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Partida 

 

A morte de um filho 

é uma gravidez às avessas 

volta pra dentro da gente 

para uma gestação eterna 

 

aninha-se aos poucos 

buscando um espaço 

por isso dói o corpo 

por isso, o cansaço 

 

E como numa gestação ao contrário 

a dor do parto é a da partida 

de volta ao corpo pra acolhida 

reviravolta na sua vida 

 

E já começa te chutando, tirando o sono 

mexendo os órgãos, lembrando ao dono 

que está presente, te bagunçando o pensamento 

te vazando de lágrimas e disparando o coração 

 

A morte de um filho é essa gravidez ao contrário 

mas com o tempo, vai desinchando 

até se transformar numa semente de amor 

e que nunca mais sairá de dentro de ti. 

 

(Bruno Gouveia, 2011) 
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RESUMO 

 

A morte em decorrência de câncer infantil reflete um desfecho precoce da vida, evento este 

que pode provocar forte repercussão na existência da mãe, figura a qual, comumente, é 

atribuída a maior parte das responsabilidades durante o adoecimento do filho. Esse estudo tem 

por objetivo compreender a experiência de mães que perderam um filho em decorrência de 

câncer infantil, aproximando-se dos sentidos pessoais desta vivência. Seguindo os moldes de 

um delineamento qualitativo, com enfoque exploratório e compreensivo, utilizou-se como 

procedimento de construção dos dados o método da “narrativa”, obtida a partir de entrevista 

semiestruturada. A pesquisa contou com a participação de três mães adultas que perderam 

seus filhos por câncer infantil, após um período mínimo de seis meses de tratamento 

oncológico. A proposta de análise segue os parâmetros do método fenomenológico e a 

compreensão dos dados é fundamentada na analítica existencial de Martin Heidegger. Os 

resultados foram estruturados em três eixos temáticos: História prévia, adoecimento infantil e 

suas repercussões; A rede de apoio e o cuidado; A perda e o depois: enfrentamento e 

significação. Foi possível compreender que o surgimento do câncer na infância promove, 

desde o diagnóstico, uma ruptura dos significados cotidianos, evidenciando a frágil condição 

da vida humana. Nesta circunstância específica de adoecimento infantil, todas as participantes 

restringiram suas possibilidades de ser-no-mundo, dedicando-se exclusivamente ao exercício 

da maternidade. Na relação com os filhos em situação de tratamento, as narrativas 

desvelaram, de maneira convergente, a existência de um cuidado no modo substitutivo. No 

âmbito da rede de suporte, constituída primordialmente pela família, equipe de saúde e 

instituições de apoio, as relações foram marcadas por movimentos de proximidade e 

distanciamento. Com a morte do filho, as mães passam a vivenciar uma forma de “ser-com o 

filho ausente”, garantindo a continuidade da relação com o filho morto. Tomando-se os 

resultados expostos acima, pode-se compreender o luto materno como uma experiência 

singular em constante ressignificação, na qual o tempo subjetivo sobrepõe-se ao tempo 

cronológico. O incremento da angústia, decorrente do confronto da mãe com a questão da 

finitude, mobiliza um processo de mudança em seu modo de ser-no-mundo, promovendo a 

abertura de novas possibilidades em sua vida. Uma atenção singular à mãe, durante o 

processo de adoecimento e perda do filho, revela-se, portanto, primordial. 

Palavras-chave: luto materno; câncer infantil; fenomenologia; hermenêutica heideggeriana; 

morte. 

xi 



 

ABSTRACT 

 

Death due to childhood cancer reflects an early outcome of life, which can cause a strong 

repercussion in the mother’s existence - figure to whom the greatest part of responsibilities 

during the child’s illness is commonly allocated. The aim of this study is to understand the 

experience of mothers who have lost a kid as a consequence of childhood cancer, approaching 

the personal senses of this fact. Following a qualitative research design, with an exploratory 

and comprehensive approach, the study used the “narrative” method, which was obtained 

from a semi-structured interview, as the data generation procedure. The research counted on 

the participation of three adult mothers who had lost their kids because of childhood cancer, 

after - at least - a six-month period of oncologic treatment. The proposal of analysis follows 

the parameters of the phenomenological method and the data are based on Martin Heidegger’s 

existential analytic. The results were structured into three thematic axes:  previous History, 

child illness and its repercussions; The network of support and care; Loss and after loss: 

facing and signifying. It was possible to comprehend that the emergence of cancer in 

childhood promotes, since the diagnosis, a disruption of everyday meanings, accentuating the 

fragile condition of human life. In this specific circumstance of childhood illness, all the 

participants restricted their possibilities of being-in-the-world, dedicating exclusively to the 

practice of maternity. Concerning their relationship with their children in treatment, the 

narratives unveiled, in a convergent manner, the existence of care in a substitutive mode. In 

the network of support - primarily constituted by family, the health team and the support 

institutions - the relations were marked by proximity and detachment movements. With the 

child’s death, mothers began to live a way of “being-with the absent child”, ensuring the 

continuity of the relationship with the dead infant. From the results exposed above, we can 

understand the motherly mourn as a singular experience in constant resignification, in which 

the subjective time overlaps the cronological time. The increment of anguish, resulting from 

the mother’s confrontation to the question of finitude, mobilizes a process of change in their 

way of being-in-the-world, promoting an openness to new possibilities in their lives. Singular 

attention to the mother, during the process of illness and child loss, turns out to be 

fundamental.  

Key-words: motherly mourn; childhood cancer; phenomenology; Heidegger’s hermeneutics; 

death. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 É difícil precisar o verdadeiro ponto de partida deste trabalho. Poderia contar que a 

vida, desde muito cedo, me apresentou “forçosamente” o retrato do câncer. Embora 

inicialmente dotada de uma aparência estranha e desconhecida, esta doença foi, pouco a 

pouco, assumindo seu sabor amargo, quando retirou do meu convívio uma das minhas 

principais figuras de referência, minha madrinha. Em paralelo a esta vivência familiar, decidi 

me aproximar do câncer de outra forma. Por meio de um caminho diferente, assim, há cinco 

anos adentrei o cenário da Psico-oncologia, palco não menos inquietador que o anterior. Neste 

período, pude construir novos conhecimentos, mas diante de algumas conveniências prévias, 

privei-me da oportunidade prática de atuação, arquivando esse desejo na “gaveta” dos planos 

futuros. 

Em 2009, enfim, uma nova chance me foi concedida. Conquistei o cargo de Psicóloga 

em uma organização não governamental que desenvolvia um trabalho com crianças e 

adolescentes com câncer. O encantamento precedente pela infância aliado ao anseio de poder 

colaborar, de alguma forma, como suporte perante a condição de fragilidade suscitada pela 

doença, estimulou-me a seguir em frente. O encontro com a dor, com o sofrimento e, 

finalmente, com a morte não foi, de forma alguma, uma experiência tranquila. Por outro lado, 

também não se mostrou desestruturadora.  

Nos sorrisos das pequenas alegrias diárias e nas lágrimas das perdas inevitáveis, a 

coparticipação no desenrolar de tantas histórias dramáticas desencadeou em mim um novo 

relacionamento com a morte, com a vida, com os que se vão e com os que aqui permanecem 

por mais algum tempo. No conjunto de minhas atribuições, uma das atividades encontrou 

morada diferenciada, morada significativa. O Grupo de Atenção a Familiares Enlutados, 
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realizado uma vez ao mês, suscitou questionamentos e dúvidas que não encontravam 

respostas claras no conhecimento estabelecido até então.  

Composto prioritariamente de mulheres, mães enlutadas que no passado 

acompanharam seus filhos durante o processo de diagnóstico, tratamento e morte, os 

encontros começaram a suscitar uma série de interrogações relativas à atual condição de vida 

que clamava por seguir. Pude perceber que a singularidade do câncer, o tratamento imposto 

pelo mesmo, o redimensionamento da vida acarretado por estes fatores e, principalmente, o 

papel exercido por estas mulheres-mães expunham o caráter devastador desta experiência na 

existência de cada uma delas, sobretudo, após a morte do filho.  

Diante das escolhas assumidas por cada uma delas nessa trajetória de angústia, sonhos 

e frustrações, a perda do filho produzia frequentemente uma perda de sentido do próprio 

mundo, perda esta que nem sempre se esmorecia no decorrer do tempo. Assim como os 

estudos pregressos auxiliavam a prática, naquele momento a prática apontava a necessidade 

de novos estudos, no sentido de melhor compreender a experiência vivida pelas mães. Tais 

fatores me impeliram, portanto, rumo a um novo movimento, o movimento da pesquisa, da 

construção do conhecimento.  

Uma busca inicial realizada em algumas bases de dados apontou um número 

considerável de estudos sobre a temática do luto, entretanto, quando tal pesquisa restringia a 

procura ao campo da Psicologia, os achados refletiam um grande número de estudos teóricos 

fundamentados em uma perspectiva psicanalítica. No campo da Psico-oncologia, percebeu-se 

alto número de produções restritas ao período de adoecimento e tratamento, restando, aos 

familiares que perderam seus filhos, o descaso da atenção profissional, bem como do interesse 

acadêmico. Todos esses dados geraram-me certa inquietação.  

Na tentativa de tecer outra compreensão do fenômeno do luto materno e, partindo da 

analítica existencial heideggeriana, esta pesquisa busca configurar outras formas de 
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aproximação e novos caminhos de acesso a essa experiência por meio das linhas de sentido 

atribuídas por cada mãe, reconhecendo o valor de cada uma dessas histórias na construção do 

conhecimento.  

Diante do exposto, a dissertação terá por Introdução a contextualização do problema 

de pesquisa. Nela delimita-se a temática e os objetivos do trabalho e, em seguida, são 

desenvolvidas as sessões teóricas que fundamentam a execução deste estudo. 

A sessão inicial desenvolve, a princípio, um resgate histórico acerca dos significados 

construídos em torno do conceito de maternidade. Em seguida, as condições peculiares que 

compõem a experiência de ser mãe de uma criança com câncer são explicitadas, considerando 

os riscos de perda implícitos nessa conjuntura. Por fim, aborda-se também a compreensão do 

exercício da maternidade a partir da noção heideggeriana de cuidado, como noção constituinte 

do ser humano.  

A segunda sessão dedica-se, inicialmente, a delinear uma revisão bibliográfica acerca 

do fenômeno do luto, as principais produções científicas existentes na área e as possibilidades 

teóricas de interpretação do fenômeno oferecida pelas Teorias Psicológicas. Em um segundo 

momento, a experiência da morte e do luto é versada a partir de alguns pensadores 

existenciais. Por fim, o olhar dirige-se para a perspectiva fenomenológica heideggeriana. 

Diante da pertinência e da relevância de alguns conceitos desta abordagem para a leitura do 

fenômeno, como: ser-para-morte, ser-no-mundo-com-o-outro, angústia, dentre outros, estes 

serão apresentados, apreciados e meditados no confronto do fenômeno em questão. Pretende-

se discutir e debater, ao longo do texto, algumas ideias, julgamentos e expectativas que 

circundam a experiência materna de perda de um filho por câncer. 

O capítulo 2 é composto por todo o percurso metodológico assumido neste trabalho, 

incluindo os participantes, a caracterização do cenário, descrição dos procedimentos de 
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construção e de análise do corpus da pesquisa, bem como exposição dos procedimentos éticos 

associados ao processo.  

O capítulo 3 contempla simultaneamente resultados alcançados e discussão 

desenvolvida em torno dos mesmos. Inicia-se com a apresentação das protagonistas da 

pesquisa e tem continuidade com discriminação dos eixos temáticos encontrados e suas 

respectivas unidades de sentido. Nele, buscou-se apresentar as compreensões produzidas a 

partir da narrativa destas mães acerca do câncer e da morte de seus filhos, desde o período de 

adoecimento até o presente momento de suas vidas, as aproximações e os distanciamentos que 

podem emergir do encontro dessas experiências, as interlocuções dos discursos maternos com 

a literatura prévia existente acerca do tema e, em especial, as compreensões construídas sob a 

ótica do referencial existencial. 

Por fim, no capítulo destinado às considerações finais, algumas reflexões gerais são 

compartilhadas, a partir das disposições afetivas despertadas em mim, desde o envolvimento 

inicial com a temática, até o necessário ponto final desta pesquisa. A despeito da 

indispensável finalidade deste capítulo de encerrar o trabalho em questão, as últimas palavras 

nele gravadas almejam abrir outras possibilidades de pensar sobre o encontro com a morte na 

infância, de inaugurar gestos de cuidado durante os episódios de sofrimento, de meditar 

acerca das contingências que envolvem as relações de filiação materna após a perda de um 

filho, de resgatar, acima de tudo, os sentidos de vida que podem emergir da morte e os 

sentidos da morte que pode existir na vida.  
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de morrer e o acontecimento da morte inscrevem-se nos âmbitos individual 

e social como dado inexorável, a partir de diferentes formas de interpretação, negociação e 

enfrentamento (Bellato & Carvalho, 2005). Tal registro não ocorre, entretanto, de forma 

espontânea e natural, como alguns parecem crer, mas é mediado por uma conjuntura de 

fatores que interferem na atribuição de sentidos e na expressão de comportamentos (Elias, 

2001).   

A sociedade ocidental é discípula e reprodutora de uma cultura na qual as atitudes 

construídas e aprendidas a respeito da morte refletem, atualmente, um posicionamento 

majoritário de banimento e/ou negação (Ariès, 1975/1977; Elias, 2001). Tal afastamento, por 

sua vez, é símbolo da soma de algumas condições sociais que, no início da modernidade, 

designou à morte um modo específico de significação. Sobre essas transformações, Elias 

(2001) elenca três mudanças fundamentais: o considerável acréscimo na expectativa de vida, 

o enfraquecimento dos sistemas de crenças como alvo de ajuda para a população (valorização 

da ciência em detrimento da religião) e a concessão normativa atribuída à morte, situando-a 

em um lugar distante (fim da vida) dentro de um processo natural de desenvolvimento.   

Na cultura retratada acima, portanto, supõe-se que o lugar da doença crônica/mortal na 

infância instaura, inicialmente, um sentimento de frustração e pode vir a inaugurar, a 

posteriori, uma crise de sentido, que repercute como uma crise da própria vida (Hoffman, 

1993). Em direção oposta a todos os argumentos solidamente elaborados em torno do 

fenômeno da morte, a possibilidade desta se concretizar na criança, de forma aleatória e 

inesperada, não interfere apenas no percurso daquele que se vai, mas, sobretudo, na vida 

daqueles que permanecem vivos (Carneiro, Souza, & Paula, 2009; Labate & Barros, 2006). 

Os últimos relatórios de organizações nacionais e internacionais confirmam que o 

câncer, termo utilizado para descrever um conjunto de mais de 100 doenças que podem se 
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desenvolver em qualquer etapa da vida e têm em comum a característica de crescimento 

desordenado de células que invadem tecidos e órgãos (INCA, s/d), permanece dentre as 

patologias responsáveis pela morte de crianças. As estatísticas mais recentes sobre esta 

doença evidenciam uma curva de incidência em ascensão, característica esta que a qualificou 

como um sério problema de saúde pública mundial (Beltrão, Vasconcelos, Pontes & 

Albuquerque, 2007; Guerra, Gallo, Mendonça & Silva, 2005; INCA, 2011a). Analisando em 

termos prospectivos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, no ano 2030, 27 

milhões de casos novos de câncer surgirão e 17 milhões de mortes por câncer ocorrerão em 

paralelo (INCA, 2011a).  

No Brasil, um informativo retrospectivo recentemente produzido pelo setor de 

Vigilância do INCA (2011b) apontou a incidência (número de casos novos) de câncer no 

Brasil no período de 2000 a 2006. Os dados identificaram 254.819 casos analíticos1, dentre os 

quais 3,5% se referem à faixa etária infantil (0-19 anos), porcentagem esta que corresponde à 

totalidade de 9.142 casos. Para o ano de 2012 (também válidas para o ano de 2013), as 

previsões apontam a ocorrência de aproximadamente 518.510 novos casos de câncer (INCA, 

2011a). Sabendo que a incidência de câncer infantil costuma variar entre 1% a 3% no número 

total de ocorrências, avalia-se que 11.530 casos surgirão em crianças e adolescentes até os 19 

anos de idade.  

Desde a década de 60, as neoplasias malignas ao lado das doenças do aparelho 

circulatório tornaram-se as principais causas de morte no Brasil, solicitando atenção das 

autoridades políticas, bem como urgentes medidas de prevenção e controle da doença. 

Quando a temática da mortalidade volta-se especificamente para o público infantil em países 

em desenvolvimento (como é o caso do Brasil), a proporção de mortes por neoplasia maligna 

                                                           
1 São definidos como analíticos os casos em que o plano terapêutico, o tratamento e o seguimento são realizados pela unidade 

responsável pelo atendimento aos pacientes (INCA, 2011b). 
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alcança 1% da totalidade. É necessário lembrar, entretanto, que nesses países as mortes por 

doenças infecciosas apresentam-se como as principais determinantes dos óbitos. 

Se comparadas às estatísticas da doença no público adulto, as taxas de câncer infantil 

parecem inofensivas. Entretanto, quando visualizadas dentro da totalidade da mortalidade 

infantil nacional, os óbitos por neoplasias malignas situam-se entre as dez primeiras causas de 

morte no Brasil, para a faixa etária de 1 a 19 anos e, a partir dos 5 anos de idade, a morte por 

câncer atinge o patamar de primeira causa de morte por doença em meninos e meninas 

(INCA, 2011a). Desta forma, é possível afirmar que o panorama prospectivo nacional e 

internacional da doença requer atenção não só das autoridades políticas e profissionais da 

saúde, mas, sobretudo, de qualquer cidadão brasileiro que tenha filhos nessa faixa etária. 

No cenário científico, as pesquisas avançam lentamente no conhecimento etiológico 

do câncer na infância. Embora muitos estudos citem uma vasta amplitude de fatores de risco 

da doença na etapa do desenvolvimento adulto (agentes químicos, físicos e biológicos), no 

público infanto-juvenil, as únicas certezas comungadas entre os especialistas é que esse grupo 

de neoplasias malignas responde melhor ao tratamento quando diagnosticado precocemente, 

mas comporta-se de forma mais agressiva (crescendo rapidamente) no organismo humano 

(Guerra, Gallo, Mendonça & Silva, 2005).   

De uma forma geral, o panorama acerca da realidade do câncer infantil confirma o fato 

de que o fenômeno da morte não aparece somente como possibilidade (ameaça) de ocorrência 

em fases tardias da vida, mas confirma sua presença de maneira factível e irremediável ao 

longo de toda a existência humana, inclusive na infância. 

Conviver com a experiência da morte de outrem, para os que sobrevivem, inaugura um 

fenômeno chamado de luto, processo frequentemente convencionado à perda irreversível de 

outro ser humano, ou seja, ao rompimento de um vínculo. (Bowlby, 1985/2004; Franco, 2009; 

Kovács, 1992; Parkes, 1972/1998). Estudos tradicionais atrelados a esta temática costumam 
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se referir à mesma conforme um processo composto por fases (Bowlby, 1985/2004; Kluber-

Ross, 1969/1987; Parkes, 1972/1998), bem como a partir de suas aproximações e 

distanciamentos com o campo da psicopatologia clínica (Cassorla, 1991; Freitas, 2000; Freud, 

1915/1996; Parkes, 1972/1998). 

Sob uma leitura interpretativa convergente (Freud, 1915/1996; Freitas, 2000; Goulart, 

2008; Mendlowicz, 2000; Pinheiro, Quintella, & Verztman, 2010; Ribetti, 2008), o fenômeno 

do luto tornou-se frequentemente abordado e explicado de acordo com lentes que insistem em 

organizar esta experiência humana a partir de um modelo universal, não abrindo espaço às 

diferenças pessoais e históricas advindas da vivência de cada sujeito.  

Para pais que atravessaram a experiência da perda de um filho com câncer infantil, o 

processo de luto pode ser iniciado durante o próprio adoecimento (Teles, 2005), mas só se 

confirma após a partida definitiva da criança. Tomando como base as diversas influências que 

podem interferir nos efeitos desse processo (Bolze & Castoldi, 2005; Bowlby, 1985/2004; 

Brandão, 2009; Gesteira, Barbosa & Endo, 2006), executa-se neste trabalho um recorte de 

algumas experiências que compactuam de uma realidade em comum a partir das seguintes 

características: o tipo de relação existente (maternidade/filiação), as causas e/ou 

circunstâncias da perda (o adoecimento e morte em decorrência do câncer) e o período do 

desenvolvimento do sujeito que morre (período da infância).  

O fenômeno do luto de mães, figuras historicamente e culturalmente empoderadas da 

função de criar, cuidar e educar, representa o fim do caráter bidirecional de uma relação, de 

maneira irreversível e pode provocar fortes impactos na sua vida conjugal/familiar e social 

(Beck & Lopes, 2007; Instituto 4 Estações, 2004; Monteiro & Cardoso, 2001; Peres, 2001; 

Teles & Valle, 2009; Wegner & Pedro, 2010).   

Considerando os apontamentos feitos acerca da morte e do luto, as contribuições 

desenvolvidas nos estudos realizados acerca desta temática, os altos índices de mortalidade 
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infantil em decorrência do câncer e, enfocando a vivência que passa a se desenrolar na vida de 

algumas mães como resultado de uma particular encruzilhada de situações, justifica-se o 

desenvolvimento do presente estudo, que propõe um novo olhar que permita uma 

aproximação hermenêutica do fenômeno por meio do diálogo com as ideias trazidas pelo 

filósofo Martin Heidegger (1889-1976) em sua Analítica Existencial.  

Diferentemente daqueles que o antecederam e dirigindo-se em sentido oposto àquele 

disseminado pelo pensamento metafísico, Heidegger (1927/2005b) propõe um novo começo 

para o empreendimento filosófico por meio de um aprofundado resgate ontológico do Ser. 

Sob a perspectiva do Dasein (ser-aí), modo de ser específico do humano, suas dimensões 

relacionais (ser-com-os-outros e ser-no-mundo), suas estruturas existenciárias (humor, 

compreensão e discurso), bem como a partir da sua capacidade de atribuir sentidos e 

significados às suas experiências (Roehe, 2006), este filósofo inaugura novas bases 

ontológicas do conhecimento direcionado ao humano. 

Conforme a hermenêutica heideggeriana, o lugar de cada Dasein (do plano micro ao 

macrossocial) no mundo sempre irá interferir previamente no seu olhar interpretativo sobre o 

mesmo. Essa peculiaridade do ser humano o institui, ao longo de toda sua existência, 

enquanto ser de cuidado (visto como uma característica ontológica advinda da relação do 

Dasein com os outros, ultrapassando, portanto, a dimensão ôntica dos significados de atenção 

e zelo) e em constante devir (Roehe, 2006). Sob essa dinâmica, admite-se um olhar 

diferenciado sobre a vida, vida esta que é capaz de agregar complexidade nos estados 

paradoxais de alegrias e tristezas, felicidade e sofrimento, saúde e doença, vida e morte, 

dimensões estas oscilantes e constituintes de uma multiplicidade de experiências.  

De acordo com Heidegger, a proximidade com a perspectiva de finitude põe em 

questão uma das dimensões mais profundas do ser humano: a experiência de ser-para-a-morte. 

Acerca disso, Silva (2006) complementa que “Ser-para-a-morte é o sentido mais próprio do 
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ser” (p. 52), fonte originária da angústia que, usualmente, provoca atitudes de afastamento 

para impessoalidade. Daí, não é surpreendente a constatação de ações de distanciamento nas 

relações contemporâneas, como expressão da tentativa de escapar da morte (do outro), uma 

vez que, em certa medida, ela relembra a sua própria.  

No cenário do luto, morte e vida assumem uma unidade indissociável. Na medida em 

que se vivencia a experiência de encontro com a morte de um outro significativo, pode incitar 

um processo de ressignificação de vida. No devir histórico de cada homem, dentre as 

demandas e exigências do mundo, tal perspectiva filosófica entende que a liberdade de atuar e 

escolher pode culminar em respostas autênticas ou não, próprias ou impróprias (Heidegger, 

1927/2005b).  

Tomando, portanto, os existenciais que fundam o humano como elementos 

interpretativos de qualquer vivência atrelada a este ser, o presente trabalho problematiza o 

luto materno, como uma experiência que se desenrola de maneira particular nos interstícios 

dessas condições, buscando rever, questionar e se aprofundar nesta temática, considerando 

como o problema é vivido por elas, mulheres e mães, em seu estar-no-mundo e vislumbrando 

alternativas para acompanhá-las nesse caminho. 

Dito de outra forma, os objetivos do presente trabalho são:  

A. Objetivo Geral: Compreender a experiência de mães que perderam seus filhos em 

decorrência de câncer, aproximando-se dos sentidos pessoais desta vivência por 

meio da perspectiva fenomenológico-existencial. 

B. Objetivos específicos: Conhecer a história pessoal de algumas díades “mãe 

enlutada - criança falecida”; Desvelar as recordações, os significados e os afetos 

das mães durante o processo de luto, em relação ao câncer e à morte do filho; 

Verificar a existência de redes de suporte (pessoal e social) que foram ou estão 
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sendo constituídas desde o tratamento até o presente momento, bem como analisar 

os desdobramentos destas no processo de elaboração do luto. 
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1.1. A MÃE, A CRIANÇA E O CÂNCER: CONFRONTOS EXISTENCIAIS. 

 

Quando o farol ideológico ilumina apenas o homem-pai e lhe dá 

todos os poderes, a mãe passa à sombra e sua condição se 

assemelha à da criança. Inversamente, quando a sociedade se 

interessa pela criança, por sua sobrevivência e educação, o foco é 

apontado para a mãe, que se torna a personagem essencial em 

detrimento do pai. 

(Elizabeth Badinter)  

 

1.1.1. Ser mulher e ser mãe: entrelaçamentos históricos e modos de ser plurais.  

 

Sabe-se que a função materna, para além da predisposição do vínculo biológico, foi 

atravessada por diferentes significados ao longo da humanidade. Para refletir a respeito do 

lugar ocupado pela maternidade na constituição do gênero feminino, faz-se necessário 

discorrer acerca da evolução das atitudes maternas e compreender as transformações 

simbólicas em torno deste papel, por meio de uma breve digressão histórica aos conceitos de 

família e infância, os quais contribuíram no agenciamento de parâmetros de desempenho 

específicos ao homem e à mulher. Sobre esse caráter vinculado da mãe a outros sujeitos, 

Badinter (1985) complementa:  

 

A mãe, no sentido habitual da palavra (...) é uma personagem relativa e tridimensional. 

Relativa porque ela só se concebe em relação ao pai e ao filho. Tridimensional porque, além 

dessa dupla relação, a mãe é também uma mulher, isto é, um ser específico dotado de 

aspirações próprias (p. 25). 

 

A partir deste duplo horizonte de análise, a sessão inicial deste capítulo empreenderá 

um breve passeio ao passado, visando retomar acontecimentos históricos, políticos e sociais 

que direcionaram e determinaram os valores atribuídos à figura feminina no exercício do seu 
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papel de mãe. Nessa discussão, pretende-se atribuir maior atenção ao período moderno, 

avaliado como um tempo de forte relevância na introdução e conjunção de um modelo 

representativo de mãe, modelo este que, na atualidade, ainda é frequentemente aludido como 

uma referência preponderante para as mulheres.  

Santos e Santos (2009) afirmam que as civilizações primitivas já demonstravam os 

primeiros sinais de agregação familiar, muito embora tais grupos não se caracterizassem pelas 

suas relações individuais, dentre outros fatores devido à ausência da sedentarização e da 

monogamia. Posteriormente, movidos pela necessidade de sobrevivência e motivados a 

solucionar as questões de parentesco e descendência paterna, as primeiras tribos passam a se 

organizar sob a centralidade da propriedade individual e sob a conformidade das relações 

monogâmicas, que facilitavam a sensação de pertencimento ao grupo. 

Somente com o advento das civilizações antigas, entretanto, será possível observar as 

primeiras delimitações quanto ao papel do homem e da mulher nestes grupos. Com exceção 

da cidade-estado de Esparta, onde a cultura militar era transmitida a todos, é possível elencar 

funções claramente domésticas (cuidar do lar, monitorar o crescimento dos filhos e dedicar 

fidelidade ao marido) atribuídas à mulher nas sociedades gregas e romanas (Machado, 2007). 

Pode-se perceber que os primeiros modelos de família foram norteados, portanto, por um 

referencial paternalista, no qual a estrutura e o poder familiar estavam ancorados na figura do 

homem/pai, único sujeito detentor de seus próprios direitos. Esta é uma realidade que se 

manterá inalterada ao longo de muitos anos. 

Elizabeth Badinter (1985), escritora e filósofa francesa, em sua obra “Um Amor 

Conquistado - O Mito do Amor Materno”, destaca algumas circunstâncias que contribuíram 

para a projeção do princípio da autoridade encerrado na figura do homem ao longo de mais de 

dois séculos (início do século XVI até metade do século XVIII) na Europa.  
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A primeira delas refere-se à influência da concepção propagada por Aristóteles a 

respeito da desigualdade natural entre os seres humanos, ainda na antiguidade. Pautada por 

concepções míticas e políticas que aproximavam o homem da figura divina, a cultura grega 

concedia legitimidade de poder ao mesmo, reservando à mulher uma posição de completa 

desvalorização.  

Não destoante dos seus antecessores, a filosofia católico-cristã será igualmente 

tributária desse entendimento que enaltecerá o lugar do homem na sociedade. Embora o 

advento do cristianismo almejasse, na sua essência, a consagração e consolidação do amor e 

da igualdade entre os homens, reposicionando, assim, a mulher diante do homem perante o 

lugar de companheira, na prática, esse discurso foi reinterpretado e alterado pelas autoridades 

eclesiásticas. Com vistas a manter intocada a superioridade masculina, a teoria da igualdade, 

outrora apresentada pela figura de Jesus Cristo, sofreu um processo de releitura e adaptação 

na qual a capacidade de convencimento da mulher é reconhecida, mas não sobreposta à 

competência de decisão do homem (Badinter, 1985).  

Outra circunstância que colaborou para a estabilidade da figura masculina refere-se às 

concepções míticas transmitidas durante a Idade Média. Tomando como base os clássicos 

gregos, mas realizando reedições conforme suas necessidades, os novos cristãos - partidários 

da cultura judaica - adotaram um mito, no qual a mulher guardava um lugar secundário diante 

do homem e inaugurava um papel negativo frente a Deus. O Mito da Criação, explanado com 

detalhes no capítulo do Gênese da Bíblia, encontra-se permeado por um forte repertório 

simbólico que atrela a figura feminina a diversos significados como: a curiosidade, a audácia, 

a vontade de poder, a passividade, o sofrimento, a malignidade, dentre outros.  

A autora assinala ainda a importância do absolutismo político, como a filosofia que 

justificou a autoridade soberana do rei a partir de uma consolidação progressiva da autoridade 

paterna. Amparada pelos chefes religiosos que lhe outorgavam o status de representação da 
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figura divina e, legitimada por uma lógica sucessória restrita às relações masculinas de pai 

para filho, a monarquia materializou-se como o regime político predominante em grande parte 

do território europeu. 

Neste período, que compreende a alta Idade Média, de hegemonia do gênero 

masculino, observou-se um forte empenho social em obedecer e temer esta autoridade. Sob 

este cenário dominado pelo medo, não parecia haver espaço para a expressão de outros 

sentimentos. O amor, expressão que será exaltada no século XIX, embora presente neste 

momento, não será elevado ao patamar de valor familiar e social. Nesta conjuntura familiar, 

na qual as relações conjugais estavam pautadas na amizade, muito mais que na atração sexual, 

a disposição para o casamento advinha do preenchimento de pré-requisitos morais, atrelando-

o ao valor de contrato. Sobre essas relações entre afetividade e casamento, Prost e Vincent 

(1992), discorrem: 

 

É difícil definir o papel dos sentimentos no casamento daquela época: o máximo que se pode 

dizer é que a norma social não tomava o amor como condição do casamento nem como critério 

de seu sucesso. (...) Isso de forma alguma excluía que já se amassem, nem garantia que 

viessem a se amar mais tarde: a valorização dos aspectos institucionais do casamento 

mascarava as realidades afetivas (p. 89). 

 

No cenário nacional, os registros do período colônia indicam que a instituição do 

casamento esteve acompanhada por referenciais semelhantes aqueles adotados na Europa, no 

qual o poder patriarcal gerenciava todas as relações e as questões afetivas não detinham 

espaço de expressão. Sobre isso, Jurandir Freire Costa (1989) assinala que as uniões 

familiares foram norteadas por razões exclusivamente econômicas e/ou sociais. Em busca de 

zelar e manter a realidade patrimonial, como prevenção de futuras perdas, o casamento 

transformou-se numa verdadeira transação financeira, na qual à mulher coube o papel de 

transferir parte dos bens de sua família. Outro costume bastante típico neste momento eram os 
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casamentos consanguíneos, arranjos planejados entre parentes próximos ou afastados, a fim 

de que o estrato social mantivesse-se intocado. 

Tal conjuntura conduz a um entendimento de que o casamento foi concebido no Brasil 

como fruto de acordos familiares. Neste contexto, no qual o amor não se apresentava como 

parâmetro implícito a esta união, outros motivos justificam ainda mais o distanciamento entre 

qualquer ensejo sentimental e a união entre homem e mulher. Em termos práticos, a extrema 

diferença etária entre os cônjuges favorecia a inexistência de qualquer vinculação amorosa. 

Em termos religiosos, a representação católica do casamento observava o amor romântico 

com desconfiança, uma vez que este poderia roubar a devoção que só deveria ser dirigida a 

Deus (Costa, 1989).  

