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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo refletir a idéia que a psicose pode ser 
desencadeada por um luto mal elaborado. Foi realizado através de uma revisão 
bibliográfica sobre temas relativos a luto, luto infantil e luto patológico, ilustrado 
através do filme “o Enigma das cartas”, o qual conta a história de Sally, uma 
menina com idade entre 4 e 6 anos que desenvolve uma psicose com sintomas 
autistas após a morte do pai. A partir da análise das cenas do filme, as quais 
foram interpretadas e relacionadas com a literatura pesquisada, percebeu-se 
que tanto os adultos, quanto às crianças, precisam passar pelas fases do luto 
para elaborarem-no de maneira saudável. No caso das crianças que perdem os 
pais, deve-se responder suas dúvidas e curiosidades relativas às causas da 
morte, sempre com respostas verdadeiras de acordo com as crenças do adulto 
e mostrá-la que a morte é um processo irreversível. Permiti-la que expresse 
sentimentos de tristeza e saudades e deixá-la confiante de que continuará 
sendo cuidada, também são fatores importantes. Concluiu-se que quando as 
tarefas acima não são realizadas, a criança pode desenvolver um luto 
patológico. Porém, apesar deste ser um tema pouco estudado, são raros os 
casos que isso pode desencadear uma psicose, pois esta última, também está 
relaciona com a personalidade da criança, a qual terá fator determinante para o 
desenvolvimento de uma psicose após um luto mal elaborado.  
 

Palavras chave: luto, criança, psicose. 
Estados Subjetivos da emoção: 7.07.02.04.7
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1. INTRODUÇÃO 
 

“Soltai as palavras tristes, as penas que não falam sufocam o coração 

extenuado e fazem-no quebrantar.” 

(Shakespeare)1 
 
Apesar de sabermos racionalmente que a morte é a única certeza da vida, 

este é um assunto que sempre intrigou o homem, pois além de misterioso, nos 

remete a recordações da nossa primeira infância, nas inevitáveis situações de 

separação da figura materna, sendo elas temporárias ou definitivas, mas 

sempre dolorosas. A morte do outro representa a vivência da morte em vida. 

Mesmo a morte não sendo própria, equivale a um pedaço nosso que morre, à 

parte que nos liga ao outro pelo estabelecimento de vínculos estabelecidos 

(KOVÁCS, 1992b). 

No século XX, fruto da cultura capitalista, centrada na produção, os sinais 

de morte não são suportados. Assim, a morte é vista como vergonhosa, sendo 

considerada como um grande fracasso da humanidade. A sociedade condena 

a expressão e a vivência da dor, a qual é considerada como uma expressão de 

fraqueza, por isso, exige-se do indivíduo domínio e controle. Portanto, os rituais 

relacionados à mesma são o ocultamento e disfarce, como se esta fosse algo 

inexistente.  

Conseqüentemente, as crianças também são afastadas da morte. Quando 

se trata se da morte dos pais, a criança além de se sentir abandonada e 

ameaçada, já que não sabe quem cuidará dela a partir de agora, depara-se 

com sua fase de desenvolvimento e com a forma que falam para ela sobre o 

ocorrido. Na intenção de protegê-la, acabam confundindo-a com versões 

enganosas como “foi para o céu, virou uma estrelinha, etc” e impedindo-a de 

participar dos rituais familiares. 

Entretanto, a expressão dos sentimentos diante da morte é fundamental 

para o desenvolvimento do luto, caso contrário pode gerar uma série de 

doenças psíquicas relacionadas ao processo de luto mal-elaborado (KOVÁCS, 

1992b). 
                                                 
1 BOWLBY, J. – Formação e rompimento de laços afetivos. São Paulo:Martins Fontes, 1997, 

página 127. 
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Em muitos casos, a criança pode desenvolver diversos sintomas em 

conseqüência do luto patológico, o qual pode resultar em uma psicose. 

No presente trabalho, discutirei através do filme “O enigma das cartas” 

(1993), o luto mal elaborado de uma menina que perde o pai e desenvolve 

sintomas autistas.       

Inicialmente, a escolha do tema foi feita porque pensei em juntar os 

assuntos que mais me interessaram ao longo da Faculdade de Psicologia: luto 

e psicose. Meu interesse inicial pelo estudo do luto se deu durante uma eletiva 

de pesquisa no quinto semestre, ministrada pela professora Maria Helena 

Franco. Em relação à psicose, tive a oportunidade de ter maior contato com 

psicóticos através de um estágio no Hospital do Servidor Público Estadual, de 

julho de 2005 a junho de 2007 com o professor Getúlio Castro, os quais me 

despertavam maior interesse a cada dia. Entretanto, o fator que mais me 

intrigava naqueles pacientes é que a após muitas observações e contatos, 

percebia que muitos surtos psicóticos tinham sido desencadeados após algum 

tipo de luto: separação conjugal, viuvez, morte de um ente querido, etc. 

De acordo com minhas pesquisas bibliográficas, o tema ainda foi muito 

pouco estudado. 
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1.1. Luto 
  
 Como a análise será feita a partir da relação mãe e filha, estudaremos o 

luto no adulto e o luto na criança. 

 
1.1.1. Luto na abordagem psicanalítica 
 
 Apesar de Luto e melancolia escrito por FREUD (1996) em 1917 ser o 

clássico trabalho para explicar os mecanismos psíquicos envolvidos no luto a 

partir da psicanálise, este não foi o primeiro trabalho em que o autor discutiu o 

tema. De acordo com diversos autores que estudaram o luto na Psicanálise, 

(BROMBERG, 2000, PARKES, 1998, LAPLANCHE E PONTALIS, 2000, 

MAZORRA, 2001), em Estudos sobre a histeria, BREUER E FREUD (1893-

1895 [1996]) relacionam os sintomas histéricos da paciente Anna O. com o luto 

originado pela doença e morte de seu pai. 

Em Luto e melancolia, FREUD (1917) define o luto como a reação de 

perda de um ente querido ou de algo que foi colocado no lugar do mesmo, 

como país, liberdade ou o ideal de alguém. O autor afirma que em algumas 

pessoas, as mesmas situações produzem melancolia em vez do luto, o que nos 

faz suspeitar que estas possuem uma pré-disposição patológica. Tanto no luto, 

como na melancolia, o objeto amado não existe mais, e conseqüentemente é 

exigido que a libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto. Em 

oposição à retirada da posição libidinal, o indivíduo pode ter um desvio de 

realidade e um apego ao objeto através de uma psicose alucinatória. Porém, 

normalmente prevalece o respeito pela realidade embora ainda leve um tempo 

para que seja retirada a energia libidinal do objeto perdido. Finalmente, quando 

o trabalho de luto é concluído, o ego ficará livre outra vez.  

A distinção feita por FREUD (1917) entre o luto e a melancolia é que, no 

primeiro, o mundo torna-se vazio, enquanto que na melancolia é o ego que fica 

impossibilitado de qualquer realização. Apesar de ambos caracterizarem-se por 

um espírito deprimido, perda de interesse e inibição de atividades, a diferença 

fundamental é que no luto não há culpa, auto-acusações e rebaixamento da 

auto-estima, características que prevalecem na melancolia. 
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Olhando a questão pela escola inglesa, HINSHELWOOD (1992) 

caracteriza a posição depressiva como a tristeza expressada pela forma de 

culpa mais arcaica e angustiada, originada pela ambivalência de sentimentos 

para com o objeto. O bebê, entre quatro e seis meses de vida, integra 

percepções fragmentadas da mãe reunindo imagens boas e más que 

experienciou anteriormente. Quando esses objetos parciais são reunidos como 

um todo, ameaçam a formar um objeto contaminado, danificado ou morto. A 

posição depressiva é relacionada com o luto normal por KLEIN (1940) uma vez 

que a aflição que o sujeito sente pela perda real da pessoa amada aumenta 

devido às fantasias inconscientes de ter perdido também objetos “bons” 

internos. Ele sente que seu mundo interno está ameaçado devido à prevalência 

de objetos internos “maus”. O enlutado reinstala no ego o objeto amado 

perdido (o qual é reincorporado dentro de si) e seus objetos bons interiorizados 

(em última instância seus pais amados, que se tornam parte de seu mundo 

interno desde as primeiras fases de seu desenvolvimento). Assim, todas as 

vezes que o indivíduo sofre a perda de uma pessoa amada, a posição 

depressiva, as ansiedades, os sentimentos de culpa, perda e aflição, 

procedentes da situação do seio materno, do Édipo e de outras fontes são 

reativados. Entre todas essas emoções, reativam-se nas camadas mentais 

mais profundas os temores de ser roubado e castigado pelos pais temidos, ou 

seja, pelos temores da perseguição. 

KLEIN (idem) diferencia o luto normal do patológico ao afirmar sobre 

aqueles que fracassaram na elaboração do luto, os quais nunca superaram a 

posição depressiva inicial, pois não foram capazes, em sua primeira infância, 

de estabelecer objetos “bons” internos e de se sentirem seguros em seu mundo 

interno. Já no luto normal, a posição depressiva inicial que reviveu a perda do 

objeto amado, modifica-se mais uma vez é realizada por métodos similares aos 

que o ego usou na infância. Assim, o sujeito reinstala dentro de si seus objetos 

de amor perdidos e, ao mesmo tempo, seus primeiros objetos amados – em 

última instância seus “bons” pais – os quais, no momento da perda real, sentiu 

a ameaça de perdê-los. Quando o enlutado reinstala dentro de si os pais “bons” 

e as pessoas recentemente perdidas e reconstrói seu mundo interno, que 

estavam desintegrados e em perigo, supera sua aflição, ganha uma nova 

segurança, paz e harmonia, e com isso superam o luto.     
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DEUTSCH2 (apud BROMBERG, 2000, pág. 25) discorre sobre 

desenvolvimento patológico do luto, a partir do estudo de quatro pacientes 

adultos com sintomas psiquiátricos ligados à perda por morte ou divórcio de um 

dos pais na infância. Pouco ou nenhum luto foi expresso na ocasião da perda. 

DEUTSCH afirma que a criança não precisa ter a descrição intelectual da 

morte, uma vez que já teve a experiência da perda objetal na primeira infância 

quando vivenciou o desmame. Conclui dizendo que a morte de um ente 

querido, assim como uma perda objetal, precisa produzir expressão de 

sentimentos na época dos acontecimentos, caso contrário, o luto não manifesto 

será trazido à tona de forma total e ameaçadora ao equilíbrio psíquico do 

indivíduo.    

 

1.1.2. Sintomatologia do luto no adulto 
 

O luto afeta vários espaços da vida dos indivíduos de diferentes formas. 

Considerando a idéia de que nem todos os sintomas são encontrados em todas 

as pessoas enlutadas e nem durante todo o tempo de luto, BROMBERG 

(2000), a partir de estudos de STROEBE & STROEBE (1987), classificou os 

sintomas do luto no adulto como: 

1- Afetivos: Depressão - sofrimento subjetivo de desespero 

acompanhado de tristeza e lamentação; Ansiedade - ameaças, sensação de 

impotência, medo de morrer e/ ou de não conseguir viver só; Culpa - 

sentimentos de culpa sobre o tratamento do parceiro e auto-acusações sobre 

eventos passados; Raiva e hostilidade - raiva pela morte ter ocorrido, de ter 

sido abandonado pelo falecido, da equipe médica; Falta de prazer - falta de 

prazer nas atividades que anteriormente eram prazerosas com a sensação de 

que nada será gostoso sem o morto; Solidão - sensação de solidão, mesmo na 

presença de outras pessoas, principalmente em eventos que seriam 

compartilhados com o morto. 

2- Manifestações corporais: Agitação - tensão, inquietação atípica, 

hiperatividade, comportamento de procura do morto, mesmo sabendo que é 

inútil; Fadiga - lentificação da fala e do pensamento, olhar triste, redução do 

                                                 
2 DEUTSCH, H. (1937) - “Absence of Grief”. Psychoanalytic Quarterly 6: 12-22.  
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nível de atividade geral; Choro - expressão de tristeza com olhos tristes ou 

mareados. 

3- Atitudes em relação a si, ao falecido e ao ambiente: Auto-reprovação - 

sentimentos de culpa relacionados aos eventos que levaram a morte; Baixa 

auto estima - sentimento de inquietação, fracasso das próprias possibilidades e 

de que nada vale a pela sem o morto; Desamparo - pessimismo sobre 

circunstâncias atuais e futuras, desesperança, perda de propósito na vida, 

desejo de não continuar vivendo sem o morto (pensamentos de suicídio); 

Suspeita - duvida em relação aos motivos daqueles que lhe ofereceram ajuda; 

Problemas- afastamento de funções sociais, dificuldade em manter 

relacionamentos interpessoais; Atitudes em relação ao falecido - ondas de 

saudade, de procura pelo falecido, dor intensa, imitação do comportamento, 

idealização e ambivalência do falecido, imagens muito vivas e quase 

alucinatórias, nas quais o indivíduo afirma ter visto ou ouvido o morto, 

preocupação com as lembranças do falecido, necessidade de falar 

intensamente sobre o luto, excluindo qualquer outro assunto. 

4- Descrição Cognitiva: Lentidão do pensamento e da concentração - 

memória inibida, pensamento lento e fadiga; Distúrbio do sono- freqüentes 

insônias ou dorme em excesso; Perda de energia- redução do nível de 

atividade geral, lentificação da fala e do pensamento, olhar triste, fadiga; 

Queixas somáticas- dores corporais, náuseas, vômitos, nó na garganta, 

problemas ligados ao aparelho digestivo, visão embaçada, dor ao urinar, 

respiração curta, necessidade de suspirar, sensação de estômago vazio, falta 

de força muscular, palpitações, tremores, queda de cabelos; Queixas 

somáticas do falecido- aparecimento dos mesmos sintomas do falecido, 

particularmente aqueles da doença terminal; Mudanças na ingestão; aumento 

do uso de psicotrópicos, de fumo e bebidas alcoólicas; Suscetibilidade de 

doenças- infecções relacionadas à baixa imunidade, a falta de cuidados com a 

saúde (tuberculose), ao estresse (problemas cardíacos). 

