, 

que era o vô, nossa, muito querido por nós e faleceu nesse mesmo ano assim que o 

meu irmão veio, já o vô ficou doente e deu esse tumulto, já faleceu sabe, foi um ano, 

nossa, tenebroso pra nós, só que eu não consegui me envolvê muito com o vô 

devido, devido ao meu irmão sabe, acho que por isso que eu não me envolvi tanto 

com o vô [pausa], não sei assim como que eu posso te falá [pausa], eu sofrê mais 

do que eu sofri pelo meu irmão e ainda tô sofrendo, acho que não vô sofrê  mais do 

que isso por outra pessoa, vai sê a mesma quantia sabe, então assim eu acho que o 

que vié agora, porque eu não tenho medo sabe, de nada, tipo assim, eu enfrento 

tudo, posso vê a pessoa ali pior, morrendo ou todo mundo gritando, berrando, eu 

consigo mantê a calma, a paciência, tranquilidade sabe, então assim eu acho que 

não, o que vié pra mim não vai me abalá, não vai me assustá, não vai me [pausa], e 

tento assim, o dia que eu tivé condição assim, ajudá muita gente que passa por todo 

esse sofrimento, toda essa caminhada de câncer sabe porque é, eu fiquei um ano 

todo indo pras quimio, indo pras rádio, eu vi como essas pessoas têm uma vontade 

de vivê, uma força sabe, uma uma garra que vão ficá bom e que tão indo bem sabe, 

ai queria ajudá tanta clínicas assim disso porque, já vi criancinhas sem cabelo vindo 

fazê quimio, sabe, pessoas inocentes assim nossa, assim, um dia que eu tivé 
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condição, eu queria ajudá muito essas pessoas, porque eu já vi meu irmão sofrê, 

passá por, né, vômitos, ferida na boca, fraqueza, ai, por tudo isso sabe, olha olha 

que não é qualqué um que passa isso é muito, muito, muito, muito sofrido.  

 

R: E tu tu ajudaria como, tu disse que queria ajudá... 

 

S: Ai financeiramente, porque tem... 

 

[eu não entendi o que ela falou] 

 

R: Como? 

 

S: Financeiramente, se um dia eu tivesse condição ã colocando mais gentes 

assim ã pra incentivá, pra sempre assim ã, ã, porque tu nunca pode né perdê, deixá 

de dá esperança pra uma pessoa, incentivá, é vai ficá bom, tem que acreditá, sei lá 

assim, alguma coisa nesse sentido, não sei, porque eu admiro muito quem tá 

passando por isso sabe, nossa, são pessoas guerreiras, porque não não é fácil de 

passá por tudo isso, por toda essa caminhada, e muitas vezes tu se salva né, e 

muitas vezes não né, tu corre sempre o risco.  

R: E o que que tu imagina que Deus espera de ti? Se ele espera alguma 

coisa... não sei se ele espera alguma coisa de ti? 

S: Que que, ai que eu não fique abalada, que eu continue acreditando Nele e 

que viva bem, continue vivendo bem com todo mundo, ã, enxergando o lado bom de 

todo mundo, porque têm pessoas que são mesmo carrancudas, mal-humoradas, ah, 

deixa, eu não vou podê mudá o jeito delas, então eu vou tê que me adaptá àquela 

pessoa, vê aquela pessoa de outra forma, sabe, eu penso assim, porque têm 

pessoas que não vão mudá nunca, então eu começo de vê aquela pessoa com 

outros olhos, eu me adapto àquela pessoa e... [suspiro] não perdê a esperança 

nunca, por mais que a minha já foi perdida né, mas eu acho que sempre tu tem que 

dá, tê esperança, e dá esperança, dá força pras outras pessoas, vivê alegre, feliz, 

transmiti essa alegria, sempre tentá, sempre tá de bem ca vida né, por pior que tu  

vê dificuldade, porque têm pessoas que nossa né, tudo é ruim, ã, começa o dia já, 

“ai que saco esse sol”, se tá chovendo “de novo chovê, eu vô saí, vô me sujá”, “e 

daí, se suja, faz parte da vida, sabe”, acho que assim, sempre tá de alto astral, 
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alguma coisa assim, ã, tudo de bom pra minha filha, né, que eu dê bons exemplos 

pra minha filha, eu acho que Deus espera de mim, que eu, que a minha filha se, 

nossa, que eu mostre sempre o caminho do bem pra ela, acho que alguma coisa 

assim, eu acho, eu imagino, que eu faça a diferença na vida de alguém. 

 

R: Samara, eu quero te agradecer... 

 

S: Ai, capaz, imagina... 

 

R: Muito obrigada pela tua disponibilidade. 