Analisado o lugar da mulher frente ao homem, é pertinente agora deslocar o olhar 

sobre a mesma e tecer alguns comentários acerca das atitudes maternas para com os seus 

filhos, segundo o referencial de criança que prevaleceu ao longo de toda a Idade Média.  

Antes de abordar o surgimento do sentimento de infância, Ariès (1981) afirma que as 

crianças eram concebidas pela sociedade a partir de múltiplos significados que, somados, 

apontavam para um sentido de algo sem valor e sem especificidade. Quer apresentada como 

um ser imperfeito e inacabado, quer concebida como um estorvo, a criança conclamava aos 

adultos um vasto repertório de comportamentos, que compreendiam desde o combate ao 

mimo e à tolerância exagerada por parte das mães até o abandono físico ou moral. Associado 

a essa representação social negativa, inexistia ainda saberes científicos ou literários 

exclusivamente voltados para esse público, que despertassem algum interesse especial. Seria 

possível resumir, portanto, que a criança nesta época ocupou o lugar de mero objeto de 

intervenções dos adultos, incluindo a mãe. 

Diante deste parâmetro social, não é de se espantar a atitude comum de indiferença 

compartilhada pela grande maioria das mães. Badinter (1985) cita diversos momentos, ao 
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longo da educação das crianças, nos quais é possível identificar essa maneira desvalorizada de 

proceder com as mesmas. A ocasião de morte de um filho, em especial, chama atenção por ser 

vivenciada como um acidente corriqueiro, não exigindo sequer a presença dos genitores no 

dia do enterro da criança.  

Embora alguns teóricos busquem justificar tal comportamento a partir das altas taxas 

de mortalidade infantil que se alastrava na Europa e que não favorecia o apego à criança, 

devido a sua frágil condição de vida e baixas possibilidades de sobrevivência, outros contra 

argumentam que a razão primária que desencadeava esse ciclo infindável de mortes tinha 

início com a negligência materna e familiar (Ariès, 1981; Badinter, 1985). Independente do 

caminho que conduza adotado, é incontestável que o investimento pessoal dessas mulheres no 

cuidado com as crianças apresentava-se de forma distinta do que se observa em outros 

períodos históricos.   

Para ampliar a compreensão acerca da maternidade referente a este período histórico, 

faz-se necessário ressaltar também que esta era uma ocupação que não gozava de nenhuma 

valorização social, logo, situava-se no eixo de atividades que rapidamente eram abandonadas 

ou delegadas a terceiros, como as amas-de-leite (Badinter, 1985). Não havia, portanto, 

qualquer ostentação na tarefa de ser mãe, daí a tendência das mulheres a abandonarem ou se 

distanciarem desses afazeres.  

Somente no final do século XVIII e mais fortemente no decorrer do século XIX, o 

conceito de maternidade atravessou uma completa transformação no que diz respeito as suas 

aptidões “naturais” e “instintivas”. Para que o amor materno fosse evocado em todas as 

camadas sociais e o papel da mãe sofresse um processo de especialização e enaltecimento, 

uma gama diversificada de orientações, publicações e discursos (de natureza filosófica, 

econômica, médica, psicológica e educacional) foram fortemente disseminados a fim de 
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demarcar os limites territoriais dessa função, bem como de convencer a todos da sua natureza 

verídica e incontestável (Braga & Amazonas, 2005, Moura & Araújo, 2004; Scavone, 2001a).  

A criança, antes relegada ao segundo plano dos interesses familiares, torna-se, nesta 

ocasião, a preocupação prioritária do Estado. Dentro desta nova política pela valorização da 

infância, que se concretizava no âmbito privado da família nuclear moderna, concedia-se à 

mulher a oportunidade de afirmação social por meio da valorização e respeito ao papel da mãe 

(Romanelli, 2002). Nota-se, desta forma, que a confluência dessas transformações ocorridas 

no final do século XVIII produziu uma vinculação natural entre a identidade feminina e o 

papel de mãe. Um olhar histórico direcionado exclusivamente para a realidade brasileira 

apontará que: 

 

No Brasil, assim como na Europa, o desenvolvimento da organização e dos sentimentos 

presentes na família moderna, incluindo aqueles relacionados à maternidade e aos cuidados 

maternos, foi marcado pelas intensas modificações ocorridas pela ascensão burguesa no final 

do século XVIII, embora aqui revestidas de características específicas à condição de país-

colônia que se vê subitamente elevado à sede do governo português (Moura & Araújo, 2004, p. 

48).  

 

De acordo com a divisão didática hegemônica, o Brasil Colônia abrange os 

acontecimentos ocorridos no território brasileiro desde o século XVI até o início do século 

XIX. Ao longo desta larga faixa de tempo, opiniões divergentes concorrem simultaneamente 

acerca dos cuidados familiares dirigidos à criança. Algranti (citado por Moura & Araújo, 

2004), por exemplo, questiona a existência de uma única forma de proceder por parte da 

família, nesta época, alegando a extensão de tempo em que isso ocorreu (1530 a 1815), bem 

como a diversidade de ocupação do território. DeSouza, Baldwin e Rosa (2000) defenderão, 

por outro lado, que o Brasil não mostrará um cenário muito distinto daquele retratado até 

então na região européia.  
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Mesmo no contexto econômico mais pobre, estudos antropológicos relatam que o 

cuidado das crianças mantinha-se sob a égide feminina, ainda que esta não fosse representada 

pela figura da mãe (Fonseca, 2010). É possível compreender, desta forma, que embora as 

famílias brasileiras e os modos de funcionamento adotados por elas não tenham sido um 

reflexo idêntico do modelo europeu, este funcionou como uma matriz cultural que irradiou 

formas de se conceber a moral e a ética na realidade nacional (Monteiro & Cardozo, 2001). 

Ressalvados, portanto, os déficits temporais, as diferenças quanto a sua origem e as 

estratégias distintas utilizadas pelo Estado para interferir no espaço familiar conforme a classe 

social, a mulher brasileira – burguesa ou do povo - se tornará alvo de transformações, quanto 

ao seu papel, desempenhando sua vocação de esposa e mãe, conforme linhas de ações 

diferentes (Donzelot, 1980). Sobre um enfoque unificado - reestruturar os aspectos educativos 

dirigidos à infância – e a conversão do mesmo em táticas eficientes, Donzelot (1980) resume: 

 

Em torno da criança a família burguesa traça um cordão sanitário que delimita seu campo de 

desenvolvimento: no interior desse perímetro o desenvolvimento de seu corpo e de seu espirito 

será encorajado por todas as contribuições da psicopedagogia postas a seu serviço e controlado 

por uma vigilância discreta. No outro caso [mulher do povo], seria mais justo definir o modelo 

pedagógico como o de liberdade vigiada (p.48). 

 

Costa (1989), ao retratar em pormenores essas alterações, ressaltou igualmente o 

discurso higienista como um verdadeiro divisor de águas em instituições como o casamento e 

a família dentro da realidade brasileira. O cuidado com os filhos tornou-se o grande 

paradigma que passava a reger as relações familiares e matrimoniais. Havia um compromisso 

individual e social do casal para com os filhos, que se tornavam o projeto principal de suas 

vidas. Na idealização e concepção deste projeto, um novo código ético de condutas foi 

preconizado, pondo a ruína os últimos vestígios do sistema referencial anterior.  

A nova ordem priorizava a hereditariedade em detrimento da herança, a juventude em 

sobreposição ao velho e antigo, o sentimento do amor acima de qualquer convênio ou acordo. 
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As boas condições físicas e morais dos genitores eram também prerrogativas para o futuro dos 

filhos. Até a polêmica sexualidade foi reeditada em cima de pilares que deveriam unir o amor 

à função pragmática de procriação. No contexto conjugal e nas relações paterno/materno-

filiais, pode-se dizer que “a medicina fixou as características supostamente típicas de cada 

sexo e apresentou-as como imperativos da natureza” (Costa, 1989, p. 234).  

De todas as mudanças ocorridas neste período, aquela que conserva até hoje a força do 

seu significado originário é a ideia do amor materno. A associação entre mãe, amor e filho, 

inaugurava, nesta conjuntura, uma nova forma de amor, que foi disseminado não como 

resultado de uma obrigação, mas como um sentimento originário e espontâneo ao surgimento 

da relação. Costa (1989) retrata, a partir da literatura produzida na época, as características 

que compõem essa conversão da mulher ao personagem da mãe:  

 

A mulher, por sua vez, nascera para a família e para a maternidade (...) Os sinais desta vocação 

eram perceptíveis desde a mais tenra idade (...), desde a infância a mulher começa a manifestar 

os doces sentimentos que a devem sucessivamente tornar amante, esposa e mãe. (...) Mais fraca 

a todos os respeitos (que o homem) é a mais própria a prodigalizar à família os cuidados que 

ela reclama de sua ternura e do seu afeto (p.239). 

 

Moura e Araújo (2004) acrescentam ainda que esta nova representação da maternidade 

tornou indelegável as atribuições realizadas pela mulher. Pelo viés biológico, argumentou-se 

que sua capacidade natural de gestar e parir conferia-lhe maior adequação ao papel. Em 

termos práticos, o amor materno inicia-se com a amamentação. Atrelado a este cuidado, 

exclusivo à figura feminina, difundiram-se ainda atitudes de devoção e presença vigilante 

como valores essenciais do atributo materno. No decorrer do exercício de tantas e diversas 

responsabilidades, cresceu, em paralelo, a valorização do sentimento cristão de sacrifício, 

como ônus de um abandono pessoal em favor de um objetivo maior: gerar, educar e formar 

cidadãos. Neste contexto social, a decisão de negar a maternidade produziu necessariamente 
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explicações atreladas ao desvio moral ou a uma condição patológica, desencadeando, 

consequentemente, nessas mulheres o sentimento de culpa e/ou “anormalidade”. 

Atualmente, no cenário contemporâneo, a maternidade vive um período de transição 

entre a sua representação tradicional, edificada ao longo de todo o século XIX, e um novo 

modelo que busca redimensionar o papel materno dentre tantos outros que podem ser eleitos e 

vivenciados pelas mulheres (Monteiro & Araújo, 2004). Ao tratar das recentes mudanças no 

cenário familiar, Wagner, Tronco e Armani (2011), apontam algumas tendências de 

redefinição na configuração e no funcionamento dos grupos familiares no contexto urbano. 

O processo de industrialização, inicialmente, impôs à mulher a capacidade de 

equilibrar, sem prejuízos para nenhuma das partes, a responsabilidade da maternidade com 

diversas outras ocupações. Este desafio, como bem se sabe, não foi vivenciado sem 

dificuldades. Por outro lado, em paralelo a isso, outros acontecimentos modificaram o rumo 

da representação materna, conferindo-lhe maior poder decisório e reflexivo. O crescimento do 

acesso à educação, a consequente ascensão em sua trajetória profissional, a diminuição da 

força norteadora da religião - como referencial de valores e práticas, o exercício livre da 

sexualidade, a legitimação do divórcio em 1977, as novas Tecnologias Reprodutivas (TRs) e, 

sobretudo, as repercussões da Revolução Feminista redesenhou o cenário social, econômico e 

político no mundo, oferecendo maior liberdade às mulheres no direcionamento de suas vidas 

(Grzybowski, 2002; Prost & Vincent, 1992; Santos & Santos, 2009).   

Dentre os atravessamentos acima expostos, reconhece-se que o advento das novas 

TRs, possibilitado pelo progresso científico da medicina, tem permitido às mulheres a 

possibilidade da vivência de uma maternidade planejada, e até desvinculada dos limites de um 

matrimônio. As técnicas de esterilização e contracepção, por outro lado, trazem a opção de 

negação por completo da maternidade (Monteiro & Araújo, 2004). Esta última alternativa, por 

sua vez, propaga discussões que problematizam a ideia cristalizada que foi edificada no 
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passado sobre a relação entre identidade feminina e maternidade. Scavone (2001b) afirma que 

essa desvinculação entre o projeto da maternidade e o determinismo biológico surge como um 

dos elementos mais evidentes das atuais transformações. O próprio movimento feminista, por 

exemplo, trouxe esse assunto como pauta de discussão em um dos seus momentos políticos 

(Scavone, 2001a, 2001b).  

Cabe destacar, por outro lado, o espaço que a mulher vem conquistando nos últimos 

anos, como chefe de família e consequente maior participação na manutenção econômica do 

lar. No tocante à dinâmica da divisão dos papéis parentais, embora tenham surgido novas 

formas de compartilhar essas responsabilidades entre os cuidadores, a mãe ainda é apontada 

como a figura que atua em “todas as frentes” (Rizzini, 2001, p.32), estando concentrada nela 

todas as tarefas de cuidado. Recentes estudos que tratam das responsabilidades parentais 

continuam a reiterar que neste quesito, elas permanecem atarefadas em excesso (Scavone, 

2001b).  

Diante dessas considerações, pode-se concluir que, no centro de tantas pressões e 

influências, das mais diferentes direções, a maternidade vem produzindo paradigmas 

alternativos, os quais têm sido orientados e referendados, simultaneamente, pela cultura 

produzida até o presente momento, sem ignorar as necessidades pessoais de cada mulher. Não 

há como ignorar, por outro lado, que o lugar da maternidade, ainda que ressignificado, 

conserva-se como uma das competências centrais na vida de uma mulher, sem, entretanto, 

tomá-la por completo.  

Aliando esta atual conjuntura às situações de adoecimento decorrente do câncer 

infantil, estabelecer-se-á, a seguir, um diálogo entre essas vivências, destacando os impactos 

emocionais e as repercussões sociais na vida daquela a quem foi atribuída, de forma 

preferencial, a tarefa de cuidar. Por compreender que ser mãe de uma criança com câncer 

implica constantemente o risco da perda e, nesse sentido, pode antecipar medos e temores, 
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esta experiência será desvelada em seus significados e sentidos mais recorrentes na próxima 

sessão. 

 

1.1.2. Ser mãe de uma criança com câncer: significados e repercussões. 

 

A literatura é unânime quando se trata da descrição do impacto do diagnóstico do 

câncer infantil na vida do paciente e, principalmente, dos seus cuidadores principais. 

Sentimentos de tristeza, dúvidas e incertezas quanto ao futuro, além do medo da morte 

aparecem de maneira recorrente em diversos trabalhos analisados (Angelo, Moreira & 

Rodrigues, 2010; Beltrão, Vasconcelos, Pontes & Albuquerque, 2007; Nascimento, Rocha, 

Hayes & Lima, 2005; Menezes, Passareli, Drude, Santos & Valle, 2007). Percebe-se que, a 

despeito dos resultados no campo da medicina indicarem evolução nas técnicas de tratamento 

da doença, a representação majoritária do câncer insiste em associar-se a conteúdos negativos 

e pessimistas, carregados de estigmas e preconceitos.  

Bonfim, Bastos e Carvalho (2007) afirmam que o processo de hospitalização, em 

decorrência de adoecimento, inclui-se no grupo de eventos não normativos que podem surgir 

no ciclo de vida de uma pessoa. Compreendida como uma crise inesperada, a primeira 

comunicação sobre a doença pode desencadear momentos estressantes àqueles afetados 

diretamente ou indiretamente por ela. Segundo Chiattone (2003), a maneira como cada sujeito 

irá reagir está atrelada aos diversos fatores que interferem nessa resposta, tais como: o tipo da 

doença e o significado atribuído à mesma, a forma como a notícia é comunicada, experiências 

prévias com o adoecimento, dinâmica do grupo familiar, dentre outros. Steffen e Castoldi 

(2006) chamam atenção ainda para o lugar que cada criança ocupa no imaginário de seus pais, 

bem como para os planos e expectativas que elas despertam, individualmente, dentro desta 

relação específica. 



36 

 

Dentro do mundo diversificado de patologias que podem surgir na infância, alguns 

autores particularizam o lugar do câncer (Deitos & Gaspary, 1997). Silva, Andrade, Barbosa e 

Hoffman (2009) afirmam, por exemplo, que “a vivência do câncer é mais disruptiva para os 

pacientes e suas famílias do que outras formas de doença” (p. 36), uma vez que somente nela 

é possível verificar a presença de temores de morte desde a sua origem até a sua conclusão 

(seja ela a cura ou a morte) (Ortiz, 2003).  

Individualizando ainda mais os efeito desta vivência, outros autores dedicam-se ainda 

a diferenciar os impactos dessa forma de adoecimento infantil no que se refere ao membro 

familiar, à dinâmica conjugal dos pais, bem como à relação mãe-filho doente. Santos e 

Gonçalves (2008), indo ao encontro desta última tendência de estudos, verificam que os 

significados negativos atribuídos à doença, sobretudo o temor diante da possível morte do 

filho, tornam-se a motivação principal de seus atos. Diante da consciência da ausência de 

controle sobre a vida do filho, as mães costumam lidar com o sentimento de impotência 

inicial buscando uma parcela mínima de segurança através das informações médicas e da sua 

participação ativa no tratamento do filho.  

A maior parte dos estudos realizados com familiares/cuidadores de crianças com 

câncer enfatiza que a mãe é a personagem que mais se envolve nos cuidados com o filho 

enfermo (Beltrão, Vasconcelos, Pontes & Albuquerque, 2007; Moreira & Angelo, 2008; 

Santos & Gonçalves, 2008; Ortiz, 2003; Wegner & Pedro, 2010). Essa responsabilidade para 

com o cuidado, como já foi bastante explorada na primeira sessão deste capítulo, consistiu 

numa atribuição inaugurada pela modernidade como uma ação moral e desejada socialmente. 

Não diferente das outras situações da vida, nos casos de padecimento do público infantil, essa 

função reaparece e se reatualiza frente às novas necessidades de um tratamento. 

Alguns fatores são alegados por essas mulheres como justificativa ou explicação para 

esse lugar privilegiado que elas ocupam, tais como: a autoridade frente a um conhecimento 
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historicamente “transgeracional” (passado de mãe para filha)¸ o instinto biológico e as 

dificuldades do homem para desempenhar tal atividade (Wegner & Pedro, 2010).  

Quando uma criança adoece de câncer, seu cotidiano pessoal e o de sua família 

atravessam um vasto número de transformações físicas, psicológicas, econômicas e sociais 

(Beck & Lopes, 2007). No caso das mães, o enfrentamento da doença acarretará uma série de 

mudanças efetivas no seio familiar. Aquela que antes executava múltiplos papéis, vê-se 

solicitada a priorizar o seu papel de mãe, focalizando suas atenções e cuidados sobre o filho 

com câncer. É inevitável que, diante desses rearranjos impostos pelo processo de tratamento 

da doença, esta figura sofra algumas consequências, como o prejuízo com as demais relações 

familiares e a perda do emprego, diante da dificuldade em conciliá-lo com os sucessivos e 

necessários episódios de internamento da criança.  

Nesse novo contexto no qual o cuidado com outro significativo se sobrepõe ao próprio 

autocuidado, o enfrentamento da doença do filho pode passar a significar total abandono e 

renúncia de coisas e situações que se remetiam ao prazer e à satisfação. É como se para 

autenticar a sua dedicação com o filho, houvesse uma exigência social de privação. Do 

conflito entre a saudade pela vida passada e o imperativo da doença, essas mães costumam 

deixar-se guiar pelas noções de perigo (contra o filho) e pela urgência do tempo, o amor do 

filho torna secundária qualquer outra coisa (inclusive ela mesma), sobrepondo-se a tudo (Beck 

& Lopes, 200; Santos e Gonçalves, 2008).  

A despeito, entretanto, de grande parcela de mães se queixarem da sobrecarga de 

tarefas assumidas durante o tratamento oncológico infantil, nota-se igualmente que, para 

algumas delas, o cuidado com o filho torna-se uma atividade insubstituível, sem 

possibilidades de compartilhamento, sugerindo assim um caráter de posse, poder e 

exclusividade perante esta tarefa. Sobre esta conflituosa realidade, Wegner e Pedro (2010), 

refletem sobre algumas questões que permeiam a noção de cuidado: 
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Quais seriam as estratégias para preparar alguém a exercer o cuidado? Há alternativas para se 

instrumentalizar alguém a cuidar? Sabe-se que o cuidar faz parte das características singulares 

do ser humano, todos podem aprender e compreender o cuidar sob diferentes perspectivas. A 

mulher poderia ensinar e compartilhar com o homem o desempenho desse papel na sociedade 

contemporânea? (p. 338). 

 

Percebe-se que, embora compreendam o cuidado como uma característica 

eminentemente humana, os autores recorrem ao fator da instrumentalidade do mesmo, ou seja, 

da forma como ele se concretiza, sugerindo pluralidade no seu saber-fazer. Longe de 

pretender responder as perguntas supracitadas, este trabalho dirige-se ao caminho de provocar 

novas indagações. Tomando o referencial fenomenológico e a discussão acerca da técnica 

alavancada por Heidegger nascem, neste momento, algumas inquietações. 

Heidegger (1965/2010a) alega que a essência da técnica não se encontra na 

instrumentalidade, ou seja, não está assentada na realização de um feito, mas é, em última 

medida, uma forma de desencobrimento ou desvelamento, que permite que algo seja 

produzido. A sociedade moderna, fundamentada no conhecimento advindo das ciências exatas 

e da natureza, reservou sentidos próprios de utilidade à essência do desencobrimento, de 

modo que a técnica empreendida por ela mostrou-se marcada por um forte sentido de 

exploração. Esta marca tem conduzido toda a sociedade, nas suas mais diversas camadas de 

atuação, a uma trajetória construída sobre fortes ideais de controle. Sob essa lógica, as ações 

humanas têm se configurado como meios para atingir um fim.  

Transpor essa realidade para o campo da saúde, no qual as práticas de cuidado 

assumem uma função privilegiada, significa questionar e refletir sobre a essência que tem 

orientado estas atuações humanas.  

Na tentativa de aproximar toda a discussão efetuada até o presente momento da 

temática do cuidado materno, outras demandas insistem em aparecer: É possível falar de uma 

essência no cuidado que rege as relações entre mães e filhos? É aceitável, portanto, pensar em 
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um só modo de expressão que reúna todas essas mulheres na sua forma de agir? E nas 

circunstâncias de adoecimento em virtude do câncer infantil, qual ou quais modos de cuidado 

têm-se declarado proeminentes nesta relação? A próxima sessão tem como objetivo principal 

dedicar-se a esses últimos questionamentos, elaborando reflexões sobre o adoecimento e o 

papel materno, e utilizando-se do conceito de cuidado trazido pela fenomenologia de Martin 

Heidegger, como noção constituinte do ser humano que perpassa todas as suas relações. 

 

1.1.3. O câncer infantil, a mãe e a dimensão do Cuidado heideggeriano. 

 

Sabe-se que a representação médica da doença pauta-se em referenciais físicos e 

anatômicos para definir sua existência. Sob esse olhar, o câncer infantil pode ser entendido 

como “patologias provocadas pela multiplicação desordenada de células, na maioria das vezes 

jovens, que dão origem a tumores ou substituem as células normais de um ou mais órgãos, 

prejudicando suas funções” (Andréa, 2008, p. 477). Sem desconsiderar os referidos 

parâmetros utilizados pelas ciências biomédicas, abre-se uma licença, nesta sessão, para a 

necessidade de ampliar o entendimento de saúde, doença e formas de intervenção a partir de 

outros referenciais, como a hermenêutica heideggeriana. 

Recorrendo aos escritos dos Seminários de Zollikon (Heidegger, 2009), Nogueira 

(2007; 2008) colabora com a discussão acerca do cuidado na medida em que retoma algumas 

interpretações do filósofo em torno dos fenômenos da saúde e da doença. Sem ignorar a 

expressão ôntica - da ordem do visível manifesto - dos referidos fenômenos, Heidegger busca 

compreender o adoecimento a partir de uma leitura ontológica.  

Nesse sentido, ele percebe que a doença apresenta-se, primeiramente, como uma 

vivência inerente à vida humana e que traz, em sua expressão, uma privação existencial, ou 

seja, uma limitação das suas possibilidades de cuidado, restringindo o exercício de estar 
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consigo mesmo e com os outros. Sob essa perspectiva existencial, na qual doença e saúde 

servem de referência uma para a outra, mas não estão, de forma alguma, separadas, Valle e 

Françoso (1997) complementam: “o adoecer é uma possibilidade, e sendo um fato real que 

pode surgir a qualquer momento da vida do ser humano, podemos concebê-lo como algo que 

faz parte da natureza humana” (p. 66). 

Embora os entendimentos contemporâneos sobre saúde e doença ainda privilegiem o 

modelo biomédico, é interessante ressaltar que alguns poucos são partidários da demarcação 

conceitual proposta por Heidegger, fugindo, assim, de um entendimento causalista, 

dicotômico, oposto ou estritamente sustentado em correlatos físico-patológicos (Ayres, 2004; 

Caprara, 2003). Essa compreensão que, embora antiga, mostra-se legítima na atualidade, 

acaba por redimensionar, consequentemente, o entendimento das práticas de cuidado e 

atenção. Frente a este pensamento, as ações em saúde recolocam-se como possibilidades de 

espaço e tempo para ressignificar e responder aos motivos nascentes do mundo de uma forma 

mais satisfatória e autêntica. No devir histórico de cada sujeito, dentre as demandas e 

exigências que surgem ao seu redor, cuidar no contexto do sofrimento implica entender a si e 

ao outro enquanto existências permeadas por esses fluxos de sentidos e realizações (Ayres, 

2007).  

Percebe-se que falar de adoecimento implica, necessariamente, falar de cuidado, 

constructo este que é tratado por Heidegger sob uma perspectiva ontológica constituinte do 

Dasein. Sem destacar os significados ônticos usualmente vinculados à ação do cuidado – 

“atenção, precaução, cautela; diligência, desvelo, zelo; encargo, responsabilidade, conta; 

inquietação de espírito; pessoa ou coisa que é objeto de desvelos; pensado, imaginado, 

meditado; previsto, calculado, suposto.” (Ferreira, 1999, p. 589), Heidegger aprofunda-se na 

exploração do termo compreendendo-o como estrutura fundamental do homem, que se 

expressa por modo de proceder com as pessoas e coisas que estão inseridas em seu contexto. 
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Em outras palavras, o Cuidado, sob o referencial ontológico, remete-se à qualidade de “ser de 

relação com os outros”. 

De acordo com Heidegger (1927/2005b), o Dasein apresenta dois modos 

característicos de cuidado: o modo da ocupação, que se refere à maneira com a qual o Dasein 

se relaciona com os entes do mundo distintos de si. Neste modo, predomina o aspecto da 

utilidade e da instrumentalidade, ou seja, vigoram os usos predominantes que o homem 

estabelece em suas atividades no mundo. O modo da preocupação, por outro lado, diz respeito 

à maneira diferenciada dos Daseins se relacionarem entre si, graças a sua característica de ser-

com (Silva, 2006).  

Sobre este último modo de cuidar, Heidegger (1927/2005b) faz uma ressalva para 

como ele se expressa na cotidianidade. Nesse sentido, ele chama atenção de que, mesmo 

quando se apresenta a partir da característica geral da indiferença, ainda assim pode ser 

compreendida como uma forma de cuidado, sendo aquela uma forma conveniente à co-pre-

sença intramundana cotidiana e mediana de um com outro. Dentre as formas não indiferentes 

de cuidado, Heidegger acrescenta ainda os modos de preocupação antepositivo e substitutivo, 

reconhecendo a forma mista de ambos se expressarem (Sá, 2000).  

No primeiro, o Dasein relaciona-se com outro Dasein, permitindo que este se aproprie 

do próprio cuidado, possibilitando-lhe participação e poder de decisão. No segundo, 

Heidegger (1927/2005b) busca tratar de situações nas quais o Dasein “retira o ‘cuidado’ do 

outro e toma-lhe o lugar nas ocupações, substituindo-o” (p.173). Significa, portanto, colocar-

se no lugar do outro, fazer pelo outro, quando este outro se vê impossibilitado de fazer por si 

mesmo. Embora reconhecido no seu valor positivo, a substituição, quando empreendida 

indiscriminadamente e sem tomada de consciência, pode instaurar uma relação de 

dependência prejudicial, na qual a vida de um torna-se subjugada às decisões de outro (Pala, 

2008).   
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Heidegger (1927/2005b) chama atenção à ideia de que atividades como alimentação e 

vestuário e condutas associadas ao contexto do adoecimento (auxílio na prescrição e no uso 

de medicamentos) podem ser inclusas no conjunto de ações relativas ao modo característico 

da preocupação. Nesse sentido, é possível pensar o contexto do adoecimento infantil em 

decorrência do câncer como um período favorável a esse tipo de preocupação por parte das 

mães.  

É interessante recordar, entretanto, que as circunstâncias do câncer infantil – 

sobretudo, o risco da morte impendente - solicitam, frequentemente, uma dedicação 

prolongada do cuidador principal, requerendo destas mães o estabelecimento deste modo de 

funcionamento por tempo indeterminado. Segundo essa linha compreensiva, pode-se supor 

que quando o advento da cura ou do óbito visitam essas mães, exige delas outras formas de se 

relacionar com o filho. Nesse novo cenário, elas parecem demonstrar dificuldade de transitar 

entre as diferentes formas de se relacionar, sugerindo, portanto, que a experiência de ser mãe 

de uma criança com câncer pode acarretar mudanças no modo dessas mulheres se 

relacionaram com o mundo, não se enxergando como dispostas e disponíveis a formas mais 

fluidas de contato e convívio.  

Diante destas considerações fundamentadas na hermenêutica heideggeriana, pensar o 

cuidado no contexto do câncer infantil implica aceitar que a experiência de cada mãe estará 

legitimada na relação singular entre ela e seu filho que, por sua vez, convocará atos e palavras 

sempre de uma forma nova, caracterizando-se como um movimento helicoidal e não linear. 

Corroborando essas ideias, Spanoudis (1981) resume de forma simples e compreensiva que 

cuidar, no sentido heideggeriano, significa: “possibilitar o outro a assumir seus próprios 

caminhos, crescer, amadurecer, encontrar-se consigo mesmo”. (p. 19-20) 

Partindo deste referencial, faz-se necessário ainda abordar a participação dos 

profissionais de saúde, situando-os frente à responsabilidade de suas ações e os efeitos que 
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podem ser produzidos a partir de uma relação autêntica de cuidado. Desta forma, 

pressupondo-se que todos os profissionais que atuam em um serviço de oncologia pediátrica 

convivem diariamente com situações desconhecidas e desafiantes, Ayres (2004) propõe um 

retorno e uma revalorização da sabedoria prática (conhecimento de natureza imprevisível e 

momentânea) como condição prévia de abertura para um encontro original na relação 

profissional de saúde-paciente. A originalidade desta proposta não está ancorada na produção 

de novas técnicas que encubram a singularidade do sujeito, mas sim numa abertura cuidadosa 

dos sentidos para o ser-no-mundo que padece, sofre e paralisa-se diante da vida.  

 

1.2. LUTO: MODOS DE SER DIANTE DA MORTE 

 

Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir o que 

não poderá voltar. Deixa morrer o que a vida já despediu. 

Abra a porta do quarto e a janela que o possível da vida te 

espera. Vem depressa que a vida precisa continuar. 

(Pe. Fábio de Melo) 

 

1.2.1. Saberes tácitos e científicos: uma revisão sobre luto. 

  

O fenômeno do luto constitui-se numa temática amplamente abordada em diversas 

áreas das ciências humanas e sociais, tais como antropologia, sociologia e psicologia. Cada 

uma delas encerra, na sua maneira específica de abordar o conhecimento, entendimentos 

diferentes a respeito do mesmo fenômeno. Todas elas, em maior ou menor intensidade, 

buscam compreender como se processa esta experiência particularmente humana, ou seja, sua 

gênese e os fatores que interferem na sua expressão.  

A partir de um trabalho de revisão bibliográfica sobre o tema, identificam-se algumas 

variantes no tocante ao conceito atribuído ao luto. Inicialmente, a raiz etimológica da palavra 
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nos remete a dois sentidos: luctus, que retrata as sensações de dor, pesar, aflição ou lugere que 

caracteriza as ações de lamentar e sofrer (Cunha, 1982; Silveira Bueno, 1966). Corroborando 

o sentido originário do termo, Ariès (1975/1977) expõe que: 

 

O luto foi, entretanto, até nossos dias atuais a dor por excelência cuja manifestação era legítima 

e necessária. (...) Muito antes de ter recebido um nome, a dor diante da morte de alguém 

próximo já era a expressão mais violenta dos sentimentos mais espontâneos (p. 144).  

 

De acordo com essas referências, é possível sintetizar uma compreensão negativa do 

significado de luto. Em concordância a esta significação, notar-se-á que outros autores, 

sobretudo aqueles inseridos na construção do conhecimento psicológico, empreenderão 

esforços no sentido de definir o fenômeno indo ao encontro de uma mesma valoração.  

Freud (1915/1996), reconhecido inicialmente pela estruturação de uma teoria do 

inconsciente, destaca-se ao realizar também um estudo aprofundado sobre o luto. Na sua 

explicitação do tema, este é apresentado a partir da dinâmica das relações objetais, como um 

processo psíquico decorrente da separação ou morte de alguém. Mediado por uma relação de 

identificação com o objeto perdido e caracterizado pelo baixo investimento libidinal (energia 

psíquica) no mundo, o luto é compreendido como uma resposta esperada e temporária durante 

o processo de elaboração e reparação da perda, com consequente reinvestimento em um 

objeto substituto.  

A melancolia, em contrapartida, representa uma das condições de estado patológico do 

luto, na qual a libido é desviada para o próprio ego. Segundo tal entendimento, no luto o 

mundo tornar-se-ia pobre e vazio para o sujeito, enquanto na melancolia essa qualificação é 

direcionada ao próprio ego do sujeito (Goulart, 2008). Sobre as diferenciações entre esses 

estados, Freud (1915/1996), afirma: 

 

O luto é uma reação à perda, já a melancolia possui traços mentais distintivos como desânimo 

profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de 
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amar, a inibição de toda e qualquer atividade, e uma diminuição dos sentimentos de autoestima 

a ponto de encontrar expressão em auto-recriminação e auto envilecimento, culminando numa 

expectativa delirante de punição (p. 250).  