 

1.1.3. Fases do Enlutamento 
 

A partir de estudos realizados por diversos autores, como LINDEMANN 

(1944) e MARRIS (1958) e pelos estudos de PARKES (1969, 1971) através de 
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entrevistas com 22 viúvas entre 26 e 65 anos de idade, durante o ano após a 

morte de seus cônjuges os quais tinham morrido de maneira repentina, rápida 

ou prevista; BOWLBY (1997), dividiu o luto no adulto em quatro fases: topor ou 

aturdimento; saudade e busca da figura perdida; desorganização e desespero 

e maior ou menor grau de reorganização. O autor afirma que mesmo com 

intensidade e a duração do pesar sendo variáveis em cada individuo, existe um 

padrão básico.                                                                                                                                  

 A partir dessa divisão, BROMBERG (2000), caracteriza as fases do luto 

no adulto processadas sem complicações, com a finalidade da compreensão 

teórica do processo patológico intrinsecamente presente. Tem utilidade de 

permitir o delineamento de um quadro de referência para uma intervenção 

preventiva específica com enlutados que apresentam alto risco de má 

elaboração do luto e aqueles que, na experiência do luto patológico, por meio 

de uma intervenção específica, possam ser redirecionados a uma intervenção 

mais específica. 

A primeira fase é o entorpecimento, na qual o enlutado fica em choque, 

descrente, atordoado, imobilizado, perdido, com crises de raiva ou de profundo 

desespero. Sintomas somáticos como vazio no estômago e respiração 

suspirante podem aparecer. Como formas de defesa podem aparecer a 

negação inicial à perda ou a tentativa automática de continuar vivendo como se 

nada tivesse mudado. Pode ter a duração de horas a muitos dias. 

A segunda fase é o anseio e protesto, constituído como um período de 

fortes emoções, na qual há muito sofrimento psicológico e agitação física, pois 

apesar da consciência da perda irreversível, o desejo de recuperar a pessoa às 

vezes é insuperável, resultando em crises de profunda dor e choros 

incontroláveis. É comum o enlutado sentir a presença do morto, dar pouco 

significado àquilo que não tem relação com o morto, sentir raiva, esta às vezes 

dirigida contra si mesmo através de sentimentos de culpa, ou direcionada a 

pessoas que estejam lhe oferecendo consolo ou ao próprio morto, pelo 

abandono que provocou. A pessoa enlutada mostra-se afastada e introvertida, 

num movimento sem descanso, como se estivesse em busca do moribundo, 

com preocupações obsessivas de lembranças, pensamentos e objetos daquele 

que morreu. Também ocorrem sentimentos incompatíveis, como esperança e 
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desapontamento. Deve-se ressaltar que mesmo a raiva sendo intensa e 

freqüente, não é indicativa de luto patológico.  

A terceira fase é o desespero, que ocorre após o primeiro ano da perda 

e o enlutado deixa de procurar a pessoa perdida reconhecendo a imutabilidade 

da perda. É a fase mais difícil de todas, uma vez que o enlutado não acredita 

que algo na vida possa ser preservado instalando-se em apatia e depressão. É 

um processo de superação muito lento, onde há muita dor. Pode ocorrer o 

afastamento de pessoas e atividades, falta de qualquer envolvimento, 

inabilidade de se concentrar em tarefas rotineiras e iniciar atividades. Além dos 

sintomas somáticos continuarem, inclui-se a falta de sono, perda de apetite e 

de peso, distúrbios gastrointestinais.  

A quarta fase e a recuperação e restituição, na qual enlutado começa a 

aceitar mudanças em si e na situação, lidando com elas e conseguindo maior 

eficácia, à medida que a depressão e a desesperança começam a se juntar 

com sentimentos mais positivos e menos devastadores. Surge uma nova 

identidade, a qual permite desistir da idéia de recuperar a pessoa morta 

resultando na volta da independência e da iniciativa, permitindo a rejeição de 

algum relacionamento que tivesse apenas um significado de suporte. Nesta 

fase, mesmo ainda com instabilidade nos relacionamentos sociais, o enlutado 

busca fazer novas amizades e reatar antigos laços, o que só é possível com o 

afastamento progressivo da pessoa morta. Porém, mesmo com o processo de 

recuperação em andamento é comum ocorrer "reações de aniversário", nas 

quais ressurgem sintomas que já haviam desaparecido em funções de datas 

(de aniversário, casamento, morte) que ativam lembranças dos moribundos. 

BROMBERG (idem) enfatiza um comportamento ainda está incluído 

dentro do que pode ser considerado dentro do normal, é a presença de 

características do morto no comportamento do enlutado, em especial àqueles 

presentes próximos da morte (se não tiver sido por doença) ou sintomas 

exibidos na doença final. Interpreta-se esse fenômeno como a transformação 

da imagem dolorosa do morto em preocupação com sintomas ou traços da 

personalidade da pessoa perdida, agora deslocadas para seu corpo e 

atividades por meio da identificação. Entretanto, este tipo de conduta pode se 

tornar patológica em pessoas com reações fronteiriças. 
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A partir do processo de luto proposto, MAZORRA (2001) relaciona as 

fases de entorpecimento e procura com a posição esquizo-paranóide, uma vez 

que o enlutado está nessa posição já que utiliza defesas características da 

mesma (negação, cisão) com a finalidade de evitar o contato com a dor 

originada pela perda. Já as fases de desespero e reorganização, a autora 

afirma que o enlutado encontra-se na posição depressiva, uma vez que vive a 

angústia da perda e encontra recursos para elaborá-la.  

Em relação às fases do luto na criança, a partir de observações 

seqüenciais da reação de crianças de um a três anos, que ficaram sob 

cuidados de pessoas desconhecidas numa creche residencial e na enfermaria 

de um hospital, BOWLBY (1997) dividiu o luto infantil em três etapas, 

semelhantes ao enlutamento do adulto: 

A fase do protesto, caracterizada pelo choro e agitação da criança na 

tentativa de recuperar pessoa amada perdida, tendo a duração de uma 

semana. 

A fase do desespero, que ocorre quando há pouca esperança do retorno 

da mãe, apesar de continuar desejando que isto aconteça. O choro diminui e a 

criança torna-se introspectiva e apática. Esse aquietamento significa que a 

criança está muito voltada para o objeto perdido uma vez que não esqueceu da 

existência do mesmo. 

E finalmente, a fase do desligamento, onde a criança parece esquecer 

sua mãe e caso esta regresse, pode parecer desinteressado e parecer não 

reconhecê-la. 

As condições necessárias para a criança pequena enlutar-se pela perda 

de um genitor, de acordo com BOWLBY (1998) são: que ela tenha mantido um 

relacionamento seguro com seus pais, antes da perda; receba informações 

seguras e imediatas sobre o ocorrido, podendo fazer perguntas e receber 

respostas sinceras quando possível, que participe do pesar familiar, inclusive 

dos ritos fúnebres e que tenha a presença confortadora do genitor sobrevivente 

ou de um substituto em que a criança confie e acredite que essa relação 

continuará. O autor aponta, de acordo com evidências, que após a morte de 

um dos pais a criança ou o adolescente sente saudades com a mesma 

persistência do adulto, e está pronta para expressar esse sentimento 

abertamente, toda vez que encontra um ouvinte compreensivo. Muitas vezes 
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tem a esperança que o morto volte, em outras reconhece que isso não 

acontecera e conseqüentemente entristece; busca o genitor morto ou descreve 

a ter a sensação da presença dele. Em muitas ocasiões experimentará a raiva 

pela perda ou então a culpa.  

RAIMBAULT (1979) enumera as condições necessárias para a 

elaboração de um luto de um objeto de amor, tanto no adulto quanto na 

criança: Desidentificar-se com as causas da morte - desprender-se de 

quaisquer pensamentos ou desejos inconscientes relacionados a remorsos 

diante das causas da morte ou da relação com o morto. Esses pensamentos 

quando são e permanecem inconscientes resultam em remorso e 

culpabilidade. Quando conscientes, são indigestos, já que são os ruídos dos 

mesmos fantasmas agressivos, inconscientes; aceitar a própria morte futura 

como destino - seja qual for à causa, a morte é inevitável. Essa aceitação 

permite liberá-la para o luto; a morte não reviver uma perda anterior reprimida - 

o sujeito deve se desidentificar e desinvestir energia a fim de permitir a 

introdução do objeto perdido através de lembranças, palavras, atos e poder 

investir energia em outros objetos. Porém, o autor ressalta que se o sujeito 

ainda não viveu o desinvestimento de seus primeiros objetos de amor (pai e 

mãe), ou nunca teve a possibilidade de fazê-los, toda perda desencadeia um 

processo que atinge a existência interna desses objetos e a evolução desse 

processo depende da estrutura de cada indivíduo. 

  Através de idéias semelhantes às condições necessárias para a 

elaboração do luto enumeradas por RAIMBAULT (1979), WORDEN (1998) 

propõe o conceito de tarefas do luto, afirmando que para o indivíduo completar 

o processo de luto, o enlutado deve realizar certas tarefas depois de passar por 

uma perda, pois só assim o processo de luto será completado. Embora não 

necessitem cumprir uma ordem específica, as definições sugerem alguma 

ordem. O autor justifica que o conceito “tarefas do luto” é mais útil no processo 

clínico, uma vez que implica no fato do enlutado agir e poder fazer alguma 

coisa, o que está muito mais de acordo com o conceito de Freud relativo ao 

trabalho de luto. Já o conceito “fases do luto”, sugere uma certa passividade, 

ou seja, alguma coisa que o enlutado deve passar. Assim, o enlutado vê o 
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conceito de fases como algo que deve ser atravessado, enquanto que nas 

tarefas dá a idéia sobre a existência de algo que ele pode fazer. 

No caso de crianças, (WORDEN, apud MAZORRA, 2001, pg 42)3, 

através de estudos realizados juntamente com Silverman e Nickman, com 

crianças e adolescentes entre seis e dezessete anos enlutados pela morte de 

um genitor, aponta reações de tristeza, raiva, ansiedade e culpa como reações 

mais freqüentes. Porém, estas são influenciadas pelo genitor sobrevivente e 

por outros adultos. Em muitos casos, a criança apresenta somatizações, 

acidentes, dificuldade de aprendizado e diminuição da auto-estima, sensação 

da presença do falecido e comportamento de busca do morto, através de 

conversas e visitas ao cemitério. Mas a criança, assim como o adulto, deverá 

realizar as quatro tarefas para elaborar o luto. 

 A primeira tarefa é aceitar a realidade da perda, uma vez que o indivíduo 

deve acreditar a morte como um evento irreversível, uma vez que o morto não 

voltará mais. Para a criança a realização desta tarefa é mais difícil, uma vez 

que antes do desenvolvimento operacional, a criança não compreende a 

finalidade e irreversibilidade da morte. MAZORRA (2001) acrescenta que em 

virtude da dependência da criança com o adulto e de sua maior necessidade 

de utilizar mecanismos de defesa diante de uma informação que o ego sente 

não dar conta. 

 A segunda tarefa é para elaborar a dor da perda, o indivíduo precisa 

reconhecer e elaborar a dor, caso contrário ela se manifestará através de 

sintomas ou por alguma conduta aberrante.  No caso da criança, mesmo 

aceitando a morte, algumas vezes não tem recursos egóicos para lidar com 

sentimentos intensos e diversos que são mobilizados numa perda. 

 A terceira tarefa é ajustar-se ao ambiente onde está faltando a pessoa 

que faleceu, o que depende do tipo de relação e dos papéis desempenhados 

pelo morto com o enlutado, tanto no caso do adulto, como no caso da criança. 

O luto pode ser revivido em diversos momentos da vida, especialmente em que 

o genitor perdido seria importante. 

                                                 
3 WORDEN, J.W. –Children and grief. When a parent dies: Nova Iorque, Guilford Press, 1996. 
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A quarta tarefa é reposicionar em termos emocionais a pessoa que 

faleceu e continuar a vida, o que significa a capacidade do enlutado em 

transformar a relação com o falecido, procurando dar um novo e apropriado 

lugar para ele na sua vida emocional. Para a criança essa tarefa é de grande 

importância, lembrando a sua dependência com o adulto como base 

identificatória.  

 Para WORDEN (idem), o processo de luto termina quando o enlutado 

pode pensar na pessoa que morreu sem dores apresentadas através de 

manifestações físicas, como choro intenso ou sensação de tensão no peito. 

Dessa maneira, o luto é finalizado quando o enlutado tem a possibilidade de 

reinvestir suas emoções na vida. 

 MAZORRA (2001) defende que os conceitos de fases e tarefas do luto 

parecem completar-se, já que ambos propõe auxiliar concepção da vivencia 

emocional do enlutado e verificar se o luto está sendo elaborado de maneira 

favorável ou não. As tarefas propostas por WORDEN (1998) explicam as 

necessidades do enlutado em cada momento da elaboração do luto, enquanto 

que as fases descrevem as reações e emocionais vivenciadas pela pessoa que 

perdeu um ente querido ao longo do processo de elaboração.   

 Podemos pensar que ambos os autores defendem que o processo de 

luto no adulto está finalizado quando o enlutado é capaz de internalizar o ente 

querido que fora perdido e abrir possibilidade para novas relações. A criança, 

segundo KOVÁCS (1992a) expressa essa ausência / presença, através de 

jogos e brincadeiras. 

Em condições favoráveis, ou seja, quando o luto não se torna patológico, 

o luto infantil assemelha-se ao dos adultos, uma vez que ambos caracterizam-

se por recordações persistentes e imagens da pessoa morta, pelas saudades e 

pela tristeza, especialmente em reuniões de família e aniversários, ou quando 

relacionamento parece estar dando certo (BOWLBY, 1998). Outra semelhança 

apontada por BOWLBY (1997) seria que tanto a criança quanto o adulto 

necessita do conforto de uma pessoa de sua inteira confiança para recuperar-

se da perda sofrida. 
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1.1.4. Luto Patológico 
  
 De acordo com PINCUS (1974), o único critério para o luto se tornar 

patológico é a incapacidade do enlutado de enfrentar a vida. Assim, no Luto 

Patológico há ausência de habilidade por parte do indivíduo para expressar 

abertamente impulsos de saudade e raiva a fim de recriminar e restaurar a 

perda de um ente querido, uma vez que esses impulsos são reprimidos com 

toda a sua ambivalência de sentimentos BOWLBY (1997).  

A importância da classificação do Luto Patológico é ressaltada por 

BROMBERG (idem) pelo fato de proporcionar a possibilidade de ser utilizada 

como parâmetro de diagnóstico. Assim, através da descrição e da 

compreensão da experiência da perda e o funcionamento psíquico e relacional 

do enlutado poderá permitir uma intervenção mais adequada. 