 

S: Capaz, de nada. Ai, desculpa eu, que é tanto corre corre, a minha vida é 

uma coisa de tempo, mas se caso tu vié de novo e precisá de alguma coisa tu me dá 

um toque que eu dou um jeito de....  

 

[Duração da entrevista: 1h06min] 

 

Após a entrevista, fiz algumas devoluções do que percebi e me coloquei à 

disposição para realizarmos sessões de apoio na semana seguinte com o objetivo 

de trabalhar questões específicas relativas às vivências do processo de luto. Ela 

agradeceu a oferta e disse que quando sentisse necessidade falaria comigo, mas 

que não precisaria ser na próxima semana. Disse que quando eu viesse novamente 

para o Sul poderia fazer uma sessão e se colocou à disposição caso eu precisasse 

de algo mais para o trabalho. Falei que eu entraria em contato a próxima vez que 

retornasse para o Sul.  

 

Fiz mais algumas questões pontuais, com o objetivo de sanar algumas 

lacunas não abordadas durante a entrevista, para melhor contextualizar a situação 

de Samara. Essas informações adicionais foram incluídas na síntese da entrevista. 
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ANEXO 2 

 

OS OITO TEMAS DE ANÁLISE 

 

Os grupos temáticos foram agrupados em oito dimensões, para a realização 

da análise: 

 

1. LUTO ANTECIPATÓRIO 

 

1.1. Descrença em Deus e na cura de seu irmão 

 

2. LUTO 

 

2.1. Concepção sobre a doença câncer 

2.2. Necessidade da presença de seu irmão e Sentimentos de vazio e dor 

pela sua ausência 

2.3. Rede de Apoio  

2.4. Lembranças  

2.5. Missão/Motivos para viver  

2.6. Luto/Sentimentos 

2.7. Entrelaçamento da vida e da morte 

2.8. Outras perdas  

 

3. LUTO PELO IRMÃO 

 

3.1. Relação Fraterna 

 

4. ESPIRITUALIDADE 

 

4.1. Crença em Deus e na cura de seu irmão 

4.2. Descrença em Deus e na cura de seu irmão 

4.3. Revolta contra Deus 

4.4. Questionamentos 

4.5. Aprendizado/Ressignificação 
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4.6. Missão/Motivos para viver  

4.7. Concepções sobre a vida e sobre a morte  

4.8. Crença de seu irmão em Deus 

4.9. Transcendência 

4.10. Relação Fraterna 

4.11. Choque 

4.12. Ajuda a outras pessoas 

 

5. LUTO E ESPIRITUALIDADE 

 

5.1. Preparação para a morte e aceitação 

5.2. Forças de sua filha e de sua mãe 

5.3. Missão/Motivos para viver  

5.4. Concepções sobre a vida e sobre a morte  

 

6. MORTE E ESPIRITUALIDADE 

 

6.1. Questionamentos  

 

7. MORTE E LUTO 

 

7.1. Concepções sobre a vida e sobre a morte  

 

8. RELAÇÃO COM A EQUIPE DE CUIDADOS 

 

8.1. Relação com os profissionais de enfermagem 
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ANEXO 3 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A presente pesquisa justifica-se pela importância de compreender alguns aspectos 

dos processos de luto vivenciados por quem perdeu um irmão – especificamente um 

adulto jovem – no intuito de embasar posteriores formas de intervenção junto a essa 

população específica.  

O trabalho objetiva compreender as vivências da espiritualidade no processo de 

adoecimento e morte de um irmão com/por câncer, 1 a 2 anos após o falecimento do 

irmão.  

Para atingir esse objetivo, faremos uma entrevista semidirigida, no intuito de 

adquirir as informações necessárias para a pesquisa e possibilitar um tempo ao final da 

entrevista para acolher emoções e sentimentos advindos do tema. Se detectarmos a 

necessidade de trabalhar determinados conteúdos, oferecerei mais um encontro, e neste 

segundo encontro, caso seja observada a necessidade de um maior apoio psicológico, 

oferecerei mais dois encontros ou encaminharei para atendimento psicológico a outro 

profissional da psicologia. 

A entrevista será gravada e posteriormente transcrita. A seguir, a enviarei a você 

para revê-la, caso queira acrescentar e/ou retirar algo que considere conveniente.  

O Sr.(a) tem a total liberdade de recusar ou retirar o consentimento a qualquer 

momento, sem penalização e/ou constrangimento.  

Garantirei o sigilo e a privacidade em relação à sua identidade e às informações 

que serão fornecidas, sendo elas apresentadas na presente pesquisa de forma a não 

identificá-lo(a).  

A pesquisa poderá ser utilizada para publicação em meios acadêmicos e 

científicos. Seu nome não constará nos documentos relativos a esse estudo e a 

confidencialidade dos meus registros será garantida.  