 

Kastenbaum e Aisenberg (1983), pioneiras na estruturação de uma “Psicologia da 

Morte”, não só ratificam os significados retratados acima, associando o luto a uma reação de 

tristeza, como também indicam (ainda que sem maiores aprofundamentos) uma 

particularização deste sentimento em casos de morte. Kovács (1992) confirma igualmente o 

mesmo direcionamento interpretativo na medida em que singulariza também a evocação dos 

sentimentos no contexto de morte, chamando-os de “morte sentimento” (p.154).  

Outra maneira possível e bastante frequente na literatura de se definir luto em 

decorrência da morte refere-se ao âmbito da relação que foi desfeita. De acordo com esse 

olhar, costuma-se descrever o luto como um processo que advém de uma perda, ou seja, 

pressupõe o rompimento de um vínculo (Bowlby, 1997, 2004).  

Insatisfeito com a estrutura teórica apresentada pela Psicanálise tradicional, que 

explicava os fenômenos de acordo com os conceitos de impulsos primários e secundários, 

dependência, oralidade e regressão, Bowlby (2004) irá propor um novo paradigma que, 

embora seja remanescente do pensamento psicanalítico, incluirá, simultaneamente, 

aproximações com novas disciplinas do conhecimento (etologia, teoria do controle, 

neurofisiologia e psicologia do desenvolvimento). Desta maneira, ele agrega a tarefa de 

avançar na produção do conhecimento, cumprindo regularmente as exigências de um clamor 

pelo rigor científico. 

A teoria da ligação ou do apego é apresentada pelo seu criador como “um modo de 

conceituar a propensão dos seres humanos a estabelecerem fortes vínculos afetivos com 

alguns outros e de explicar as múltiplas formas de sofrimento a que a separação e perda 

involuntária dão origem” (Bowlby, 1997, p. 168). Nota-se, portanto, que o viés explicativo e 

generalizante dos fenômenos conserva-se também nesta nova proposta teórica.  
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O acompanhamento clínico de algumas crianças conduziu o referido autor a 

conclusões que foram transformadas em premissas básicas do comportamento de apego. 

Nesse sentido, ele o avalia como um comportamento que se inaugura, desenvolve-se e 

organiza-se ao longo dos períodos da primeira e segunda infância e acompanha o ser humano 

ao longo de toda fase adulta e período de envelhecimento por meio de padrões. Trata-se de 

um comportamento instintivo, comum entre várias espécies, que se distingue daqueles 

relacionados à alimentação ou à sexualidade. É caracterizado, ainda, por ações de 

proximidade com algum outro escolhido por diferenciação ou preferência.  

A principal figura de ligação ou apego na infância é a mãe ou qualquer outro que 

desempenhe as funções maternas. Segundo Bowlby (1997, 2004), a separação entre esta 

figura de ligação e a figura ligada (criança), como se verifica nos casos de adoecimento e 

morte, é capaz de suscitar reações emocionais e sentimentos de medo, tristeza e ansiedade. 

Sobre isso, ele compara e equipara os processos de luto a outras reações de natureza 

fisiológica que atravessam um período provisório de desequilíbrio homeostático devido a 

interferências do ambiente. Tal ideia é explicitamente exposta no seguinte trecho: 

 

Os processos de luto podem, assim, ser comparados aos processos de cura que se seguem a um 

ferimento ou uma queimadura graves. Esses processos de cura, como sabemos, podem seguir 

um curso que, com o tempo, leva ao restabelecimento completo, ou quase completo, da função; 

ou podem, pelo contrário, seguir um dos muitos cursos que têm como resultado um 

enfraquecimento da função, em maior ou menos grau (Bowlby, 2004. p. 43). 

 

Ao se aprofundar nos estudos sobre o luto, Bowlby (2004) dedica-se à discussão 

específica relativa à perda de um filho. Sua fonte, neste caso, composta em maior parte por 

pais de crianças com leucemia, possibilitou registros recorrentes no tocante às repercussões 

psicológicas apresentadas por esses pais. Nestas circunstâncias, o luto torna-se um fenômeno 

que nasce no diagnóstico da patologia e desenvolve-se, com particularidades de duração, em 

termos de quatro fases: torpor, descrença, desorganização e reorganização. 
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É importante citar neste momento que essa mesma perspectiva de regularidade 

transmitida pela ideia de fases ou estágios é proposta em cinco etapas (negação e isolamento, 

raiva, barganha, depressão e aceitação) por Kübler-Ross (1969/1987) no acompanhamento 

das manifestações emocionais daqueles que enfrentam a própria finitude. Embora abordem a 

experiência da perda sob vieses distintos – a primeira, da ótica daquele que perde alguém, e a 

segunda daquele que está prestes a morrer - ambas as teorias empreendem esforços na busca 

daquilo que aparece como similar ou recorrente no processo de luto. 

De acordo com esse histórico, nota-se uma ampliação na leitura do fenômeno, na 

medida em que se entende a perda do ponto de vista da separação física do sujeito que se foi e 

soma-se a ela também outras perdas decorrentes desta ausência principal. Por outro lado, 

verificam-se limitações nos fatores ponderados como balizadores das experiências 

individuais. Embora Bowlby (2004) elenque cinco condições que particularizam o processo 

de luto (identidade e papel da pessoa perdida; idade e sexo do enlutado; causas e 

circunstâncias da perda; contexto sócio-psicológico que perpassa o enlutado antes e após a 

perda e a características de personalidade do enlutado), nenhuma destas se detém à atribuição 

de sentido concedida de maneira singular a cada perda. 

Da mesma maneira que se percebem mudanças nas tentativas de definir 

conceitualmente o luto, também se observam alterações, desde os tempos mais primitivos, na 

forma como ele se operacionaliza em cada sociedade e em cada período histórico (Bellato & 

Carvalho, 2005). Nesse sentido, Kovács (1992) afirma que “os rituais de luto sempre 

existiram” (p.34) em resposta à concepção de morte vigente e sua forma correspondente de 

enfrentamento.  

Outros estudos com viés antropológico ou sociológico remetem-se a esta ritualização 

como um dos aspectos que demarca a condição humana diante de qualquer outro animal, na 

medida em que se constitui como um ato de aprendizagem social, no qual representa uma 
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tentativa de transcendência às sensações de aflição e agonia provenientes do conhecimento 

prévio de sua condição finita no mundo e simboliza a continuação da vida por meio de uma 

transição (Bellato & Carvalho, 2005; Elias, 2001).   

Kastenbaum e Aisenberg (1983) chamam esse conjunto de comportamentos 

relacionados à morte e ao morrer de “sistema mortuário” ou “sistema fúnebre” (p. 151), o qual 

é desenvolvido por cada sociedade conforme específicas condições de vida.  

Acompanhar o desenrolar de atitudes e comportamentos que se constituem em torno 

da circunstância da morte implica necessariamente em admiti-la não só como um evento 

dotado de dimensões biológicas, mas, sobretudo, simbólicas, ou seja, “impregnado de valores 

e significados dependentes do contexto sociocultural e histórico em que se manifesta” 

(Combinato & Queiroz, 2006, p.209).  

Em consequência deste ponto de vista sócio-histórico, buscar-se-á descrever uma 

breve trajetória dos diferentes significados atribuídos ao luto, considerando alguns 

atravessamentos históricos, sociais e culturais que contribuíram para a noção atual deste 

constructo.  

Na companhia complementar de dois autores principais, Philippe Ariès (1975/1977) e 

Norbert Elias (2001), o luto será abordado segundo o seu processo de configuração como 

experiência individual e coletiva. Tal caminho será imprescindível para entender e situar a 

elaboração contemporânea do conceito de luto, bem como para que, por meio dela, seja 

possível reinterrogar o que já está posto, enquanto conhecimento consolidado, e propor novas 

formas de apreciar o fenômeno. 

Philippe Ariès (1975/1977) foi um dos primeiros autores a abordar o luto, com ênfase 

nas transformações sociais ocorridas mediante as condições políticas, econômicas e culturais. 

Por meio de uma explanação cronológica acerca dos costumes e hábitos construídos pela 

sociedade ocidental europeia no tocante à morte e de análise de registros iconográficos, 
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literatura e documentos, este historiador desenvolveu um discurso interpretativo acerca da 

evolução do luto como rito social. 

Os resultados das análises empreendidas por este autor demonstram que, durante a 

Idade Média, os sentimentos dirigidos à morte estavam permeados por uma atitude natural, 

corporificada em ações que aproximavam tal evento da esfera doméstica. As condições dos 

espaços de convivência social, nesta época, propiciavam ambientes marcados pela 

coletividade, característica esta que tornava a morte um tema público que atravessava todos os 

círculos de conversas, sem qualquer ressalva (Elias, 2001).  

Kastenbaum e Aisenberg (1983) relatam que, neste período, a escassez de uma 

tecnologia especializada traduzia-se em ações ausentes de um olhar higienista. Além disso, a 

alta frequência de mortes que assolavam toda a população, indiscriminadamente, produzia 

uma condição de sofrimento e vulnerabilidade capaz de encontrar consolo somente na 

doutrina teológica edificada pela igreja, elo que unia toda a população, sem cisões ou 

preferências, gerando um duplo sentimento: o temor diante do possível castigo e a aspiração 

pela salvação da alma. De maneira abreviada e objetiva, Elias (2001) sintetiza o modo de 

encarar a morte no contexto medieval:  

 

Em resumo, a vida na sociedade medieval era mais curta; os perigos, menos controláveis; a 

morte, muitas vezes mais dolorosa; o sentido da culpa e o medo da punição depois da morte, a 

doutrina oficial. Porém, em todos os casos, a participação dos outros na morte de um indivíduo 

era muito mais comum (p.23).  

 

Não só o que se refere à morte, mas todas as ideias propagadas e reforçadas nesse 

momento não poderiam, em hipótese alguma, contradizer o saber divino. Sobre isso, Chauí 

(1995) lembra que todo pensamento desenvolvido nesta época estava submetido ao “princípio 

da autoridade” (p. 45), sendo este reconhecido em documentos religiosos, como a Bíblia ou 

em pensadores que foram reeditados conforme o raciocínio cristão (Platão, Aristóteles, Santos 
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ou Papas). A partir desta descrição, pode-se apreender que vida e morte interagiam de 

maneira indissociada e os valores religiosos sustentavam, de alguma forma, os sentidos 

conferidos aos extremos períodos da existência.  

Os séculos XII e XIII, entretanto, retratam um decréscimo nas manifestações 

espontâneas do luto, assinalando o início do seu processo de ritualização. Tal contexto, 

investigado em profundidade por Ariès (1975/1977), será traduzido por dados objetivos que 

demarcam a experiência, tais como: indumentárias e hábitos com prescrições nos costumes. 

Além disso, observam-se ainda os primeiros sinais de delimitação do luto enquanto vivência 

exercida no isolamento, uma vez que à família era imposto um período de retraimento após a 

morte. 

Kovács (1992) empreende uma análise do uso simbólico da tonalidade preta neste 

período. Nota-se como o signo da cor, tão somente, era capaz de comunicar diversas 

mensagens, desde sentimentos, como o abandono e a tristeza, até códigos de conduta, como 

por exemplo, “sugerir às outras pessoas, que tivessem uma atitude especial em relação à 

pessoa enlutada e evitassem falar de coisas que poderiam magoá-la” (p.35).  

Somente nos século XVIII e XIX, entretanto, conforme Ariès (1975/1977), estas 

condutas serão totalmente internalizadas e consolidadas. De forma conjugada, os referidos 

séculos contribuíram para o enfraquecimento da dimensão cotidiana e familiar do luto, 

reduzindo-o a uma temporada pré-fixada de reclusão, com propósito de amenizar a dor 

pessoal.  

Desse costume, pode-se apreender a ideia de que o afastamento social era prescrito 

como uma atitude adequada de respeito aos familiares sobreviventes. Amedrontada pelo risco 

do esquecimento precipitado da figura do ente falecido, a sociedade impunha-se uma dupla 

separação que rompia não somente os laços com o ex-vivente, mas promovia também uma 
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ruptura do contato dos sobreviventes com a vida social. Percebe-se assim que, nessa 

conjuntura, a postura de distanciamento predomina nas relações sociais.  

É válido acrescentar ainda que, neste mesmo intervalo temporal, a expressão 

exacerbada da dor e do sofrimento propaga-se de tal maneira que a experiência do luto torna-

se sinônimo de tristeza, não admitindo atitudes outras. Sobre essa trajetória de significados, 

representações e vivências, Ariès (1975/1977) resume: 

 

Se fosse possível traçar uma curva do luto, teríamos uma primeira fase aguda, de 

espontaneidade aberta e violenta, até o século XIII aproximadamente; depois uma fase longa de 

ritualização até o século XVIII e ainda no século XIX, um período de exaltado dolorismo, de 

manifestação dramática e fúnebre (p. 146). 

 

Essa visão retrospectiva acerca do luto configura uma linha de raciocínio mediada 

pelos estilos sociais de relação com a morte. No acompanhamento deste itinerário de 

comportamentos, o século XX distinguir-se-á dos anteriores devido ao caráter de total 

“banimento” ao fenômeno da morte. Essa nova perspectiva, tipicamente associada à 

instalação do cenário moderno, refletirá uma total inversão nas atitudes diante deste 

fenômeno.  

Sobre essa categorização, Elias (2001) discordará, em alguns pontos, da análise 

empreendida por Ariès (1975/1977), julgando-a, muitas vezes, como um retrospecto 

puramente descritivo, parcial e romantizado. Em sua apreciação, ele irá se valer de um novo 

argumento para explicar o processo de banimento da morte durante o século XX, 

considerando-o pré-existente ao período moderno, com algumas nuances “inéditas” de 

expressão. 

O período moderno é classicamente caracterizado a partir de mudanças relativas ao 

meio econômico, com a inserção do modo de produção capitalista, ao meio político, a partir 

do fortalecimento da classe monárquica, e, por fim, ao meio social, com o surgimento de uma 
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nova classe: a burguesia. Nesse novo contexto cultural, que necessariamente resultou em um 

novo sistema de relações, diferentes formas de pensamento foram inauguradas. Sobre isso, 

Andery (2007) afirma que “a formulação de uma nova imagem do universo exigia o repensar 

de toda a produção de conhecimento, suas características, suas determinações, seus caminhos” 

(p.177). 

É neste período que se observa a construção e consolidação do pensamento científico. 

Impregnado pelos ideais de racionalidade e objetividade, o homem moderno realiza um 

esforço por fazer desaparecer qualquer resquício da dimensão subjetiva dos fenômenos 

sociais. Neste panorama, a morte, tragada pelo saber médico, saber este legitimado 

socialmente, atravessa um processo de tecnização, tornando-se uma constatação decorrente da 

impossibilidade de aplicar procedimentos curativos. Em referência às transformações 

implantadas e estabelecidas ao longo da Modernidade, Hoffmann (1993) sintetiza o impacto 

destas sobre a representação delineada em torno da morte:  

 

Toda a concepção que nasce das novas relações de produção, das descobertas, do 

desenvolvimento da ciência e do surgimento do capital como força principal de produção 

representa exatamente o contrário do que se afirmava na Idade Média. Nessa época, a promessa 

de vida eterna prolongava e ampliava o destino humano. Enquanto que, para a sociedade 

moderna, o homem vivo pode quase tudo, morto ele não é mais nada, não significa mais nada. 

Surge então a representação da morte enquanto fracasso, frustração, pois ela interrompe e 

interfere no projeto do homem moderno, um homem decidido a dominar e a transformar o 

mundo (p. 365). 

 

Confirmando esse novo perfil de significados alistados em torno do fenômeno da 

morte, Kovács (1992) relata que esse passa a se remeter a três sentidos: “fracasso, impotência 

ou imperícia” (p. 39). Nesta conjuntura, o hospital é eleito como o novo recinto da morte e a 

equipe médica como os novos guardiões da vida. Frente à impossibilidade de negar a morte, 

instala-se uma necessidade de controlá-la e dominá-la. Diante dessas intenções, a instituição 

hospitalar congrega todos os pré-requisitos necessários. Tais circunstâncias remodelam, 
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assim, todo o sentido do cuidado versado no período anterior. No lugar do aconchego 

familiar, surge a solidão do doente. Em substituição às palavras e gestos, resta o silêncio 

carregado de uma angústia anônima, impessoal, encoberta de qualquer expressão. Sobre essa 

realidade que é inaugurada na modernidade e se estende até a contemporaneidade, Kluber-

Ross (1969/1987) é enfática: “O sofrimento perdeu sua razão de ser” (p. 27).  

O panorama acima descrito está fortemente associado à determinação de novas 

condutas sociais diante da morte. As repercussões dessa nova postura implicam em atitudes 

análogas diante do luto, ao que Ariès (1975/1977) sintetiza chamando de “moderna recusa do 

luto” (p. 150). Entre elas, é possível citar uma preocupação especial para que a sociedade não 

fosse atingida pelas perturbações (emoções excessivamente fortes e insuportáveis) geradas a 

partir do contato com a morte.  

Pressupunha-se, a partir disso, que “a vida é sempre feliz, ou deve sempre aparentá-lo” 

(Ariès, 1975/1977, p.54). Tal atitude velava, deste modo, um interesse maior de não 

interromper o ritmo da cotidianidade social. O fenômeno da morte passa a se afastar 

gradativamente dos espaços de vida. Cada vez mais forte tornava-se o empenho social em 

impedir o cruzamento destas duas dimensões. 

Neste contexto, o luto sofre um processo de reedição conforme este novo lugar – o 

lugar do silêncio. Diante da proibição da expressão (emoções e sentimentos negados e 

evitados publicamente), “o luto solitário e envergonhado torna-se a única alternativa” (Ariès, 

1975/1977, p. 55), ou seja, passa-se a viver o luto em particular e às escondidas, refletindo, 

uma postura, não de indiferença, mas de fuga. Sob a lei da condenação social, as 

manifestações do luto desaparecem. É viável observar que, diante desta falsa calma, deste 

instável sossego, a experiência não mais cede à linguagem o oportuno recinto da significação. 

No lugar das palavras genuínas, difunde-se uma angústia anônima, na qual a morte e o luto 

destituem-se de qualquer valor positivo. 
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É relevante acrescentar que tal processo de interdição não era exclusivo do âmbito 

emocional, mas estendia-se também aos ritos, que se tornavam discretos, à indumentária, que 

não mais adotava uma aparência distinta daquela de todos os outros dias, e ao tempo, não 

mais destinado à vivência da experiência. E, para aqueles que, por diversas razões, não 

conseguiam cumprir à risca as recomendações acima listadas, restava apenas o lugar da 

patologia, que deveria ser tratada, abreviada e apagada. 

No tocante ao desconforto instaurado a partir da modernidade na vivência do luto, 

Elias (2001) narra que, embora haja um restrito conjunto de vocábulos que predomina nas 

verbalizações tomadas como referencial, eles mostram-se insuficientes na comunicação de 

significações autênticas do fenômeno. Sobre isto, o mesmo autor profere: 

  

A convenção social fornece às pessoas umas poucas expressões estereotipadas ou formas 

padronizadas de comportamentos que podem tornar mais fácil enfrentar as demandas 

emocionais de tal situação. Fases convencionais e rituais ainda estão em uso, porém mais 

pessoas do que antigamente se sentem constrangidas em usá-las, porque parecem superficiais e 

gastas. As fórmulas rituais da velha sociedade (...) soam caducas e pouco sinceras (...); novos 

rituais que reflitam o padrão corrente dos sentimentos e comportamentos (...), ainda não 

existem (p.32). 

 

Pouco a pouco, nota-se que esta realidade instaurou um abismo e um total 

esvaziamento entre a experiência e o discurso verdadeiro que dela possa emergir. Nestas 

novas condições, restou ao sujeito, sozinho, a árdua tarefa de produzir o gesto legítimo, ou 

seja, escapar dos aconselhamentos prévios e das receitas de comportamento, construindo algo 

autêntico na relação com o fenômeno. 

 

1.2.2. Morte e Luto: espectros existenciais. 
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A temática da morte tem sido abordada exaustivamente em diversas áreas do 

conhecimento. No campo da filosofia, o assunto sempre despertou o interesse de relevantes 

pensadores, entretanto, há que se atribuir destaque à corrente existencialista que, de maneira 

aprofundada e diferenciada, o abordou com intensidade e ineditismo (Olson, 1970; Sá, 2010).  

Sob este horizonte reflexivo – o Existencialismo, essa sessão foi desenvolvida com o 

propósito de apresentar ao leitor alguns recortes que compõem a múltipla gama de 

posicionamentos em torno da morte humana e suas consequentes repercussões sobre a vida.  

Para tanto, far-se-á inicialmente uma rápida diferenciação entre a postura advogada 

pela corrente existencial e aquela disseminada pelas escolas que a antecedem, de modo que 

seja possível compreender a unidade de pensamento que rege esta linha filosófica. Em 

seguida, a fim de enfocar a discussão no Existencialismo, algumas interpretações acerca do 

fenômeno da morte foram eleitas como significativas. Nesse sentido, os pensadores Friedrich 

Nietzsche (1844 – 1900), e Jean-Paul Sartre (1905 – 1980), além de Martin Heidegger (1889 - 

1976), sobressaíram-se dentre os demais devido ao lugar e à importância que concederam ao 

tema no âmbito de suas respectivas filosofias.   

A inclusão de Nietzsche nesta sessão deu-se a partir do entendimento não consensual 

na literatura acerca de a qual escola ele pertenceria, restando ao mesmo um lócus 

indeterminado. Mondin (1983) situa o referido filósofo alemão dentro de um dos grupos que 

foi originado como reação ao idealismo hegeliano. Nomeado de voluntarista, esse pensador e 

outros tantos, como Kierkegaard, Freud e Dilthey são agregados, em razão do conteúdo 

contestador de suas teorias, que criticavam, de maneira semelhante, o status absoluto atribuído 

à razão.  

Reale (1991), por outro lado, ao discorrer acerca das origens da corrente 

existencialista, toma “o humanismo de Nietzsche” (p. 594) como manifestação do movimento 
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existencialista. É nas obras de Kierkegaard, inclusive, que este mesmo autor localiza as raízes 

do pensamento existencialista. 

Expressas estas observações, é possível concluir que, a despeito das especificidades de 

seus sistemas de pensamentos, todos os autores acima citados têm em comum a contra 

referência na figura de Hegel (Reale, 1992). Motivos semelhantes, entretanto, não existem no 

tocante a conjunção dos mesmos à escola existencialista. Supõe-se, talvez que a busca pela 

máxima afirmação de si mesmo em detrimento de qualquer força que possa conduzi-lo ao 

contrário, no caso de Nietzsche, seja considerada como uma qualidade legitimada dentro da 

problemática singular do homem, foco da corrente em questão.   

É necessário ressaltar, portanto, que, embora a exposição de ideias desse trabalho 

esteja fundamentada na analítica existencial de Martin Heidegger (1927/2005a), julgou-se 

válido resgatar outros pontos de vista acerca desta mesma temática, esclarecendo, em 

pormenores, algumas divergências entre este e outros filósofos afins com as ideias 

existencialistas, destacando suscintamente as contribuições oferecidas pelo mesmo e, em 

última instância, enriquecendo a discussão do assunto em sua dimensão existencial.  

 Como já foi mencionado em momento anterior deste trabalho, os períodos da Idade 

Antiga e Medieval compartilharam atitudes comuns a respeito da morte. De acordo com 

Olson (1970), embora conduzidos por motivos e razões fundamentalmente distintas, os 

filósofos que vivenciaram os momentos históricos acima citados constroem um 

posicionamento tradicional acerca da morte em seus escritos.  

Apoiados por uma lógica simplista, os estóicos2, por exemplo, afirmavam que a 

ausência de consciência no estado de morte conferia motivos consistentes para não intimidar-

se ou amedrontar-se perante este fenômeno. Sócrates, expoente exemplar desta corrente de 

pensamento, remete-se à morte, ora como um estado de ausência de sofrimento, ora como 

                                                           
2 O estoicismo é uma escola da filosofia, fundada no período helenístico em Atenas, que propunha o alcance da 

felicidade por meio de obediência aos acontecimentos da natureza, expressão do poder divino (Andery, 2007).  
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transição para um novo estado de vida. De uma forma ou de outra, todas essas ideias 

convergem para posturas de calma e indiferença diante do fenômeno em questão (Olson, 

1970).  

Esse breve retorno às concepções antigas em torno da morte permite perceber que, seja 

motivado por valores humanos mais elevados, seja orientado por pilares cristãos  como a 

resignação e fé na misericórdia de Deus  o traço que unia filósofos tão distintos no tocante as 

suas concepções acerca da morte era significativo o suficiente para separá-los da corrente 

existencialista, que recusava não apenas qualquer tipo de fuga da consciência da morte, mas 

qualquer tentativa de escapar à responsabilidade para com a própria vida. 

Frequentemente censurados como pessimistas e negativistas, devido à ênfase que 

atribuíam a temas como a angústia, o vazio, o nada e a morte, os filósofos existenciais foram e 

são, ainda hoje, repreendidos sob o argumento de produzirem uma filosofia de caráter 

mórbido (Olson, 1970; Sartre, 1948). Longe de se mostrarem passivos em relação a esse tipo 

de acusação, os mesmos pensadores defendiam-se de tais críticas alegando estarem 

promovendo um chamamento radical do homem para com a própria vida. Frente a este 

desafio, entretanto, caberia ao homem responsabilizar-se pela sua própria existência, 

assumindo o ônus e o bônus da sua liberdade.  

Em outras palavras, a perspectiva existencial abandona a confortável e passiva atitude 

de culpabilização alheia pelas próprias ações, na medida em que exige do homem o 

compromisso de assumir que a vida é uma realidade plenamente e processualmente 

constituída a partir dos seus atos e suas escolhas (Penha, 1995; Sartre, 1948). Este caminho 

não abre margens para ocultamentos em desculpas, legislações ou em uma moral qualquer 

pré-fixada, mas impõe, por outro lado, uma ética norteada pela estética de uma constante 

criação. Daí, talvez, se assente parte da origem do real incômodo que tais pensadores 

provocam com suas ideias. 
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Somando-se a todos os aspectos acima listados, os pensadores inclusos nesta escola 

disponibilizam um espaço diferenciado ao fenômeno da morte no corpo de suas respectivas 

filosofias. Para os existencialistas, a morte é um acontecimento suis generis, pois enquanto 

possibilidade sempre constante, ela limita a realização de toda e qualquer outra possibilidade 

humana. Baseando-se nesta natureza particular é que, numa perspectiva existencial, a 

consciência da morte é capaz de oferecer a intensidade que a vida clama, uma vez que permite 

ao homem reavaliar a totalidade de sua existência e questionar antigos sistemas, tomando para 

si as suas prioridades e urgências legítimas (Olson, 1970; Penha, 1995). 

Embora apresente características em comum, o fenômeno da morte humana será 

particularmente tecido e moldado por cada filósofo segundo as especificidades do seu 

pensamento. Para iniciar esta exposição de tais concepções, adotou-se o critério cronológico 

de vida e morte de cada pensador, logo, o primeiro a ser abordado será Friedrich Nietzsche 

seguido de Jean-Paul Sartre. Finalizar esta sessão com Sartre deve-se também ao fato de que, 

em oposição a Heidegger, aquele é considerado um exemplo representativo de um conjunto 

de pensadores que compactuam de uma compreensão acerca da morte discordante da 

concepção heideggeriana (Olson, 1970). 

Abbagnano (2000) assinala que, para Nietzsche, “A vida é dor, luta, destruição, 

crueldade, incerteza, erro. É a irracionalidade mesma: não tem, no seu desenvolvimento, nem 

ordem nem finalidade, o acaso domina-a, os valores humanos não encontram nela nenhuma 

raiz” (p. 68). Ainda que ratificando uma postura de completa negação frente à presença de 

fundamentos sobrenaturais diante da existência humana, Nietzsche não irá assumir uma 

atitude de renúncia e abandono perante a vida (Franco & Borges, 2007; Giles, 1975).  

Em contraposição, toda a filosofia nietzschiana voltar-se-á para um movimento de 

afirmação da vida. Tal réplica será manifestada, sobretudo, por meio da figura de Dionísio, 

símbolo grego que representará todo o seu esforço de advocacia pela vida. A personagem 
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supracitada manterá uma atitude superior diante de todos os limites humanos, não admitindo 

qualquer um que se apresente como insuperável. Em razão de tal postura, Nietzsche rejeitará, 

a princípio, versar sobre a ideia da morte. Sobre isso, Abbagnano (2000) ratifica ainda: 

 

Nietzsche quis atingir e realizar o infinito para o homem e no homem. Quis que o homem 

reabsorvesse em si mesmo e dominasse o infinito poder da vida. Por isso a aceitação da vida e 

do mundo não é para Nietzsche a aceitação do homem como criatura finita: não pretende 

fundamentar as positivas capacidades humanas na sua própria limitação, senão procura 

transferir para o homem a infinidade e a limitação do seu poder (p. 81-82). 

 

É necessário lembrar, entretanto, que o legado deixado por Nietzsche não está disposto 

dentro de um sistema. Seu pensamento, diferente de outros filósofos, foi delineado por meio 

de ensaios, cartas e poemas, característica esta que confere um estilo bastante diferenciado aos 

seus escritos. Giles (1975) afirma que procurar um espaço ou conceito central na obra deste 

filósofo seria uma tarefa sem sucesso. Por outro lado, é possível dizer que uma das razões que 

parecem orientar a obra deste pensador reside no forte desejo de alcançar as raízes que 

fundamente a existência humana. 

Na consecução desta atividade, Nietzsche empreende fortes críticas à moral cristã, 

uma vez que a mesma era a principal propagadora de atitudes de desapego, abnegação, ou 

aniquilamento pessoal (Mondin, 1983). Para Nietzsche, o homem encontra-se em um nível de 

paridade diante dos animais. O motivo que o eleva a uma posição diferenciada deve-se a sua 

potencialidade para cultivar a própria natureza. Para tanto, faz-se necessária a proposição de 

valores que o oriente na realização deste objetivo. Observando-o por este prisma, é possível 

compreender o pouco interesse de Nietzsche em relação à temática da morte. 

 Nos poucos escritos nos quais ele tece algumas considerações sobre o fenômeno, 

Nietzsche parece caminhar em busca de outro trajeto que o conduza a uma interpretação 

original da morte, logo, produzindo novas formas de se relacionar com a mesma. Neste 
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empreendimento dirigido a uma mudança conceitual e de atitude, ele discorre duas maneiras 

opostas de morrer (Nasser, 2008).  

A primeira delas, qualificada como a “morte covarde”, diz respeito ao tipo de morte 

que se permite que aconteça a partir da simples imposição do tempo, sem questionamentos, 

com tranquila passividade. Em outras palavras, ela acontece diante da simples aceitação da 

morte como um fardo irrefutável. No outro extremo, o mesmo autor propõe uma morte 

voluntária, como resultante de uma escolha autêntica e desejada (Nasser, 2008). É pertinente 

notar que, embora Nietzsche tenha buscado reconhecer o valor positivo desta última forma de 

pensar a morte como uma maneira de autoafirmação, isso não o isentou de sofrer críticas de 

estar propagando uma apologia ao suicídio, possibilidade de interpretação implícita em seu 

raciocínio. 

É interessante ressaltar, neste momento, a similaridade entre Nietzsche e Sartre, que 

será abordado mais a frente, no tocante às análises realizadas pelos três filósofos acerca do 

poderoso impacto da doutrina cristã como força formadora de uma atitude de fraqueza e 

redenção em relação à morte (Gomes, 2011; Nardi, 2009; Nasser, 2008). Nietszche dirige um 

forte juízo de valor aos costumes e cultura cristã. Em seu entendimento, a postura de desistir 

ou resignar-se diante da morte, com fins de alcançar outra vida de natureza distinta, 

estimulada por esse credo, estava extremamente vinculada ao que ele denominou de “morte 

covarde” (Nasser, 2008). Sartre, de maneira análoga, também contestará fortemente o uso da 

religião como forma de enfrentamento da morte, sendo reconhecido, inclusive, como aquele 

que fixou as bases do existencialismo ateu (Nardi, 2009).  

Nos dois, portanto, é possível notar a forte apreciação negativa no que se refere ao 

modo cristão-católico de se relacionar com a morte. Em consequência disso, eles, respeitando-

se suas particularidades conceituais, demonstram buscar proposições alternativas de se 

relacionar com a morte. Nietzsche, em particular, prezou por um caráter mais positivo e 
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integrativo da morte à vida e, nesse sentido, tornou-se uma forte referência no olhar que 

Heidegger conservou sobre o fenômeno (Olson, 1970).  

Para finalizar essa sessão, o texto prossegue com a apresentação das ideias de Jean-

Paul Sartre que, no tocante à temática da morte, posicionou-se de forma contrária ao 

pensamento de Heidegger. Um dos principais pontos de tensão entre os referidos autores se 

assenta nas opiniões contrárias que ambos propõem a respeito da morte se efetivar como um 

projeto pessoal que singulariza a existência humana.  

Em texto de sua autoria dedicado ao assunto em questão, “Minha morte”, Sartre 

(1943/1997) abordou o seu pensamento utilizando-se das máximas heideggerianas para 

sustentar sua contra argumentação e sua opinião. Com base, sobretudo, neste documento e 

com o auxílio, em paralelo, de outros autores (Cox, 2007; Oliveira, 2009; Olson, 1970; 

Schneider, 2011) que releram as obras dos referidos filósofos e confirmaram algumas 

compreensões, serão destacadas algumas pontuações sobre o assunto. 