PARKES (1998), psiquiatra inglês, um dos mais respeitados estudiosos 

de luto no mundo, conceituou e ampliou reações anormais ao luto a partir da 

Pesquisa de Bethlen (1965), um estudo sistemático em que comparou a 

sintomatologia de pacientes psiquiátricos (cujo problema psiquiátrico tenha se 

iniciado durante a doença terminal ou nos seis meses seguintes à morte de um 

dos pais, cônjuge, irmão ou irmã, filhos) com a de uma amostra de viúvas 

“normais”. Os resultados indicam que pacientes psiquiátricas viúvas tinham 

experienciado mais ou menos os mesmos sintomas de luto que as viúvas das 

amostras normais estudas. Apenas o sintoma de culpa ou auto-acusação era 

evidentemente mais freqüente no grupo psiquiátrico. Porém, a duração e a 

intensidade dos sintomas avaliados eram claramente distintas. A reação de 

prolongar o período do pesar e a tendência em adiar a reação ao luto torna-se 

aparentes no grupo com distúrbios. 

Luto crônico: Na Pesquisa de Bethlen, dos 21 pacientes psiquiátricos 

enlutados entrevistados, 4 homens e 17 mulheres, havia 15 que o luto parecia 

mais prolongado do que se esperava, uma vez que anos após a perda da 

pessoa morta, sofriam intensamente e se alteravam diante de qualquer 

recordação que lembrasse a pessoa morta. Há um predomínio de ansiedade, 

tensão, inquietação, insônia e algumas vezes sintomas de identificação. 

Luto Adiado: Segundo os resultados da Pesquisa de Bethlen, 8, dos 21 

pacientes entrevistados,  apresentavam o luto adiado, já que esses pacientes 
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um período se duas semanas ou mais se passou entre a morte e o início das 

reações de luto. Havia 3 casos eram semelhantes à fase de entorpecimento 

(uma espécie de negação do ocorrido), mas os 5 restantes comportavam-se 

como se nada tivesse acontecido. A depressão e os pensamentos suicidas são 

os fatores que levaram esses pacientes aos cuidados psiquiátricos. PARKES 

(1998) discorre que as formas de luto atípico apresentadas por pacientes 

enlutados, na Pesquisa de Bethlen, foram freqüentemente associadas a 

ataques de pânico, de culpa persistente e intensa, ou de um tipo específico de 

hipocondria, na qual o paciente desenvolvia sintomas semelhantes da doença 

que havia matado o morto. Outros sintomas são superatividade e isolamento. 

Luto inibido: não há sintomas de luto normal e difere-se do luto adiado 

pelos graus diferentes de sucesso na defesa psíquica. 

Ansiedades e ataques de pânico: Foram descritos ataques do pânico em 

6 dos 21 pacientes entrevistados, causados por lembranças do morto e pela 

solidão, devido à falta de apoio.  

Auto acusações e culpa: Foram expressas por 14, dos 21 pacientes. 

Algumas vezes era um sentimento de que poderia ter feito mais pelo marido, 

entretanto, alguns se consideravam diretamente responsáveis pelo ocorrido. 

Sintomas Somáticos e identificação: Esses sintomas foram encontrados 

em 5, dos 21 pacientes, sendo que a maioria deles eram de identificação, pois 

se queixavam de dor no mesmo local que o doente sentia antes da morte.  

Assim, Parkes concluiu que sintomas como depressão, hipocondria, 

fobia e insônia podem fazer parte de formas especiais de luto. Já o alcoolismo, 

asma, queda de cabelo não estão relacionados ao luto.  Portanto, entre as 

muitas doenças mentais que podem ser provocadas pelo luto, as mais 

freqüentes tendem a envolver formas atípicas do pesar embora difiram em 

intensidade e duração das reações mais comuns do luto, com aspectos que 

pode ser exagerados ou distorcidos, e não diferem quanto ao tipo. Não há 

sintomas que sejam peculiares ao luto patológico, ainda que pareça razoável 

considerar expressões extremas de culpa, sintomas de identificação e 

adiamento do início do luto por período superior a duas semanas, como sendo 

indicadores de uma reação à perda poderá tomar um curso patológico 

(PARKES, 1998). 
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1.1.5. Fatores de risco 
 

Os fatores de risco serão apontados pelo fato de serem os antecedentes 

que podem ser identificados na época do enlutamento e associados a uma 

resolução favorável ou não do luto. Portanto, classificar e descrever o luto 

patológico isoladamente, não é suficiente para identificar fatores vulneráveis à 

patologia, de acordo com BROMBERG (2000).  

Estudos realizados por PARKES e WEISS (1983, apud BROMBERG, 

2000) identificam três grandes causas para o luto patológico, os quais podem 

ser identificados na época do enlutamento e que são associados a uma 

resolução favorável ou não do luto: 

1-Síndrome da perda inesperada: envolve morte repentina ou prematura, 

com reações defensivas de choque ou descrença, porém com grande nível de 

ansiedade. As complicações são a sensação persistente da presença do morto, 

auto-recriminação e sensação de contínua obrigação com o morto. 

2-Síndrome do luto ambivalente: ocorre após uma relação ambivalente 

ou marcada por discórdias e discussões. A reação inicial é alívio e pouca 

ansiedade. Mais tarde é sucedida por desespero, indo até a desesperança 

quanto a qualquer outro vínculo. Sentimentos punitivos e de corrigir o passado 

persistem. 

3-Síndrome do luto crônico: ocorre em relações marcadas por alta 

dependência. Os comportamentos de luto são imediatamente expressos após a 

morte e continuam por tempo excessivo. 

PARKES e WEISS (1983, apud BROMBERG, 2000) acreditam que as 

duas primeiras síndromes necessitem de atendimento psicológico. 

BROMBERG (2000) indica que os fatores de riscos podem ser divididos 

em quatro áreas, como as pesquisas de MADDISON e WALKER, 1967; 

STROEBE e STROEBE, 1987; PARKES e WEISS, 1983; BLACK, 1978; 

RAPHAEL, 1984; LUNDIN, 1984 apontam: 

Fatores predisponentes no enlutado: (ser jovem ou criança), baixa auto-

estima, dificuldade de relacionamento com os pais, muitas perdas anteriores. 

WORDEN (1998) acrescenta que pessoas que tiveram reações de luto 

complicado no passado; perda precoce de um dos genitores; ou com histórico 

de doenças depressivas são mais propicias a ter um luto complicado.  
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Fatores da relação com o morto: cônjuge (viúvas), um dos pais (filhas 

pequenas), adolescente (um dos pais), enlutado ambivalente ou dependente do 

morto, filhos menores de cinco anos. 

Tipos de morte: inesperada ou prematura, após doença muito longa;  

enlutado que não sabe o diagnóstico e prognóstico; enlutado fisicamente 

distante na ocasião de morte; suicídio; assassinato. 

Suportes sociais: sem filhos ou familiares próximos para o suporte. 

Estresses ocorridos simultaneamente e sucessivamente a perda são 

outros fatores que também afetam o processo de luto (WORDEN, 1998).  

Podemos pensar que a patologia do luto está mais relacionada com a 

intensidade e duração da reação do que com a presença ou ausência de um 

determinado comportamento específico. 

 
1.2. Luto infantil 
 
 O luto na criança tem algumas diferenças em relação ao adulto, já que 

esta se depara com seu desenvolvimento cognitivo e com a relação com os 

adultos que a cerca, dos quais esta depende para sobreviver.  

Assim, o luto infantil será estudado com a finalidade de posteriormente 

analisarmos o luto vivido por Sally. 

 
1.2.1. O desenvolvimento da concepção luto na infância 
 

O significado da morte para a criança varia de acordo com alguns 

fatores como idade, a qual está diretamente relacionada ao seu 

desenvolvimento cognitivo, a forma como os adultos que convivem com a 

mesma lidam com a perda, ou seja, a maneira que o conceito de morte é 

transmitido a esta criança, a relação que a criança tinha com o morto e as 

influências das tradições culturais das famílias e amigos da criança. 

Teóricos como MAURER4 (apud TORRES, 1999, p. 26) defendem que a 

criança se relaciona com a morte antes dos dois anos, através de experiências 

alternativas, como dormir e acordar, ou jogos como “peek-a-boo”, no qual a 

criança “aparece” e “desaparece” estabelecendo em ambos percepções sobre 
                                                 
4 MAURER, A. – Informations of mortality. J.Clin. Child Psychol. ,3 (2):4-17, 1974. 
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as diversas formas de existência como o “ser ou não ser”. BOWLBY (1998) 

relata que mesmo as crianças muito pequenas encontram exemplos de morte 

no curso de suas vidas. Animais mortos, como pássaros, besouros, 

camundongos, são fenômenos que chamam atenção da criança, despertando 

sua curiosidade, já que permanecem imóveis sem reagir a nenhum estímulo. 

Geralmente, elas perguntam aos adultos sobre o que aconteceu, se o animal 

está dormindo e o que podem fazer para colocá-lo em atividade. A partir das 

explicações dadas pelo adulto ou por outra criança diante de uma situação 

desta, ela desenvolve suas próprias idéias.  

Uma das pioneiras em pesquisas realizadas a fim de investigar a como a 

morte é entendida pela criança foi NAGY5 (apud TORRES, 1999), que estudou 

378 crianças húngaras de 3 a 10 anos através de desenhos e palavras. Na 

primeira etapa verificou-se que até os 5 anos, a morte é percebida de maneira  

temporária e reversível, ou seja, devido ao animismo infantil atribui-se ao morto 

consciência e vida. Na segunda etapa, entre 5 e 9 anos, compreende-se a 

morte como irreversível, mas não como inevitável, tendendo a personificá-la 

como alguém que vem buscá-la. Na terceira etapa, acima de 9 anos, a morte é 

compreendida como extinção das atividades que ocorrem dentro do corpo 

sendo inevitável e universal. 

BOWLBY (1998) critica este estudo defendendo que as tradições 

culturais das famílias e dos colegas de escola das crianças não devem ser 

ignoradas, já que tem influencia direta na concepção de morte das crianças.  

Através de sua experiência clínica na psicanálise infantil com 

observações diretas e indiretas de grupos de pais e mães, ABERASTURY 

(1984) afirma que tanto as crianças mais novas, quanto as mais velhas, 

percebem os fatos ocultados pelos adultos. Porém, muitas vezes o adulto não 

percebe pelo fato da criança expressar seus sentimentos de acordo com seus 

recursos, que nem sempre são através de palavras, mas sim de jogos, 

desenhos ou mímicas.  

                                                 
5 NAGY, M.H. – The child’s view of death. In: FEIFEL, H. (ed) – The meaning of death. Nova 
York: McGraw-Hill, 1959, p.79-98. 
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WASS6 (apud BROMBERG, 2000) apresenta o conceito de morte para a 

criança em sua pesquisa, de acordo com os estágios do desenvolvimento, 

estabelecidos por Jean Piaget. Na infância estágio sensório motor (0 a 2 anos), 

não há conceito. No pré-operacional (2 a 7 anos), a criança considera a morte 

como reversível, temporária e tem causalidade mágica. Já a criança que está 

no operatório-concreto (7 a 11 anos) explica a morte como algo irreversível 

com explicações fisiológicas.  O pré-adolescente e o adolescente, que estão no 

estágio operatório formal (a partir dos 11-12 anos) conceitua a morte como 

irreversível, universal, pessoal, porém distante. Suas explicações variam, 

sendo podendo ser de ordem natural, fisiológica e teológica.     

Em uma pesquisa semelhante, TORRES (1979) relacionou o 

desenvolvimento cognitivo e a evolução do conceito de morte num estudo com 

183 crianças de 4 a 13 anos de um colégio particular no Rio de Janeiro. Foram 

abordadas as três dimensões do conceito de morte biológica (extensão, 

significado, duração) e para avaliar o desenvolvimento cognitivo, foram 

aplicadas tarefas nos moldes piagetianos. A autora concluiu que as crianças no 

estágio pré-operacional não distinguem seres animados e inanimados, 

apresentam dificuldades para reconhecer seres inorgânicos, ou seja, aqueles 

que não morrem porque não tem vida e, mesmo não negando a morte, 

atribuem fatores externos a impossibilidade do morto realizar atividades; não 

percebem a morte como algo irreversível e definitivo. Já as crianças que estão 

no estágio das operações concretas, apesar de distinguirem seres animados e 

inanimados, ainda não são totalmente capazes de dar explicações lógico-

categoriais de causalidade, mas fazem oposição entre vida e morte sem atribuir 

consciência ao morto. Definem a morte através de aspectos perceptivos, 

reconhecendo a imortalidade do morto. Finalmente, os pré-adolescentes no 

estágio das operações formais, reconhecem a morte como um processo 

interno, no qual ocorre à interrupção das atividades corporais. São capazes de 

dar explicações lógico-categoriais e de causalidade, consideram-na como 

universal e definem-na como parte da vida. 

                                                 
6 WASS, H. Concept of death: a developmental perspective, in WASS, H. e CARR, S. (eds.) 
Childhood and death. Washington – DC, Hemisphere, 1989. 
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A fim de entender como a criança desenvolve o conceito de morte, a 

partir da reversibilidade Speece e Brent7 (apud NUNES et al., 1998), ao fazer 

uma revisão sobre o tema, identificaram três componentes básicos: 

irreversibilidade (uma coisa viva quando morre não ressuscita), não 

funcionalidade (entender os conceitos vitais que interrompem a morte) e 

universalidade (a morte é inevitável). NUNES et al., (1998) relacionam esses 

conceitos com o nível de desenvolvimento cognitivo. Em muitos casos, 

aparentemente as crianças saudáveis entre 5 e 7 anos já adquiriram o conceito 

de morte, sendo que é nesta idade que maior parte delas fazem a transição do 

estágio pré-operacional para o operacional-concreto. Porém, as autoras 

apontam a grande influência da cultura na formação dos conceitos em geral, 

inclusive do de morte.   

Com a finalidade de observar as influências de experiências individuais e 

culturais na concepção de morte para a criança, NUNES et al. (1998),  

examinaram 6 crianças em idades pré escolares, matriculadas em uma creche 

de classe média de Porto Alegre, utilizando entrevistas semi-estruturadas. Os 

resultados indicam que, apesar da amostra ser pequena e a idade das crianças 

muito próximas, as três mais velhas (6,11 anos; 6,9 anos; 6,10 anos) 

apresentam conceito de morte mais desenvolvido do que as mais novas (6,4 

anos; 6,6 anos; 6,1 anos), o que leva a questionar se o desenvolvimento do 

conceito de morte estaria mais ligado à idade, ou seja, ao desenvolvimento 

cognitivo, ou a experiência que a criança teve com a perda, uma vez que duas 

das que tiveram o conceito mais elaborado, tiveram uma relação mais próxima 

com a morte de alguém.  A influência das experiências esteve presente em 

todas as crianças através da mídia (televisão), ou de crenças transmitidas pelo 

ambiente e explicitadas nos discursos das mães. Porém, as autoras concluem 

que para investigar essa questão são necessárias amostras maiores.  