A pesquisa tem como título A morte de um irmão: vivências da espiritualidade.  

Caso haja alguma dúvida em relação à pesquisa e aos procedimentos envolvidos, 

você pode entrar em contato comigo no seguinte telefone (...) ou via email (...). 
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_____________________________                ___________________________ 

                         Nome                                                             Assinatura 

 

Colaborador (a): 

RG/CPF: 

 

 

_____________________________ 

                   Pesquisadora 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica – PUC-SP 

 

RG /CPF:  

 

 

 

____________________________ 

Testemunha 

RG/CPF: 

 

 

____________________________ 

Testemunha 

RG/CPF: 

 

 

 

 

Estado, ____ de _____________ de 2011. 
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ANEXO 4 

 

REGISTROS DA ANÁLISE DA ENTREVISTA DE SAMARA 

 

 

Temas agrupados por semelhança: 

 

1. Concepção sobre a doença câncer 

Doença câncer/Choque; 

Não desejaria passar por esse sofrimento, melhor morrer logo; 

Sofrimentos. 

 

2. Crença em Deus e na cura de seu irmão 

Crença na cura/melhora/salvação de seu irmão – Milagre; 

Para Deus nada é impossível; 

Crença em Deus; 

Era pra ter sido assim; 

Deus fez pelo melhor; 

Como imagina Deus; 

O que Deus espera de Samara; 

O que pede para Deus; 

Sonhos; 

Sinais de Deus. 

 

3. Descrença em Deus e na cura de seu irmão 

Descrença na cura de seu irmão; 

Descrença em Deus. 

 

4. Preparação para a morte e aceitação 

Seu irmão estava preparado para morrer; 

Melhor morrer do que ficar com sequelas. 
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5. Necessidade da presença de seu irmão e Sentimentos de vazio e dor 

pela sua ausência 

Desejo/Necessidade da presença de seu irmão; 

É um vazio, uma ferida que sempre vai estar ali; 

Dor. 

 

6. Revolta contra Deus 

Revolta contra Deus; 

Seu irmão não cometeu pecado grave; 

Pecado; 

Ele era bom. 

 

7. Forças de sua filha e de sua mãe 

Gravidez; 

Precisa/tem que ser forte; 

Busca forças em sua mãe; 

Busca forças em sua filha; 

Sua filha; 

Viver para os que estão vivos/ ninguém tem culpa. 

 

8. Rede de Apoio  

Pessoas que dão apoio e força. 

 

9. Questionamentos  

Não entende o sofrimento e a morte/ Questionamentos em relação à morte e 

ao sofrimento; 

Questionamentos em relação à Igreja Católica e transição no âmbito da 

religiosidade; 

Perguntas que vinham na cabeça quando ele morreu; 

Formação na tradição católica e transição religiosa.  

 

10. Lembranças  

Lembranças difíceis; 

Lembranças boas. 
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11. Aprendizado/Ressignificação 

Busca de ajuda na Bíblia/O que está aprendendo com a Bíblia; 

Busca de ajuda em livros; 

Busca de ajuda em pessoas. 

 

12. Missão/Motivos para viver  

Cada um tem uma missão; 

Encontro de outros motivos para viver; 

Está viva, tem que/precisa viver. 

 

13. Concepções sobre a vida e sobre a morte  

Morte/ concepções e vivências sobre a morte; 

Pensar em sua própria morte; 

Não estamos preparados para a morte; 

Não aceita tanto sofrimento; 

Não consegue aceitar a morte; 

Morrer jovem; 

Ele era novo. 

 

14. Crença de seu irmão em Deus 

Ele acreditava em Deus; 

Ele ganhou forças para lutar. 

 

15. Transcendência 

Sente que seu irmão está bem; 

Imagina, sente, acredita, sabe que seu irmão está bem; 

Quer que seu irmão esteja bem; 

Encontro com seu irmão no futuro. 

 

16. Luto/Sentimentos 

Sentimento de tristeza e sensação de melhora; 

Sentimentos; 

Tenta não pensar. 
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17. Relação Fraterna 

Seu irmão não gostaria de vê-la sofrer; 

Não haverá dor maior que a perda de seu irmão. 

 

18. Entrelaçamento da vida e da morte 

Nascimento, vida e morte; 

Momento da morte de seu irmão. 

 

19. Choque 

Choque com a perda depois de acreditar tanto na cura de seu irmão. 

 

20. Relação com os profissionais de enfermagem 

Vivências no hospital – enfermeiras. 

 

21. Outras perdas  

Outras perdas. 

 

22. Ajuda a outras pessoas 

Desejo de ajudar outras pessoas. 

 

 