A primeira tarefa empreendida por Sartre consiste em por em dúvida a afirmação 

heideggeriana de que a morte é a única experiência que ninguém pode realizar no lugar de 

outra pessoa. Partindo do ponto de vista do “cogito”, ou seja, da consciência3, Sartre observa e 

assinala outras possibilidades “únicas” capazes de serem vividas pelo homem, retirando da 

morte, portanto, qualquer status de particularidade dentro da existência humana. Em outras 

palavras, a morte confirma-se apenas como um dentre vários outros acontecimentos que 

podem ser experimentados individualmente pelo homem.  

De maneira sucinta e objetiva, Sartre (1943/1997) parece querer comunicar que, no 

âmbito humano, “não há qualquer virtude personalizadora” (p.665) que possa emergir em 

                                                           
3 O fenômeno da consciência na ontologia sartreana em nada se aproxima da concepção racionalista fundada por 

Renés Descartes. Influenciado pelo referencial fenomenológico de Husserl, Sartre rompe com o pensamento 

grego/ocidental e constrói sua compreensão da consciência a partir de um ponto de vista relacional, ou seja, na 

qual ela só existe na medida em que se encontra em relação com algo (Schneider, 2011). Sua visão, portanto, 

toma o fenômeno da consciência como o estatuto central da subjetividade que constitui a realidade, em outras 

palavras, o fundamento ontológico do conhecimento. 
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decorrência da experiência da morte. Desta forma, ele inicia o seu trajeto de desconstrução da 

premissa heideggeriana de que a morte se configuraria como o único caminho capaz de 

possibilitar o acesso a uma existência autêntica, última e verdadeira.  

Na continuidade de sua arguição em oposição a Heidegger, Sartre (1943/1997) aborda 

o tópico da antecipação heideggeriana da morte, refletindo sobre as impossibilidades desta 

espera. De acordo com Olson (1970), a reflexão de Sartre o conduziu à existência de três tipos 

possíveis de morte: a morte como um meio ou instrumento para atingir um fim, como nos 

exemplos suicidas e de mártires; a morte como um acontecimento próximo, definido por 

circunstâncias específicas (adoecimento ou condenação) e a morte imprevista ou repentina.  

Embora bastante distintas entre si, as três formas acima citadas comungam de uma 

impossibilidade em comum de significar a vida pregressa. Com exceção dos casos de 

adoecimento e condenação, os quais demarcariam temporalmente a chegada da morte, Sartre 

nega a possibilidade de aguardar a morte em qualquer outra ocasião. Para ele, portanto, a 

condição inexequível de o futuro se projetar retira do homem a alternativa de significar a vida 

como um todo (Olson, 1970).  

Ainda que reconhecendo o seu caráter certo e inevitável de situação limite frente à 

vida, Sartre pontua que a morte constitui-se em um evento que carrega, de maneira 

concomitante, o atributo da improbabilidade. Para ele, portanto, a morte “pertence à categoria 

do impedimento imprevisto, do inesperado” (Sartre, 1943/1997, p. 656), ou seja, daquilo que 

não se pode prever, visto que sua chegada é indeterminada. Essa imprecisão temporal acerca 

do seu aparecimento tornaria a morte um fenômeno impassível de ser esperado. A 

especificidade da morte, por outro lado, residiria na sua capacidade de surpreender a todos, 

conferindo ao acaso o papel de determinante máximo de sua ocorrência.  

Uma vez apresentadas as ideias iniciais de Sartre em torno da morte, é possível 

agregá-las em um só entendimento que resume o posicionamento deste filósofo, 



63 

 

posicionamento este que o afasta drasticamente de seu contemporâneo, Martin Heidegger. O 

enfoque de Sartre (1943/1997) sobre a morte pode ser melhor esclarecido pelas palavras do 

próprio autor, retratada no trecho abaixo: 

 

(...) esta perpétua aparição do acaso no âmago dos meus projetos não pode ser captada como 

minha possibilidade, mas sim, ao contrário, como nadificação de todas as minhas 

possibilidades, nadificação essa que já não mais faz parte de minhas possibilidades. Logo, a 

morte não é minha possibilidade de não mais realizar presença no mundo, mas uma nadificação 

sempre possível de meus possíveis e que está fora de meus possíveis (p. 658). 

 

Para Sartre, a morte consiste no evento que ratifica a nadificação, ou seja, o 

impedimento de toda e qualquer outra possibilidade. Dito de outro modo, a morte é uma 

nadificação sempre possível dos meus possíveis, visto que sua ocorrência se afirma como 

passível de se concretizar a qualquer momento, e que está fora de meus possíveis, na medida 

em que ela se situa no conjunto de eventos que não se pode esperar, uma vez que é, em última 

instância, um acaso. Sartre acreditava que por se tratar de um acontecimento determinado por 

motivos externos, que não detém a anuência de nossa escolha, logo, anula nossa liberdade, a 

morte impede a conclusão de qualquer outro projeto e, em consequência, priva o ser humano 

de destinar sentido à vida (Nardi, 2009).  

Antes de dar prosseguimento à trajetória delineada por Sartre em torno da morte, há 

que se reservar, ainda que de maneira sucinta, visto não ser esse o objetivo deste capítulo, um 

breve espaço para o resgate de algumas noções fundamentais de sua ontologia, tais como em-

si, para-si, liberdade e projeto, a fim de que suas declarações acerca do fenômeno da morte 

humana sejam melhor interpretadas.  

Sartre propõe em sua ontologia duas grandes regiões ou posições de base. A primeira 

– em-si – faz alusão às coisas do mundo, que não possuem sua existência atrelada à realidade 

humana, ou seja, são independentes. Refere-se, em resumo, ao aspecto objetivo irredutível 

que compõe a realidade. A segunda – para-si – diz respeito à consciência, outro componente 
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formador da realidade, de natureza relacional e subjetiva, responsável pela organização e 

atribuição de sentidos no mundo (Schneider, 2011).  

Embora absolutas, se consideradas individualmente, essas duas noções comportam 

uma relação entre si. Tal conecção manifesta-se, sobretudo, quando se assume a condição 

humana como expressão ilustrativa, condição esta referendada pelo próprio Sartre, como 

“totalização perpétua do em-si-para-si” (Sartre, 1943/2000, p. 60). A visão de homem 

edificada pela ontologia sartreana toma-o como uma existência em constante movimento, 

cerceada por alguns limites que interferem continuamente em sua constituição, a saber: 

presença no mundo, trabalho, convivência com outros e a característica de ser mortal 

(Schneider, 2011).  

Nesta conjuntura marcada por uma permanente modificação e atravessada pelo 

aspecto do tempo, o homem jamais alcançaria uma síntese. Conclui-se, assim, que conforme a 

ótica sartreana, em razão da sua qualidade de vir-a-ser, atingir um estado de totalização, em 

qualquer momento de sua vida, mostra-se uma tarefa impraticável para o ser humano. Sartre 

afirma que “o para-si é o ser que exige sempre um depois” (Sartre, 1943/2000, p. 662), desta 

forma, o acontecimento da morte  mesmo para aqueles que a buscam, como é o caso dos 

suicidas  perderia qualquer espaço de produção específica de sentido ao para-si, visto que, 

uma vez consumado, destituiria o para-si da sua capacidade de significação no povir.  

É possível perceber que Sartre nega insistentemente a possibilidade da morte servir 

como elemento disparador de qualquer sentido da vida humana. Sobre esse insistente 

posicionamento do autor, Oliveira (2009), resume: “Sartre refutou toda concepção que 

possibilitasse defender a morte como fundamento da existência humana, ou como vetor de 

individualização, ou ainda conferisse algum significado ao fato de morrer” (p. 57). 

Em cada processo reflexivo-construtivo vivenciado pelos filósofos, estes costumam 

eleger um conceito de destaque, o qual acaba por ocupar um espaço central na sua teoria. Na 
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filosofia sartreana, uma dessas noções fundamentais parece se remeter à condição de 

liberdade do homem. Para ele, quer no nascimento, seja porque ainda não realizou nada, quer 

na morte, seja porque não o realizará mais, o homem encontra-se sob a condição de nada ser 

(Oliveira, 2009). Exceto nessas duas situações, a liberdade se consumaria ao longo de toda 

existência na tarefa de realizar escolhas.  

Conforme este entendimento, o homem realiza-se e faz-se no mundo, projeta-se em 

direção a um determinado fim todas as vezes em que exercer sua autonomia de escolha frente 

uma dada situação. Cada escolha, por sua vez, realizada em contextos particulares, volta-se 

para um fim, na direção de um projeto. Este se concretiza, portanto, nas escolhas e nas 

relações que o homem realiza para si e para o outro, na medida em que cada feito gera 

possibilidades de efeito sobre si mesmo e todos os demais homens (Schneider, 2011). 

Finalizada a tarefa de apresentar alguns conceitos sartreanos, torna-se mais sustentável 

dar continuidade com as considerações tecidas pelo filósofo em torno da morte, resgatando, 

em especial neste momento, alguns apontamentos feitos pelo pensador a respeito da vida que 

morre tomando-se como referência aqueles que permanecem vivos.  

Sartre é enfático ao afirmar que a vida morta é uma vida da qual outro sobrevivente se 

torna “guardião” (Sartre, 1943/2000, p. 663). Ao atribuir tal qualificação à vida morta, ele 

parece indicar a diferença que reside nestes dois momentos: à vida, pertence a capacidade 

inerente de produzir sentido de maneira contínua; na morte, ao contrário, cessam as mudanças 

internas, dela, nada mais pode nascer ou surgir, residindo no meio externo sua única 

possibilidade de transformação. O sentido da vida daquele que morre encontra-se, assim, sob 

total domínio daqueles que ficam, cabendo aos mesmos reconstituir, ou não, a vida daquele 

que não mais vive por meio de lembranças, fatos e produções. Nesta conjuntura, Sartre 

entende que o para-si dispõe da faculdade e da responsabilidade de se posicionar em relação 
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aos mortos a partir de atitudes de afastamento ou aproximação, organizando-os “em vastas 

massas anônimas ou em individualidades distintas” (Sartre, 1943/2000, p.664).  

Para Sartre, os que vivem têm a missão de avaliar a importância daqueles que morrem 

e definir, por sua vez, esta nova existência de morto. Partindo deste entendimento de que os 

que morrem têm o sentido de sua existência atrelado ao outro, Sartre conclui que a morte não 

poderia pertencer à estrutura ontológica do para-si. Ele situa a morte na esfera da facticidade, 

daquilo que pertence à dimensão dos fatos externos, sobre os quais o homem não detém o 

controle. Como uma simples contingência, a morte estaria, portanto, destituída de qualquer 

caráter peculiar. 

Diferentemente de Heidegger, que une as dimensões da morte e da finitude, Sartre 

(2000) propõe uma separação dessas noções, atribuindo somente à última a característica de 

estrutura ontológica humana. Conforme o seu raciocínio, a finitude se anuncia nos atos de 

escolha, referindo-se à irreversibilidade da temporalidade, à condição de que o projeto rumo a 

uma escolha exclui necessariamente outras.   

Antes de prosseguir na condução dessa discussão, exclusivamente em torno da 

analítica existencial de Heidegger, faz-se necessário pontuar uma percepção que parece 

aproximar os dois filósofos eleitos nesta sessão na maneira de versarem sobre a temática da 

morte. Ainda que de forma particular, os dois parecem tratar da morte aproximando-a de um 

fato, ou seja, considerando-a como um acontecimento situado pontualmente no tempo. A 

“morte”, portanto, e não o “morrer”  que se confirma e se realiza no tempo ao longo de toda 

a existência  é eleita como objeto concreto de discussão em Nietzsche e Sartre. Longe de 

pretender investigar as razões individuais de cada um deles para este tipo de abordagem, 

busca-se aqui tão somente destacar essa característica que os aproximam entre si e os 

distanciam de Heidegger.  
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De uma maneira particular, nota-se, ainda, que alguns pontos de cada filosofia 

anteriormente reportada parecem ter se mostrado como elementos mobilizadores de outro 

olhar, ou melhor, de outra lógica de pensamento articulada por Heidegger, propiciando-lhe 

um deslocamento mais abrangente e aprofundado em sua filosofia. Sobre essa qualidade 

diferencial da filosofia heideggeriana, a próxima sessão foi construída privilegiando o alcance 

da temática da morte e suas repercussões no fenômeno do luto. 

 

1.2.3. Morte e Luto: uma perspectiva heideggeriana. 

 

É preciso que fique claro que, de acordo com seus escritos, Heidegger nunca teve a 

intenção de se debruçar, de forma específica e direta, sobre o comportamento dos homens 

perante o luto (Santos & Sales, 2011).  Certo de que a questão do Ser havia sido um assunto 

abordado de maneira equivocada por toda a Filosofia que o antecedera, Heidegger edificou o 

seu pensamento numa ontologia de resgate do Ser (Werle, 2003), envolvendo nesta, inclusive, 

a questão do não ser, ou seja, do nada.  

Esse último tema, em particular, que desvela a compreensão heideggeriana acerca da 

morte é o foco desta sessão. É pertinente ressaltar, neste momento, que nesta pesquisa não se 

pretende elaborar uma discussão conceitual sobre o fenômeno da morte, nem ainda produzir 

uma reflexão sobre esta experiência, do ponto de vista daquele que adoece gravemente. A 

ênfase deste trabalho se situa na vivência daquele que precisa conviver com a morte do outro. 

Nesse sentido, pretende-se estabelecer inovações na maneira de compreender a vivência do 

luto, tomando como referência a possibilidade da morte do outro se apresentar ao homem 

enquanto situação de encontro com sua própria condição de finitude, bem como mobilizar 

repercussões diversificadas em sua vida. 
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 Antes de abordar a temática acima referida, faz-se necessário percorrer um caminho 

semelhante àquele realizado por Heidegger. Desta forma, para auxiliar o leitor na condução 

do pensamento heideggeriano e facilitar o entendimento da sua proposição filosófica, optou-

se por revisitar alguns conceitos que funcionam como sustentáculos dessa teoria. Ao longo 

deste percurso, que se inicia no próximo parágrafo, há, sobretudo, um constante esforço em 

construir um autêntico diálogo com o pensamento heideggeriano, recorrendo-se, sempre que 

possível e necessário, aos seus questionamentos e suas afirmações, bem como avançando 

nesta caminhada de novas interrogações e novas proposições. 

Em seu empreendimento intelectual, o ponto de partida de Heidegger encontra-se na 

original compreensão oferecida por ele ao homem, ser concebido a partir da diferenciação, 

que o separa drasticamente dos demais entes, devido à sua capacidade singular e genuína de 

questionar e compreender a si e ao mundo, bem como da indissociação, que o reposiciona 

diante do mundo de um modo constantemente integrado.  

Para agregar todos esses sentidos numa só unidade lingüística e, sobretudo, para 

romper com todos os sentidos remanescentes, Heidegger vê-se forçado a criar uma nova 

nomenclatura. Deste fecundo processo criativo, surge o Dasein, frequentemente traduzido 

para o português como ser-aí, ser-no-mundo ou pre-sença. Em um de seus escritos, essa 

condição característica do Dasein se revela de forma simples e objetiva, ao afirmar que:  

 

O ser-aí não apenas tem, de certo modo, uma ligação com o mundo (...); ao contrário, a ligação 

com o mundo é um traço essencial do ser-aí mesmo e, porque não dizer, é a sua constituição 

essencial marcante. Ser-aí não significa nada senão ser-no-mundo (Heidegger4, 2008, p. 324).  

 

Em consonância com a perspectiva fenomenológica e alterando drasticamente a 

clássica divisão entre homem e mundo, fundada pelos gregos e atualizada pela filosofia 

                                                           
4 O livro “Introdução à filosofia” consiste em registro do curso de mesmo nome, ministrado por Heidegger, no 

período de 1928-29, na universidade de Freiburg. No ano de 2008, esta obra foi publicada originalmente no 

Brasil, critério este que norteou sua referência neste trabalho.  
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moderna, Heidegger busca superar a fragmentação do fenômeno humano, afirmando que o 

Dasein “é o ser do entre” (Heidegger, 1927/2005b, p.186). Posto desta forma, ele revela esta 

qualidade existencial, paradoxal e inerente, ou seja, ontológica à relação entre homem e 

mundo, implícita no Dasein (Critelli, 2007; Werle, 2003). Frente a esta consideração, nota-se 

que esta circunstância de pertencimento simultâneo entre homem e mundo existe dentro de 

um parâmetro fluido e relacional (Sá, 2010).  

Ser-no-mundo, concebido como uma estrutura ontológica fundamental do modo de ser 

do homem, indica a inseparabilidade deste e da realidade que o cerca. Estar em não diz, 

portanto, de uma ocupação estritamente física de um objeto dentro de um espaço, retirando de 

ambos (homem e mundo) a natureza de entes exclusivamente objetiváveis. Estar-no-mundo 

significa, antes de tudo, habitar o mundo (Heidegger, 1986, p. 54), ou seja, o homem tem 

mundo e o mundo que existe no homem é, em última instância, o mundo que ele cria, na 

medida em que se relaciona com ele (Werle, 2003).  

Nesse sentido, nota-se uma clara distinção entre o ser humano e as coisas, uma vez 

que aquele é mediado não somente pelo campo da necessidade, mas, principalmente, pela 

condição de possibilidade, ou seja, de transcendência, de projetar-se a cada instante. Isso 

significa dizer, em outras palavras, que o Dasein é o homem, lançado no mundo, que se revela 

cotidianamente nas condições imediatas e finitas de sua existência, em sua relação com os 

outros semelhantes e em seus afazeres. Dentro deste novo horizonte compreensivo que acolhe 

o homem a partir de novos parâmetros referenciais, a investigação implica necessariamente 

novos direcionamentos no entendimento daquilo que constitui o ser.  

O pressuposto fundamento da abertura que rege o Dasein conduziu Heidegger 

(1927/2005c) ao encontro de três modos constitutivos e co-originários do mesmo. Também 

chamadas de estruturas existenciárias fundamentais, os caracteres ontológicos da disposição, 
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compreensão e discurso são os responsáveis pelo arranjo de diversificados modos de ser do 

Dasein no mundo.  

Segundo Heidegger, toda impressão sobre o mundo está carregada por emoções, afetos 

e sentimentos, os quais estão diretamente relacionados ao contexto no qual cada ser humano 

está instalado. A essa condição humana, Heidegger nomeia de Befindlichkeit, traduzida de 

maneira eclética para o português como disposição ou humor. Ao se dedicar exclusivamente à 

exploração dessa estrutura, Gendlin (1978/1979) a descreve como uma condição pré-

compreensiva, logo, envolve o campo da experiência para além do que a linguagem é capaz 

de traduzir.   

Em conformidade ao entendimento prévio do ser-no-mundo como algo não 

dicotômico, Heidegger (1927/2005c) nega qualquer proposta de localização da disposição em 

termos de uma natureza interna/externa. Nesse sentido, a disposição afetiva advém do lugar 

(micro ao macrossocial) que cada um ocupa no mundo bem como da forma como esse mundo 

vem ao seu encontro, interferindo previamente no seu olhar interpretativo sobre o mesmo. Do 

ponto de vista ôntico, a disposição traduz-se em estados de ânimo que remetem 

frequentemente a sentimentos e afetos que atingem o homem.   

Em sintonia imediata com a estrutura fundamental anterior, nasce a compreensão, ou 

seja, abertura para significar situações, estados, pessoas e acontecimentos. Por meio dela, 

emerge a dimensão hermenêutica humana de conferir sentido ao mundo. Consiste na primazia 

vivencial e sensível do vir-a-ser humano, da qual derivam intuições, percepções e 

pensamentos. Para prevenir que haja desentendimentos entre conceito e o da interpretação, é 

propício também elucidar este último ao leitor.  

Interpretação, no sentido heideggeriano, “funda-se, essencialmente, numa posição 

prévia, visão prévia e concepção prévia” (Heidegger, 1927/2005c, p. 207), logo sempre estará 

relacionada a uma conjuntura anterior que detém pressuposições sobre o fenômeno, surgindo 
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de um movimento posterior à compreensão. Desta diferenciação entre interpretação e 

compreensão, brota na analítica de Heidegger uma segunda distinção – entre significado e 

sentido. Sabendo-se que é sobre este último que as investigações fenomenológicas se 

orientam, cabe enfatizar qual o entendimento que Heidegger (1927/2005c) admite sobre o 

mesmo: “Sentido é um existencial da pre-sença e não uma propriedade colada sobre o ente, 

que se acha por ‘detrás’ dela ou que paira não se sabe onde, numa espécie de reino 

intermediário” (p. 208). Sentido, portanto, é característica errante no mundo humano.  

Por fim, Heidegger completa a tríade existenciária a partir do discurso, como estrutura 

fundamental que se refere à linguagem. Por meio da rede de relações de sentidos que se 

configura na relação homem-mundo, este alcança o recurso de expressão da sua existência. 

Frente ao conhecimento acima declarado acerca dessas três estruturas fundamentais da 

existência, Heidegger alerta que a expressão das mesmas, no campo ôntico das ações, revela-

se por meio de alguns modos típicos de comportamento. No universo da cotidianidade, Sá 

(2010) sintetiza o regime do “impessoal” descrito por Heidegger como aquele que predomina 

nas relações humanas:  

 

A ausência de surpresas e a evidência caracterizam a ocupação e a preocupação cotidianas. O 

modo de falar e escrever descomprometido (falatório e escritório), a forma despersonalizada e 

insaciável de lidar com o novo para preservar o conhecido, evitando as transformações 

(curiosidade), constituem o modo de ser cotidiano do Dasein (p. 185). 

 

Para Heidegger, a forma como a existência se apresenta no dia a dia afasta o Dasein 

do seu modo de ser mais próprio, favorecendo a ele diversas formas de encobrimento e 

esquecimento do Ser. Vale salientar que, embora comum, o modo de estar no mundo de forma 

imprópria não diz respeito a uma característica fixa e imóvel. A cada situação, o ser humano é 

convidado a existir de maneira própria ou imprópria, podendo circular entre esses modos de 

expressão, diante de diferentes contextos. Sob essa problemática que envolve a autenticidade 
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e inautenticidade do homem no mundo, nasce o posicionamento heideggeriano diante da 

morte e de tudo que a ela se refere em alguma medida. 

Heidegger (1927/2005a) propõe em seus escritos que a humanidade relaciona-se 

frequentemente com a morte de uma forma bastante técnica. Desde que começa a existir, o 

Dasein é-para-a-morte em constante condição de imprevisibilidade, mas tal conhecimento 

costuma ser vivido de maneira impessoal na cotidianidade, por meio de posturas 

tranquilizadoras a respeito da morte, que substituem a coragem de enfrentá-la (Heidegger, 

1927/2005a). Nesse sentido, Pompéia e Sapienza (2010) complementam afirmando que 

estamos “esquecidos da fragilidade da vida, instalamo-nos numa impressão de que ela está 

garantida, para sempre disponível, e, por isso, pode ser descuidada” (p. 85). Resumindo, o 

modo cotidiano da pre-sença com-vive com a morte como um evento banalizado que não 

desperta surpresa. 

Longe de se apresentar como um entendimento retrógrado, essa análise heideggeriana 

vem se confirmando e se solidificando ao longo do tempo, mostrando-se extremamente atual 

na sociedade contemporânea. Percebe-se por outro lado que, embora a postura bastante 

comum de se referir à morte em terceira pessoa, como um evento distante, desconectado e 

desligado da realidade humana conserve-se e se fortaleça no decorrer do tempo, alguns 

fenômenos pertencentes à vida insistem em se impor, contrariando os modos de ser 

prevalentes na cotidianidade.  

A realidade do adoecimento grave ou a morte de alguém próximo e/ou significativo, 

por exemplo, desperta o homem do familiar estado de calmaria e segurança, relembrando sua 

natureza mortal e rompendo drasticamente o modo de ser habitual de se relacionar com a 

morte. Na temática do câncer infantil, por exemplo, os estudos são unânimes em afirmar que 

o impacto da doença ou das técnicas reservadas ao seu controle e extinção costuma 

desencadear um sucessivo conjunto de “tsunamis” na tranquila realidade daqueles que 
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diretamente ou indiretamente são afetados pela patologia (Angelo, Moreira & Rodrigues, 

2010; Beltrão, Vasconcelos, Pontes & Albuquerque, 2007; Deitos & Gaspary, 1997; Santos & 

Gonçalves, 2008). 

Quer nas suas tonalidades mais brandas, quer na sua expressão mais violenta, a 

presença da doença crônica ou fatal esconde consigo a companhia silenciosa da possibilidade 

da morte. Neste cenário, a palavra morrer adquire, inevitavelmente, um novo sentido – um 

sentido pessoal, particular e intransferível. É deste sentido que Heidegger se atreve a 

discorrer, sentido sempre presente e renegados, mas que, em alguns casos, emerge e irrompe à 

vida sem pedir licença. 

Para Heidegger (1927/2005a), a inconclusão é uma das características fundamentais 

do Dasein, vinculada diretamente ao seu atributo de abertura, de poder-ser. Dentre tantas e 

diversas possibilidades, a morte situa-se como uma, em especial, devido ao seu caráter sempre 

iminente e imprevisível de se concretizar na vida humana. Sobre a certeza insuperável da 

finitude humana, compreensão decorrente do fenômeno da morte, Heidegger afirma: “A 

morte é, em última instância, a possibilidade da impossibilidade absoluta da pre-sença” 

(Heidegger, 1927/2005a).  

Ao partir desta irrevogável afirmação, ele conclui que, somente no reconhecimento 

desta característica constitucional, o homem será capaz de legitimar sua vida, alcançando uma 

real autenticidade. Ao admitir para si mesmo que a dimensão do tempo restringe a sua 

existência, o homem torna-se capaz de apreender a responsabilidade pela maneira que assume 

viver (Cox, 2007; Inwood, 2000; Michelazzo, 2002; Stephan, 2002). Esta atitude, que reúne 

presente, passado e futuro numa só compreensão, mostra-se como a grande dificuldade diária. 

Frente à certeza da finitude, como “possibilidade de poder não estar mais pre-sente” 

(Heidegger, 1927/2005a, p. 32), abre-se uma janela de contato com a “angústia” (Heidegger, 
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1927/2005a, p. 33), que, por sua vez, faz emergir a experiência do “vazio” (Critelli, 2007, p. 

136). 

Acerca do conceito de angústia, localizada em Sartre na inevitável imposição 

existencial de escolher para ser, Heidegger radicaliza sua compreensão, na medida em que 

este a afasta de qualquer patamar meramente ôntico, clamando-lhe sua gênese ontológica na 

condição de finitude (Gomes, 2011; Heidegger, 1927/2005a; Inwood, 2000; Olson, 1970).  

Segundo a tese defendida por Heidegger, na angústia, diferente de outros existenciais, 

não se observa um alvo determinado a partir do qual seja possível eliminá-la (Werle, 2003). 

Esta qualidade, que a impede de se ligar a qualquer outro ente, produz-lhe uma 

indeterminação originária. Embora seja recorrentemente “abafada” na convivência cotidiana, 

ou mesmo equivocadamente compreendida como sensações e sentimentos comuns de medo 

ou temor, a angústia remete-se ao fenômeno que aparece quando, do Dasein, se retira toda e 

qualquer possibilidade de sustentação significativa do ser no mundo (Critelli, 2007).  

Enquanto disposição fundamental da existência humana, a angústia brota, portanto, da 

condição de inospitalidade do ser-aí, condição esta indissociada, para Heidegger, do 

fenômeno da morte, esteja ele próximo ou não de se realizar. Para Heidegger (1927/2005a, 

p.50), “o ser-para-a-morte é, essencialmente, angústia”. Nesse sentido, para escapar das 

possibilidades habituais e corriqueiras oferecidas pelo mundo e a fim de buscar ou alcançar 

modos de ser mais próprios, Heidegger requer do homem o irremediável encontro antecipado 

com a morte.  

É exatamente nesta seara que se encontram suas mais conhecidas discordâncias em 

relação a Sartre. Para melhor compreender onde nasce a origem desse conflito, faz-se 

necessário informar que o debate entre ambos se assentava em duas teses centrais: a dimensão 

singular atribuída à consciência da morte no decorrer da existência humana e a imposição de 
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não somente reconhecê-la e aceitá-la, mas almejá-la como condição de significação total da 

vida (Olson, 1970). 

A primeira delas discorria sobre o valor da consciência da morte enquanto forma 

decisiva de particularizar e individualizar a vida. De acordo com Heidegger, a morte exerce 

uma função insubstituível na existência humana, daí decorre a centralidade da importância 

conferida à mesma. Como já foi mencionado na sessão anterior deste texto, Sartre mantinha-

se em completa oposição a este tipo de pensamento. Para ele, a autenticidade humana só 

poderia encontrar morada nos atos de decisão moral que competiam ao homem (Cox, 2007; 

Olson, 1970; Oliveira, 2009). A morte, em seu entendimento, vista como limite absoluto de 

toda e qualquer possibilidade, se comparada aos demais eventos humanos, não se mostrava 

merecedora de nenhuma posição privilegiada, logo, para ele, o célebre argumento 

heideggeriano de que “ninguém pode assumir a morte do outro” (1927/2005a, p. 20) não 

detinha força suficiente para outorgar um patamar extraordinário à morte.  

No tocante ao segundo ponto de discórdia entre Sartre e Heidegger, a problemática 

situava-se no referencial primordial da finitude. Apesar de não ignorar a condição definitiva 

da morte, Heidegger buscou superá-la e nisto se encontra o avesso de sua perspectiva 

filosófica, que aspirava avançar na compreensão existencialista do referido fenômeno. Se por 

um lado, Heidegger não nega as expressões de medo e dor que a morte desperta, repercussões 

estas que foram insistentemente abordadas por outros filósofos, por outro, não se contenta 

também em estacionar nesse entendimento. Nesse sentido, Heidegger julgava que não bastava 

aceitar tais demonstrações afetivas, mas era preciso ir ao encontro delas, a fim de que esta 

experiência proporcionasse o alcance da totalidade que não alcançamos regularmente na vida 

cotidiana.  

É neste ponto que Sartre discorda veementemente de Heidegger, pois para ele “o 

sentido de cada projeto na série de projetos que constitui a vida, não pode ser completa e 
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definitivamente estabelecido antes da morte” (Olson, 1970, p. 237). De outra forma, Sartre 

busca dizer que é impossível conhecer o significado integral de todos os projetos que se 

desenham e se efetivam em vida, uma vez que a morte é simplesmente um limite externo com 

o qual nos deparamos enquanto buscamos nossas metas.  

Apesar de tentadora, a opinião de Sartre desperta dúvidas e algumas interrogações. O 

entendimento que ele tece acerca do argumento heideggeriano da totalidade, por exemplo, é 

compreendido como um verdadeiro ajuste de contas. Sobre isso, Olson (1970), ratifica 

dizendo que para Sartre “é impossível contemplar nossa vida na perspectiva do último termo, 

com plenitude e exatidão suficiente para torná-la uma totalidade significativa” (p. 233).  

Parece, então, que a interpretação sartreana da ideia heideggeriana de “totalidade” se 

aproxima da compreensão que se tem de “plenitude”. Aliada a ela, percebe-se também uma 

perspectiva de fechamento e enclausuramento, da qual não parece possível escapar.  

Heidegger (1927/2005a) afirma que ao sofrer a perda do outro, o homem não tem a 

capacidade de acessar a experiência vivida por aquele que morre, entretanto, como ser de 

relação com os outros, aquele que fica pode experimentar a perda ou ausência do outro em seu 

si mesmo e as repercussões destas em seu mundo. Essa vivência da perda particularizada e 

não da perda “genérica” e “universal” torna-se, assim, uma potencial via de reflexão da 

própria vida e, em concomitância, da própria morte.  

Partindo destas questões, concebe-se que a compreensão do pensamento heideggeriano 

se afastaria de qualquer pretensão em buscar exatidão e minúcias neste processo. Entende-se, 

ao contrário, que os sentidos de cada projeto humano, embora permaneçam em suspenso nas 

relações cotidianas do homem com o mundo, têm a capacidade de serem provocados, 

transformados e atualizados enquanto houver vida.  

Pensar sobre a morte a partir do pensamento de Heidegger, portanto, é vê-la por uma 

ótica completamente distinta do que se viu até então. Heidegger amplia as lentes desse olhar 
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quando fala que, a partir da consciência de ser-para-a-morte, é possível conferir sentido 

diariamente a toda trilha existencial percorrida, por meio do poder da de-cisão. A capacidade 

de projetar e de criar é sempre presente e não cessa até a morte. No caso dos familiares 

enlutados, então, a chance de redimensionar a própria vida após a partida do outro adquire um 

potencial singular que merece ser objeto de cuidado e interesse.  

A passagem da morte de um ente querido pode produzir paralisação, na medida em 

que faz lembrar a precariedade do nosso ser. Por outro lado, ela pode igualmente se 

transformar em fonte de significação, uma vez que, por meio dela, lançam-se novas 

oportunidades de ser diferente. Considerando a morte não apenas como determinação 

genética, do ponto de vista biológico, mas entendendo-a como um evento de fundamental 

importância na elaboração de sentidos da existência humana, Heidegger (1927/2005a) dedica-

se a estabelecer ainda algumas diferenciações sobre o estado de vida e morte.  

Nesse exercício, ele faz uma menção detalhada à transição que se processa entre os 

modos de ser do Dasein: de ser-no-mundo (vivo) a tornar-se morto, não-mais-sendo-no-

mundo. Ao demonstrar que a interpretação dessa passagem é guiada por um referencial de 

vida, Heidegger chama atenção para o lugar sui generis que o morto passa a ocupar. Não o 

lugar de um ser simplesmente dado, pois este, em tese, nunca possuiu a qualidade de ser 

vivente, mas um lugar exclusivo, particular, pois se torna um ser “que perdeu a vida” 

(Heidegger, 1927/2005a, p.18). 