BOWLBY (1998) discorre que as explicações dadas às crianças 

relacionadas à morte variam de acordo com a família e o ambiente cultural, 

variando desde as idéias de reencarnação universal e de intenções divinas até 

                                                 
7 SPEECE, M. & BRENT, S. (1984). Children’s understanding of death: A review of three 
components of a death concept. Child Development, 55, 1671-1686 
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irreversibilidade da morte, causadas por fatores naturais. Assim, as crenças 

nas crianças também são muito variadas, de acordo com o meio em que vivem.  

O mesmo autor relata trabalhos realizados por Robert e Erna Furman 

(1974) os quais mostram que a dificuldade de crianças pequenas em perceber 

a irreversibilidade da morte varia de acordo com o que lhe é dito. Se disserem 

a uma criança com menos de dois anos que um animal morreu e não voltará a 

viver e que a morte acontece com todos, primeiramente ela pode não acreditar, 

mas aceitará as explicações dos pais. E quando é dito que é natural sentir 

tristeza e desejar que viva novamente quando morre uma pessoa querida, a 

criança não entrará em desacordo, uma vez que é coerente com aquilo que ela 

está sentindo e mostra compreensão diante da sua dor. Assim, quando os pais 

adotam essas práticas, preparam os filhos para sentir o pesar pela morte de 

um parente próximo, ou até mesmo de um dos genitores, caso isso venha a 

ocorrer. Os dados dessa pesquisa sugerem que apenas quando os pais 

acreditam com sinceridade em explicações de idéias religiosas ou filosóficas 

sobre a morte, e sobre a vida após a morte, é que se tem utilidade transmitir 

essas informações aos filhos, pois com a ajuda franca do genitor sobrevivente, 

a criança conseguirá entende-las e participar do luto da família. Em outros 

casos, a complexidade desses conceitos e a dificuldade de distinção entre 

morte física e espiritual confundem a criança, deixando-a intrigada e podendo 

ter como conseqüência o desentendimento entre a criança e o genitor 

sobrevivente. 

TORRES (1999), em anos de pesquisas na área das Cognições da 

Morte na Criança, conclui que, de acordo com critérios de desenvolvimento 

utilizados pela maioria das indagações, idade e estágio cognitivo, ambos 

relacionam-se com a aquisição do conceito de morte. Em relação ao impacto 

sócio-experienciais na aquisição do conceito de morte como a literatura aponta 

dados inconclusivos, pode-se supor que o impacto dessas diferentes 

experiências não seja o mesmo para todas as crianças. Quanto às relevâncias 

culturais, apesar da escassez de pesquisas na área, de modo geral os 

resultados apontam para a relevância dessa variável na aquisição do conceito 

de morte. Portanto contribuições originadas da história e da antropologia 

relacionadas às diferenças culturais influenciam nas concepções de morte.  
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Diante de todos esse dados, podemos pensar que a idade e o estágio 

cognitivo em que a criança se encontra tem grande influência na concepção de 

morte para a criança, mas a forma como o adulto que convive com a mesma 

lida com a morte não pode ser ignorada, pois apesar da criança ter uma 

limitação relacionada ao seu desenvolvimento cognitivo, ela é diretamente 

influenciada pelas que as pessoas em que ela confia. 

 

1.2.2. O que a literatura indica para ser dito à criança enlutada 
 
 
 Assuntos relacionados à origem da vida e da morte estão presentes na 

criança, principalmente quando estão relacionados à separação definitiva de 

seu corpo. Considerando que a criança tem uma grande capacidade de 

observação, quando o adulto tenta evitar falar sobre o tema da morte, em vez 

de protegê-la na tentativa de aliviar a sua dor e modificar a realidade, acaba 

deixando a criança confusa e desamparada sem ter com quem conversar e 

muitas vezes reagindo através da manifestação de sintomas (KOVÁCS, 

1992a).  

ABERASTURY (1984) discorre que o adulto deve responder as 

perguntas da criança em relação à morte, pois a falta de respostas ou o 

responder com uma mentira causam mais dor e podem provocar problemas.  

Permitir a criança falar sobre a morte de um dos pais ou irmão não aumentará 

a dor, uma vez que ajudará a aliviá-la e auxiliará na elaboração do luto. A 

verdade não revelada ou ocultada desperta uma terrível confusão e um 

sentimento de desesperança, criado por não ter a quem recorrer. Assim, 

quando o adulto nega esclarecer verbalmente a morte, reforça a atitude que 

qualquer pessoa diante da perda de um ente querido, caracterizada pela 

negação, resultando em atravancar o primeiro momento de elaboração do luto, 

caracterizado pela aceitação de que alguém não voltará. Versões como “foi 

para o céu”, “virou uma estrelinha”, “viajou”, levam a criança a seguir o destino 

do objeto perdido, reação comum de um enlutado, o qual não quer se separar 

do ente querido.  

BOWLBY (1998) defende que versões enganosas, onde há uma 

discrepância entre as crenças do adulto e o que é dito a criança, fazem-na 



 22

acreditar que o céu é um lugar distante como muitos outros e a volta do morto 

é apenas uma questão de tempo. Explicações como “foi dormir”, aos ouvidos 

de uma criança pequena faz com que ela acredite que adormecer seja uma 

tarefa perigosa. O mesmo autor ressalta essa conduta como típica das 

sociedades ocidentais, nas quais geralmente as crianças não estão presentes 

no momento da morte, uma vez que os adultos acreditam estar protegendo a 

criança com esta atitude, e muitas vezes recebem a notícia tempos depois, 

geralmente de maneira enganosa. Por isso, algumas crianças terem reações 

desproporcionais diante da morte. 

 Segundo ABERASTURY (1984), explicar as causas da morte de 

maneira enganosa para a criança, não só atravanca o processo de elaboração 

de luto, mas todo o processo de conhecimento, pois ao anunciar o retorno de 

alguém que não voltará, além de confundir a criança causa-lhe uma constante 

frustração, já que a ausência torna-se mais dolorosa, pois surge um conflito 

entre a convicção do que aconteceu, o que foi percebido pela criança e o que 

foi dito pelo adulto. Em muitos casos, a criança sofre um luto patológico, 

representado por microssuicídios, rejeição de alimentos, ou em transtornos do 

sono, que levam a uma deteriorização física e psíquica. Este processo pode 

ser passageiro, mas pode estabilizar-se estabelecendo comportamentos que 

buscam a morte. 

BOWLBY (1998) afirma que a criança deve saber que o morto não 

voltará nunca mais e que seu corpo está enterrado no chão ou foi incinerado. 

O mesmo autor discorre o fato de que as crianças percebem quaisquer 

sinais provenientes dos pais. Quando o genitor tem medo dos sentimentos ou 

preferem o silêncio, os filhos escondem suas emoções e deixam de fazer 

perguntas, respectivamente. 

OLIVEIRA (2001) afirma que a criança depende muito de um ambiente 

afetivo e seguro para expressar seu pesar, considerando que ela é mais 

suscetível que o adulto nesse processo. Caso se sintam impedidas, irão querer 

se apegar a objetos e fotografias do ente querido sem dificuldade de lembrar 

da pessoa que morreu. Nesse ponto eu discordo com a autora, pois muitas 

vezes, quando as crianças não têm a quem recorrer para falar de seu luto, 

pode desenvolver sintomas, entre eles os que caracterizam o luto patológico. 
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Portanto, notamos que os autores estudados acima opõem-se a versões 

mentirosas em relação ao conceito e/ou as causas a morte para a criança 

enlutada. 

 

2.2.3. Luto Patológico em crianças 
 
 Em condições favoráveis, ou seja, quando não se torna patológico, o luto 

infantil aparece de uma maneira muito semelhante ao do adulto.  Porém, em 

relação aos padrões de luto patológico observado em crianças, existem muitas 

variantes, especialmente aquelas em que a auto-acusação é proeminente, 

relacionam-se estreitamente com o luto crônico nos adultos. Em muitos casos, 

problemas referentes ao luto podem surgir na infância ou na adolescência 

(BOWLBY, 1998). 

 BOWLBY (1998) classifica esses sintomas e distúrbios de 

comportamento apresentados por crianças enlutadas, através de diversos 

casos, da seguinte maneira: 

1- Angústia persistente: Medo de outra perda – Crianças que perderam um dos 

pais tem medo de perder o genitor sobrevivente, seja por morte, ou abandono. 

Muitas vezes esse medo pode aumentar em proporções consideráveis. Nesse 

caso, a patologia ocorre quando se ignora o medo que a criança tem em 

relação a essas coisas, ou as circunstâncias que acentuaram esse medo são 

eliminadas ou negadas pelo genitor sobrevivente, e é assim que uma reação 

incompreensível transforma-se num sintoma misterioso. Medo de morrer 

também – Não é incomum que crianças acreditem que, se um dois pais morreu 

cedo, ela morrerá também. Provavelmente a criança se identificará com o 

genitor do mesmo sexo. O autor destaca a importância de responder as 

perguntas feitas pela criança sobre as caudas da morte do genitor.  

2- Esperanças de reunião: desejo de morrer – Como crianças tem maior 

dificuldade do que os adultos em acreditar na irreversibilidade da morte, as 

esperanças de reunir-se ao genitor morto são muito comuns. Pode ocorrer de 

duas maneiras: ou o genitor voltará para casa nesse mundo, ou a criança 

deseja morrer para juntar-se a ele em outro mundo. Tais esperanças e desejos 

são fortalecidos por algumas ocorrências, como promessas feitas à criança 
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pouco antes da morte repentina de um dos pais e por não serem cumpridas 

podem ser responsáveis por algumas esperanças ou quando as relações com 

o genitor morto eram boas e as condições em que ela passa a ser cuidada 

após a morte são particularmente infelizes. 

3- Acusação e culpa persistentes: A criança costuma acusar-se ou culpar como 

responsável pela morte do genitor por não saber como as mortes são causadas 

ou por dar grande importância àquilo que vê, ouve ou lhe dizem. Em muitos 

casos, depois que o genitor falece, o genitor sobrevivente tenta controlá-la 

argumentando que o fato de fazer barulho deixará (ou deixou) seu pai (ou mãe) 

doente, ou acabará (acabou) causando a morte. Culpará o genitor sobrevivente 

caso tenha ouvido agressões ou ameaças em relação ao morto. 

4- Hiperatividade: explosões agressivas e destrutivas: Geralmente ocorre com 

crianças que tem pais com pouca compreensão ou simpatia pelos desejos de 

amor e cuidado, tanto com eles próprios quanto com os filhos. Assim, como 

quando a criança fica triste o genitor sobrevivente não reconhece esse sintoma 

como sendo decorrente da perda, ela se torna distraída e hiperativa, ou passa 

a ter explosões agressivas ou destrutivas.   

5- Compulsão para cuidar e autoconfiança compulsiva: em alguns casos, a 

criança passa a cuidar compulsivamente de outras pessoas. Em outros, renega 

seu desejo de amor proclamando-se auto-suficiente. 

6- Euforia e despersonalização: Em alguns casos, a euforia é expressa por 

crianças e adolescentes como demonstração de um alivio pela interrupção das 

restrições indesejadas, impostas pelo genitor morto. Também pode ocorrer 

devido à ausência prolongada do pesar consciente, nas quais pode ocorrer 

com experiência de despersonalização, caracterizada pela “sensação de vazio 

interior, como se uma parede de vidro a separasse do que estava acontecendo 

a sua volta” (BOWLBY, 1998, p.395). 

7- Sintomas identificadores: Acidentes – Em muitos casos o enlutado queixa-se 

de problemas de saúde parecido com os do falecido e muitas vezes apresenta 

os mesmos sintomas do morto. No caso dos acidentes, o principal motivo é o 

desejo de união ao genitor morto, “associado mais ou menos conscientemente 

a idéias de suicídio” (BOWLBY, 1998, p.400) 

 BOWLBY (1998) conclui que apesar de faltarem pesquisas relacionadas 

aos distúrbios psiquiátricos em crianças relacionados ao luto pela morte de um 



 25

dos genitores, a única suposição segura é que em todos os casos, há alguma 

experiência atemorizante ou provocadora de culpa na criança por trás das 

angustias, auto-acusações ou qualquer outro sintoma. 

RAIMBAULT (1979) defende a hipótese de que podem aparecer 

sintomas na criança quando o adulto nega responder suas curiosidades em 

relação à morte de um ente querido. Estes podem ser de ordem de auto-

erotismo, intelectual, afetiva ou motora. O sofrimento pode mostrar-se em 

distúrbios de atenção, diminuição do rendimento escolar, distúrbios da fala, 

obsessões, fobias, ritos, tiques, apatia, medo da solidão, do escuro, do 

estranho, papaguear demais, hiperatividade, refugiar-se ao silêncio. Este último 

pode ser perigoso, uma vez que ao passar desapercebida, a criança pode 

adoecer, desde um resfriado, doenças gastrintestinais ou algo com o sintoma 

apresentado pelo moribundo.  Sintomas relacionados ao auto-erotismo são 

caracterizados por não querer mais brincar com brinquedos ou amigos, 

concentrando-se em si mesma, sonhando, satisfazendo-se com o balanço do 

próprio corpo, sugando o polegar, molhando a cama. A falta de apetite pode 

resultar em bulimia ou anorexia, o sono pode conter pesadelos. Assim, o autor 

descreve o quadro da criança que não se interessa mais pelo mundo externo e 

se satisfaz com seus órgãos do sentido (paladar, olfato e tato) a fim de recriar 

um ritmo e uma permanência que foram rompidas pelo desaparecimento do 

outro.  “Refugiando-se no sonho, enrolada como uma bola, balançando-se 

docemente, mamando um polegar envolto num pedaço de pana, olhos 

semicerrados” (RAIMBAULT, 1979, p.173). 