Essa condição específica do “finado”, como bem propõe Heidegger (1927/2005a), 

auxilia-nos na compreensão da experiência do luto, ou seja, da morte do outro, como um 

período peculiar e complexo. Embora assinale que aquele que morre torna-se um objeto de 

ocupação dos ritos funerários, Heidegger (1927/2005a) destaca igualmente que aqueles “... 

que ficaram para trás são e estão com ele, no modo de uma preocupação reverencial” (p. 18). 
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Percebe-se, diante do exposto, que frente a sua condição existencial fundamental de 

ser-com-o-outro, a relação de cuidado daqueles que ficam, sobretudo os mais próximos 

(familiares), com o finado permanece de uma forma quase que inalterada. O estatuto de ser 

destituído de vida torna aquele que morreu incapaz de produzir e dirigir qualquer gesto no 

mundo e ao mundo. Tal qualidade, entretanto, não impede que aqueles que estiveram com ele 

em vida, insistam em legitimar a sua presença. 

Para se aproximar desta atitude humana de maneira mais inteligível, Heidegger afirma 

que a dimensão relacional de ser-com do Dasein é aquela que permite o entendimento da 

capacidade de atribuir presença, mesmo diante da imposição factível de ausência. Nas 

palavras de Heidegger (1927/2005b), essa compreensão pode ser apreendida pelo trecho: “O 

ser-com determina existencialmente a pre-sença mesmo quando um outro não é, de fato, dado 

ou percebido. Mesmo o estar-só da pre-sença é ser-com no mundo. Somente num ser-com e 

para um ser-com é que o outro pode faltar” (p.172). 

Nesse contexto, a vivência do luto demanda um esforço em atribuir novo sentido a 

uma relação que se alterou de maneira irreversível. Significa com-viver com a experiência da 

solidão, a partir de um modo original e suportável, no qual há a presença de alguém que já 

não se faz presente no mundo (Sá, Mattar & Rodrigues, 2006). De acordo com Heidegger 

(1927/2005a), “É a partir do mundo que os que ficam ainda podem ser e estar com ele” 

(p.19). Essa breve introdução de ideias, autoriza uma consideração importante acerca do 

fenômeno da morte: do ponto de vista existencial, “a morte é um fenômeno da vida” 

(Heidegger, 1927/2005a, p. 28).  

Embora aparentemente simples e clara, esta sentença se desdobra em duas outras 

ideias essenciais para a compreensão do fenômeno da morte, conforme a interpretação 

heideggeriana. A primeira delas se refere ao fato da morte não poder ser caracterizada pelo 

desaparecimento, nem ainda pela completude. Heidegger (1927/2005a) afirma que “a pre-
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sença nunca finda” (p. 28) e, de fato, é possível complementá-lo afirmando que aquele que 

morre continua a viver no mundo que foi compartilhado: nas histórias vividas, nos lugares 

visitados, no que não pôde ser concretizado, enfim, no repertório das recordações mantidas. A 

segunda, por outro lado, remete à morte como um fenômeno do presente, ou seja, iminente, e 

que se afirma a cada instante como uma possibilidade de se concretizar, possibilidade esta 

avaliada como a “mais própria, irremissível e insuperável” (Heidegger, 1927/2005a, p.32). 

No caso do homem, a morte fala de perda e perda remete, em última instância, aos 

laços que se desfazem e que precisam ser novamente recriados. Isso significa dizer, em outras 

palavras, que perder alguém implica na perda de uma rede de significados que desinstala o 

homem do mundo (Critelli, 2007; Pompéia & Sapienza, 2011) e que, inevitavelmente, o 

empurra para um estado de estranheza.  

É interessante notar como Heidegger promove uma superação positiva do conceito de 

morte, na medida em que a posiciona como a possibilidade privilegiada de permitir ao Ser 

exercer seu poder-ser mais próprio e autêntico. Ao mesmo tempo em que favorece ao homem 

uma maior apropriação da vida, oferecendo-lhe maiores chances de assumir um sentido mais 

próprio, a experiência de aproximação com a morte (seja a morte do outro ou a expectativa da 

própria morte) requisita uma atitude de responsabilidade pela própria existência (Pompéia & 

Sapienza, 2010). 

Tomando por base toda discussão realizada até o presente momento como referencial 

preliminar que nos auxilia na compreensão da experiência do luto de mães que perderam seus 

filhos por câncer infantil, é possível fazer algumas interlocuções e reflexões sobre tal 

problemática.   

Uma delas diz respeito à desestabilização que a morte de um filho pode provocar na 

vida de uma mãe. Sobre isso, por exemplo, Pompéia e Sapienza (2011) afirmam que existe 

uma forte relação entre sentido da vida e perda. Na experiência de luto materno, essa é uma 
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problemática que se torna extremamente presente, sendo merecedora de uma atenção especial. 

Antes do acontecimento da morte, muitas mães transformam suas vidas e a direcionam rumo a 

uma única meta: a busca pela cura do filho. Nesse empreendimento, percebe-se que esta 

dedicação adquire um caráter de exclusividade, de modo que torna aquele filho a escolha 

prioritária de cuidado, em urgência, “o” sentido de sua vida.  

Sobre esse chamamento do mundo ao homem para responder a suas interpelações, 

Critelli (2007) nos fala que cabe ao homem eleger e selecionar aquilo que vai estar sob seus 

cuidados. Nesse sentido, na situação de adoecimento em função do câncer infantil, a criança 

se torna, na maior parte das vezes, o centro de cuidados da mãe. Quando a morte chega, 

portanto, faz-se necessário redimensionar o lugar dos outros na própria vida e, principalmente, 

o próprio lugar no mundo. Neste período de enfrentamento, muitos teóricos já dissertaram 

sobre o alojamento de uma forte instabilidade emocional, podendo dela surgir respostas de 

paralização e lamentação. 

Por influências históricas, circunstâncias sociais e por desejos pessoais, o projeto da 

maternidade costuma agregar uma série de sonhos dirigidos aos filhos, de modo que, quando 

estes se vão, desencadeia-se um sentimento de frustração e incompreensão. O que está em 

jogo, portanto, em último grau, nos casos de luto materno por câncer infantil é como cada 

uma destas mães irá acolher essa contingência, apropriando-se dela e ultrapassando-a sem 

negá-la.  

Trata-se de prosseguir, pois a vida lhe pede esse movimento, construindo o caminho 

pelo qual se irá transitar, a cada passo dado. Conceber novos projetos, sem que os mesmos 

apaguem aquele que se foi parece ser o grande desafio de cada mulher que perde seu filho por 

câncer infantil.  

Diante do percurso teórico empreendido, acredita-se que foi possível avocar alguns 

conceitos da analítica heideggeriana para pensar e refletir sobre o fenômeno do luto. A partir 
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deste suporte teórico, buscou-se problematizar a experiência de mães que perderam seus 

filhos por câncer infantil, de modo a dispor de um material suficiente para fundamentar a 

construção de novos conhecimentos na área. A partir do referencial heideggeriano como norte 

interpretativo da pesquisa, tentou-se, portanto, compreender a vida com a morte, a perda com 

o ganho, o fim como um novo começo, convidando o leitor para se aventurar nessa instigante 

trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

2. MÉTODO 

 

Uma vez realizada uma contextualização social e histórica acerca das concepções 

referentes ao processo do luto, bem como abordadas as principais teorias explicativas sobre o 

fenômeno, percebe-se a existência de muitos “saberes” produzidos em torno dessa 

experiência. Entretanto, constata-se que tais redes de significados acerca do fenômeno são 

produtos de um predomínio de pesquisas e estudos orientados por um mesmo referencial 

teórico: de natureza psicanalítica, abrindo margens e lacunas no que se refere ao entendimento 

de outras abordagens compreensivas. Diante disso, acredita-se que o saber fenomenológico 

tem muito a contribuir, na medida em que se coloca como uma tentativa de problematizar 

saberes encarcerados sob um prisma único, verdadeiro e imutável (Critelli, 2007).  

Ao se dirigir ao homem e ao mundo a partir de uma linha compreensiva e 

interpretativa, que se afasta dos pressupostos metafísicos consolidados desde a Idade Antiga, 

o projeto da Fenomenologia compromete-se com o exame crítico do modo instituído pelo 

pensamento ocidental moderno (Critelli, 2007). Segundo esse raciocínio, portanto, o 

pressuposto básico inerente a essa perspectiva teórico-metodológica aponta para o caráter 

relativo, provisório e mutante do conhecimento.  

Diante destas considerações de natureza epistemológica, esse trabalho expõe a 

necessidade de revisão de alguns conceitos pré-estabelecidos em torno da experiência do luto 

materno, pondo em questão as posições, visões e conceptualidades prévias (Casanova, 2009) 

sobre o mesmo, ultrapassando as conceituações generalistas (sem necessariamente negá-las) e 

reconhecendo, neste processo de construção do conhecimento, os aspectos fundamentais do 

mundo pessoal de cada sujeito.  

Ante o exposto, a presente pesquisa confirma-se segundo os moldes de um 

delineamento qualitativo, com enfoque exploratório e compreensivo (Minayo, 2000), 
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sustentado teórico e metodologicamente pela perspectiva fenomenológico-existencial. 

Segundo Creswell (2010), a estratégia qualitativa de pesquisa dispõe de diversos métodos de 

investigação. Dentre eles, a pesquisa fenomenológica se apresenta como uma forma de 

atuação que agrega teoria e método, a partir de uma investigação aprofundada da experiência 

humana, dispondo-se de um pequeno número de participantes. Desta forma, pretende retornar 

à experiência vivida pelo sujeito e, a partir desta, iniciar um processo de profunda reflexão 

para captar os significados e sentidos emergentes (Forghieri, 2004).  

 

2.1. LOCAL 

 

 O local eleito para o desenvolvimento desta pesquisa foi uma organização não 

governamental que atua como referência no atendimento à criança com câncer na cidade de 

Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte: a Casa de Apoio à Criança com Câncer 

Durval Paiva. Tal escolha foi demarcada pela reconhecida experiência deste serviço junto ao 

público infanto-juvenil que apresenta o diagnóstico de câncer e doenças hematológicas 

crônicas, bem como pela disponibilidade de um projeto que tem como finalidade o 

acompanhamento a familiares enlutados de crianças e adolescentes que foram assistidos 

durante o tratamento pelas instituições.  

A Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva teve sua origem no ano de 1995 

e tem como missão a tarefa de “atender à criança e ao adolescente com câncer e doenças 

hematológicas crônicas e seus familiares, durante e após o tratamento, buscando a cura, 

contribuindo para o resgate da cidadania, dignidade e a qualidade de vida” (CACC – Durval 

Paiva, s/d). Nesta instituição, o acompanhamento de familiares enlutados se materializa por 

meio do Projeto Fênix, criado em 2003, através de encontros mensais que visam possibilitar 

um espaço terapêutico às mães enlutadas. 
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2.2. PARTICIPANTES 

 

Nesta pesquisa, o processo de seleção amostral ancora-se em um referencial de 

validade distinto daquele utilizado pelos estudos de natureza quantitativa. Sobre essas 

questões, que dizem respeito à legitimidade da pesquisa, Amatuzzi (2003) propõe uma 

diferenciação entre pesquisa de natureza e pesquisa de extensão, sendo esta última 

referendada pelo número de ocorrências estudadas de um determinado fenômeno e a primeira 

partidária de estudos que visem “chegar a um discurso esclarecedor do que se trata ou qual a 

natureza do fenômeno” (p. 18), priorizando a palavra em sobreposição ao número.  

Diante de tal prerrogativa, o processo de seleção das participantes desta pesquisa se 

adequou ao seguinte critério: mães adultas (com idade igual ou superior a 18 anos) que 

perderam seus filhos por câncer infantil, após um período mínimo de seis meses de tratamento 

oncológico. 

Duas das três participantes foram indicadas pela psicóloga da instituição, uma vez que 

a mesma dispunha de maior envolvimento com a temática e com o público-alvo da pesquisa. 

Tal seleção deu-se mediante consulta prévia a uma lista de mães que cumpriam o critério 

supracitado. A terceira participante foi selecionada, após sugestão de uma psicóloga que, 

conhecendo o tema e a proposta da pesquisa, indicou uma mãe que atendia igualmente ao 

perfil acima estipulado. 

No tocante ao tempo de tratamento da doença, observou-se que esta característica 

apresentava grande relevância no contexto desta experiência. O referido período foi 

delimitado a partir da análise de duas circunstâncias: o tipo de câncer que mais incide na 

infância e a forma de tratamento mais comum nestes casos para esta parcela da população.  

No âmbito estatístico de incidência do câncer pediátrico, de acordo com os dados 

nacionais do Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP), os tumores do sistema 
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nervoso central e as leucemias são os tipos de câncer mais comuns e frequentes na infância, 

correspondendo juntos a quase 50% da totalidade de diagnósticos (Brasil, 2006; Brasil 2009; 

INCA, s. d.; Andréa, 2008). Embora não se desconsidere que na oncologia infantil cada caso 

guarda suas particularidades norteando, assim, as estratégias de intervenção de maneira 

individualizada, a maior parte dos episódios de câncer na infância utiliza-se do procedimento 

quimioterápico como conduta principal ou complementar no decorrer do tratamento.  

A natureza sistêmica do tratamento quimioterápico impõe, simultaneamente, aspectos 

positivos e negativos ao paciente. Ao mesmo tempo em que oferece o benefício ampliado de 

extinguir a doença, disseminando-se por todo o corpo, é responsável também pela maior parte 

dos efeitos colaterais, avaliados como dolorosos. Composto por fases distintas no tocante ao 

propósito e tempo de aplicação, o tratamento quimioterápico pode durar, em sua totalidade, 

até três anos (ABRALE, s. d.; Andréa, 2008).  

Sabendo-se que os dois primeiros meses do tratamento quimioterápico costumam ser 

os mais intensos, pela natureza da droga e o impacto da sua aplicação no corpo da criança, 

mas ressalvando-se que, nesse ínterim, intercorrências hospitalares (como febres e outros 

tipos de adoecimento, etc) costumam prolongar o tratamento, avaliou-se que o período de seis 

meses compreendia uma faixa mínima, porém significativa, a partir do qual a criança e os 

familiares já estariam inseridos no processo de hospitalização podendo, portanto, falar desta 

experiência.  

 Para garantir os direitos das participantes da pesquisa, o presente estudo foi desenhado 

considerando todos os aspectos presentes na Resolução CNS 196/96 (Ministério da Saúde, 

1996). Mediante essas orientações, o projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com aprovação emitida por 

meio do parecer de no 246/2012.  
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2.3. PROCEDIMENTO DE CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

No que se refere ao planejamento dos passos deste estudo, o mesmo foi dividido em 

dois momentos. Na etapa inicial, voltada para a caracterização do campo, visitas preliminares 

ao local da pesquisa foram realizadas a fim de: mapear o total de mães enlutadas nos últimos 

três anos, bem como o número daquelas que ainda frequentavam a instituição, mesmo após a 

morte do filho; agendar encontros com o profissional de referência da equipe técnica da 

instituição que tinha maior envolvimento com o público-alvo da pesquisa; pré-selecionar as 

mães que se adequavam ao perfil de participantes da pesquisa; e, por fim, escolher, por 

conveniência, aquelas a serem convidadas para as entrevistas. 

Uma vez concluída a fase de eleição das participantes da pesquisa, a estratégia definida 

para a construção dos dados foi a entrevista semi-estruturada de natureza clínica, com 

pergunta disparadora e outras questões de apoio. Tal instrumento, frequentemente utilizado 

em pesquisas qualitativas (Belei, Gimeniz-Paschoal, Nascimento & Matsumoto, 2008), foi 

ratificado nesta pesquisa mediante a expectativa de que viesse a possibilitar a construção de 

uma narrativa sobre o vivido.  

Concorda-se com o entendimento de Szymanski (2002) de que a entrevista consiste 

em um encontro interpessoal, que nasce “no espaço relacional do conversar” (p. 11) a partir 

da interação entre as protagonistas (entrevistador e entrevistado) e pode desencadear a 

elaboração de novos conhecimentos. Segundo esse conceito, pode-se compreender a 

entrevista enquanto um meio de tecer narrativas conforme os atos de contar e ouvir histórias, 

as quais permitem a aproximação de universos distintos de valores e afetos capazes de unir a 

experiência individual à esfera coletiva (Dutra, 2002).  

A utilização da entrevista, como procedimento de pesquisa, implica a idealização de 

um projeto aplicável, levando em consideração o tipo de participantes, espaço, natureza da 

entrevista e questões éticas. A partir de tais aspectos, foi feito o convite a cada mãe para 
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participar do estudo, ressaltando o esclarecimento acerca de todo o caminho procedimental, 

incluindo apresentação do tema, objetivos e instrumentos da pesquisa, bem como as questões 

éticas concernentes ao anonimato e confidencialidade das informações fornecidas.  

Dada a natureza do estudo e a peculiaridade da temática, esta etapa exigiu uma 

abordagem cuidadosa, procurando-se compreender junto com a mãe, qual a sua real 

disponibilidade para falar sobre o tema em foco, deixando-a a vontade para sua tomada de 

decisão. Uma vez atestado o seu consentimento em colaborar com o estudo, iniciou-se, 

efetivamente, o processo de construção dos dados. 

A partir deste momento, entrevistadora e entrevistada apresentaram-se reciprocamente, 

fornecendo dados de procedência. A fim de que a entrevistadora dispusesse de liberdade para 

voltar-se inteiramente ao diálogo suscitado pelos encontros, foi solicitada a permissão para 

áudio-gravação, assegurando-as o acesso às informações (gravações e análises), caso 

solicitado. Szymanski (2002) ressalta que este é o momento de instituir abertura ao diálogo, 

estimulando o ato de esclarecer dúvidas e constituir segurança na relação. 

Outra ação desenvolvida no primeiro encontro consistiu na leitura, explicação e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver apêndice), ressaltando-se a 

aceitação voluntária da participante, bem como a possibilidade de interromper a participação 

em qualquer etapa do estudo, sem qualquer prejuízo diante desta escolha.   

No tocante às condições de execução da entrevista, buscou-se, junto a cada mãe, 

sugerir a realização do procedimento em ambiente confortável e agradável, considerando a 

ausência de interrupções e a disponibilidade de tempo livre para falar. A respeito desse 

aspecto, duas participantes foram entrevistadas em uma sala situada no local da pesquisa e o 

encontro com a terceira deu-se, excepcionalmente, em dois espaços distintos: o primeiro na 

sala de atendimento clínico da profissional pesquisadora e o segundo em uma sala com função 

semelhante do Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do 
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Norte. Uma média de três encontros mostrou-se suficiente para a execução de todas as etapas 

da entrevista, possibilitando uma compreensão do fenômeno em foco. 

Após o contato inicial, a entrevista teve continuidade a partir da introdução do tema da 

pesquisa e da formulação da questão desencadeadora: Como foi para você a perda do seu 

filho? Me conte5 um pouco essa história. A partir dessa primeira interrogação, permitiu-se que 

a participante se expressasse livremente, com intenção de fazer emergir a sua elaboração 

narrativa. Conforme a condução do discurso de cada participante foi sendo realizada, outras 

questões de natureza focal foram proferidas com o intuito de fornecer maior detalhamento 

acerca das circunstâncias constituintes do luto materno. Tais questões, apresentadas a seguir, 

foram introduzidas quando a pesquisadora avaliou ser necessário.  

 

 Como a Sra. se sente hoje diante da perda do(a) seu(ua) filho(a)? 

 O que mudou após a morte do seu filho? 

 Como ficaram as relações com a família e os amigos no período da doença e após a 

morte do seu filho? 

 Como era a relação com a equipe de saúde? 

 O que te ajudou (pessoas, atividades, etc) no enfrentamento da doença e morte do seu 

filho? 

 Qual foi o momento mais difícil no período da doença e morte de seu filho? 

 Hoje, com quem a Sra. fala sobre o assunto? 

 O que é importante para a senhora nessa nova fase da sua vida? 

 O que a Sra. teria a dizer a uma mãe que descobre que seu filho tem câncer?  

 O que a Sra. teria a dizer a uma mãe que perde um filho com câncer? 

                                                           
5 Embora se saiba que a norma culta da gramática portuguesa exija que, em início de oração, o verbo se antecipe 

ao complemento, optou-se se dirigir às participantes pela forma coloquial de comunicação. 
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Sabendo-se que esta pesquisa apresentava a qualidade de abordar conteúdos 

emocionais potencialmente mobilizadores para as participantes, a pesquisadora garantiu, ao 

fim das entrevistas de pesquisa, encontros seguintes com a finalidade de acolher as mães no 

tocante às repercussões produzidas pela pesquisa. Neste momento de conclusão do trabalho, 

observou-se a necessidade de um acompanhamento psicoterápico com uma das mães, 

atendimento este que será disponibilizado pela pesquisadora sem ônus financeiro para a 

participante. Finalizado o momento reservado à entrevista, seguiram-se o processo de 

transcrição do material e, posteriormente, o procedimento de análise de dados.  

 

2.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Reconhecida pelas perspectivas antropológica e etnográfica, bem como pelos espaços 

médicos e pelas práticas psicoterapêuticas, a narrativa consiste numa forma artesanal de 

comunicação humana (Benjamim, 1994; Costa & Gualda, 2010). Distinta do modo lógico-

científico de organizar o pensamento, sua constituição encerra circunstâncias dialógicas 

diferenciadas, a partir das quais se cria um meio de acesso à experiência em sua totalidade 

temporal e histórica (Vieira & Sperb, 2007).  

Na medida em que se apresenta como um instrumento de aproximação do vivido, a 

narrativa torna-se, portanto, um convite para inaugurar novas possibilidades hermenêuticas de 

reconstrução e reelaboração da vida. Acerca dessas características gerais, Carvalho (2003) 

complementa: 

 

As estórias dão sentido ao presente e nos tornam capazes de vê-lo como parte de um conjunto 

de relações envolvendo um passado constituído e um futuro. As narrativas mudam, todas as 

estórias são parciais, todos os sentidos incompletos. Não há significado fixo no passado, a cada 

novo relato varia o contexto, a audiência difere e a estória é modificada (p. 297). 
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Toda história é endereçada a outro que se coloca na posição de ouvinte duplamente 

responsável pela motivação de contá-la e pelo registro da mesma. Sob esse entendimento, 

percebe-se que as narrativas nunca estão finalizadas e dadas pelo sujeito que narra, mas 

aguardam um chamado ao seu nascimento (Miranda & Campos, 2010).  

Compreendida como uma modalidade interpretativa, a narrativa comparece nesta 

pesquisa, desencadeada por uma pergunta disparadora que apontará a abertura de horizontes 

de sentido em torno de uma determinada experiência. Desta forma, ela não descreve fatos ou 

eventos impessoais, mas reconhece a importância e o valor pessoal daqueles. Em outras 

palavras, Benjamim (1994) afirma esta ideia sobre a narrativa proferindo que a mesma “não 

está interessada em transmitir o ‘puro em-si’ da coisa (...) ela mergulha a coisa na vida do 

narrador para em seguida retirá-la dele” (p.205). 

Frente aos diferentes modos de contar uma história e interpretá-la, este trabalho está 

orientado sob a luz de um entendimento fenomenológico da experiência, enquanto dimensão 

existencial do vivido, e da linguagem como função privilegiada que organiza essas situações 

em formas expressivas singulares (Dutra, 2002). Deste modo, utilizou-se o método da 

entrevista clínica a fim de propiciar o desenvolvimento de uma “narrativa” (Benjamim, 1994), 

com enfoque vivencial (Maux, 2008; Rebouças, 2010), avaliado como consonante ao 

referencial teórico proposto. 

Nessa pesquisa, o procedimento de análise buscou preservar todas as nuanças da 

experiência individual, tal como elas se apresentaram, corrigindo apenas alguns dos erros 

gramaticais que poderiam vir a prejudicar a compreensão das ideias. Isso permitiu que a 

narrativa conservasse a perspectiva do narrador, com o sujeito na primeira pessoa, assim 

como feito por Dutra (2002).  
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O procedimento de análise da narrativa utilizado neste trabalho consistiu numa 

variante inspirada nos passos propostos por outros pesquisadores (Amatuzzi, 2009; Giorgi 

1985, Szymanski, 2002), contemplando a execução de quatro etapas: 

 

1. Leitura do texto de referência. Refere-se ao acesso da experiência no modo escrito. O 

texto de referência6, resultante do procedimento de construção dos dados da pesquisa, 

é lido quantas vezes se mostrar necessário, visando à obtenção de familiaridade do 

pesquisador com o material. 

2. Delimitação de temas emergentes. Havendo-se apreendido o sentido do todo, cabe ao 

pesquisador retornar ao texto, delimitando os temas emergentes em função do 

fenômeno que está sendo investigado.  

3. Composição de eixos temáticos. Cumprida a etapa anterior, agregam-se temas 

emergentes em eixos temáticos, conforme as relações de similaridade que apresentam 

entre si.  

4. Síntese compreensiva da experiência. Síntese dos eixos no sentido da compreensão da 

experiência em foco. 

 

Partindo do referencial heideggeriano, que pressupõe o ser humano como um processo 

inacabado e em constante movimento, este trabalho procurou “outras possibilidades de 

autointerpretação da vida” (Casanova, 2009, p. 51), por meio de novas redes significativas em 

torno do fenômeno estudado, sem que houvesse um radical extermínio dos posicionamentos 

tradicionais.  

                                                           
6 Esta expressão remete ao conteúdo obtido a partir dos procedimentos metodológicos em sua totalidade. Isto 

significa a inclusão de informações advindas não apenas da fala (stricto sensu), mas a ampliação do corpus da 

pesquisa por meio do registro de diversos outros aspectos relacionados ao contexto de pesquisa, à conjuntura 

situacional do pesquisador e à relação entre entrevistador e entrevistado, tais como: interrupções, imprevistos, 

introdução de novos elementos, clima emocional, percepções, impressões e sentimentos do entrevistador.  
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Posteriormente à consecução dos quatro momentos acima descritos, os resultados 

foram apreendidos à luz dos conceitos de “cuidado”, “angústia”, “ser-para-a-morte”, 

“temporalidade”, dentre outros, todos instituídos pela analítica existencial heideggeriana e já 

previamente descritos na introdução deste trabalho.  

Ancorado no referencial heideggeriano, este trabalho procurou realizar uma nova 

leitura e interpretação do fenômeno do luto materno aprofundando-se no mesmo e revisando-

o. Em outras palavras, buscou-se “a coragem de tornar o axioma de nossas verdades (...) em 

coisas que, sobretudo, são dignas de serem colocadas em questão” (Heidegger, 1957 /1960, 

citado por Critelli, 2007, p. 24). Nesse sentido, convida-se o leitor para uma aventura 

intelectual e vivencial na qual o único pré-requisito solicitado consiste no questionamento de 

algumas certezas apriorísticas, a fim de mergulhar no sentido existencial da experiência de 

perda de cada um. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

3.1. APRESENTANDO AS PROTAGONISTAS: MARIA, MARIAS... 

 

De onde vem sua marca?  

De onde vem seu mistério?  

Esta coisa de ficar.  

Esta coisa de brilhar. 

 De onde vem sua saga.  

Onde se esconde sua dor? 

(Maria, Maria, Vitória Barbosa) 

 

 Três mães, três filhos e três mortes. Três circunstâncias, sobretudo, que aproximam a 

experiência de três mulheres. Maria Rita, Maria de Fátima e Maria Aparecida são as três 

protagonistas desta pesquisa. Três fortes histórias de vida que, a despeito de suas 

particularidades, registram um acontecimento em comum: a morte de um dos filhos, após o 

diagnóstico e tratamento de câncer infantil. Há períodos de tempos distintos, todas convivem 

com a ausência de seus filhos.  

A fim de preservar a identidade de todos os envolvidos e citados na pesquisa, seus 

nomes reais são mantidos em sigilo e substituídos por outros de natureza fictícia. Embora a 

escolha destes nomes pudesse ser realizada mediante um critério aleatório, optou-se por 

adotar outra estratégia, escolhendo aqueles que pudessem, simultaneamente, proteger as 

colaboradoras e contemplar significados relacionados às histórias por elas narradas. Tal 

justificativa acompanhou, portanto, o processo de criação deste trabalho.  

“Maria” – nome reincidente em todas elas – mostrou-se como uma ilustração 

adequada do elo que as unia - experiências de sofrimento, perda e enfrentamento – além de se 
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apresentar também como um registro simbólico de uma designação que encerra forte 

representatividade da figura feminina e materna no Brasil. A eleição do segundo nome, por 

outro lado, procurou associar características peculiares de suas respectivas biografias aos 

significados dos nomes. Isto posto, obteve-se o seguinte resultado: 

- “Rita”, nome de origem latina, faz alusão a determinadas atitudes relacionadas com 

a tenacidade e com a força de vontade. É próprio de pessoas que se sacrificam ao extremo 

quando estão convictas de que há uma razão para isto.  

- “Fátima”, nome de origem árabe, indica uma pessoa que sabe ouvir a intuição 

e não se prende a regras ultrapassadas.  

- “Aparecida”, nome de origem hebraica, indica uma pessoa que tem sucesso 

profissional e, como em geral não lhe falta dinheiro, ajuda quem precisa de favores sem medo 

de que venham a lhe faltar meios de subsistência. 

A tarefa de nomear as crianças já falecidas foi delegada a cada uma das mães, 

conforme as motivações pessoais destas. Os demais nomes foram determinados de maneira 

aleatória. Fornecidos estes esclarecimentos, segue-se com uma breve apresentação de cada 

participante, de acordo com a ordem de realização das entrevistas. 

A primeira delas, Maria Rita, é uma mulher de 37 anos, baixa escolaridade (5o ano do 

ensino fundamental) e condições financeiras restritas.  Reside na capital do Rio Grande do 

Norte, é casada, dona de casa e mãe de seis filhos, dos quais um, ou melhor, uma não mais 

vive. Júlia, a penúltima na sua linha de sucessão, foi diagnosticada com leucemia quando 

estava prestes a completar cinco anos de idade, perdeu a batalha contra o câncer após quatro 

anos e oito meses de tratamento. Decorridos um ano e três meses da morte da filha, Maria 

Rita aceitou participar desta pesquisa.  

A segunda, Maria de Fátima, tem a mesma idade de sua antecessora, ensino 

fundamental incompleto (não concluiu o 5o ano) e dispõe de baixo poder econômico. É 

http://www.significadodonome.com/f%C3%A1tima/
http://www.significadodonome.com/aparecida/


95 

 

moradora de um assentamento rural e, no momento da realização desta pesquisa, encontrava-

se divorciada e sem exercer trabalho formal. Dos quatro filhos que gerou e educou, o terceiro, 

chamado João Batista, foi diagnosticado com Sarcoma de Ewing, quando estava prestes a 

fazer sete anos, e faleceu após dois anos de tratamento. Passados três anos e dez meses do 

falecimento do filho, Maria de Fátima concordou em contribuir com este estudo.  

A terceira mãe, Maria Aparecida, tem 47 anos, é funcionária pública federal e tem 

formação superior na área tecnológica, com duas pós-graduações. Mora em Natal, é casada e 

mãe de outra menina que, no ano de 2012, completou 23 anos. Lindinha, sua filha falecida foi 

diagnosticada de Leucemia mielóide aguda (LMA) quando estava prestes a completar oito 

anos, mas não resistiu ao tratamento, de modo que, aos nove anos e cinco meses, morreu. Em 

2012, transcorridos oito anos da perda da filha, Maria Aparecida acolheu positivamente o 

convite para colaborar com este trabalho. 

Compreendendo a narrativa produzida no encontro entre narrador e ouvinte como uma 

história que oferece uma totalidade descritiva, afetiva e significativa de uma determinada 

experiência, foi possível, a partir das entrevistas com as mães, apreender 14 temas 

emergentes, as quais puderam ser agregadas em três grandes eixos temáticos: História prévia, 

adoecimento infantil e suas repercussões; A rede de apoio e o cuidado; A perda e o depois: 

enfrentamento e significação. Fragmentos dessas experiências serão comunicados na próxima 

sessão. 

 

3.2. EIXOS TEMÁTICOS E UNIDADES DE SENTIDO: CONHECENDO OS 

SENTIDOS DE MÃES QUE PERDERAM SEUS FILHOS EM DECORRÊNCIA DO 

CÂNCER INFANTIL. 

 

3.2.1 Eixo 1: História prévia, adoecimento infantil e suas repercussões. 
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A mãe e o diagnóstico de câncer infantil. 

 

Os sintomas do câncer infantil podem ser frequentemente confundidos com outras 

patologias características da infância. Essa circunstância pode não só adiar a procura dos pais 

e/ou responsáveis por um médico como até produzir interpretações nosológicas equivocadas 

pelo profissional especialista (pediatra) (Cardoso, 2007).  

No caso de Júlia, o diagnóstico de câncer data do período quando a mesma estava 

prestes a completar cinco anos de vida. Sua mãe, Maria Rita, quando solicitada a relatar sobre 

esse momento, faz menção à existência de um “erro médico” na história da doença da filha, 

sugerindo indícios de que a patologia foi descoberta e confirmada tardiamente. Após um 

período de dúvidas e suspeitas, a comunicação do diagnóstico é finalmente ratificada pela 

médica da criança com base na realização de um exame de sangue. A percepção imediata 

após o diagnóstico do câncer soa como o anúncio de um evento de elevada gravidade. 

 

Ela fez o mielograma e veio a confirmação que ela estava com leucemia. (...) Eu 

procurei um buraco, infelizmente eu não achei. Tudo desabou na minha cabeça. Tudo, 
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tudo, tudo, tudo. Porque a gente pensa que nada vai acontecer com a gente, só 

acontece com os outros, né? Nunca imagina que vai acontecer com a gente. 