 Associando ao auto-erotismo quando a criança ainda é muito pequena, 

RAIMBAULT (idem) relata que ao crescer a criança que não se sente amada 

recorre à mentira, à fuga, ao furto e a delinqüência. Como há muito tempo 

perdeu o pai, a mãe ou um irmão, perde da mesma maneira seus objetos como 

material escolar, dinheiro, brinquedos.  O sintoma é expresso uma vez que a 

criança inconscientemente não aceitou a perda e por isso a reproduz dessa 

maneira. Identifica-se, ao mesmo tempo com o genitor perdido o objeto, assim 

como perdeu o filho o objeto é perdido, representa. Dessa forma, exerce a 

perda participando de ambas as situações que são a de não amar e a de não 

ser amada. 
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 Sentimentos de culpabilidade, assim como no adulto, também ocorrem 

no luto infantil. Quando conscientes, a criança se culpa pela morte do outro, 

pensa no mal que lhe fez quando estava vivo, na ira que teve sobre ele quando 

sofreu o acidente ou morreu. Assim, acreditar que precisa ser punida e juntar-

se ao morto, associados ao desejo que precisa morrer. Quando esses 

pensamentos se reúnem a um curso de agressividade profunda, 

inconscientemente provocam uma atitude de inibição e baixa no 

aproveitamento escolar. O temor de médicos, hospitais, injeções ou 

tratamentos, também estão associados a culpabilidade, já que ele teme morrer 

como o outro. (RAIMBAULT, 1979). 

A mesma autora descreve a morte do outro como uma ferida que deixa 

cicatrizes profundas, a qual representa para o vivo o fim das relações com o 

morto. O morto pode aparecer em certos sonhos, chamar o sonhador, pedir 

para vê-lo, olhá-lo, ficar perto dele. O sonhador recua em responder essas 

solicitações, em continuar as suas novas atividades, a sua nova vida. São 

sonhos angustiantes, geralmente interrompidos pelo despertar. Porém, o vivo 

reencontra o morto, devido ao sonho e decide abandoná-lo em favor da vida e 

de novos investimentos. 

A partir desses autores podemos pensar que os fatores desencadeantes 

de um luto patológico na criança é a falta de apoio do genitor sobrevivente ou 

de uma outra pessoa substituta, uma vez que além da criança se sentir 

abandonada pelo genitor morto, também se sente desamparada para 

expressar sua tristeza, não tendo ninguém para responder suas curiosidades 

relativas aos fatores reais que causaram a morte e um ombro que permita que 

ela chore e expresse a saudades que sente do genitor morto. 
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3. MÉTODO 
 

Esta pesquisa classifica-se como qualitativa e documental, uma vez que 

busca a compreensão do significado dos fatos pesquisados em seu contexto e 

as interpretações dos resultados realizadas pelo pesquisador são o que 

responde as perguntas levantadas pela pesquisa, de acordo com a definição 

de GONZÁLES BLASCO (2002). 

LAKATOS e MARCONI (2002) caracterizam a pesquisa documental 

como uma pesquisa de coleta de dados cuja fonte se restringe a documentos, 

escritos ou não, formando o que é denominado de fontes primárias, as quais 

podem ser recolhidas assim que o fato ocorre ou depois. 

Segundo PÁDUA (2002), a pesquisa documental tem sido muito utilizada 

nas Ciências Sociais para a investigação histórica, com a finalidade de 

descrever e comparar fatos sociais e situar suas características ou tendências. 

Essa forma de pesquisa é realizada através de documentos, sejam eles 

autênticos ou retrospectivos, considerados fidedignos. Além de utilizar fontes 

primárias, esses documentos também empregam fontes secundárias, como 

dados estatísticos, realizados por institutos especializados e confiáveis o que 

favorece esse tipo de pesquisa. 

O processo de investigação desta pesquisa foi composto por um 

levantamento bibliográfico sobre luto; busca por um filme relacionado ao tema, 

a fim de ilustrá-la; seleção e análise de algumas cenas do filme escolhido; 

levantamento bibliográfico sobre psicose infantil; análise de dados, os quais 

relacionam as cenas selecionadas com o material bibliográfico. 

A procura de um filme foi realizada em locadoras com profissionais 

especializados em filmes e na internet, nos sites específicos sobre luto, cinema 

e  bibliotecas virtuais. 

Foram assistidos diversos filmes, tais como: 

• Asas da liberdade (1985, EUA) 

• Casa de Bernarda Alba (Espanha, 1987) 

• Colcha de Retalhos (1995, EUA) 

• Cold Mountain (EUA, 2003) 

• Gritos na Noite (EUA, 2000) 
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• Meu Pai - uma lição de vida (1995, EUA) 

• O Jogo da verdade (1995, EUA) 

• O Pescador de Ilusões (EUA, 1991) 

• O Quarto do Filho (Itália, 2001) 

• Ponette (1996, França) 

• Romance de Outono  (1992, EUA) 

• Terra de Sonhos (Irlanda, 2002) 

• Tomates Verdes Fritos  (1991, EUA) 

Porém, apenas “O enigma das cartas” relacionava uma psicose 

desencadeada após um luto mal elaborado. Os outros filmes tratavam apenas 

de luto, sem envolver a psicose “pós trauma”. 

Assim, o sujeito da pesquisa foi Sally, à personagem principal do filme, uma 

menina de seis anos que após a morte do pai fecha-se em seu próprio mundo 

deixando de se comunicar com as pessoas, inclusive com sua mãe. 

 

3.1. Objetivo 
 
 O objetivo deste trabalho é refletir a idéia que a psicose pode ser 

desencadeada por um luto mal elaborado, através de uma revisão bibliográfica 

sobre luto, luto na infância, luto patológico e psicose, com a ilustração do filme 

“O enigma das cartas”, o qual será analisado. 

 

3.2. Instrumento 
 

Foi utilizado como instrumento de pesquisa o filme “O enigma das 

cartas”,  (“House of cards”), dirigido por Michael Lessac, roteiro de Michael 

Lessac, filmado nos Estados Unidos, em 1993. 

Os personagens principais são: Ruth Matthews (Kathleen Turner), Dr. 

Jake Beerlander (Tommy Lee Jones), Sally Matthews (Asha Menina) e Michael 

Matthews (Shiloh Strong). 

Primeiramente, será apresentado um resumo do filme, em seguida, as 

cenas que foram separadas para que a análise possa ser realizada com maior 

clareza.  
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3.2.2. Procedimento 

 

 O filme foi assistido por cinco vezes e foram selecionados cenas 

consideradas importantes e significativas para a análise, e que estavam de 

acordo com o objetivo do trabalho. O resumo do filme foi feito com a finalidade 

de acompanhar a história do filme por inteiro. A análise enfoca o luto de Sally 

diante da morte de seu pai, relacionando-o com seu desenvolvimento cognitivo, 

com o que foi dito a ela a respeito da morte, da sua relação com sua mãe, do 

diagnóstico proposto pelo psiquiatra e de sua reação diante da situação. 

 

3.2.3. Procedimento para a análise 
  

 As análises foram feitas a partir das cenas selecionadas, as quais foram 

divididas em cinco categorias, com a finalidade de facilitar na análise das 

mesmas. Posteriormente, buscou-se integrar as partes, para acompanhar todo 

o processo de Sally, desde antes da morte de seu pai até a sua “cura”.  O 

material foi analisado de acordo com as teorias relativas a luto expostas 

anteriormente. 

 Para facilitar o trabalho, as cenas foram divididas em cinco categorias: a) 

sobre a morte; b) sobre o processo de luto e instalação do luto patológico em 

Ruth; c) instalação do luto patológico em Sally; d) em busca da elaboração do 

luto. 

 

3.2.4. Resumo do filme 
 

O filme se passa nos anos 80 e conta à história de Sally, uma menina 

com idade entre 4 e 6 anos, a qual passa a apresentar um comportamento 

diferente do seu habitual após a morte do pai, morto em uma queda diante de 

sua esposa, Ruth Matthews, enquanto fazia escavações arqueológicas durante 

a noite nas ruínas maias. Ruth tinha por volta de 40 anos e trabalhava na área 

da construção civil. 

Sally, aparentemente teve um desenvolvimento normal e era descrita 

como uma criança muito “tagarela” pelos mais próximos, pois falava três 
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idiomas desde um ano e meio de idade. Por causa da profissão de seu pai, 

viajou muito e os idiomas foram ensinados por estrangeiros, amigos de seus 

pais.  

Antes de Ruth retornar do México para a Carolina do Norte com seus 

filhos, Secteneu, um arqueólogo maia, distribui presentes à família toda, 

inclusive para Alex, que acabara de morrer, justificando a família que as 

pessoas não morrem, vão apenas para outras casas. Quando Sally pergunta 

onde ele mora agora, já que está morto, Secteneu afirma que seu pai agora 

reside no berço da lua. A menina pergunta o que deve fazer para vê-lo e o 

maia responde que é preciso ficar muito quieto para ver as coisas. Essa é a 

única justificativa dada à criança em relação à morte de seu pai, uma vez que 

Ruth faz todos prometerem não chorar e não fala sobre o assunto. 

Ao retornarem para casa, nos Estados Unidos, a menina não profere 

uma só palavra. Seu irmão Michael começa a notar o comportamento estranho 

em Sally ao tentar conversar com ela, que o ignora com um olhar atento às 

bonecas dadas pelo maia, sentada em sua cama. Ao tirar as bonecas do lugar, 

a menina começa a gritar. Desesperado, ele tenta colocar em cima em volta da 

irmã todos os brinquedos que vê e várias caixas de biscoito, mas ela só se 

aquieta quando as bonecas são colocadas no lugar onde estavam. Porém, o 

menino não conta nada a Ruth para não preocupar a mãe. 

No dia seguinte, Ruth leva Sally para o seu primeiro dia de aula. 

Algumas horas depois recebe um telefonema informando-lhe que Sally subira 

numa árvore e que, um colega foi atrás dela tentando imitá-la e quebrou o 

braço. Ao saber que a escola havia solicitado ao psiquiatra, Dr. Jake 

Beerlander para examinar sua filha, Ruth tranca o portão de sua casa para 

impedir a entrada do mesmo, pois acredita que sua filha não necessita de 

ajuda médica. 

Porém, Jake chega exatamente no momento em que toda a família 

encontra-se em pânico, pois a menina havia subido no telhado para pegar uma 

bola de baseball e Ruth, ao subir para tentar apanhar a filha, fica pendurada. 

Diante da situação, Dr. Beerlander pula o portão e, consegue resgatar Ruth. 

Em seguida, pede a mãe dados sobre o comportamento da menina, mas esta 

retruca que Sally está ótima e não precisa de ajuda.  
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Assim que o médico vai embora, Ruth procura falar com a filha, mas não 

consegue uma palavra dela. Diante dessa constatação, decide procurar o 

médico. Este, após observar Sally por alguns minutos, afirma que sua filha 

apresenta sintomas clássicos de autismo e que necessita de tratamento. 

Porém, Ruth continua a resistir às colocações do psiquiatra.  

Quando a menina constrói uma estrutura em espiral, utilizando apenas 

cartas de baralho, Ruth fotografa-o de todos os ângulos possíveis e leva para 

ao psiquiatra, argumentando que uma menina doente jamais teria habilidade 

para fazer aquele trabalho. Dr. Beerlander, no entanto, continua a insistir na 

necessidade de tratamento da menina, o qual deveria ser iniciado o mais breve 

possível. A mãe discorda mais uma vez e se retira. Paralelamente, projeta em 

sua casa um trabalho com realidade virtual através do computador, tentando 

reconstruir o castelo feito por Sally, a fim de entrar no mundo de sua filha 

decifrando o enigma representado pela construção feita pela menina. 

Entretanto, enquanto Ruth visita uma obra a trabalho, Sally sobe em um 

guindaste de cerda de 43 metros de altura. Todos correm para resgatá-la, mas 

menina não expressa sentimento algum. Ruth é acusada pelo Serviço Social 

por negligência, perdendo judicialmente a guarda de sua filha, que fica sob os 

cuidados de Jake. Este faz um acordo com Ruth, deixando-a ficar com a 

menina desde que a leve à terapia sete dias por semana. 

Durante o tratamento, Sally se comporta como uma criança autista.  

Quando Ruth consegue reproduzir, em grande escala, a estrutura em 

espiral que Sally havia feito com as cartas, passa a noite em frente ao castelo, 

a espera da menina, porém adormece em frente ao castelo. Sally sobe, e sua 

mãe acredita estar tendo um sonho até despertar e deparar-se com Jake e seu 

filho, que tinham ido atrás da menina a qual andava pelos campos. Ao notar 

que não se tratava de um sonho, pede para a filha subir junto com ela, levando 

a menina pela mão. Ambas sobem juntas e Ruth olha nos olhos da filha e pede 

para Sally voltar para ela.  A menina justifica que o pai está sozinho na lua e a 

mãe explica que ela não pode ir até lá. A criança olha para a lua, representada 

no topo do castelo e diz adeus. Ambas choram e Ruth desculpa-se por ter 

demorado tanto para alcançar a filha. Sally diz que sente saudades de seu pai. 

Ruth acolhe a sua filha, concordando e em seguida abraça a menina. Sally 

volta a falar e a agir como antes. 
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4. ANÁLISE 

 

A análise será focada no luto de Sally, a partir de seu desenvolvimento 

cognitivo, sua relação com a mãe, seu diagnóstico e sua “cura”. 

  

A) Sobre a morte: 
 

Cena 1 
Sally conversa com Secteneu, fazendo uma série de perguntas: 

Por quê as pessoas sonham? Para ver as coisas melhor./ De onde vem as 
pessoas? Os deuses as fazem.  

Este diálogo revela que Sally está no estágio de desenvolvimento pré-

operacional, correspondente a sua idade a qual, de acordo com o filme, é entre 

quatro e seis anos. Este estágio caracteriza-se por ter um pensamento com 

uma tendência lúdica, sem preocupar-se com a possibilidade de comprovação 

empírica dos julgamentos que ela faz em relação aos fenômenos naturais, as 

relações de causa e efeito, ou a aceitação social das explicações 

(RAPPAPORT, 1981). Por isso, Sally aceita as respostas de Secteneu sem 

questioná-lo, já que ele explica as coisas de um jeito mágico e animado. Além 

disso, a menina confia no maia, outro fator que a faz aceitar a resposta.  

Cena 2 

Secteneu, um arqueólogo maia, distribui presentes à família de 
Ruth toda, inclusive para Alex, o qual acabara de morrer, justificando que 
as pessoas não morrem, vão apenas para outras casas. Quando Sally 
questiona onde ele mora agora, já que está morto, Secteneu afirma que 
seu pai agora mora no berço da lua. A menina pergunta o que deve fazer 
para vê-lo e o maia responde que é preciso ficar muito quieto para ver as 
coisas.  