Principalmente uma doença dessa, para uma criança de 4 anos (Maria Rita). 

 

Aí veio meu desespero. Eu chorava dia e noite, noite e dia, né? (...) Porque meus 

filhos grandes, e como é que eu ia passar por isso tudo? Eles o tempo todo com a avó 

e eu não tinha praticamente ninguém. Era só eu e ela, voltada para aquele mundo 

dela, dentro de um hospital. E dentro do hospital, cada um chegava e contava a sua 

história, com perdas, com vitória. E eu cada dia mais triste. Por quê? Chorava dia e 

noite, noite e dia porque eu não sabia do processo, de nada (Maria Rita). 

 

Quando você descobre a doença, ali seu mundo é novo. Você não sabe o que pode vir 

(Maria Rita). 

 

Diante da constatação do câncer da filha, esta mãe inicia uma procura urgente por um 

“buraco”, ação esta que parece indicar uma necessidade de se esconder daquilo que a vida lhe 

impunha. Nota-se uma clara tentativa de escapar do contato com a notícia, bem como com 

todo o resto que a mesma poderia representar prospectivamente. Em concordância com essa 

experiência, Pompéia e Sapienza (2011) afirmam que “há ocasiões em que o sentido da morte 

se põe com uma nitidez e uma premência enormes” (p.74), a partir das quais as atitudes de 

fuga e o distanciamento se tornam impraticáveis.  

Desta maneira, mesmo diante de uma intensa busca por um caminho que pudesse 

ocultar ou mesmo eliminar o adoecimento da filha, Maria Rita enxerga-se sem saída, 

rendendo-se, portanto, ao impacto emocional desta conclusão. Imediatamente e 

inevitavelmente, ela passa a vivenciar o peso do diagnóstico. A afetação se expressa pela via 

do choro e uma avalanche de apreensões invade o pensamento: a preocupação com a 

manutenção e cuidado dos demais filhos, a ausência de informações sobre a doença e o 

tratamento, a condição indispensável de sua presença ao lado da filha e a dupla e excludente 

possibilidade de sucesso ou fracasso frente ao tratamento.   
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Quando se refere que “tudo desabou” em sua cabeça, que “não tinha praticamente 

ninguém” e que “nada sabia do processo”, Maria Rita parece fazer alusão à condição de 

desamparo que a notícia lhe provocou. A certeza da necessidade do tratamento – 

desconhecido em sua sistemática processual até aquele momento para ela – e a incerteza de 

suas consequências mostravam-se como novidades assustadoras.  

A narrativa compartilhada por Maria de Fátima é, de maneira semelhante, mas com 

diferentes nuanças, marcada pela percepção de um diagnóstico tardio da doença de seu filho. 

Quando convidada a falar deste período, ela se recorda de ter experimentado um sentimento 

de preocupação quando apareceram os primeiros sintomas, embora não houvesse, 

inicialmente, discernimento real da doença que viria a ser confirmada. O caminho itinerante 

percorrido entre os médicos e a ausência de comunicações objetivas por parte da equipe 

profissional foi criando, gradativamente, um clima de ansiedade, no qual se alternavam 

desejos de saber e não saber.  

 

O diagnóstico, quando começou, eu ainda, assim, não tinha muita realidade do 

problema, até porque eu nem sabia o que era. Mas, eu fiquei, assim, nervosa e fiquei 

de médico em médico e passava para um e passava para outro; o médico dizia isso: 

“é tal doença, é essa”. E vai, voltava e sem ser descoberto. E eu naquela coisa, 

naquela ansiedade para saber o que era, só que eu não tinha noção do que ia ser 

descoberta (Maria de Fátima). 

 

Ave Maria, minha vontade era, a todo momento, chegar esse resultado, só que eu 

tinha medo desse resultado. (...) Eu dormia imaginando: “Meu Deus, será que é 

amanhã? Será que eu vou saber amanhã? Será que amanhã chega o resultado?” E eu 

imaginado, com aquilo na cabeça (Maria de Fátima).  

 

Ao longo deste período de investigação clínica da doença, as dúvidas médicas foram 

sendo sanadas, confirmando as suspeitas da presença de uma grave patologia. Somente após a 
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realização de uma pequena cirurgia na criança, pôde-se, por fim, alcançar um nível de 

segurança quanto ao diagnóstico do câncer.  

Embora não exista a melhor forma para transmitir um diagnóstico de câncer infantil, a 

experiência de Maria de Fátima demonstra sensibilidade e comprometimento por parte da 

equipe médica na condução desta etapa. Reconhecendo e preocupando-se com o delicado 

estado emocional da mãe, a equipe solicita a presença do pai, ou mesmo de outro familiar, a 

fim de garantir a ela maior suporte no momento da notícia. Assim, Maria de Fátima transmite 

as palavras dos médicos a ela dirigidas: 

 

Quando chegou o resultado que a médica olhou para mim e disse: “Eu preciso do pai 

da criança e preciso de alguém da família para conversar com vocês” (Maria de 

Fátima). 

 

É umas coisas que, assim, não é para a gente chegar para você e dizer só para você. 

Na situação que você está, você está com vinte e poucos dias, com esse menino aqui, 

sem essa doença ser descoberta. Agora a gente descobriu, você está fragilizada, de 

hospital, dessas coisas, então a senhora tem que entender (Maria de Fátima). 

 

Frente às condições socioeconômicas da família, que dificultavam o deslocamento 

desta até o hospital, e a urgente necessidade em fazer conhecer o real estado da criança, a 

prerrogativa da presença dos responsáveis pela criança no momento do diagnóstico é revista e 

reavaliada pela equipe. A insistência materna vence e, na solidão, Maria de Fátima torna-se 

ciente do câncer do filho.   

 

Na hora que ela chegou e contou para mim: “Mãe, o problema de João Batista é um 

C.A.” Aí, eu olhei para ela e disse: “Doutora, é... me explique como é que se diz no 

português, porque do jeito que a senhora está me explicando eu não sei. Nem o tipo 

da doença eu sei”. Aí ela foi e disse: “Olhe, C.A. significa câncer”- aí deu o nome do 
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tipo do tumor que ele tinha no quadril esquerdo - “É complicado, tem muitas células, 

o corpo dele já está todo comprometido”- aí foi dizendo... (Maria de Fátima). 

 

Caparelli (2004), ao discutir sobre a comunicação do diagnóstico do câncer infantil, 

retoma algumas habilidades e competências sociais necessárias à realização dessa tarefa, por 

parte do profissional médico. Dentre elas, faz sérias ressalvas ao hábito desta categoria em 

dispor de termos técnicos, muitas vezes desconhecidos da população leiga, visto que os 

mesmos dificultam a compreensão do paciente e dos seus familiares acerca da sua real 

condição de adoecimento. No caso de João Batista, o momento do diagnóstico parece ter 

criado esse breve ruído, provocado pela inserção de uma sigla específica, familiar ao médico, 

mas completamente estranha à mãe.  

A despeito dessa introdução, que foi rapidamente esclarecida, a equipe médica 

evidencia atitudes honestas na exposição das possibilidades da criança, quer sejam estas 

positivas ou negativas. Embora o comunicado da notícia seja impactante, notar-se-á que a 

integridade e veracidade das informações contribuirão para consolidar um laço de confiança 

na relação médica com esta mãe, ratificando, assim, o caráter efetivo do valor informativo na 

comunicação do diagnóstico de câncer (Beltrão, Vasconcelos, Pontes & Albuquerque, 2007).  

 

João Batista vai fazer um tratamento. (...) Eu não vou dizer que vai ser curado, mas é 

um tratamento que ele pode chegar a ser curado porque muitas crianças já foram 

curadas e ele pode chegar a ser uma delas, mas que é complicado é, o problema de 

seu filho, porque já está muito avançado, até porque não é que a senhora tenha culpa. 

A maioria é o quê? A medicina por onde a senhora andou, não foi descoberto, a 

senhora não tinha condições que fosse descoberto logo. Então, é uma coisa que a 

gente já pegou muito complicado, mas vamos apelar para Deus e para os remédios, 

para a medicação fazer efeito e tenha fé em Deus que tudo vai ser resolvido (Maria de 

Fátima). 
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Passados alguns dias da data que demarcou o diagnóstico do filho, Maria de Fátima 

finalmente tem acesso ao conhecimento da doença do filho. Para Heidegger (1927/2005c), o 

processo no qual o homem atribui sentido às experiências que vive encontra-se diretamente 

conectado aos modos como as estruturas existenciais da disposição afetiva (humor) e da 

compreensão se relacionam na interpretação de um fenômeno.  

Embora o raciocínio heideggeriano seja de que os existenciais citados sejam co-

originários ao Dasein, ele entende igualmente que “toda compreensão está sempre sintonizada 

com o humor” (Heidegger, 1927/2005c, p.198) que, por sua vez, o antecede. Enquanto um ser 

sempre previamente dotado de humor, o Dasein encontra-se, desde o início, aberto à 

responsabilidade de ter de ser. Tal abertura, entretanto, não garantirá necessariamente 

conhecimento desta realidade, visto que o ser, conforme a sua disposição, poderá aproximar-

se ou distanciar-se desta sua qualidade ontológica. 

Partindo do pressuposto que liga previamente disposição afetiva à compreensão, e 

considerando ainda que esta última faz alusão às diversas possibilidades de ser, ou seja, de 

significar um determinado fenômeno, é possível considerar que neste processo de elaboração 

de sentidos o Dasein assume uma condição extremamente vivencial e sensível, condição esta 

que o dirige a possibilidades interpretativas mais ou menos próximas do seu ser mais próprio. 

Nesta empreitada do saber, ele vive sempre o risco de conhecer ou não, ou seja, de se 

encontrar ou de ser perder.   

Tomando essa compreensão heideggeriana acerca da construção dos sentidos no 

mundo, é possível retornar à experiência de Maria de Fátima como uma revelação das 

possibilidades deste processo. A narrativa desta mãe indica uma clara afetação da mesma 

frente ao comunicado que lhe era feito pelas autoridades médicas. Neste contato, embora haja 

inicialmente uma tentativa de apreender o que estava sendo proferido, algo conduzia o 

processo para outra direção. Ainda que o discurso médico tivesse sido claro e objetivo no 
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tocante à descoberta da doença, é possível apreender que o contato com o diagnóstico 

despertou nela reações de incredulidade e dúvida, como uma defesa diante de uma realidade 

que não era suportável admitir:  

 

Quanto mais ela dizia, parece que minha cabeça estava deste tamanho, que eu não 

entendia! (...) Eu estava vendo que era a realidade, que ela estava me contando, que 

era verdade, só que eu não queria encaixar na minha cabeça, aquilo ali, que estava 

acontecendo comigo. Eu achava assim, que poderia acontecer lá fora, mas naquele 

momento, com meu filho não (...) Eu lembro que eu chorei muito (Maria de Fátima). 

 

Heidegger (1927/2005c) afirma que na cotidianidade das relações, a qualidade de 

poder ser tocado por aquilo que lhe vem ao encontro no mundo refere-se fundamentalmente à 

disposição que revela o mundo a partir de diversas formas. Não apenas na experiência de 

Maria de Fátima, mas de maneira semelhante no conjunto total das mães entrevistadas, o 

diagnóstico de câncer infantil parece vir ao encontro delas dando-lhes a dimensão de serem 

atingidas, fundando-se, assim, na disposição de ameaça, uma ameaça reconhecida que tem 

como o alvo a pessoa do filho. O que se teme não está propriamente no “algo” em si, mas na 

relação que será estabelecida. Nestas experiências maternas, portanto, o temor parece se 

revelar no lugar do outro, o que não retira deste, obviamente, o temor por ele mesmo sentido. 

Rodrigues (2006) pontua o parentesco assinalado por Heidegger entre o temor e 

angústia. No primeiro, tradicionalmente vivido no modo característico da cotidianidade, o que 

se teme tem um caráter de dano ao ser. Nos casos das mães que constatam a presença do 

câncer na vida de um filho, portanto, a notícia parece assumir esse formato. O mesmo autor 

ressalta, entretanto, que essa forma de responder, por meio do temor, sinaliza um desvio, 

sempre e em último caso, em direção ao impessoal perante a inabilidade em assumir a 

angústia diante da morte de si.  
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Retornando à narrativa de Maria de Fátima, é notório ainda que, embora não haja um 

anúncio direto do medo da morte do filho, ela transparece discretamente em suas reações o 

contato com essa ameaça, esse risco, essa possibilidade. É necessário lembrar também que 

longe de figurar pontualmente na ocasião do diagnóstico, esse medo reaparecerá, sob outras 

facetas e intensidades, durante todo o tratamento de João Batista, confirmando-se como um 

verdadeiro “pano de fundo e mola propulsora para todos os outros atos” (Valle, 2003, p. 223). 

Na história de Maria Aparecida, a terceira mãe que compõe a tríade de experiências 

deste trabalho, o diagnóstico tardio da doença reaparece como uma sombra que acompanha a 

descoberta do câncer. Embora este tipo de significado não seja expressamente declarado por 

esta mãe, o conjunto de eventos que se sucederam até a confirmação do câncer sugere um 

lapso temporal entre os primeiros sinais da doença e seu reconhecimento definitivo. 

Apresentada como uma criança bastante saudável, Lindinha tinha uma rotina que não 

envolvia visitas periódicas a consultórios médicos, exceto quando se mostrasse necessário. No 

final do ano 2002, entretanto, essa condição de saúde é interrompida por um episódio de 

reação alérgica a crustáceos por parte da criança. Longe de figurar como um evento avulso, 

ele será citado pela mãe como aquele que baliza, para ela, o início do surgimento da doença.   

No período de férias posteriores às festas de fim de ano, Maria Aparecida se recorda 

de ter sido comunicada pela irmã acerca de sinais de moleza e/ou possível adoecimento da 

filha. Tal aviso, entretanto, parece não ter sido significado como um alerta que pudesse 

motivá-la à procura de um profissional. Somente após o início das aulas da criança, no mês de 

fevereiro, a mãe sentiu a necessidade efetiva de ajuda por meio de uma opinião médica: 

 

E começaram as aulas. Dia 5 de fevereiro, ela entrou na natação e toda tarde, quando 

chegava em casa, chegava com febre. Chegava com febre, era uma coriza e aí 

começou aquela coisa “Vou levar ao médico hoje”, “vou levar amanhã e tal”, vê se 

melhora, mas teve febre, aí procurei um médico. Aí eu disse: “Não vou nem levar ao 
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pediatra, vou levar a uma especialista em alergia, porque essa menina está com 

alergia” (Maria Aparecida). 

 

Conforme a opinião médica, Lindinha foi diagnosticada como portadora de uma série 

de alergias que a obrigava a aderir rapidamente a uma complexa dieta alimentar. Transcorrido 

um mês de tratamento homeopático, os resultados não foram satisfatórios, acarretando uma 

perda de peso na criança e retorno dos antigos sinais de adoecimento. Neste intervalo de 

tempo, embora bastante ocupada com compromissos de trabalho, Maria Aparecida relata ter 

notado o surgimento de uma mancha na perna da filha, aparentemente, como consequência de 

uma queda, fato este que a conduz a um serviço de urgência médica. Mais uma vez, 

entretanto, a mãe recebe um parecer equivocado e superficial acerca do estado da criança. 

Passada uma semana desta última consulta, Lindinha apresenta novas manchas no corpo, 

ocorrências estas que, finalmente, direcionam mãe e criança a uma consulta clínica-pediátrica:  

 

(...) quando passou esse final de semana, na segunda eu fui ao médico com ela, que é 

um médico da família, amigo da minha irmã, que era pediatra delas, quando cheguei 

lá, que ele olhou para ela, que eu fui contando, ela foi tirando a roupa, ele foi 

dizendo: “Mas desde quando isso está acontecendo?”. Eu fui falando e eu vi um olhar 

de preocupação nele, né? Ele disse: “Olha, você vai sair daqui. Não vou fazer exame 

agora, porque não dá para fazer. Amanhã cedinho você faz o exame, assim que tiver o 

resultado, você me telefona, o mais breve possível, eu quero ter notícias de Lindinha 

amanhã mesmo” (Maria Aparecida). 

 

Nesta primeira etapa que corresponde ao período pré-diagnóstico da doença, a história 

de Lindinha apresenta-se como um exemplo emblemático de como os sinais do câncer infantil 

podem ser precipitadamente mal interpretados como outros tipos de enfermidades. Do ponto 

de vista materno, essa atitude decorre de uma certeza de que o que acometia a filha não se 

tratava de nada grave e se traduz em um comportamento que acaba produzindo um adiamento 

na procura de um profissional de saúde: 
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(...) nada de doença, desse tipo, havia se passado comigo ou com minha família, 

nenhum tipo de câncer, é... tinha acontecido com pessoas mais próximas, então a 

gente sempre acha que sempre vai ser com o outro, né? (Maria Aparecida). 

 

E eu trabalhando muito, sempre fui muito de trabalho e tal... (...) E aí, ela caiu, e 

apareceu com uma “mancha” muito grande na perna. Eu nunca tinha percebido, mas 

essa ficou muito grande, no joelho, e eu disse: “Não, vou levar ao médico”. (...) O 

médico olhou, disse que era um edema normal, que ela pusesse compressa. E aí me 

apareceram outras manchas no corpo dela. Ela reclamava muito de dores nas pernas 

também, já do meio para o fim, que eu nunca, jamais associei a isso. Sempre fui muito 

esclarecida, mas nunca associei a isso (Maria Aparecida). 

 

Do ponto de vista médico, o equívoco se expressa, de maneira prolongada, na ausência 

de um exame clínico aprofundado, suscitando entendimentos imprecisos acerca do estado de 

saúde da criança. Somente após a entrada do pediatra, o quadro de Lindinha começa a ser 

esclarecido. O pedido de exames em caráter de urgência, a solicitação da presença do pai, a 

primazia do atendimento no consultório e as intercorrências no laboratório foram criando em 

Maria Aparecida um estado de ansiedade, tensão e medo, de maneira que, mesmo em posse 

do resultado dos exames, ela relata hesitação em saber e aguarda a comunicação médica.  

Antes de seguir com a narrativa de Maria Aparecida, é necessário informar que o 

consultório médico do pediatra que acompanhou a criança durante todo o tratamento situava-

se dentro de uma instituição hospitalar, razão esta que motivou o pedido deste profissional de 

retorno da criança para o mesmo local. Lindinha permanece dez dias sob esses cuidados e só 

em seguida é transferida para outro espaço, de porte maior:  

 

E aí, quando ele [o marido] chegou, que abriu a porta, ele [o médico] olhou o exame, 

e disse: “Olhe é uma coisa que eu não gostaria de dizer a ninguém, a nenhum pai, 

principalmente a vocês, que eu tenho relação próxima, mas há muitas chances de sua 

filha estar com leucemia, de Lindinha estar com leucemia”. Então, para mim, foi um 

mundo cair ali. Só que a ficha não caiu - que leucemia?(Maria Aparecida). 
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O problema dela é grave, ela está com a defesa baixíssima, ela pode cair a qualquer 

momento, se machucar, e sangrar até morrer, porque ela está com 30 mil plaquetas 

só. Então, você tem que trazer ela agora, você vai lá na escola, pegue ela, traga direto 

para cá, já montei o esquema, a gente já tem um quarto, eu vou trazer a médica 

(Maria Aparecida). 

 

 Pela terceira vez, o relato da experiência indica que, do ponto de vista materno, a 

ciência do diagnóstico do câncer retira-lhe momentaneamente a sustentação que o mundo de 

outrora lhe oferecia. Ribeiro (2003) afirma que mesmo hoje, não sendo mais avaliado como 

uma doença fatal, o câncer permanece associado à marca da morte antecipada, morte esta que 

não mata, simplesmente, mas destrói inúmeras coisas antes disso. O câncer de Lindinha 

chega, portanto, à vida de Maria Aparecida como algo inesperado que imprime uma brusca 

ruptura de sentido no seu mundo, a ponto de desconfigurá-lo.  

No discurso das três mães, o significado do câncer surge como a patologia “dos 

outros”, terceiros desconhecidos, anônimos distantes. Nesse sentido, o diagnóstico do filho 

irrompe de maneira devastadora como uma quebra de paradigma pessoal, que transforma o 

horizonte da morte, antes concebido como algo remoto e alheio, em algo próximo, do qual 

não é possível desligar-se ou afastar-se (Correia, 2008).  

É interessante destacar que o estranhamento expresso por essas mulheres sobressai-se 

devido ao surgimento de uma doença grave na criança. Os significados que perpassam as 

concepções prévias destas mulheres parecem não conceber a ideia de sofrimento no período 

da infância e, menos ainda, o acontecimento da morte. A facticidade do mundo, entretanto, 

revela que a qualidade da finitude é um constitutivo ontológico e fundamental do humano, 

esteja ele em qualquer estágio do desenvolvimento. Sobre esse não necessário encontro entre 

a morte e a idade adulta, Heidegger (1927/2005a) discorre: “não significa que a maturidade 



107 

 

como ‘fim’ e a morte como ‘fim’ coincidam, no tocante à estrutura ontológica do fim” 

(Heidegger, 1927/2005a, p. 25). 

Partindo das vivências compartilhadas pelas mães durante as entrevistas, pode-se 

apreender que o encontro com a doença oncológica pode retirar o homem da comum 

convivência coletiva, na qual imperam significados generalizados, manifestando a ontológica 

sensação de desamparo humano diante do mundo e confirmando a frágil, inóspita e precária 

condição da vida (Spanoudis, 1981). Acerca deste modo habitual de se relacionar com a 

própria existência, Pompéia e Sapienza (2011) complementam: “Fantasiamos que teremos 

muito tempo e oportunidades para tudo aquilo que queremos fazer, e ficamos angustiados 

quando nos damos conta de que esse tempo pode nos ser dado ou pode não nos ser dado” 

(p.80).  

De acordo com Heidegger (1927/2005b), o Dasein, consiste no ser que existe na 

facticidade de estar lançado-no-mundo, aberto às condições de liberdade e responsabilidade 

perante as suas escolhas. No universo da cotidianidade, entretanto, dominado pelo discurso 

“do a gente”, o homem age sob a pretensa certeza de que seus planos encontram-se edificados 

em bases sólidas. Consumido pela atraente, porém delicada imagem de “estabilidade da vida”, 

ele não põe em perspectiva a sua condição finita, comportando-se como se nada pudesse 

obstaculizar a concretização de seus projetos.  

Nessa forma mediana de conviver com outros semelhantes no mundo, o Dasein torna-

se mais facilmente afastado da tarefa de assumir as rédeas da própria vida, deixando-se 

conduzir por referenciais externos. Em última instância, esse existencial  o Impessoal  que 

pertence à constituição positiva do Dasein, “refere-se aos outros” e a ninguém em particular. 

Ao mesmo tempo em que nivela os acontecimentos do mundo – sugerindo segurança e 

estabilidade  encobre, simultaneamente, a percepção de surpresas. Impera, portanto, a força 

do banal, restando pouco espaço para as descobertas. 
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Neste cenário de ilusória permanência das coisas e das pessoas, a experiência de Maria 

Rita diante do diagnóstico de câncer de sua filha parece funcionar como um fenômeno que a 

constrange de tal forma que lhe retira o antigo sentimento de sossego e serenidade, 

relembrando-lhe uma das principais características que regem a vida e que, frequentemente, 

costuma ser ignorada: a transitoriedade. Em circunstâncias semelhantes, nas quais a imagem 

do mundo é formulada por ideais de harmonia e constância, o diagnóstico de câncer infantil 

concedido ao filho de Maria de Fátima parece provocar nela caos, desorganização, bem como 

atitudes de paralização ou fuga, conclamando um movimento de reestruturação de sentido:  

    

Eu fique lá, parada, totalmente parada. Eu não tive ação para ligar para casa, para 

dizer o que foi o problema. Só tive ação de dizer eu vou embora (...) Eu lembro como 

se fosse hoje. Eu saí para fora, com as mãos na cabeça e o menino chorando perto de 

mim” [Emociona-se] (Maria de Fátima). 

 

Eu só achava que se eu fosse para casa eu ia resolver tudo. Eu estando em casa com 

ele, mesmo com aquele problema eu ia resolver tudo (Maria de Fátima). 

 

O choro indica resolução afetiva correspondente ao sofrimento inicial, e a única 

resposta que Maria de Fátima encontra para enfrentar imediatamente o impacto desta 

revelação se traduz na saída do Hospital e no desejo de ir para casa. Mais do que retornar a 

um espaço físico e concreto, esta mãe parecia estar em busca de uma morada, que pudesse lhe 

reaver os antigos sentimentos de aconchego e assistência, por hora perdidos.  

Augras (2011b), ao retomar o sentido ontológico da noção de espacialidade proposta 

pela fenomenologia heideggeriana, afirma que esta não é interpretada a partir do mundo 

estanque, das coisas em si exclusivamente. Ao contrário, compreende-se que o homem 

arquiteta espaços de coexistência conforme as relações que mantém. Nesse sentido, nenhum 

espaço está dado aprioristicamente, mas todo espaço é também ontologicamente construído. 

De acordo com esse raciocínio, é possível retomar a intenção de Maria de Fátima “em ir 
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embora” do hospital como expressão do seu desejo de retornar para casa, pois ali residia, até 

então, um território que lhe conferia conforto, proteção, segurança e familiaridade, ou seja, 

aspectos que haviam sido recentemente abalados pelo surgimento da doença.  

Heidegger (1965/2010b) também discorre sobre as relações entre o homem e o espaço 

tomando por base o conceito de “habitar”, compreendendo-o como um “traço fundamental do 

ser-homem” (p. 128), ou seja, uma característica ontológica. Ao reconhecer o pouco 

aprofundamento concedido a esta palavra, ele realiza um resgate semântico por meio de uma 

interpretação etimológica do vocábulo. Desta maneira, ele alcança o significado originário do 

“habitar” – construir – bem como as relações que existem entre eles.  

Nesta empreitada filosófica, Heidegger supera as interpretações comumente 

associadas à noção de habitar e desvela o sentido no qual reside a essência do habitar: na ideia 

de resguardar. Para ele, habitar corresponderia, portanto, a um modo de permanecer em um 

espaço, preservado de perigo ou riscos. Desta forma, o alicerce do habitar encontrar-se-ia no 

modo do homem se relacionar com um espaço de maneira livre e própria, construindo um 

sentimento de pertencimento ao mesmo. Para que isso se concretize, faz-se necessário, 

entretanto, um tempo dedicado a tarefa de se “de-morar” diante das coisas. Ainda a respeito 

desse vínculo entre o habitar e os lugares, Heidegger (1965/2010b) discorre: “A referência do 

homem aos lugares e através dos lugares aos espaços repousa no habitar. A relação entre 

homem e espaço nada mais é do que um habitar pensado de maneira essencial” (p. 137).  

Tomando como parâmetro esses outros elementos interpretativos remanescentes da 

analítica heideggeriana, pode-se ratificar as reflexões anteriores acerca da relação que Maria 

de Fátima parece dispor com sua casa. O anseio de regresso a este local parece se expressar, 

portanto, como um modo de reaver um espaço de moradia, no qual ela vivenciara o 

sentimento de estar abrigada e protegida de qualquer ameaça, sentimento este que fora 

completamente roubado diante do conhecimento do diagnóstico do filho.  
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No caso de Maria Aparecida, retornar para casa não se colocou como uma alternativa 

possível. Em razão do frágil e delicado estado de saúde de Lindinha, a medida de internação 

hospitalar para o início do tratamento foi uma imposição imediata. Desta forma, o câncer 

invade a vida da criança e da família produzindo um intenso estado de turbulência emocional 

na existência desta mãe: 

 

Daí em diante foi muito rápido. Porque nesse dia ele internou, aí vem os milhares de 

exames, repetir... Nesse mesmo dia, a médica veio e fez todas essas coisas, disse que 

iria fazer o examezinho da medula, aí ela começou a me explicar que existiam vários 

tipos de leucemia, que hoje em dia as chances de cura é muito... E a gente começou a 

torcer que fosse uma que a cura, né?... (Maria Aparecida). 

 

Então, assim, foi um desencadear de sofrimento de um dia para o outro, né? Então, 

comecei a me acabar, eu só chorava, ficava com ela o tempo inteiro (Maria 

Aparecida). 

 

Sem possibilidades imediatas de assimilar todo o rol de mudanças que se 

processavam, Maria Aparecida vê-se constrangida a lidar com cada novidade de maneira 

súbita e instantânea. Sem desconsiderar a qualidade de emergência inerente à situação, é 

importante, neste instante, lançar questionamentos sobre a urgência atrelada aos modos de 

iniciar o tratamento do câncer infantil. Seria possível pensar em formas mais plácidas de 

proceder, considerando o tempo viável necessário aos envolvidos para articular minimamente 

o choque diante da notícia? A experiência de Maria Aparecida assinala que, na escolha de 

cada procedimento, serenidade, celeridade e cuidado são elementos igualmente essenciais 

para a realização de um acolhimento adequado.  

 

A família e a criança frente ao diagnóstico. 
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Toda criança, assim como qualquer ser humano, encontra-se suscetível a ser alvo de 

alguma forma de adoecimento. Quando isto ocorre, é esperado que seus cuidadores 

demonstrem preocupação diante do fato. No caso do câncer, entretanto, a resposta dos 

familiares adquire valor mais grave, em razão dos significados culturalmente associados a esta 

patologia específica. Inicialmente, logo após a notícia, é comum o choque, seguido de reações 

de medo e dúvidas, todos, de uma forma geral, vinculados à possibilidade da morte em um 

período tão prematuro da existência humana. Posteriormente, entretanto, outras inquietações 

relacionadas às especificidades do tratamento médico, como ambiente, linguagem técnica e 

rotina, somam-se as primeiras, conferindo um cenário assustador para aqueles que são 

chamados a alguma participação (Schliemann, 2009). 

Na história de Maria Rita, sua narrativa demonstra que o diagnóstico de câncer da 

filha provocou mobilização entre todos da família, propiciando um contexto favorável de 

auxílio e cuidado mútuo:  

 

Eu digo que Júlia foi um anjo; que eu botei Júlia no mundo e foi um anjo que Deus 

mandou para unir a família. Quando eu engravidei de Júlia, a família era bagunçada. 

Quando eu engravidei e descobri que era uma menina todo mundo ficou feliz da vida. 

Começou a união, entendeu? Ela nasceu, do mesmo jeito, aí foi que se uniu mais. 

Quando descobri a doença dela, aí foi que todo mundo se uniu, se uniu 

completamente, entendeu? (Maria Rita). 

 

No caso de Maria de Fátima, o diagnóstico do câncer na vida de João Batista parece 

não ter despertado nos familiares o mesmo temor sentido por ela. O escasso grau de 

conhecimento da doença aliado ao baixo envolvimento no cumprimento dos cuidados com a 

criança compõe a justificativa da mãe para atribuir sentido a essa reação. Weihs e Reiss 

(1996, citados por Lopes & Valle, 2011) afirmam que nenhuma família resiste ilesa a alguma 

transformação após o tratamento de algum parente com câncer. No caso de João Batista, o 
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sofrimento inerente ao processo de adoecimento e tratamento parece não ter funcionado como 

um fator de aproximação entre seus familiares (com exceção da mãe), produzindo, assim, um 

mascaramento da realidade da doença e do tratamento: 

 

(...) para eles o choque foi menos, porque eles não tinham entendimento do problema 

que era. (...) Para eles, estava sendo uma coisa que eles não estavam entendendo e 

que não tinham noção. E estava vendo ele perto deles, vendo ele correndo, brincando 

sorrindo, eles não tinham noção do que era (Maria de Fátima). 

 

Na experiência de Maria de Fátima é possível notar, portanto, que o grau de 

parentesco não se impôs como garantia de suporte a ela, assinalando lacunas no efetivo 

envolvimento de todos com o tratamento, com a mãe e com a criança.  

Em casa, longe do hospital, a relação da família com a doença aparecia, por sua vez, 

de forma restrita aos adultos e velada entre os mesmos, por meio de comunicações 

clandestinas, conversas às escondidas e silêncio frente aos questionamentos da criança. O 

assunto revelava-se como algo interditado à criança. Neste contexto, permeado por segredos, 

algumas falas de Maria de Fátima expressam, portanto, a dificuldade de todos, inclusive dela 

mesma, na tarefa de dialogar sobre a doença com a criança:  

 

Todo mundo se aperreando, e alguns se segurando para ele não ver, mas ele via, ele 

percebia. (...) E tudo que a gente ia conversar, a gente conversava às escondidas. 

Tinha hora que ele olhava assim para gente e dizia:  

“Vocês estão falando alguma coisa de mim, se cochichando”, ele falava para mim.  

 “É não, meu filho, a gente está conversando umas coisas de adulto, que você não 

pode estar ouvindo e nem você entende”.  

“Não. É alguma coisa. Vocês estão falando de mim” (Maria de Fátima). 

 

Na experiência de Maria Aparecida, a comunicação com a criança sobre a doença 

pelos adultos que lhe acompanhavam também não se processou de maneira espontânea. Isso 
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não impediu Lindinha, entretanto, de desvendar rapidamente essa realidade. A perda do 

cabelo em decorrência do tratamento quimioterápico fê-la lembrar da temática do câncer, que 

recentemente havia sido abordada por uma personagem de telenovela, aproximando-a, assim, 

do seu diagnóstico: 

 

(...) aí ela começou a perceber, o cabelo começou a cair. Ela sempre foi muito assim... 

E tinha passado uma novela que a Carolina Dieckman tinha perdido o cabelo, que era 

leucemia. Então, quando o cabelo começou a cair, ela perguntou: “Mãe, eu estou com 

leucemia?” Mas como a novela tinha passado uma coisa positiva de que ela ia ficar 

curada, a gente disse: “Olha, você está, mas você está em tratamento, você sabe que 

vai ficar boa” (...) A ideia era fazer tudo que pudesse para aquilo ser uma fase, né? 