Nesta cena a menina demonstra a falta que está sentindo do pai 

expressando desejo de vê-lo. Cabe lembrar que Sally, de acordo com sua 

idade, está na fase do conflito edípico, na qual, de acordo com FREUD (1996) 

em 1925, a menina se considera como aquilo que seu pai mais ama acima de 
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tudo. O complexo de Édipo, no caso das meninas, culmina em um desejo 

inconsciente de receber do pai um bebê como presente, ou seja, ter um filho do 

pai. O complexo é abandonado pelas crianças gradativamente, uma vez esse 

desejo jamais se realiza. Assim, Sally queria ficar perto do pai. 

Cena 3 

Sally olhando para a lua e pensando: “as pessoas não morrem, vão 
de uma casa para outra, até se juntarem à luz da lua, onde não há 
palavras”. 

Apesar de Secteneu dar uma explicação sobre a morte na qual ele 

realmente acreditava, isso acabou confundindo Sally, pois a menina está no 

estágio pré-operacional, no qual, de acordo com TORRES (1979), as crianças 

não distinguem seres animados e inanimados, apresentam dificuldades para 

reconhecer seres inorgânicos, ou seja, aqueles que não morrem porque não 

tem vida e, mesmo não negando a morte, atribui fatores externos à 

impossibilidade do morto realizar atividades; não percebem a morte como algo 

irreversível e definitivo.  

 Além disso, mesmo ele sendo a única pessoa a falar algo relativo a 

morte com a menina, sua postura foi totalmente contraditória a da mãe, a qual 

não abriu espaço algum para os filhos falarem no assunto ou expressarem 

qualquer espécie de tristeza ou saudades do pai. De acordo com BOWLBY 

(1998) apenas quando os pais acreditam com sinceridade em explicações de 

idéias religiosas ou filosóficas sobre a morte, e sobre a vida após a morte, é 

que se tem utilidade transmitir essas informações aos filhos, pois com a ajuda 

franca do genitor sobrevivente, a criança conseguirá entendê-las e participar do 

luto da família. Em outros casos, a complexidade desses conceitos e a 

dificuldade de distinção entre morte física e espiritual confundem a criança, 

deixando-a intrigada. Portanto, essa explicação só teria efeito benéfico na 

criança se fosse acompanhada de alguma espécie de ritual compartilhado pela 

família toda, o qual mostraria de alguma forma que seu pai não voltaria mais.   

 

B) Sobre o processo de luto e instalação do luto patológico em Ruth 
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Cena 4 
          Michael flagra sua mãe chorando. Ruth, sem graça desculpa-se 
falando que foi pega no flagra. O menino justifica a atitude da sua mãe 
afirmando que foi uma promessa boba. Ruth diz que mesmo assim 
gostaria de mantê-la e em seguida, pede um abraço. 

Uma das formas relacionadas à tentativa de não sofrer é ver a perda 

como uma fatalidade, ocultar sentimentos, eliminar a dor, a fim de negar os 

sentimentos provocados pela morte. No século XX, a morte é vista como 

vergonhosa, sendo considerada como um grande fracasso da humanidade. A 

sociedade condena a expressão e a vivência da dor, a qual é considerada 

como uma expressão de fraqueza, por isso, exige-se do indivíduo domínio e 

controle. Pelo fato de vivermos numa sociedade capitalista, situada na 

produção, os sinais de morte não são suportados. Assim, os rituais 

relacionados à mesma são o ocultamento e disfarce, como se esta fosse algo 

inexistente. Conseqüentemente, as crianças também são afastadas do cenário. 

Porém, a expressão dos sentimentos diante da morte é fundamental para o 

desenvolvimento do luto, caso contrário pode gerar uma série de doenças 

psíquicas relacionadas ao processo de luto mal-elaborado (KOVÁCS, 1992b). 

Portanto, a atitude que Ruth teve ao negar os sentimentos de tristeza em 

relação à morte é típica da cultura em que está inserida. O sofrimento subjetivo 

de desespero acompanhado de tristeza e lamentação que estava sentindo são 

um dos sintomas do luto no adulto classificados por BROMBERG (2000). 

Entretanto, o fato de não se permitir expressar seus sentimentos, são sintomas 

de um luto patológico, caracterizado por BOWLBY (1997) pela ausência de 

habilidade por parte do indivíduo para expressar abertamente impulsos de 

saudade e raiva a fim de recriminar e restaurar a perda de um ente querido, 

uma vez que esses impulsos são reprimidos com toda a sua ambivalência de 

sentimentos. 

Cena 5 

Ruth conta para uma amiga que fez todos prometerem não chorar. 
A amiga diz que era uma promessa boba e pede para relatar como foi a 
morte de Alex. Eles estavam trabalhando ao luar, como Alex gostava e ela 
o viu cair. Tentou alcançá-lo, mas foi inútil por estar muito longe dele. Em 
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seguida, começa a gritar revoltada porque isso tinha que acontecer com 
seu marido. 

Com essa atitude a amiga de Ruth faz com que pela primeira vez ela 

expresse os sentimentos relativos à perda de seu marido. KOVÁCS (1992b) 

discorre sobre o fato de mortes inesperadas serem complicadas, por terem 

uma característica peculiar de ruptura brusca, sem que pudesse ter um 

preparo. A mutilação do corpo costuma resultar em revolta e desespero. O 

estado em que fica o morto pode influenciar nas memórias e lembranças que 

se tem dele. Nos casos que o de acidentes onde o enlutado sobreviveu e 

estava presente, podem manifestar sentimentos de culpa muito fortes. Além de 

culpa, raiva e auto-reprovação serem sintomas comuns de luto em adultos, de 

acordo com a classificação feita por BROMBERG (2000), estes são mais 

acentuados no caso de Ruth, uma vez que a morte de seu marido deu-se de 

maneira repentina e diante da mesma, que não pôde fazer nada.  

Porém, podemos pensar que esta cena mostra formas de luto atípico, 

conceituadas por PARKES (1998): luto adiado, expresso através da negação 

de Ruth em relação ao ocorrido; auto-acusações e culpa, já que ela acreditava 

que podia ter feito algo para evitar a morte do marido. O autor afirma que não 

há sintomas que sejam peculiares ao luto patológico, ainda que pareça 

razoável considerar expressões extremas de culpa e adiamento do início do 

luto por período superior a duas semanas, como sendo indicadores de uma 

reação à perda poderá tomar um curso patológico. De acordo com o filme, a 

morte de Alex havia ocorrido há um tempo superior a duas semanas.  

Devemos lembrar dos fatores de risco que Ruth passara, os quais 

deverão ser apontados pelo fato de serem os antecedentes que podem ser 

identificados na época do enlutamento e associados à resolução desfavorável 

desse luto: síndrome da perda inesperada - Alex morreu repentinamente na 

presença de sua esposa e prematuramente, uma vez que apesar do filme não 

mostrar sua idade, imagina-se que ele fosse jovem, por ser pai de crianças 

pequenas e fazer escavações, atividade que necessita alguma resistência 

física. Ruth apresentou   reações defensivas de choque ou descrença, com 

grande nível de ansiedade e complicações através de auto-recriminações, 

peculiares desse fator de risco. Esse fator de risco pode ser encaixado em pelo 

menos duas das quatro áreas, de acordo com a classificação feita por 
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BROMBERG (2000): fatores da relação com o morto – já que Ruth era esposa 

do morto; tipos de morte - inesperada e prematura. Como se trata de um filme, 

não temos como saber se Ruth teve reações de luto complicado no passado, 

perda precoce de um dos genitores, ou com histórico de doenças depressivas. 

Segundo WORDEN (1998), pessoas com esses sintomas são mais propicias a 

ter um luto complicado.  

Assim, podemos pensar que a patologia do luto de Ruth relaciona-se 

mais com a intensidade e duração de suas reações do que com a presença ou 

ausência de um determinado comportamento específico. 

 

C- Instalação do luto patológico em Sally 
 

Cena 6 

Michael tenta conversar com Sally, que está sentada em sua cama 
olhando atentamente para as bonecas que ganhou do maia, sem prestar 
atenção no irmão. Ele tira as bonecas do lugar e a menina começa a 
gritar. Desesperado, ele tenta colocar em cima da cama todos os 
brinquedos que vê e várias caixas de biscoito, mas ela só se aquieta 
quando as bonecas são colocadas no lugar onde estavam. 

Sally apresenta claramente uma psicose, uma vez parece estar fora da 

realidade. A psicose pode ser definida pela psiquiatria como um distúrbio 

mental grave caracterizado por uma desagregação da personalidade (perda de 

contato com a realidade) e alterações no relacionamento social. Podem 

aparecer sintomas como deformação grave da realidade, conduta e atitudes 

regressivas, conteúdo mental anormal, diminuição do controle dos impulsos e 

necessidades elementares. (MIELNIK,1987). LAPLANCHE e PONTALIS 

(2001), definem-na como uma perturbação primária da relação libidinal com a 

realidade. De acordo com a teoria psicanalítica as características comuns das 

psicoses são tentativas secundárias de restauração do laço objetal. Estes 

aparecem geralmente através de delírios. FREUD (1996) em Neurose e 

Psicose (1924) afirma que o delírio é aplicado com a finalidade de remendar o 

buraco que apareceu entre o ego e o mundo externo.  
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KOVÁCS (1996) define a psicose como uma forma de autodestruição 

contra o ego, uma vez que a consciência torna-se inexistente mesmo não 

tendo morrido concretamente. A pessoa pode se destruir quando abandona a 

realidade, cedendo a impulsos e revelando um certo desamparo. O sujeito, por 

um terror em relação à vida, pode paralisar-se, anulando-se psiquicamente na 

forma de catatonia, como é o caso de Sally, que fechou-se em seu mundo 

próprio. 

Segundo RAIMBAULT (1979) um dos sintomas que pode aparecer na 

criança quando o adulto nega responder suas curiosidades em relação à morte 

de um ente querido é refugiar-se ao silêncio. O autor descreve o quadro da 

criança que não se interessa mais pelo mundo externo e se satisfaz com seus 

órgãos do sentido (paladar, olfato e tato) a fim de recriar um ritmo e uma 

permanência que foram rompidas pelo desaparecimento do outro.  

“Refugiando-se no sonho, enrolada como uma bola, balançando-se docemente, 

mamando um polegar envolto num pedaço de pana, olhos semicerrados” ( 

RAIMBAULT, 1979, p.173). 

De uma maneira semelhante, Sally, fechou-se em seu próprio mundo, 

perdendo o interesse pelo mundo externo. 

Também podemos definir o estado da menina como uma psicose 

psicogênica desenvolvida após um trauma com sintomas autísticos. O 

comportamento de Sally representa os sintomas clássicos do autismo de 

Kanner, caracterizado pelo isolamento, ausência de linguagem e “imutalidade”, 

representado pela necessidade da criança manter o ambiente sempre igual, 

onde tudo precisa estar no mesmo lugar e na mesma ordem (MARCELLI, 

1998). 

Cena 7 
Ruth conta para a amiga que foi chamada na escola de Sally porque 

a menina subiu em uma árvore e um colega a seguiu e quebrou o braço. 
Critica a escola por querer chamar um psiquiatra para testar sua filha pelo 
fato de Sally não querer falar com ninguém. Acha natural uma criança 
subir numa árvore, recusa-se a esperar o psiquiatra na escola e tranca o 
portão de sua casa para o médico não conseguir entrar. 
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Essa atitude de Ruth mostra um sintoma característico de luto em 

adultos, representado pelo afastamento de funções sociais, através da 

negação de comportamentos estranhos na filha. Apesar não sabermos como 

era o relacionamento de Sally com Ruth, uma mãe perceberia os 

comportamentos estranhos em um filho pequeno. Porém, esse sintoma foi 

expresso depois de pelo menos um ano da morte de Alex, segundo o filme, o 

que nos faz pensar que Ruth estava passando por um luto atípico adiado. 

O fato de Sally subir numa árvore pode ser um sintoma de esperança de 

reunião, pois pelo fato da árvore ser um lugar alto, ela estaria mais próxima da 

lua, lugar onde imaginava que seu pai estivesse, lembrando que a única 

explicação que lhe deram em relação à morte de seu genitor é que este não 

morrera, pois fora para “o berço da lua”.  

Entretanto, não podemos excluir os sintomas identificadores, 

considerando que seu pai morreu numa queda. Porém, pelo filme isso parece 

pouco provável, pois a menina não parecia querer se suicidar. Outro fato que 

deve não deve ser ignorado é que antes de Alex falecer, Sally adorava subir 

em árvores com ele. 

O fato de Sally não querer falar com ninguém é um sintoma de 

autoconfiança compulsiva, no qual a criança renega seu desejo de amor 

proclamando-se auto-suficiente. Podemos relacionar este sintoma com o 

comportamento autista de Sally, pois neste último a menina também fechou-se 

em seu próprio mundo. 

Cena 8 
Sally sobe no telhado para pegar a bola de baseball de seu irmão. 

Quando Ruth vê sua filha em cima do telhado, sobe para tentar pegar a 
menina, que fica olhando para a bola atentamente até ver a mãe 
despencando do telhado. A menina fica parada gritando olhando para 
Ruth, até sua mãe virar o boné para frente, como Jake, o psiquiatra 
enviado pela escola, sugere. Sally fica quieta, passa pela mãe sem ajudá-
la, e desce do telhado. Apesar de sua mãe quase cair, a menina age como 
se nada estivesse acontecido.   

O fato de Sally ter subido no telhado, parece ser um sintoma de reunião, 

já que o telhado, assim como a árvore da cena anterior, ser um lugar alto, e a 

deixaria mais próxima da lua, lugar onde imaginava que seu pai estivesse. 
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Também podemos relacionar com os sintomas identificadores, já que ela 

também corria o risco de cair do telhado, assim como seu pai morreu numa 

queda. Esse fato parece pouco provável, pois Sally não parecia ter a intenção 

de cair do telhado. Um fato relevante seria lembrar que a menina se colocou 

naquela situação para pegar uma bola de baseball, um jogo característico de 

meninos. 