(Maria Aparecida). 

 

Se, no início do tratamento, a prerrogativa de transmitir a ideia do adoecimento como 

uma fase passageira na vida da criança foi bem aceita pela mesma, o referido significado em 

relação à doença não pôde ser reproduzido mais adiante. Cessado o primeiro ciclo de 

quimioterapia, Lindinha vivenciou seis meses de relativo controle do câncer. Tal calmaria foi, 

entretanto, interrompida pelo retorno dos sinais da doença e com eles a difícil tarefa de 

conversar com a criança sobre o assunto, bem como acolher sua reação: 

 

Só que para dizer para ela foi muito difícil. A gente foi no Hemonorte, botei ela no 

colo, aí Dra. Beatriz foi dizer que a doencinha estava voltando, que a gente precisava 

internar. Nossa! Essa criança chorou, assim, calada, depois ela fez um... Teve um 

acesso de raiva muito grande. Porque ela, porque tinha que ser ela de novo e aí a 

gente voltou para o hospital, mas aí cada dia era mais difícil [fala emocionada], e eu 

enlouquecida porque eu queria fazer alguma coisa, né? (Maria Aparecida). 

 

O quesito comunicação com a criança no contexto do diagnóstico de câncer infantil 

tem sido uma temática abordada com frequência por muitas pesquisas da área de saúde. 

Durante muitos anos, seja pela incapacidade pessoal de fornecer informações que pudessem 
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despertar reações emocionais dolorosas nas crianças, seja pela crença de que estas são 

incapazes de atribuir sentido ao seu próprio adoecimento, a postura de familiares e 

profissionais durante o atendimento clínico pediátrico limitou-se a uma abordagem dirigida 

aos adultos (cuidadores/responsáveis pelo paciente), restando à criança uma restrita 

participação no momento de colher informações (Perosa & Ranzani, 2008; Malta, Schall & 

Modena, 2009).  

Atualmente, a opinião médica parece ser consensual no tocante à recomendação de 

atitudes sensíveis e honestas com a criança durante a etapa do diagnóstico, restando 

dificuldades e divergências no momento de transposição desta orientação para a prática. 

Acerca destes obstáculos, Perosa e Ranzani (2008) afirmam que “estar convencido de que o 

paciente tem direito à informação não garante que ela seja transmitida se a situação for 

avaliada como muito difícil” (p.472). No contexto da oncologia infantil, doença comumente 

associada à dor e morte, a dificuldade se revela, sobretudo, na tarefa de suportar a carga 

afetiva de intenso sofrimento que se sucederá a esta revelação (Silva & Zago, 2005, 

Yamaguchi, 2003). 

Além de uma atitude verdadeira com a criança, outros aspectos também devem ser 

previamente levados em consideração, a saber: a idade da criança, seus traços de 

personalidade, a história clínica da doença, suas especificidades e suas repercussões sobre a 

criança, bem como a capacidade individual de significar o processo de saúde-doença por parte 

de cada uma delas. Respeitadas essas condições, cabe ao profissional médico permitir que a 

quantidade e o grau de profundidade das informações transmitidas sejam devidamente 

guiados pelos questionamentos das próprias crianças e que o resultado da comunicação 

produzida seja devidamente adequado ao repertório linguístico da criança (Lecussán, 2001; 

Perosa & Ranzani, 2008; Malta, Schall & Modena, 2009; Silva & Zago, 2005).  
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A despeito desse conjunto de informações acerca da comunicação que deve ser 

estabelecida entre profissionais/familiares e crianças, a experiência de Maria de Fátima insiste 

em demonstrar que, na prática, a conversão de todo esse repertório em procedimentos e 

atitudes é mais complexo do que o esperado. O silêncio e as fugas de respostas aparecem 

ainda como ações frequentes por parte dos adultos, como tentativa reiterada de proteger a 

criança. 

Sobre isso, Cardoso (2007) ratifica que a ausência de informação por parte da criança 

não impedirá seu sofrimento nem garantirá alívio à mesma, podendo, por outro lado, provocar 

outras reações específicas, como fantasias (até piores que a situação real), “já que os pais 

sabem da existência da doença e seu comportamento falará de alguma forma que algo está 

errado” (p.31). Em concordância com este pensamento, Romano (1999, citado por Cardoso, 

2007, p.31) alerta que o conhecimento ainda é o melhor caminho nestas situações, uma vez 

que ele propicia sentimentos e comportamentos de cooperação e confiança a médio e longo 

prazo. 

Em ambas as experiências, pode-se perceber o temor das mães, possivelmente, como 

reflexo da postura dos adultos de uma maneira geral, para abordar o câncer, uma vez que esse 

tipo de patologia, especificamente, remete-os à temática da morte. Em última instância, 

portanto, notam-se tentativas de fuga deste assunto. Paiva (2009), ao discorrer sobre a 

dificuldade de falar sobre morte com as crianças, afirma que aquela costuma ser tratada como 

algo que deve ser banido do mundo infantil, a fim de resguardar uma utópica manutenção da 

felicidade. Sabe-se, entretanto, que tal afastamento é fruto de um longo processo de 

transformações ocorridas nos modos de lidar com a morte que, na modernidade, atingiu o 

ápice de sua expressão (Ariès, 1977). Do ponto de vista das crianças, a manutenção desse tipo 

de comportamento pode suscitar consequências graves na sua maneira de lidar com episódios 

de perda.  
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Araújo (2006) afirma que a compreensão da morte pelas crianças corresponde a uma 

temática que deve ser analisada sob vários referenciais, considerando, sobretudo, a idade da 

criança, as concepções que elas detêm sobre o assunto e a experiência de vida. A mesma 

autora acrescenta ainda que a ideia de morte compartilhada pelos adultos é gradativamente 

construída pelas crianças ao longo de seu desenvolvimento, logo, para tratar esta matéria com 

elas, faz-se necessário reconhecer e respeitar as características e os sentidos que elas atribuem 

ao fenômeno em cada período de sua vida.  

Durante o processo de elaboração do conceito de morte, este pode ser acelerado em 

decorrência de circunstâncias como o adoecimento e/ou processo de hospitalização. Ao tratar 

dos impactos desse tipo de episódio na vida de uma criança, Chiattone (2003) afirma que: “A 

criança doente estará afetada em sua integridade e seu desenvolvimento emocional também 

estará bastante comprometido” (p. 26). Deste modo, mesmo não compreendendo a morte de 

maneira concreta, a criança pode sentir sua aproximação, como uma forma de ameaça.  

Tomando essas reflexões, as experiências de Maria de Fátima e Maria Aparecida 

reforçam a importância de proporcionar às crianças espaços de simbolização diante da 

presença do câncer infantil, a fim de que as mesmas possam significar os medos, as perdas e 

todas as transformações pelas quais atravessam, incluindo, sobretudo, a sua própria vivência 

da morte.  

 

Envolvimento materno durante o tratamento do câncer infantil. 

 

Os padrões de parentalidade, ou seja, aqueles que se referem aos comportamentos de 

ser pai e ser mãe, foram e ainda são marcados, em nossa sociedade, pelo modelo de família 

nuclear. Percebe-se que, embora haja uma inquestionável compreensão de que diversas 

transformações tenham sido empreendidas no ensejo de tornarem mais diversificadas e justas 
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as reponsabilidades atribuídas aos homens e mulheres para com seus filhos, os papéis 

atribuídos a cada um destes atores nas tarefas relativas ao cuidado e a educação de uma 

criança ainda se encontram fortemente arraigados no protótipo idealizado durante a 

modernidade.  

Em uma publicação atual, Badinter (2011) constatou que embora haja uma maior 

liberdade na escolha pelo projeto da maternidade, as mulheres vivenciam uma cobrança bem 

mais elevada, frente o assumir desta decisão. Tendências de conciliação entre o exercício da 

maternidade e do trabalho são igualmente observadas na contemporaneidade, mas tal aliança 

de tarefas, longe de garantir transformações nas atribuições confiadas historicamente às 

mulheres, mostra-se como uma alternativa acumulativa de funções, que em nada altera seu 

lugar central de cuidado para com criança. No conjunto de afazeres e competências maternas, 

a situação de adoecimento infantil exige que a “boa mãe” se revele, portanto, por meio de 

atitudes e ações de cuidado e acompanhamento, mesmo que estas, por muitas vezes, 

signifiquem dedicação exclusiva à criança.  

No caso de Maria Rita, evidencia-se uma relação mãe-filha que, mesmo antes do 

adoecimento, era marcada por forte envolvimento. Júlia foi a quarta filha do casal. Em seus 

primeiros anos de vida, que compreende o período de nascimento e desenvolvimento inicial 

da criança, Júlia cresceu longe do pai que, por circunstâncias profissionais (exerce a atividade 

de músico), viajava bastante, permanecendo meses distante de casa. Além disso, a estrutura 

prévia familiar, composta por irmãos adolescentes parece ter contribuído para que a mãe 

focalizasse seus cuidados nesta filha de forma intensa, conforme desvelado nas falas que 

seguem: 

 

Para mim o mundo era em volta só dela, tenho outros filhos, mas eu vivia só para ela. 

Do início da gravidez até o último dia de vida dela (...), até em casa mesmo, tudo o 

que eu fosse fazer eu tinha que falar para Júlia. Se eu fosse numa esquina, eu tinha 
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que falar para ela. Se eu fosse tomar um banho, eu tinha que falar para ela (Maria 

Rita). 

 

Com o advento do adoecimento e o diagnóstico de leucemia, esta relação se estreita 

ainda mais, de modo que Maria Rita volta-se quase que exclusivamente para os cuidados com 

a filha, distanciando-se de seus outros papéis. Mesmo diante da possibilidade de dividir 

responsabilidades com outras pessoas, entre elas familiares, Maria Rita opta por assumir a 

integralidade dos cuidados de sua filha, demonstrando o que para ela era uma escolha própria, 

no que se refere à autoria do cuidado. Por outro lado, verifica-se que o exercício do cuidado 

por parte desta mãe sugere uma forma indissociada de estar no mundo com sua filha com 

câncer, conforme desvelado nas falas que seguem: 

 

Aí veio a descoberta da doença dela. Aí foi que se juntou mais, eu e ela. (...) Ela tem 

outros parentes, mas eu não queria, eu queria estar presente em tudo. Então, eu não 

deixava as outras pessoas chegarem perto. Então meu mundo foi só voltado para ela 

(Maria Rita). 

 

Quando ela foi para UTI eu fiquei imaginando, se eu perder, o que vai ser de mim, 

porque eu só sei fazer aquilo que Júlia faz... Levar ela para fazer quimioterapia, para 

fazer exame, para se consultar, para vir para casa de apoio e outras e outras coisas 

(Maria Rita). 

 

Na narrativa de Maria Aparecida, uma experiência análoga parece ter se desenrolado 

entre mãe e filha. Ainda que validasse o apego da criança a outras pessoas da família, em sua 

avaliação, isso não substituía a sua presença. Tal como na experiência de Maria Rita, o 

comparecimento de Maria Aparecida ao lado da filha era firme e incessante, demonstrando 

autenticidade de sua parte acerca dessa escolha por acompanhá-la quase que de uma maneira 

ininterrupta. Por outro lado, tal dedicação exclusiva à filha gerou omissão e negligência sobre 
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ela mesma, como mulher. O cuidado com Lindinha processou-se, por conseguinte, como um 

simultâneo descuido de Maria Aparecida para com ela mesma: 

 

Eu não admitia ninguém ficar com ela, nem ela queria, ela não queria, apesar das 

minhas irmãs, ela ser muito apegada a minhas irmãs, se eu não tivesse com ela assim 

quase 24h por dia, era assim, a gente ficava o tempo todo segurando uma a mão da 

outra, né? Era uma ligação muito forte, né? (Maria Aparecida). 

  

(...) ele [o pai] tinha que trabalhar, a irmã estava na escola né, a casa estava 

abandonada, por completo. Eu nem pensava nisso, eu me entreguei , tinha dia que eu 

ficava assim. Aí ela dizia: “Homi, vá, saia, vá num salão, vá se arrumar”. Aí eu fiquei 

um bicho, horrível (...). (Maria Aparecida). 

 

Critelli (2007), referindo-se ao cuidado, assinala que este não é aleatório:  

 

O cuidar é, ainda que veladamente para a consciência, seletivo. Individual e/ou coletivamente 

os homens escolhem o que vai estar sob os seus cuidados, aproximando-o e afastando-o de sua 

cercania, de sua cotidianidade, de seu mundo vivido, de sua atenção, de seu interesse (p. 120). 

 

Na perspectiva ontológica e relacional que Heidegger atribui ao Cuidado, ele o afirma 

como uma condição constituinte da existência (Silva, 2006). Nesse sentido, na experiência de 

coexistência com outros entes (semelhantes ou diferentes) no mundo, o Dasein encontra-se 

disposto a e expresso em dois tipos de cuidado: o modo da ocupação, no qual se percebe uma 

primazia da relação utilitária; e o da preocupação, típico da relação entre Daseins (Pala, 

2008).  

Sobre este último modo de cuidado, Heidegger acentua ainda outra diferenciação entre 

o modo de preocupação substitutiva dominadora, que remete a uma atitude de substituição 

(de fazer pelo outro), como o próprio nome já define; e a preocupação antepositva liberadora 

que, visando à liberdade do outro, permite ao mesmo o esclarecimento de suas possibilidades 

e o domínio na realização do cuidado para consigo mesmo (Heidegger, 1927/2005). 
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Utilizando-se deste referencial como um horizonte de reflexão e retornando aos 

depoimentos de Maria Rita e Maria Aparecida, é possível observar que o cuidado dispendido 

por elas nas relações estabelecidas com suas filhas durante o adoecimento restringiu suas 

possibilidades de ser-no-mundo durante o tratamento. Frente à fragilidade das filhas, desvela-

se a predominância de um modo de preocupação susbstitutivo. No caso específico de Maria 

Rita, todas as suas atividades estavam circunscritas ao contexto de necessidade da criança, de 

forma que o progressivo agravamento da doença e a consequente iminência de perdê-la 

retirava-lhe qualquer possibilidade de atribuir sentido futuro a sua própria existência.  

É admissível acrescentar ainda que a narrativa de todas as mães-participantes  Maria 

Rita, Maria de Fátima e Maria Aparecida – convergem no tocante ao modo de envolvimento 

com a doença. O acontecimento do câncer infantil parece provocar e convocar cada uma delas 

a se reposicionar no exercício de suas tarefas como mulher. Impelidas por esse chamado, elas 

respondem tornando-se substancialmente mães, ou seja, resumem a este papel o seu modo de 

ser-no-mundo.  

 

Tratamento e seus desdobramentos. 

 

O tratamento do câncer infantil pode ser constituído por diversas condutas 

terapêuticas. As mais frequentes são a quimioterapia, a radioterapia, imunoterapia, a cirurgia e 

o transplante de medula óssea, nos casos de leucemias. A escolha pelo uso individual ou 

associado de cada uma dessas ações, por sua vez, estará orientada pela análise conjunta de 

alguns fatores, tais como: o tipo de câncer, a localização do tumor, o estágio de evolução da 

doença, o perfil do paciente, entre outras características (Cardoso, 2007, Yamaguchi, 2003). 

Cada procedimento, no tratamento do câncer, deterá características e riscos específicos 

e, consequentemente, poderá produzir efeitos colaterais mais ou menos particulares. De 
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acordo com o grau de invasão de cada método, bem como a área de atuação, focalizada ou 

periférica, o paciente responderá a partir de um amplo espectro, no qual poderá constar: 

náuseas, vômitos, fadiga, queda de cabelo (alopécia), alterações neurológicas e/ou 

gastrointestinais, etc. (Espíndula & Valle, 2011). 

Em referência à história de Júlia, Maria Rita qualifica o período de tratamento da filha 

como triste e feliz. Apesar de admitir ter vivido momentos difíceis e dolorosos, ela reconhece 

igualmente a ocorrência de eventos positivos. Quanto a isto, menciona que a filha conviveu 

com pessoas boas e que, a despeito da dor, foi também uma fase na qual Júlia pôde viver 

novas e gratificantes experiências: 

 

O tratamento foi difícil, foi doloroso, mas teve a parte feliz e a parte triste. (...) 

Durante esses 4 anos e 8 meses, ela conviveu com pessoas boas, ela conheceu lugares 

bons, ela viajou, ela foi para o Rio, ela participou do Criança Esperança, ela saiu em 

revista. Foi uma fase dolorosa? Foi. Mas foi uma fase boa para ela. De ela ter 

participado disso tudo. Apesar da doença, de ser furada, de perder veia, de ter pegado 

bactéria no cateter, de ter sentido dor, de ter tomado morfina de meia em meia hora 

para aliviar a dor, mas para ela, ela foi feliz. Para ela, era tudo. A Casa [de Apoio] 

era tudo para ela. Ela foi feliz e eu também (Maria Rita). 

 

Eu fui feliz no momento que ela foi feliz (Maria Rita). 

 

 Mesmo diante de uma experiência tão traumática, como parece ser aquela expressa por 

Maria Rita, é possível notar que ela consegue visualizar e, acima disso, valorizar os ganhos. 

Sobre esta atitude positiva de abertura na compreensão simultânea dos ganhos e perdas de um 

determinado acontecimento, Kovács (1996) confirma:  

 

(...) nas situações ‘dolorosas’, em que por algum tempo se vive sob o domínio da dor, do 

sofrimento, em alguns momentos percebidos como sem saída, como só a morte se configuraria 

como tal, podem ocorrer reviravoltas, transformações – e da morte emerge uma nova vida com 

mais vigor (p. 13).   
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No caso de João Batista, a percepção de Maria de Fatima acerca do tratamento esteve 

atrelada a outras vicissitudes. O prolongamento do tempo que antecedeu o diagnóstico exigiu 

ações imediatas na etapa seguinte. Houve, portanto, consenso médico no tocante ao não 

adiamento das intervenções sobre a criança. Neste clima de urgência, a vivência do tratamento 

transcorre acompanhada por uma forte sensação de estranhamento. Espaço físico, máquinas 

especializadas, protocolos de horários e medicamentos, efeitos colaterais, tudo isso invadiu a 

vida de Maria de Fátima, num só rompante, sem reservas de tempo e espaço para serem 

adequadamente compreendidos. 

  

Não sabia o que era quimioterapia, não sabia de nada. Quando cheguei no hospital, 

tudo estranho, máquina estranha, começaram a botar as coisas para ele. Quando ele 

começou a tomar a medicação, começou a vomitar, só vomitando, tudo que comia 

batia fora, passando mal (Maria de Fátima). 

 

Eu via as coisas e dizia: “Meu Deus, eu nunca vi isso”. Entrava, já tinha aquele susto 

com ele, não podia chorar, assim, na frente dele. Aí, com isso foi juntando dentro de 

mim e eu ficando doente também. Tinha hora que eu não tinha paciência de lutar com 

ele, tinha hora que saía de perto. No mesmo instante voltava para trás, de pena 

(Maria de Fátima). 

 

Em revisão sistemática da literatura realizada recentemente por Kohlsdorf e Costa 

Junior (2012), constatou-se que uma série de exigências é endereçada aos pais como impacto 

psicossocial em decorrência de câncer pediátrico. A despeito de acompanharem todo o 

sofrimento vivenciado pelos filhos, os pais precisam aprender a manejar diversos novos 

encargos inerentes a esta situação, conduzindo-os de maneira equilibrada. A fim de melhor 

compreender a magnitude das atribuições que envolvem este cenário, recorreu-se à citação 

dos próprios autores: 
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No contexto de cuidados pediátricos, os pais têm seu papel estendido: precisam administrar as 

respostas emocionais do paciente e seus irmãos, moderar suas próprias emoções, estabelecer 

uma comunicação satisfatória com o contexto médico-hospitalar, adaptar rotinas familiares, 

lidar com ameaças de recaídas, expectativas e zelar pelo bem-estar do filho, com atenção à 

medicação; intercorrências, efeitos colaterais, estabelecimento de cuidados protetores, 

acompanhamento em consultas, internações e exames invasivos (Kohlsdorf & Costa Junior, 

2012, p.121). 

 

A experiência de Maria de Fátima demonstra que, em paralelo a todas essas 

requisições de esforço, investimento, comprometimento e disponibilidade de sua parte, 

emergiram nela sentimentos ambivalentes, tais como o desejo de desistir e abandonar essa 

tarefa que a vida agora lhe entregava e pena, por não suportar, algumas vezes, ser expectadora 

do sofrimento do filho. Neste dilema, permeado pelo cansaço físico e emocional, esta mãe não 

só acompanha o cotidiano do filho, como compartilha com este o sofrimento provocado pela 

doença e pelo tratamento.  

Em sua narrativa, é possível perceber particularidades na maneira como o cuidado vai 

sendo deliberado e suas formas de expressão definidas. O envolvimento extrapola a ordem 

afetiva, alcançando atitudes práticas, como por exemplo, deixar de se alimentar nos dias 

reservados aos exames de rotina da criança. A abstenção da própria alimentação, a despeito 

das recomendações médicas possibilita, de alguma forma, uma maior aproximação do 

sofrimento com o qual o filho era obrigado a conviver. Impossibilitada de cessar ou mesmo de 

evitar a dor do filho, Maria Rita opta conscientemente por outras dores que, na sua 

compreensão, talvez, tornasse a experiência do filho menos solitária e, assim, menos sofrida. 

Neste caso, portanto, a vivência em conjunto do sofrimento era compreendida por esta mãe 

como forma de diminuir o fardo da criança: 

 

Foi uma coisa que eu sofri junto com ele. Ele sofreu muito, porque é uma doença 

muito triste. Eu sei que ele sofreu, mas eu sofri junto com ele. As dores que ele sentiu, 

eu acho que eu sentia também (Maria de Fátima). 
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A gente ia para exame, a gente sai de manhã do hospital. Quando ia fazer o exame 

era noite. Isso, eu não me alimentava, nem tomava café, nem almoçava, para não ver 

ele se aperrear. Porque ele não podia comer. Então, eu não comia para não ver ele 

sofrer. Ficava ali junto com ele. Quando eu chegava do Hospital, o povo falava 

comigo e eu não escutava, de fraqueza... (Maria de Fátima). 

 

Ainda no que concerne esse aspecto da experiência vivenciada por esta mãe, é possível 

tecer algumas reflexões sobre as repercussões desse ato para a saúde e bem-estar desta 

mulher. Critelli (2007) ressalva que a “a identidade absoluta com qualquer outro é 

insuportável. Quando ela aparece como alternativa e até mesmo desejo, desenvolve-se como 

doença, como um modo de ser deficiente” (p. 135). Ao ponderar, portanto, a situação vivida 

por Maria de Fátima sob esse horizonte interpretativo, pode-se afirmar que, embora legítima e 

autêntica de sua parte, a atitude desta mulher gerava-lhe prejuízos físicos, interferindo, 

consequentemente, nas condições de disponibilidade para auxiliar o próprio filho. Com o 

passar do tempo, o acúmulo de cansaço físico e emocional, provocado pelas exigências do 

tratamento, convocava Maria de Fátima a parar e solicitar ajuda. A distância de casa somada 

às características locais de sua moradia apresentavam-se, entretanto, como fatores de risco 

para a saúde da criança, frente às possíveis intercorrências do tratamento.  

 

Eu queria, assim, ter dois, três dias em casa com a família, e queria que alguém 

ficasse com ele, para mim ter descanso, para mim dormir e para mim também 

conversar com o povo da família e aliviar as coisas, mas não. Tinha que ser assim. 

Porque não podia levar ele para o interior, lugar distante, para se ele adoecer, vir 

correndo de lá para cá. Então, tinha que ter paciência (Maria de Fátima). 

 

No decorrer de todos esses esforços em lutar pela vida do filho, Maria de Fátima 

parece nunca esquecer-se do outro destino que poderia chegar a qualquer tempo. Nesse 
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sentido, embora vivesse intensamente o imperativo do tratamento, ela convivia de maneira 

semelhante com a possibilidade da morte, confirmando a processualidade desta experiência.  

 

Quando eu chegava em casa, eu parava para pensar, eu imaginava assim: Meu Deus, 

pelo que a médica diz, meu filho vai passar pouco tempo comigo e eu vou aproveitar 

esse tempo. Às vezes, eu pegava tudo, casa revirada, roupa, tudo, pegava ele, saia 

andando, nas casas dos vizinhos, às vezes arrumava até carro, sem poder, levava ele 

nas casas da família, para conhecer (Maria de Fátima). 

 

Heidegger (1927/2005e) compreende a vivência da temporalidade pelo Ser, a partir de 

três existenciais, ou “ek-stases”: o Vigor de Ter Sido, o Instante e o porvir. O primeiro refere-

se ao passado, ou seja, a toda teia de acontecimentos que experimentamos desde que 

nascemos. O segundo diz respeito ao presente, sem, contudo, tomá-lo por uma breve 

extensão. O agora se aproxima, talvez, daquilo que se imagina acerca do Instante. O terceiro e 

último faz alusão às projeções em relação ao futuro, ou seja, comporta aquilo que ainda não é 

e se lança para frente. Essa três dimensões, embora divididas didaticamente, expressam-se em 

conjunto no mundo do tempo e das relações.  

Stephan (2002) demonstra que quando uma patologia de alta gravidade, como o 

câncer, se instala na vida de alguém, a experiência da temporalidade é completamente 

reconfigurada. Como uma situação de adoecimento, o câncer encerra nele as circunstâncias de 

uma crise, a qual, por sua vez, comporta nela mesma, simultaneamente, sensações de perigo e 

oportunidade. Diante do câncer, o homem vivencia a silenciosa ameaça da morte e, frente a 

esta possibilidade de aproximação do seu fim, suas perspectivas temporais se transformam 

igualmente. Sobre essas mudanças, Stephan (2002) afirma: 

 

Se o passado, o Vigor do Ter Sido me abriu a possibilidade do câncer ele não me resgata nem 

me ajuda. Se o futuro é incerto, pois não sei se vou me recuperar, onde o Porvir? Sem estas 

duas possibilidades, só resta viver o Instante (p. 217). 
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Para Heidegger (1927/2005e) as três dimensões da temporalidade podem ser vividas 

na propriedade ou na impropriedade. A processualidade da história de Maria de Fátima parece 

aproximá-la de uma experiência autêntica. Embora o medo da morte tenha, a princípio, 

paralisado-a, desfocando suas possibilidades de ação, ele não a encarcerou no lugar de vítima 

ao ponto de impedir que ela suprimisse o valor da vida que ainda existia ao seu lado. Nesse 

sentido, ela segue, lúcida e determinada, buscando promover encontros e despedidas do filho 

com outros, amigos e familiares, resgatando a presença de diversas pessoas na vida de João 

Batista e permitindo a todos a oportunidade destas relações.      

Na continuidade do tratamento, esta mesma mãe é novamente confrontada com outra 

notícia: a necessidade de uma cirurgia para o filho. Em semelhança ao momento do 

diagnóstico, essa comunicação foi vivenciada novamente na solidão. Desta vez, entretanto, a 

ela não cabia simplesmente receber uma notícia, mas agir diante dela. O processo de tomada 

de decisão é vivenciado sob forte sentimento de angústia, visto que a decisão sobre a 

realização deste procedimento médico poderia repercutir positivamente ou negativamente na 

vida de seu filho. Diante dessa encruzilhada e sem saber qual caminho seguir, o primeiro 

passo tomado por Maria de Fátima tem a direção da família. Esta, entretanto, nega-lhe 

qualquer opinião, impondo-lhe o peso da decisão individual.   

 

Todo mundo disse: “Olhe, está nas suas mãos! O que você fizer, é você quem vai 

fazer. Porque você que está dentro da gravidade, você está por dentro de tudo, então 

você vai ter noção de resolver sozinha. Eu não sei de nada. Essas áreas aí, eu não 

entendo de nada”. Então, a família jogou tudo nas minhas mãos (Maria de Fátima). 

 

Aí foi que foi difícil, que eu queria assim, uma decisão dele [do marido], que ele 

chegasse junto comigo e dissesse: “Maria de Fátima, nós vamos fazer assim, vai ser 

desse jeito, João Batista vai fazer a cirurgia e vai ficar bem!”, mas não; foi eu para 

tomar a decisão sozinha (Maria de Fátima). 
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Ao dissertar acerca do discurso como uma instância ontológica, Critelli (2007) afirma 

que o mesmo, além de permitir que a função comunicativa no homem se realize, possibilita 

ainda um desocultamento da coexistência humana. De acordo com esta condição, que é 

ontológica, o discurso transporta consigo não apenas um atributo expressivo e significativo 

diante do mundo, mas contém, nele mesmo, o poder de validar a existência daquele que a 

enuncia, em qualquer circunstância, por meio da escuta de outro semelhante. Esta qualidade, 

nomeada pela mesma autora de testemunho, não diz respeito ao ato ou gesto de concordância 

frente a qualquer posicionamento, mas revela, antes de tudo, um sentimento de pertencimento 

junto ao outro. Nesse sentido, ainda utilizando-se das palavras da autora em questão, é 

possível agregar novas informações que contribuam para a elucidação desse conceito: 

 

O testemunho não é apenas um ver e ouvir, mas sua função primordial é abrir e fechar espaço, 

na existência, para as coisas, para as pessoas, para os modos e alternativas de se viver. O 

testemunho do outro, seu olhar constituem o olhar do eu, moldando-o, distorcendo-o, 

atrapalhando-o, iluminando-o, fortalecendo-o (p.90).  

 

Regressando à experiência de Maria de Fátima, parece razoável discorrer sobre ela a 

partir desse referencial hermenêutico. Ao longo do processo de deliberação acerca das 

necessidades provenientes do tratamento do filho, esta mãe parece se locomover rumo à 

procura de outros (familiares e marido) com os quais pudesse elaborar sua resposta, 

confiando-lhe um lastro plural. Nesta jornada, entretanto, sobram-lhe abstenções, ausências e 

omissões, tornando escasso o seu mundo e solitário o seu debate interno. Diante de um 

pensamento povoado majoritariamente pelo discurso médico, seus medos e dúvidas antecipam 

os riscos e as possibilidades de sua decisão, conferindo um caráter conflitante à experiência.       

   

Foi o período que eu mais sofri, fiquei debatendo comigo mesma, sozinha, porque eu 

não tinha em que se segurar para dizer ‘Aquela pessoa está comigo e está mandando 
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eu fazer’. Na hora só minha mente e Deus, primeiramente, e terceiro a Psicóloga, que 

conversou comigo antes de eu ir para a cirurgia (Maria de Fátima). 

 

 Passado o dilema da decisão e concluída essa etapa, Maria de Fátima prossegue no 

acompanhamento do filho em um processo cirúrgico em outra cidade. Novamente, a vivência 

solitária deste percurso torna a experiência estranha e com elevado grau de sofrimento. 

 

Levaram ele para a sala de cirurgia, e eu fiquei lá fora, um dos momentos piores do 

mundo, sem ninguém. Tudo estranho, ninguém conhecido. Eu fiquei ali, esperando. 

Foram horas que para mim não iam acabar mais. Uma eternidade (Maria de Fátima). 

 

Ai ele passou mal, precisou de UTI. E eu lá vendo os médicos tudo correndo, ali 

acudindo em cima dele, e eu lá sem ninguém, sem ter ninguém para dizer ‘Meu Deus 

não tem ninguém aqui nem para conversar comigo’. Só aquele corre-corre de 

enfermeiro e médico e eu ali no pé de uma parede, chorando, se pegando com Deus. 

Dinheiro não tinha para pagar a UTI. E ele lá, naquele sofrimento, sem poder fazer 

nada e eu aperreada, agoniada (Maria de Fátima). 

 

 Maria de Fátima parece clamar por alguém com quem pudesse dividir o sofrimento 

que lhe assolava. Nesta travessia de dor, na impossibilidade de vivê-la na companhia de 

alguém familiar, ela encontra o vazio. A garantia do cuidado, por meio da assistência em 

saúde, parece ter falhado. O discurso de Maria de Fátima denuncia não só o déficit estrutural, 

traduzido pela ausência de leitos suficientes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), mas, 

sobretudo, o déficit social, expressão da ausência de um olhar mais atento àquele que sofre e 

acompanha o sofrimento da criança e seus familiares. 

A experiência de Maria Aparecida, por outro lado, demonstra que o acesso aos 

cuidados por meio do sistema privado de saúde, em razão da posse privilegiada de recursos 

financeiros, não assegurou a esta mãe e sua filha uma experiência menos dolorosa. Nesse 

sentido, ela narra que consequências imediatas do tratamento na filha foram devastadoras. O 
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primeiro ciclo de sessões de quimioterapia ocasionou fortes efeitos colaterais na criança, 

produzindo, na percepção da mãe, consequências agressivas. 

 

Ela teve tudo que você possa imaginar nessa primeira sessão de quimio, que era para 

durar uma semana, durou quase 60 dias no hospital (Maria Aparecida). 

 

(...) ela sofreu muito nos primeiros dias, porque aí foi aquela coisa de choque, né? De 

muita medicação e colocaram um catéter aqui [região do pescoço] nela. Ela inchou, 

sangrou, foi um desespero muito grande, mas, assim, a gente lutando, mas só que ela 

teve uma pneumonia (...) (Maria Aparecida). 

 

(...) e aí teve um problema muito sério, teve que fazer uma cirurgia, infeccionou tudo 

dentro da parede abdominal dela, teve que abrir, limpar tudo (...) (Maria Aparecida). 