O fato de a menina gritar até a mãe colocar o boné na posição usual e 

não ajudá-la é um sintoma de comportamento autístico, representado pela 

necessidade ansiosa de manter o ambiente sempre idêntico, o isolamento e a 

ausência de linguagem. Também podemos explicar a atitude de não ajudar a 

mãe como um sintoma de autoconfiança compulsiva, já que a menina age 

como se fosse auto-suficiente. Outra explicação para o comportamento de 

Sally seria a despersonalização, devido à ausência prolongada do pesar 

consciente, nas quais, caracterizada pela “sensação de vazio interior, como se 

uma parede de vidro a separasse do que estava acontecendo a sua volta” 

(BOWLBY, 1998, p.395). 

Cena 9 

Após Ruth quase cair do telhado para resgatar Sally, ela tenta 
conversar com a menina sobre o ocorrido, mas a criança continua sem 
reação alguma. O psiquiatra diante da situação pergunta a Ruth quando 
sua filha parou de falar. A mãe nega que a menina tenha parado de falar e 
afirma que Sally não necessita de tratamento. Quando Jake vai embora, 
Ruth se segura para não chorar e prega todas as janelas da casa. 

Nesta cena Ruth começa a buscar o enfrentamento do próprio luto uma 

vez que percebe que terá que enfrentá-lo pela vida da filha. Assim, passa das 

fases de entorpecimento e procura, nas quais utilizava a negação como defesa, 

a fim de evitar o contato com a dor originada pela perda, para as fases de 

desespero e reorganização, uma vez que começa a viver a angústia da perda e 

procurar recursos para elaborá-la.  

Cena 10 

Ruth senta na cama de Sally, que está deitada, e tenta conversar 
com a filha, dizendo que sente falta de ouvi-la falar. Mesmo após Ruth 
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fazer uma série de brincadeiras que a menina sempre gostou, a criança 
continua fechada em seu mundo. 

Mais uma vez Sally mostra um sintoma autista, através do isolamento e 

da ausência de linguagem. SOIFER (1992) enumera como características de 

quadros autistas a construção de uma segunda pele, narcisismo, onipotência, 

negação da realidade. Estes estão presentes em Sally, que ignora a realidade 

externa fechando-se em seu próprio mundo.  

Cena 11 

Ruth conta para a amiga que quando Michael nasceu, olhava por 
umas duas horas para o bebê, como se ele soubesse todos os segredos 
do mundo. Entretanto, não fez o mesmo com Sally e se arrepende muito 
por isso. 

De acordo com Winnicott (1975), a origem da psicose infantil deve ser 

procurada nas transformações da relação de adaptação recíproca entre mãe e 

filho, no período em que a criança experimenta uma “desilusão” em relação a 

esta. Até então a criança vive na “ilusão de onipotência”, pois uma mãe 

suficientemente boa, mantém o filho, cuida dele e apresenta-lhe os objetos, 

deixando-o acreditar que ele é o seu próprio criador. Se a mãe fizer então falta 

(desilude), o lactante pode experimentar “angústias primitivas”, as quais ele 

nunca imaginaria passar, como voltar a ser algo não-integrado, a sensação de 

não parar de cair, a falência da “residência no corpo” ou a perda de sentido do 

real. O bebê defende-se dessas angústias através da desintegração, 

despersonalização, exacerbação do narcisismo primário, do estado autista, etc. 

Portanto, para o autor a doença psicótica é uma defesa contra as relações de 

agonia já experimentadas, tratando-se de uma organização desviante, 

patológica e específica. Porém, a mãe tem que ter sido suficientemente boa, ou 

seja, capaz de “iludir” o bebê achando que este é capaz de tudo, para depois 

poder desiludi-lo. 

Pelo relato de Ruth, talvez ela não tenha desempenhado esse papel 

com Sally, o que nos faz pensar que a menina tenha constituído uma 

personalidade frágil, a qual passou por um surto psicótico após a perda do pai, 

por não suportar o sofrimento de ter sido abandonada pelo genitor com quem 

tinha uma relação boa.  
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D- Em busca da elaboração do luto 
 

Cena 12 
Sally constrói uma estrutura em espiral, utilizando apenas cartas de 

baralho, e fica dentro dele mexendo as mãos com os braços cruzados. A 
carta da lua fica no topo. A mãe fotografa a cena e o castelo de todos os 
ângulos possíveis. 

Podemos interpretar essa construção da menina como uma tentativa de 

concretizar sua fantasia, ou sonho de ir até a lua e encontrar-se com seu pai. 

Porém, o castelo feito com cartas é frágil, pois pode ser desmontado 

facilmente, assim como Sally em relação ao luto pela morte de seu pai. A 

menina sentiu-se desamparada em relação à situação, sem poder contar com 

sua mãe para  expressar sua tristeza ou responder curiosidades relativas ao 

ocorrido. ABERASTURY (1984) afirma que o adulto deve responder as 

perguntas da criança em relação à morte, pois a falta de respostas ou o 

responder com uma mentira causam mais dor e podem provocar problemas.  

Permitir a criança falar sobre a morte de um dos pais ajudará a criança 

aliviando-a e auxiliará na elaboração do luto. A verdade não revelada ou 

ocultada desperta uma terrível confusão e um sentimento de desesperança, 

criado por não ter a quem recorrer. Assim, quando o adulto nega esclarecer 

verbalmente a morte, reforça a atitude que qualquer pessoa diante da perda de 

um ente querido, caracterizada pela negação, resultando em atravancar o 

primeiro momento de elaboração do luto, caracterizado pela aceitação de que 

alguém não voltará. Versões como “foi para o céu”, “virou uma estrelinha”, 

“viajou”, levam a criança a seguir o destino do objeto perdido, reação comum 

de um enlutado, o qual não quer se separar do ente querido. Segundo a autora, 

em muitos casos a criança sofre um luto patológico, representado por 

microssuicídios, rejeição de alimentos, ou em transtornos do sono, que levam a 

uma deteriorização física e psíquica. Este processo pode ser passageiro, mas 

pode estabilizar-se estabelecendo comportamentos que buscam a morte.  

No caso de Sally, a menina tomou a atitude de “ir para a lua”, seguindo o 

destino de seu pai a partir da única explicação que teve em relação a perda. 
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Porém, deve-se ressaltar que apesar de procurar ir atrás do genitor morto, ela 

saiu da realidade.  

A fragilidade expressa pela menina por não ter a quem recorrer pode ser 

explicado, de acordo com BOWLBY (1998), pelo fato de que as crianças 

percebem quaisquer sinais provenientes dos pais, mas quando o genitor tem 

medo dos sentimentos ou preferem o silêncio, os filhos escondem suas 

emoções e deixam de fazer perguntas, respectivamente. Assim, Sally optou 

pelo silêncio em relação à morte do pai, tomando a mesma atitude que sua 

mãe. 

A construção da menina também é um sintoma esperanças de reunião 

ao genitor morto, descrito por BOWLBY (1998), já que a Sally representou a 

sua vontade de encontrar o pai através da estrutura em espiral. 

Cena 13 

Ruth leva as fotos para o psiquiatra, argumentando que uma 
menina doente jamais teria habilidade para fazer aquele trabalho. Dr. 
Beerlander, no entanto, continua a insistir na necessidade de tratamento 
da menina, o qual deveria ser iniciado o mais breve possível. A mãe 
discorda mais uma vez e continua negando a doença da filha, mesmo 
após ver várias crianças com sintomas autistas, afirmando que todos nós 
nos trancamos em nosso mundo de vez em quando. Diante disso, Jake 
retruca dizendo que nos fechamos em nossos mundos, mas sempre 
voltamos ao mundo externo depois de um tempo, diferente das crianças 
autistas. 

Podemos chamar de autismo secundário os sintomas apresentados por 

Sally. Este, de acordo com SOIFER (1992), tem como características 

manifestar-se a partir do segundo ano de vida, na primeira infância; a 

construção de um mundo próprio distinto do real, já que a onipotência une-se 

ao retraimento. Assim, a menina refugiou-se em seu próprio mundo, saindo 

totalmente da realidade. 

Ruth mostra-se com grande dificuldade para enxergar o problema da 

filha, conseqüência de sua dificuldade na elaboração do luto. Podemos pensar 

que ela está no início da fase de recuperação e restituição, na qual enlutado 
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começa a aceitar mudanças em si e na situação, lidando com elas e 

conseguindo maior eficácia, à medida que a depressão e a desesperança 

começam a se juntar com sentimentos mais positivos e menos devastadores. 

Surge uma nova identidade, a qual permite desistir da idéia de recuperar a 

pessoa morta resultando na volta da independência e da iniciativa, permitindo a 

rejeição de algum relacionamento que tivesse apenas um significado de 

suporte. Nesta fase, mesmo ainda com instabilidade nos relacionamentos 

sociais, o enlutado busca fazer novas amizades e reatar antigos laços, o que 

só é possível com o afastamento progressivo da pessoa morta. 

Assim sendo, apesar de Ruth não aceitar a opinião do psiquiatra em 

relação a sua filha, teve a iniciativa de procurá-lo em busca de alguma resposta 

em relação ao estado de Sally.  

Cena 14 

Paralelamente, projeta em sua casa um trabalho com realidade 
virtual através do computador, tentando reconstruir o castelo feito por 
Sally, a fim de entrar no mundo de sua filha decifrando o enigma 
representado pela construção feita pela menina. Relata a Michael que 
quer entrar no mundo de Sally junto com ela para sentir o que ela sente. 
Faz uma analogia a casa de seus clientes, afirmando que podem entrar na 
casa antes mesmo dela ser construída. 

Através dessa atitude, Ruth mostra-se indiretamente empenhada em 

olhar para a filha e elaborar o seu próprio luto, uma vez que está investindo sua 

libido em um outro objeto. Ruth está na fase de recuperação e restituição, a 

qual foi explicada acima. 

É interessante notar que esta cena mostra o mundo interno de Ruth 

como sendo virtual, representado pelo projeto feito no computador. Ela precisa 

vivenciá-lo, para alcançar o mundo externo. 

Cana 15 

Enquanto Ruth visita uma obra a trabalho e Michael está dentro do 
carro distraído ouvindo música, Sally sobe em um guindaste de cerca de 
43 metros de altura. Todos correm para resgatá-la e a menina não 
expressa sentimento algum. 
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O fato da menina subir em um guindaste de 43 metros, pode ser um 

sintoma de esperança de reunião, pois pelo fato ser um lugar alto, ela estaria 

mais próxima da lua, lugar onde imagina que seu pai esteja. Apesar do filme 

não mostrar idéias suicidas na menina, a psicose fica clara, uma vez que é 

notável a falta de noção de perigo na menina, que está fora da realidade. O 

autismo também é expresso pela ausência de linguagem e retraimento, uma 

vez que a menina não expressa reação alguma diante do perigo que passara, 

nem da reação dos que estavam em sua volta e a socorreram.  

Cena 16 

Ruth é acusada pelo Serviço Social por negligência, perdendo 
judicialmente a guarda de sua filha, que fica sob os cuidados de Jake. 
Quando este vai buscá-la, Michael reage batendo no médico, e Jake, a fim 
de testá-la, diz que irá separá-la de seu irmão e de sua mãe. A menina não 
reage. Jake deixa a menina com a mãe, diante da condição que esta terá 
que levá-la sete dias por semana para fazer tratamento em seu 
consultório. 

Essa reação de Sally, de indiferença e isolamento diante da situação de 

separação da mãe é um sintoma claramente autístico. A menina não expressa 

ter medo de novas perdas, que é um dos sintomas de luto patológico em 

crianças, uma vez que não reage diante de uma possível separação de sua 

família.  

Cena 17 

Jake pega um espelho e pede para a menina olhar e apontar 
quando ele diz “Sally”, em troca de um brinquedo. Depois de muitas 
tentativas a criança faz o esperado. Porém, na hora de pronunciar o 
próprio nome, joga os brinquedos no espelho grande da sala. 

O procedimento aplicado por Jake é a terapia comportamental, a qual 

visa o reforço nos comportamentos positivos e à extinção das condutas 

negativas. Nessa cena, o método Teacch parece estar sendo utilizado, o qual é 

um conjunto de práticas educativas e pedagógicas que tem o objetivo de 

localizar, estimular ativamente, gratificar comportamentos e habilidades que a 

evolução é avaliada através da imitação, percepção, motricidade fina, 
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motricidade geral, coordenação óculo-manual, desempenho cognitivo, cognição 

verbal, linguagem (MARCELLI, 1998).  

Outras formas de tratamento são as psicoterapias dinâmicas com 

diversos arranjos na forma de comunicação com a criança. Estas utilizam 

referências psicanalíticas. Porém, a forma de interpretação dos pacientes 

depende do seu modelo de compreensão, podendo ser a partir de autores pós-

kleinianos (D. Meltzer, F. Tustin, G. Haag) ou situam-se na perspectiva de W. 

Bion (D. Houzel). Em crianças pequenas, a psicoterapia mãe-filho é realizada a 

domicílio e permitem observar as deformidades na interação, propondo a mãe 

um quadro que lhe assegure, a fim de favorecer a intervenção de um terceiro 

em uma relação fusional e introduzir a genitora a dimensão do sentido e 

abordar as angústias persecutórias ou depressivas que geralmente mobilizam 

uma relevante energia defensiva (MARCELLI, 1998). 

Cena 18 

Jake pede para sua secretária colocar a fita onde Sally conversava 
com o arqueólogo maia. A menina pinta seu corpo inteiro com tinta 
marrom, sobe no parapeito da janela, e fica ao lado de uma árvore, como 
se fizesse parte dela.  

Essa atitude de Sally pode ser interpretada como uma resistência de não 

querer se ser vista, camuflando-se e tornando-se parte de uma árvore imóvel e 

sem vida. Podemos fazer analogia ao seu estado autista, no qual permanece 

retraída voltada para seu mundo interno. 

 Porém, não podemos esquecer que a criatividade pode ser usada como 

uma forma para dar vazão à elaboração do luto. Considerando que na fase de 

desenvolvimento que a menina se encontra a criança não distingue seres 

animados de inanimados, podemos pensar que é uma forma de mostrar a Jake 

que se sente como se fosse aquela árvore: sozinha, quieta e protegendo-se 

através de um tronco.  

 

 Cena 19 
Quando Ruth consegue reproduzir, em grande escala, a estrutura 

em espiral que Sally havia feito com as cartas, passa a noite em frente ao 
castelo, a espera da menina, porém adormece. Durante a noite, a menina 
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entra dentro da estrutura espiral construída por sua mãe, igual ao seu 
castelo de cartas. Ruth, que dormia ao pé do castelo, acha que foi um 
sonho, até acordar e se deparar com Jake e seu filho, que afirmaram 
terem resgatado a menina que andava pelos campos. Ao perceber que 
não se tratava de um sonho, propõe a filha subir junto com ela. Ela diz 
para ir com ela e não ter medo. Em seguida, pede para Sally voltar para 
ela. A menina responde que o pai está sozinho na lua e a mãe retruca que 
Sally não pode ir até lá. A criança olha para a lua, representada no topo 
do castelo e diz adeus. Ela e a mãe soltam lágrimas e olham uma para a 
outra. Sally pega na mão da mãe e diz “mamãe”. Ruth fala que tentou 
alcançá-la e se pede desculpas por ter demorado. A menina diz que sente 
saudades de seu pai. Ruth diz que também sente e as duas se abraçam. 
Ruth olha para no rosto de Sally e pede desculpas por ter segurado isso 
por tanto tempo. O médico pergunta o nome da criança e ela responde e 
logo depois pergunta qual o nome dele. Assim que o psiquiatra responde, 
ela fala que a camisa dele está suja.  

Podemos interpretar esta cena partindo do princípio de que Sally não 

tinha o conceito de morte como sendo algo irreversível e não podia contar com 

a mãe para expressar sentimentos de saudades e tristezas em relação à morte 

do pai. A partir do momento que ela tem a sustentação da mãe em relação a 

isso, ela volta à realidade, pois escuta da própria genitora que o pai não voltará 

e ela não poderá alcançá-lo, porém, é normal sentir-se triste diante dessa 

situação. 

Assim, mãe e filha cumpriram a quarta tarefa descrita por WORDEN 

(1998), a qual consiste em reposicionar em termos emocionais a pessoa que 

faleceu e continuar a vida, o que significa a capacidade do enlutado em 

transformar a relação com o falecido, procurando dar um novo e apropriado 

lugar para ele na sua vida emocional. Para a criança essa tarefa é de grande 

importância, lembrando a sua dependência com o adulto como base 

identificatória.  

 Para WORDEN (idem), o processo de luto termina quando o enlutado 

pode pensar na pessoa que morreu sem dores apresentadas através de 

manifestações físicas, como choro intenso ou sensação de tensão no peito. 
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Dessa maneira, o luto é finalizado quando o enlutado tem a possibilidade de 

reinvestir suas emoções na vida. O processo de luto de Ruth e Sally acabou, 

pois ambas puderam manifestar a dor e a saudade que sentiam de Alex dando 

um novo lugar a ele em suas vidas. 

Outra interpretação possível seria que Ruth reproduzindo a mesma 

estrutura de seu castelo de cartas poderia ir para a lua também, e pelo medo 

de ser abandonada novamente, Sally voltaria à realidade. O medo de ser 

abandonada novamente é um dos sintomas de luto patológico descritos por 

BOWLBY (1998). 
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5. DISCUSSÃO / CONCLUSÃO 
 

Retomando o objetivo deste trabalho, o qual era refletir a idéia que a 

psicose pode ser desencadeada por um luto mal elaborado, através de uma 

revisão bibliográfica sobre luto, luto na infância, luto patológico e psicose, com 

a ilustração do filme “O enigma das cartas”, podemos pensar que, apesar de o 

luto diante da psicose ser um tema ainda pouco explorado na literatura, há 

indícios de que ele pode ocorrer.  

O que foi observado em Sally é que ela teve um surto psicótico 

desencadeado pela morte do pai. Através do filme e da literatura, pudemos 

verificar que a falta de continência da mãe diante do luto da criança, ao não 

permitir que se chorasse ou se referisse ao assunto, em oposição à atitude do 

maia de explicar a morte como “As pessoas não morrem, vão de uma casa 

para outra, até se juntarem à luz da lua, onde não há palavras”, deixaram a 

menina confusa, uma vez que de acordo com seu desenvolvimento cognitivo, 

não tinha o conceito de morte como algo irreversível. Isso permitiu que ela 

elaborasse o sonho de ir até a lua para não deixar seu pai sozinho, só que para 

isso, teria que ficar quieta, que foi a titude tomada pela menina.  

Entretanto, o desencadeamento do surto tem uma relação direta com a 

personalidade de Sally, caso contrário, seu irmão também teria surtado. O 

desenvolvimento da personalidade da menina pode ter sido prejudicado na sua 

relação com a mãe durante a sua primeira infância: Na cena em que ela revela 

que quando Michael nasceu olhava para ela, já diferentemente de quando Sally 

era bebê. Segundo a teoria de “ilusão e desilusão” de WINNICOTT (1975), a 

qual explica a origem da psicose infantil, Ruth não foi uma mãe suficientemente 

boa para executar o processo de “desilusão” em sua filha quando bebê.  

MARCELLI (1998), aponta que em alguns casos podem ocorrer as 

psicoses infantis, cujos sinais se apresentam entre 5 e 6 anos e entre 12 e 13 

anos. São raros os casos que ocorrem após um desenvolvimento 

aparentemente normal. Porém, o autor afirma que as manifestações psicóticas 

na segunda infância ocorrem em personalidades melhores estruturadas, com 

melhor grau de maturação, com linguagem elaborada e o real pode ser 

distinguido do imaginário. As manifestações psicóticas surgem como condutas 
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regressivas, com condutas desestruturantes em relação às atitudes anteriores 

da criança.  

MARCELLI (1998), chama de autismo secundário a reação de 

retraimento, uma vez que aos poucos a criança perde o interesse, rompe as 

relações com os amigos, isola-se cada vez mais em seu quarto, recusa-se a 

sair, suspendendo todas as suas atividades recreativas ou culturais, até o 

isolamento afetivo tornar-se extremo, com indiferença e frieza de contato. Em 

alguns caso, a criança continua com uma adaptação social superficial, mas 

surgem distúrbios de comportamento como: não querer ir a escola, sem 

nenhum motivo aparente, crise de cólera ou agressividade. Essa conduta pode 

chegar ao auto-sequestro, mais freqüente em adolescentes ou adultos jovens. 

Algumas vezes os distúrbios podem manifestar-se através de hiperinvestimento 

em práticas esportivas ou distúrbios alimentares. Mas esse tipo de psicose é 

raro em crianças. 

DALGALARRONDO (2000), afirma que a psiquiatria clínica considera, 

através das chamadas psicoses breves, reativas ou psicogênicas, que alguns 

pacientes com quadros psicóticos, esquizofreniformes, ou não, com remissão 

rápida (dias ou semanas) que não deixam seqüelas no psiquismo do doente 

nem deterioram sua personalidade. Em 50% dos casos, ela é desencadeada 

após traumas psíquicos intensos como assaltos, acidentes, morte de um ente 

querido, etc. Os sintomas são o predomínio de idéias delirantes ou deliróides 

(paranóides), alucinações visuais e / ou auditivas, perplexidade, confusão 

mental, ansiedade acentuada e medos difusos. 

No caso de Sally, apesar de ser muito raro, podemos considerar que ela 

teve uma psicose desencadeada pelo luto. Porém, como se trata de um filme, 

não sabemos se ela manifestou a algum tipo de sintoma antes de “fechar-se 

em seu próprio mundo”, se sua volta à realidade deve-se ao fato dela ter se 

sentido acolhida pela mãe e / ou ao tratamento realizado pelo psiquiatra e se a 

menina teve algum tipo de seqüela em sua personalidade em conseqüência do 

surto. 

 

No luto infantil em especial, autores como BOWLBY (1998) e 

ABERASTURY (1984), mostram que quanto maior for o apoio dado pelo 

genitor sobrevivente a criança, deixando-a participar dos rituais de luto familiar, 



 50

explicando-lhe as causas reais da morte, respondendo-lhe suas curiosidades 

sobre o ocorrido com respostas verdadeiras e principalmente deixando-a 

segura de que não será abandonada, uma vez que ela continuará tendo 

alguém que cuide dela. 

 O filme mostra que é fundamental a criança enlutada ter o apoio do 

genitor sobrevivente, uma vez que Sally só apresentou melhora quando se 

sentiu acolhida pela mãe. 

O caso de Sally, apesar de ser muito raro e a literatura falar muito pouco 

a respeito de uma psicose com sintomas autistas, ele é possível de ocorrer, 

porém por ser um filme, faltam dados para estudarmos o caso em maior 

profundidade. 

Apesar de ser um tema ainda pouco explorado pela literatura, ele é de 

grande relevância, uma vez que o luto infantil muitas vezes é considerado 

como fator de vulnerabilidade a muitos distúrbios na vida adulta (BROMBERG, 

2000). Além disso, o estudo do luto patológico em crianças deve ser melhor 

aprofundado    

A fim de proporcionar a possibilidade de ser utilizada como parâmetro de 

diagnóstico. Assim, através da descrição e da compreensão da experiência da 

perda e o funcionamento psíquico e relacional da criança enlutada poderá 

permitir uma intervenção mais adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

• ABERASTURY, A.- “A percepção da morte nas crianças”. In: 

ABERASTURY, A.e col., A percepção da morte na criança e outros 

escritos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984. 

• ____________, Psicanálise da criança - teoria e técnica. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1992. 

• BOWLBY, J. – Formação e rompimento de laços afetivos. São 

Paulo:Martins Fontes, 1997. 

• ____________– “Perda: tristeza e depressão”. In: __________, Apego e 

perda, vol.3. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

• BROMBERG, M.H.F. – “O luto: a morte do outro em si”. In: 

BROMBERG, M.H.P.F.; KOVÁCS, M.J.; CARVALHO, V., Vida e Morte: 

Laços de existência. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996.  

• BROMBERG, M.H.F - A Psicoterapia em situações de perda e luto. São 

Paulo: Pleno, 2000. 

• FREUD, S. (1917) – “Luto e Melancolia”. In: Edição Standard Brasileira 

das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, vol. XVI. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996.  

• FREUD, S. (1924) – “Neurose e Psicose”. In: Edição Standard Brasileira 

das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, vol. XIX. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996.  

• FREUD, S. (1924) – “A dissolução do Complexo de Édipo”. In: Edição 

Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund 

Freud, vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996.  

• GONZÁLES BLASCO, Pablo. Medicina de Família & cinema. Recursos 

humanísticos na educação médica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

2002. 

• HINSHELWOOD, R. – Dicionário do pensamento kleiniano - Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1992. 

• KLEIN, M. – “O luto e suas relações com os estados maníaco-

depressivos (1940)”. In: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos, Rio 

de Janeiro, Imago, 1996. 



 52

• KOVÁCS, M.J.- “A Morte em vida”- In: BROMBERG, M.H.P.F.; 

KOVÁCS, M.J.; CARVALHO, V., Vida e Morte: Laços de existência. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 1996.   

• KOVÁCS, M.J.- “Morte no processo de desenvolvimento humano. A 

criança e o adolescente diante da morte”. In:______, Morte e 

desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992a. 

• KOVÁCS, M.J.- “Morte, separação, perdas e o processo de luto”. 

In:______, Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 1992b. 

• LAKATOS, E. M. MARCONI, M. A. - Técnicas de Pesquisa: 

planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de 

pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002 

• LAPLANCHE,J. e PONTALIS, - Vocabulário de Psicanálise: Laplanche e 

Pontalis. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

• LEE, E. – O luto pela perda dos pais: uma luta necessária. Trabalho de 

Conclusão de Curso – Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2002. 

• MARCELLI, D. – Manual de Psicopatologia na infância de Ajuriaguerra. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

• MAZORRA, L. - A criança e o luto: vivências fantasmáticas diante da 

morte do genitor. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica). – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001. 

• MIELNIK, I.- Dicionário de termas psiquiátricos – Ed. Roca, SP, 1987. 

• NUNES, D. C. ; CARRARO, L. ; JOU, G.I. ; SPERB, T.M. – “As crianças 

e o conceito de morte”, Psicologia: Reflexão e Crítica, 11(3): 579-590, 

1998. 

• PÁDUA, E. M. M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico 

prática, Campinas: Papirus, 2002. (coleção Magistério: Formação e 

trabalho Pedagógico). 



 53

• PARKES, C.M. – Luto: estudos sobre a perda na vida adulta. São Paulo: 

Summus, 1998. 

• PINCUS, L.- A família e a morte: como enfrentar o luto - RJ, Paz e Terra, 

1989. 

• OLIVEIRA, T.M. O psicanalista diante da morte: intervenção 

psicoterápica na preparação para morte e luto. São Paulo: Mackenzie, 

2001. 

• RAIMBAULT, G. – A criança e a morte - Rio de Janeiro, Frâncico Alves, 

1979. 

• RAPPAPORT, C.R. – A idade pré escolar In: RAPPAPORT, C.R.  FIORI, 

W.R., DAVIS, C.  - Psicologia do desenvolvimento, vol 3 – São Paulo: 

EPU, 1981. 

• SOIFER, R. – Psiquiatria infantil operativa: psicologia evolutiva e 

psicopatologia - Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 

• TORRES, W.C. – “O conceito de morte na criança”, Arquivos Brasileiros 

de Psicologia, 31 (4): 9-34 1979. 

• TORRES, W.C. – “A criança diante da morte”, Arquivos Brasileiros de 

Psicologia, 48 (1): 31-42 1996. 

• ____________- A criança diante da morte: desafios. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 1999. 

• WINNICOTT, D.W. – “Psicologia da separação”. In: _______________, 

Privação e Delinqüência. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

• WINNICOTT, D.W. – “Ilusão e desilusão”. In: _______________,O 

brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 

• WORDEN, J.W. – Terapia do luto: um manual para o profissional de 

saúde. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

• Site: http://www.65anosdecinema.pro.br/O_enigma_das_cartas.htm 

Acesso : 13/10/2007 

Hora : 21hs45 

• Site : www.4estacoes.com  



 54

5.1. Bibliografia consultada 
 

• CARUSO, I. – A Separação dos Amantes: uma fenomenologia da morte 

– São Paulo: Cortez, 1989. 

• CARVALHO, M.C. – Incorporação, a introjeçãoimpossível. Um estudo 

psicanalítico sobre o luto. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica). 

–Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. 

• FONSECA, J.P. - Luto Antecipatório  -  São Paulo: Pleno, 2004.                                         

• RYAD, S. – “Luto não elaborado e relações de tempo, lugar e memória”, 

Boletim de Psicologia, 48(108):49-66, 1998.  

• SPITZ, R.A. – O primeiro ano de vida  – São Paulo: Martins Fontes, 

1988. 

• SVENBRO, J. – Luto de criança. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 

1999. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