 

Impactada pelas repercussões do tratamento em Lindinha, Maria Aparecida, 

funcionária pública federal, viu-se diante da necessidade de um afastamento temporário do 

trabalho. Neste período inicial, portanto, esta mãe solicita uma autorização oficial para 

ausentar-se de suas ocupações, a fim de dedicar-se completamente à filha. É necessário 

observar, entretanto, que embora ela tenha cessado completamente suas atividades de natureza 

profissional durante os primeiros 60 dias de tratamento, esta postura não pôde ser mantida 

após esse período. Contando com a compreensão de colegas, Maria Aparecida relata ter 

conseguido responder às demandas de sua função de uma forma suficientemente equilibrada, 

conforme expresso a seguir:  

 

(...) o tempo que ela ficou doente, eu não tirei licença. Eu ia na escola uma vez ou 

outra, de tarde. Como eu era coordenadora de curso, eu fazia as coisas à distância. 

Levava o computador, trabalhava, quando ela estava bem, eu trabalhava ali, depois 

outra colega assumiu e aí outro menino me ajudou, deu umas aulas. Então, afastar, 

oficialmente, eu me afastei só sessenta dias, que foi no começo, depois não (Maria 

Aparecida). 
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Ao longo do tratamento, Maria Aparecida parece não se tranquilizar apenas com o 

lugar de expectadora ou acompanhante de Lindinha. Desta forma, ela inicia um percurso de 

investigação – nacional e internacional – à procura de informações sobre a doença e o 

tratamento, junto a uma ampla diversidade de médicos, bem como grupos de mães que 

atravessavam uma experiência semelhante a sua, a fim de que a filha pudesse ser contemplada 

com a excelência dos cuidados prestados no campo da Oncologia Infantil. Mesmo ciente de 

que o protocolo de tratamento era único em todo o mundo, Maria Aparecida parecia cultivar 

uma crença ou sentimento de que somente fora do cenário estadual e até nacional, sua filha 

poderia contar com maiores possibilidades de cura.  

 

Então eu comecei a conversar com todo mundo aqui em Natal, no Rio Grande do 

Norte. A gente queria levar ela para...sei lá! Uns diziam: “Vá embora!”; outros 

diziam: “Não pode agora!”, então começou aquela coisa, eu comecei a me desgastar, 

eu queria ir embora daqui, só que meu marido era muito reticente (Maria Aparecida). 

 

Então eu cheguei, inclusive, a me comunicar com o médico do St. Judes, nos EUA (...) 

eu quis ir para lá, menina, foi muita coisa. Eu comecei a me comunicar com mães, um 

grupo de mães de crianças com câncer, um grupo americano (...) (Maria Aparecida). 

 

 Ao longo de todo o tratamento de Lindinha, Maria Aparecida demonstrará um grande 

esforço de sua parte na intenção de conduzir a criança para outros espaços de atendimento, 

entretanto, nenhuma de suas tentativas se concretizará. Decorridos os seis meses da primeira 

fase do tratamento, ela recebe a notícia da remissão da doença e a consequente alta hospitalar 

de sua filha. O entusiasmo da comunicação é enunciado com cautela por parte dos médicos, 

relembrando-a que o resultado dos exames, naquele momento, não era sinônimo de cura.  

 

Olhe, ela está de alta, mas a gente não tem o que fazer, porque a irmã não foi 

compatível (...) Nós aqui, a doença ali. Aqui não mostra que tem célula [maligna], 

mas essa doença é muito traiçoeira, então, tem que estar atento...assim...muito. Então, 



131 

 

ela entrou no hospital dia dez de abril, ela saiu de alta dia dez de outubro, foram seis 

meses bem [após a alta hospitalar]...(Maria Aparecida). 

 

A cada nova necessidade de exames, havia uma comemoração diante da constatação 

da ausência de células cancerosas. Tal celebração, entretanto, mostrava-se sempre assombrada 

pela possibilidade de retorno da doença. Diante destas circunstâncias, e em paralelo ao 

tratamento quimioterápico, Maria Aparecida inicia uma corrida contra o tempo, em busca de 

alternativas que pudessem promover a cura de sua filha.  

A esta altura do processo de adoecimento, Lindinha já havia sido cadastrada na lista de 

espera do Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME7), entretanto, tal lista 

parecia ser, nesta época, bastante reduzida e incipiente, se comparada à realidade de outros 

países. Além disso, o desconhecimento a respeito da colocação da filha deixava Maria 

Aparecida impaciente e sedenta por outras opções mais céleres. A visita a outras instituições 

especializadas, como o Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO)  localizado na 

cidade Rio de Janeiro, e a busca por novas opiniões médicas culminavam sempre na mesma 

orientação: o transplante de medula óssea como o melhor caminho para o caso da criança.  

 

(...) “precisamos de uma medula para essa menina” [fala do médico da criança]. Aí 

eu dizia: “Se eu pudesse me virar numa medula, já tinha me virado...” (Maria 

Aparecida). 

 

(...) “aparentemente o exame clínico dela está bem e os exames aqui estão bem. Então 

é lutar para que se consiga, faça uma busca mundial para se conseguir uma medula, 

porque realmente a indicação é fazer transplante, ela está bem, mas a gente tem que 

se cuidar”. Foi assim que ele [o médico do CEMO] falou. Então, viemos embora para 

                                                           
7 O REDOME reúne as informações básicas de identificação e especificidades como resultados de exames e 

características genéticas de pessoas que se dispõem a ser um doador de medula. Quando um receptor não possui 

um doador aparentado, é feita uma busca no REDOME de cadastros que possam ser compatíveis, para que 

assim, seja feita a doação. (Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, s/d). 
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Natal, acho que uns três dias depois e aí, quando foi uma semana depois, ela recaiu 

(Maria Aparecida). 

  

Apesar da reiterada recomendação para a realização do transplante e da procura 

incessante de Maria Aparecida por um doador compatível, tal esforço não foi suficiente. No 

dia do aniversário de casamento dos pais, Lindinha volta a apresentar episódios de febre que 

indicavam o retorno da doença. Nos casos de câncer, Espíndula e Valle (2002) relembram que 

“o tratamento pode fracassar durante ou após a remissão da doença” (p. 188). Nestas 

circunstâncias, o reaparecimento da patologia no mesmo local ou em outras partes do corpo é 

comumente nomeado de recidiva. 

Espíndula e Valle (2011) esclarecem ainda que a recidiva da doença expressa o não 

desaparecimento completo da mesma, ou seja, significa que o processo de reprodução das 

células cancerígenas foi cessado temporariamente, mas não definitivamente. Frente a esta 

constatação, deve-se submeter, imediatamente, o paciente a um novo procedimento 

terapêutico de maior potencial ofensivo contra a doença. As autoras supracitadas assinalam, 

entretanto, que os episódios de recidiva podem enfraquecer a chance de cura do paciente.  

No caso de Maria Aparecida, a segunda experiência de quimioterapia de Lindinha 

mostrou-se, na sua visão, totalmente distinta da primeira, gerando menos prejuízos à criança e 

remissão rápida da doença. Apesar desta resposta positiva da filha ao tratamento, esta mãe 

parecia reconhecer que a cura ainda não era uma realidade concreta.  

 

(...) todo mundo dizia que o tratamento estava certo. Estava certo, mas a gente não 

conseguia entender porque não dava certo, e aí precisa fazer o transplante, e aí, cadê 

medula, que não tem medula? (Maria Aparecida). 

 

Diante da dificuldade de encontrar um doador de medula compatível com a filha, esta 

mãe decide por uma nova gravidez, enxergando na gestação por inseminação artificial a 
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possibilidade que lhe restava para solucionar esse problema. Junto à impulsividade da ideia, 

brotam posicionamentos contrários. Diferente do relato de Maria Rita, o médico consultado 

por Maria Aparecida convidará a mesma a refletir a respeito das possíveis consequências 

desse ato, oferecendo-lhe um campo de análise mais amplo antes da sua tomada de decisão. 

Apesar da pertinência de tal abordagem profissional, somente mudanças no estado de saúde 

da criança fazem Maria Aparecida recuar diante da certeza da decisão de ter outro filho.   

 

E até o médico disse: “E se não der certo? E se você perder seu filho? Você vai ter 

um filho com uma marca de que veio só para...”. Mas eu estava decidida, só que ela 

começou a ficar muito ruim de novo, doente, quem que ia cuidar dessa criança? 

(Maria Aparecida). 

   

 Pouco a pouco Lindinha começava demonstrar sinais de fraqueza diante das batalhas 

contra o câncer. Embora fosse capaz de observar a involução do estado da filha, Maria 

Aparecida parecia não enxergar limites de esforços para lutar contra a doença. O trânsito 

incessante entre cidades, médicos e centros especializados demonstra otimismo, esperança e a 

total entrega desta mãe à missão de encontrar meios para manter a filha viva e curada. Por 

outro lado, o recorrente aparecimento de barreiras e impedimentos que emergiam neste 

processo de investigação terapêutica promove uma breve abertura de sentido acerca da 

possibilidade da perda da filha. 

 

(...) então eu rezava muito: “Meu Deus, se é para sair daqui e trazer minha filha 

morta, eu prefiro que nada dê certo, porque eu não quero isso, mas se tiver que dar 

certo, me ajude a conseguir um local, seja lá onde for (...) (Maria Aparecida). 

 

O expressivo agravamento do estado da criança e a inviabilidade na execução das 

alternativas existentes para lutar contra a doença conduziam a opinião médica na direção de 

um novo ciclo quimioterápico. Maria Aparecida cultivou a esperança de um transplante 
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enquanto pôde, mas o tempo se impôs como grande maestro das ações. Não lhe sobrou 

alternativas a não ser render-se a mais uma internação da filha.  

 

(...) aí ela começou a ficar molinha de novo, o aniversário era dia primeiro de agosto, 

a gente fez uma festa lá em casa, aguardando [transplante], né? Não é hoje, é 

amanhã. Não faz quimioterapia, não faz, não faz, e aguardando, e hoje vai para 

onde? (Maria Aparecida). 

 

Desde o diagnóstico, atravessando os episódios de recidiva da doença, é interessante 

observar e refletir acerca do movimento de Maria Aparecida no que concerne ao seu 

comportamento de investigação e a sua tentativa de implementar outras  possibilidades de 

tratamento para a filha. Menezes (2009) afirma que “Por vezes, o período que antecede a 

morte é longo, e tende a ser mais prolongado, com o desenvolvimento de novas possibilidades 

de intervenção médica” (p. 230). Diante desse quadro, a experiência de Maria Aparecida 

parece demonstrar que a atitude de não persistir na procura de alternativas curativas era 

significada por ela como um ato de desistência.  

Ao investir, portanto, toda sua energia neste empreendimento, esta mãe parece não ter 

cedido espaço para refletir acerca da facticidade da morte da filha, que paulatinamente se 

aproximava. O tratamento do câncer aponta apenas para duas possibilidades de finalização: a 

cura ou a morte. No caso de Maria Aparecida, a aceitação deste último desfecho parece ter 

sido adiada por um longo período por esta mãe.  

 

3.2.2.  Rede de apoio e o cuidado  
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Relação com a família. 

 

Alguns estudos que tratam do processo de adoecimento e enfrentamento do câncer 

infantil pontuam a necessidade insubstituível de apoio social aos cuidadores diretos da 

criança, seja ele traduzido na rede familiar mais próxima, no suporte conferido pela equipe 

profissional ou por meio de recursos provenientes de outros setores da sociedade (Beltrão, 

Vasconcelos, Pontes & Albuquerque, 2007; Di Primio, Schwartz, Bielemann, Burille, Zillmer 

& Feijó, 2010). Nesta complexa realidade, no que diz respeito à rede familiar, o aparecimento 

da doença pode desencadear o fortalecimento ou a fragilização dos vínculos.  

Neste aspecto, as experiências de Maria Rita e Maria Aparecida evidenciam um forte 

envolvimento familiar ao longo de todo o tratamento. Embora ambas tenham avocado a 

centralidade dos cuidados com as filhas, ela ressaltam em suas narrativas, que a grande 

implicação da família mostrou-se como um elemento de fundamental importância no período 

de adoecimento de Júlia e Lindinha. 

 

Pesquisadora: Quando eles [os gêmeos] nasceram, você disse que teve que se voltar 

com o tratamento para Júlia e você não teve condições de oferecer os primeiros 

cuidados a eles. Quem foi que ficou cuidando deles? 
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Mãe: Minha mãe e minha filha. Minha filha foi minhas mãos, meu pé, meu tudo foi 

ela. Ela saiu de um internamento com Júlia e no outro ela se internou comigo. Ela foi 

tudo (Maria Rita). 

 

Minha outra irmã, também (...) foi meus pés e minhas mãos assim que eu descobri a 

doença de Júlia, sabe? Ela que estava comigo todo tempo, do meu lado (Maria Rita). 

 

(...) lá em casa foi sempre muito colaborativo. Todo mundo, sabe? Eu ficava direto no 

hospital, ele ficava em casa com Camila [a filha mais velha]. Mas assim, todas as 

noites ia para o hospital, porque trabalhava né? Mas toda noite a gente estava junto. 

Se ele não fosse, ela reclamava. E assim a família ficou mais unida (...) (Maria 

Aparecida). 

 

No caso de Maria Aparecida, especificamente, a rotina semanal foi reorganizada, 

entretanto, dentre os ajustes realizados durante o tratamento, buscou-se resguardar um mínimo 

de familiaridade a todos. A fim de contemplar o contato diário de Lindinha com o pai e a irmã 

mais velha e, ainda assim, preservar de maneira suficiente a manutenção das atividades 

outrora realizadas por todos, foi estabelecido um pacto entre os integrantes da família. É 

interessante notar, entretanto, que mesmo diante da tentativa de encontrar uma forma que não 

gerasse sobrecarga aos demais familiares envolvidos, observa-se que a mãe ainda acaba por 

sofrer esses efeitos e todos, inevitavelmente, sofrem o impacto da rotina hospitalar no 

contexto da doença crônica.  

  

(...) o pacto era, durante a semana era eu né, lá no hospital, ele trabalhando, com Bia, 

que ele levava e trazia da escola, à noite eles iam para lá, todas as noites, às vezes ela 

não ia, se ela tivesse alguma atividade mais... (Maria Aparecida). 

 

No sábado, eu acordo lá no hospital. Eu ficava lá, o pacto era, ele chegava, assim, 

umas 10hs e tal, a gente ficava junto, almoçava (...) e aí ele ficava lá e eu vinha em 

casa, no sábado à tarde, e eu ficava em casa geralmente, ou ia para a casa de um 

amigo, e aí eu vinha em casa, no sábado à tarde, tomava um banho, às vezes me 
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deitava um pouco, mas aí ia chorar, assim, somente e voltava, rapidamente para o 

hospital. Eu ficava com ela, e depois eles iam embora. No domingo, a mesma coisa 

(...) e aí começava a semana de novo (Maria Aparecida). 

 

Maria de Fátima, em contrapartida, cita brevemente em seu discurso algumas poucas 

pessoas que arriscaram uma tentativa de auxílio parcial, substituindo-a em algumas ocasiões. 

Entretanto, estas mesmas pessoas logo desistiam da tarefa, recuando neste caminho.   

 

Se dissesse assim: amanhã João Batista tem exame, todo mundo que tivesse naquela 

hora com ele corria. Tinha que ser eu. E até porque ele ligava e dizia: “Mainha, 

venha!”. Eu vinha. Podia estar morta, doente, eu vinha correndo (Maria de Fátima). 

 

No caso desta mãe, houve um baixo envolvimento dos familiares com o tratamento da 

criança. Se afastar ou mesmo se eximir do acompanhamento de João Batista nos períodos 

mais delicados os impediram de presenciar e legitimar a narrativa de Maria de Fátima. Para 

esta mãe, tal postura é vivenciada, portanto, como uma insuficiência do testemunho do outro, 

testemunho este que, nas palavras de Critelli (2007), é concebido como aquilo que, 

independente de que qualquer consentimento ou rejeição, atribui ao fato o status de uma 

realidade comungada. 

 

Relação com os outros filhos. 

 

A hospitalização de qualquer membro da família costuma causar mudanças de rotina 

na vida de todos aqueles que pertencem a este grupo. As crianças não estão imunes a esse tipo 

de interferência em suas vidas, entretanto, nelas, os recursos disponíveis para enfrentar a 

situação de crise em questão são mais restritos do que nos adultos, aumentando, assim, os 

possíveis riscos gerados no seu processo de desenvolvimento. Dentre os resultados 

encontrados em uma pesquisa de revisão acerca desta temática, Bezerra e Veríssimo (2002) 
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confirmaram a presença predominante de sentimentos e comportamentos que sugerem 

sofrimento para o público infantil nas circunstâncias de adoecimento de algum irmão. Da 

parte dos pais, uma análise geral do mesmo estudo demonstrou também que há uma redução 

de atenção ao filho saudável, de maneira que ele passa a ocupar um lugar periférico.   

No caso de doenças crônicas como o câncer infantil, o excesso de exigências 

produzidas pela própria doença e seu respectivo tratamento costuma gerar um desequilíbrio na 

maneira como os pais prestam assistência aos seus filhos (Cavicchioli, Nascimento & Lima, 

2004; Cheron & Pettengill, 2011). Neste processo, independente no nível de informação que 

recebem sobre a doença, cada irmão saudável é capaz de perceber tacitamente que essa nova 

situação conclama uma intensa dedicação de tempo e esforços pelas partes envolvidas no 

tratamento (Pedrosa & Valle, 2000). Neste contexto, eles também serão convocados, cada 

qual ao seu modo, a encontrar formas de adaptação, sejam elas positivas ou não. 

No mérito destas repercussões que atingem a vida dos irmãos de uma criança com 

câncer, destacam-se, na narrativa de Maria Rita, a filha primogênita e os filhos mais novos 

(gêmeos). Com a primeira, que lhe ajudou no período de adoecimento de Júlia, ela demonstra 

ter uma relação de proximidade e gratidão. Trata-se de alguém com quem, até hoje, é possível 

manter um diálogo autêntico, falar sobre a perda da filha. O compartilhar da experiência de 

sofrimento e perda parece tê-las aproximado. 

Os filhos gêmeos surgem na vida de Maria Rita para concretizar a tentativa de um 

transplante de medula para Júlia. Diante da incompatibilidade na família, a médica da criança 

sugere que Maria Rita engravide rapidamente como alternativa para tentar salvar a filha. Ela 

aceita o conselho da médica, retira o DIU e engravida. A respeito dessa última gestação e dos 

sentidos que nortearam essa nova oportunidade de exercer a maternidade, a mãe relata: 

 

Eu fiquei meio assim, porque eu não queria engravidar, eu queria logo achar um 

doador para ela. Eu queria achar um doador que era para mim cuidar dela. E se eu 
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engravidasse, não podia fazer o acompanhamento; e se ela fosse para o transplante, 

eu não podia ir porque eu ia dar de mamar, eu ia estar de resguardo, entendeu? Eu 

não ia participar disso tudo. E eu queria participar, né? (Maria Rita). 

 

Os gêmeos nasceram, mas meu problema era Júlia, sabe? O meu problema era só 

Júlia. (...) Foi difícil, né, porque, enfim, eles não pediram para vir ao mundo, né? Foi 

uma necessidade. Foi uma necessidade de Júlia, né, para salvar a vida dela. Foi por 

isso que eles vieram ao mundo, né? E passaram por esse processo todo (Maria Rita). 

 

 No processo de deliberação em torno desse assunto, embora reconhecesse que uma 

nova gestação acarretaria perdas no seu envolvimento com Júlia, mesmo após o nascimento 

dos gêmeos, ela não direciona seus cuidados aos recém-nascidos, delegando essa atribuição 

aos familiares: 

 

É, eu não tive resguardo. Meu resguardo foi dentro do hospital com ela. Eu não dei de 

mamar para eles não se acostumarem comigo, porque ela a qualquer momento 

poderia entrar em transplante e eles iriam sofrer (Maria Rita). 

 

 (...) Eu chegava em casa, eu tentava esvaziar só que eles não queriam pegar. Eu sofri 

foi muito. Por isso que eu não dei de mamar, exatamente para eles não sofrerem, né? 

O quanto eu estava sofrendo, porque, poxa, foram prematuros, precisando do leite 

materno e tudo e eu não poder dar (Maria Rita). 

 

Nem tomar conta dos gêmeos eu sabia tomar direito; eu num dava banho, eu não 

trocava uma fralda, eu não fazia o comer deles, eu não fazia nada porque era só 

voltada pra Júlia. Os gêmeos nasceram, mas meu problema era Júlia, sabe? O meu 

problema era só Júlia (Maria Rita). 

 

Tomando como referência o último recorte de fala transcrito acima, é possível 

questionar a que saber Maria Rita se refere quando afirma que não sabia tomar conta dos 

gêmeos. Como mãe de quatro filhos, antes dele, ela dispunha de um conhecimento prático, 
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adquirido na relação com cada um deles, nas gestações anteriores. Na conjuntura que se 

configura para o exercício dos cuidados primários com os gêmeos, Maria Rita parece falar, 

não do saber tácito ou intelectual, mas de uma disponibilidade para cuidar, que, naquele 

momento, estava dirigida exclusivamente a Júlia. 

De acordo com Heidegger (1927/2005c), a condição ontológica do homem de estar 

aberto a diversas possibilidades está, necessariamente, associada a uma disposição prévia. 

Nesse sentido, o homem sempre se encontra afetado na sua relação com o mundo. Sabendo-se 

que a estrutura ontológica da disposição pode ser expressa por inúmeros estados de ânimos, é 

possível constatar que a história de Maria Rita está atravessada por incertezas e ambivalência, 

representadas na seguinte encruzilhada: como cuidar simultaneamente da filha doente e dos 

filhos recém-nascidos? Ela escolhe priorizar o cuidado à filha, mas sofre com isso. Somente 

com a morte de Júlia, esta mãe mostra-se disponível para dedicar-se aos gêmeos e encontrar 

outros sentidos nesta relação.  

 

É por isso que hoje em dia meu mundo é voltado só pra eles dois. (...) Tudo que eu 

fazia com Júlia eu faço com eles. Tudo é voltado pra eles, meu mundo é voltado pra 

eles. Que é o que me cobre, hoje em dia, são eles dois; que a minha alegria é só eles 

dois, por isso que eu não tenho tristeza, graças a Deus (Maria Rita). 

 

As palavras de Pompéia e Sapienza (2011) ratificam esse movimento ocorrido na vida 

de Maria Rita, quando retratam que: “Algumas mortes plenas de sentido renovam a vida ao 

seu redor. Outras chegam a alterar a direção da história” (p. 79). Aquela que antes não tinha 

pretensões de engravidar percebe-se novamente mãe de duas novas crianças. 

Há que se fazer uma ressalva significativa acerca de um trecho do recorte da fala de 

Maria Rita, logo acima destacado. Ao falar “é o que me cobre”, ela parece sugerir que hoje, 

os dois filhos mais novos assumem um sentido de cobrir (velar) a sua tristeza. Para 

Heidegger, a verdade do Dasein se expressa por meio de inconstantes movimentos 
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alternados de desvelamento e encobrimento, nunca permanecendo exclusivamente numa 

dessas formas (Inwood, 2000). Tais oscilações, por sua vez, encontram morada significativa 

por meio da linguagem, que comunica e revela as contradições e tensões do Ser (Augras, 

2011a). 

Tomando essas considerações como horizonte interpretativo, é possível notar que ao 

mesmo tempo em que o conteúdo narrativo de Maria Rita expressa sentimentos positivos 

relacionados ao seu papel de mãe, hoje, direcionados aos filhos mais novos, este mesmo 

envolvimento com os gêmeos parece esconder o seu modo de ser mais próprio e pessoal.  

Percebe-se ainda que, desde a morte de Júlia, houve uma transferência do cuidado para 

os filhos, observando-se reminiscências no modo de prover esse cuidado. Nesse 

deslocamento, Maria Rita dá sinais de que sua relação com os gêmeos ainda está fortemente 

referendada na experiência materna anterior. Tudo que é realizado para eles, segue o modelo 

de atitudes e ações antes dirigidas a Júlia. O sentido de imprecisão que emerge acerca do 

lugar desses dois novos filhos na vida desta mulher, desvela-se, por ora, na ausência de 

identificação pessoal dos filhos. Em momento algum, ela os nomeia individualmente, 

restando a eles o genérico lugar “dos gêmeos”. 

A experiência de Maria de Fátima demonstra que o câncer de João Batista repercutiu 

de maneira distinta na vida da prole. Durante o tratamento, frente à exigência de 

acompanhá-lo em outra cidade, os demais filhos permaneceram em casa sob a tutela de 

familiares. Os dois mais velhos (adolescentes) ficaram sob a responsabilidade do pai e para 

cuidar da filha mais nova, na época, com três anos de idade, houve um revezamento entre a 

avó materna, a tia e a irmã mais velha. Conforme a percepção de Maria de Fátima, o seu 

distanciamento do lar, consequente ao adoecimento de João Batista, parece não ter 

produzido grandes danos nos filhos mais velhos. Embora ela reconheça neles sinais de 
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apreensão diante do estado do irmão, o baixo discernimento acerca dos riscos da doença e 

das repercussões do tratamento sugere uma experiência menos dolorida para os jovens. 

Diante da restrição na convivência com a mãe, a mais afetada parece ter sido a filha 

caçula. Se por um lado, o rodízio na prestação dos cuidados dirigidos a ela não 

sobrecarregava ninguém da família, por outro, essa circunstância gerava uma atmosfera de 

instabilidade para a criança, produzindo reações de insatisfação por parte da mesma. Além 

disso, o discurso da mãe assinala um brusco rompimento na amamentação, hábito alimentar 

ainda preservado por Maria de Fátima junto à filha, antes do adoecimento de João Batista. 

 

Ela ficava com minha mãe. Ora minha filha levava, ficava com ela uns dias. Aí, eu 

chegava lá, ela aperreava, voltava para casa da minha mãe. Ora minha irmã levava, 

ficava nisso, assim, jogando de um canto para outro. E ela aperreava muito nesse 

tempo, até porque no começo ela mamava. Teve que tirar, né? Porque eu vim para cá. 

Aí ela começou a aperrear muito, para dormir, essas coisas assim. Mas ficava assim, 

nessas três casas, com minha irmã, minha filha e minha mãe (Maria de Fátima). 

 

A prática do aleitamento materno acarreta uma série de benefícios para a saúde da 

mulher e da criança (Costa & Locatelli, 2008; Rea, 2004; Sousa, 2010). No tocante aos 

aspectos emocionais, sabe-se que este comportamento favorece o fortalecimento da relação 

afetiva entre a mãe e seu filho, estimulando e reforçando o vínculo mãe-bebê (Brasil, 2009), 

logo, pode-se concluir que o exercício da amamentação não atende as necessidades 

puramente biológicas, mas influencia consideravelmente na experiência subjetiva dos 

participantes favorecendo suas futuras relações interpessoais na idade adulta. 

Feita esta retrospectiva, é possível retornar à história de Maria de Fátima com outros 

elementos que auxiliam uma reflexão mais consistente acerca do impacto de sua ausência na 

vida da filha mais nova. A brusca cisão entre mãe e filha, ocorrida após o início do 

tratamento de João Batista, impediu que o desmame da mesma ocorresse de uma forma 
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gradativa e, assim, gerasse menos danos à criança. Do ponto de vista pessoal, a narrativa de 

Maria de Fátima indica um constante estado de desassossego, de modo que, quando a 

situação de um filho se estabilizava, a necessidade de atenção aos outros emergia. Tal 

contexto, caracterizado por uma inconstante presença desta mãe acabou por suscitar uma 

evitação à figura materna por parte da criança.  

 

Me aperreava e muito, muito mesmo, porque eu ficava preocupada com ela. Se estava 

comendo bem, se estava dormindo bem, o que era que estava acontecendo. (...) às 

vezes, eu queria falar com ela, ela não queria falar comigo. Aí pronto, aí é que eu 

ficava preocupada. Mas deixa que era, assim, o tempo que ela estava afastada de 

mim, tinha hora que ela não queria falar comigo, como se eu fosse culpada, no 

entendimento dela, né? Que ela era criança demais. Às vezes, ela não queria falar 

comigo, como quem diz assim: “Não vou falar com mãe, mãe não está aqui, não vive 

aqui comigo, eu não vou falar” (Maria de Fátima). 

 

É interessante observar a sensibilidade de Maria de Fátima na interpretação da 

experiência da filha, ou seja, na forma de compreender a maneira como a criança simboliza 

sua ausência. Tal leitura do fenômeno não impediu, entretanto, que ela sofresse com a 

situação. A vivência desta mãe simboliza claramente a angústia decorrente da escolha quanto 

à prioridade dos seus cuidados. Duas crianças, dois filhos e a delicada decisão de optar qual 

aquele que contaria com a primazia de sua presença.  

Sobre o conflito que se encontra atrelado a todo processo de escolha, Heidegger 

(1927/2005d) relembra que, inerente ao fundamento de estar-lançado no mundo e aberto ao 

mundo, o Dasein vive concomitantemente o dilema de que, para cada poder-ser possível, 

subsiste a recusa de uma ou várias outras possibilidades. Em outras palavras, o exercício da 

liberdade “apenas se dá na escolha de uma possibilidade, ou seja, implica suportar não ter 

escolhido e não poder escolher outras” (Heidegger, 1927/2005d, p. 73).  
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Embora consciente do sofrimento da filha, durante o tratamento do filho, Maria de 

Fátima, não diferente das outras protagonistas dessa pesquisa, escolhe cuidar do filho com 

câncer. Somente após a morte de João Batista, ela encontrará oportunidade de acompanhar 

mais de perto os efeitos do seu afastamento, dedicando-se totalmente à caçula. 

 

(...) depois do falecimento de João Batista ela ficou: tudo no mundo está chorando, se 

preocupa. Se a gente chega e diz assim: “Tem uma pessoa doente, no hospital, da 

família”, ela para, começa a chorar, começa a se aperrear. Então ela ficou uma 

pessoa, assim, depois do falecimento de João Batista ela ficou assim (Maria de 

Fátima). 

 

Na experiência de Maria Aparecida as repercussões do adoecimento da filha mais 

nova também provocaram prejuízos na relação daquela com Camila, a filha mais velha. Após 

a morte de Lindinha, o período da adolescência, tradicionalmente apontado pelos pais como 

uma fase conturbada, assume, nessa experiência, uma configuração ainda mais delicada em 

razão da situação prévia de perda na família. Sob o novo status de filha única, a irmã de 

Lindinha passa a ser alvo de um cuidado excessivo por parte da mãe, bem como de altas 

expectativas.  

 

A minha filha mais velha foi totalmente abandonada, até hoje existem sequelas nessa 

coisa, né?(Maria Aparecida). 

 

(...) eu fiz terapia um tempo, logo no começo, porque a gente estava, eu estava 

brigando muito com a minha filha mais velha, porque eu sufocava muito ela, eu 

queria que ela tivesse perto, eu tinha medo que acontecesse qualquer coisa com ela, 

né? (Maria Aparecida). 

 

(...) a gente joga todas as fichas muito nela, às vezes tenho... Eu acho que ela sabe, às 

vezes ela diz assim: vocês cobram (Maria Aparecida).  
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Após a partida de Lindinha, Maria Aparecida demonstra ter ciência não apenas das 

lacunas existentes na relação com a filha mais velha, como também enxerga a necessidade de 

reparação para com a mesma.  

 

(...) quando eu estava perto de terminar o doutorado, ela disse uma coisa muito 

interessante, que queria saber como é que ia ser nossa vida agora, que ela nunca, não 

sabia e não se lembrava como era uma vida normal, de ter pai e mãe dentro de casa, 

tudo ao mesmo tempo... (Maria Aparecida). 

 

Hoje, dentre erros e acertos, ela parece se empenhar neste projeto de reaproximação da 

vida da filha. A relação com a filha é caracterizada por uma tranquilidade e maior abertura ao 

diálogo, sugerindo respeito e cumplicidade. 

 

O pai: a presença ausente. 

 

E situações de adoecimento infantil, a maior parte dos estudos faz menção à mãe como 

aquela que, na maioria das vezes, acompanha o filho ao longo do processo de hospitalização, 

tornando-se, a principal figura de suporte para a criança (Kohlsdorf
 
& Costa Junior, 2012; 

Silva, Sampaio, Ferreira, Ximenes Neto & Pinheiro, 2010). Frente ao novo cotidiano imposto 

pelo tratamento e as necessidades de ajustes na família, portanto, o pai raramente aparece 

como ator principal. Além de razões pessoais, esse afastamento do homem pode ocorrer como 

dificuldade pessoal em lidar com o sofrimento do filho ou pode ainda expressar-se como 

produto de uma crença, presente no imaginário feminino, de que o homem não seja capaz de 

desempenhar com eficiência os cuidados assumidos pelas mulheres (Lopes & Valle, 2008). 

É curioso e ao mesmo tempo preocupante perceber que, nesta pesquisa, há uma baixa 

referência, em todas as narrativas maternas, à figura dos pais durante o tratamento dos filhos e 

após a morte das crianças. Embora a compreensão dos resultados, nesta unidade, leve em 
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consideração que não foi cedido aos pais o direito de fala e exposição da sua experiência (uma 

vez que eles não eram o público-alvo da pesquisa), o lugar que todos assumiram em seus 

respectivos sistemas familiares chama atenção e lança questionamentos.  

Na história de Maria Rita a ausência da figura do pai antecede o diagnóstico, 

remontando o início da vida da criança. Como provedor único da família e desenvolvendo a 

profissão de músico, ocupação esta que conferia um caráter itinerante a sua vida, o pai de 

Júlia permaneceu pouco tempo em casa durante o seu desenvolvimento e, posteriormente, o 

tratamento da doença.  

 

(...) porque ele é músico, né? Ele viajou muito. Quando ela nasceu, ele estava tocando 

em banda. (...) Aí, quando foi em 2010, que eu vi que as coisas estavam apertando 

mesmo, aí foi que eu pedi para ele sair [da banda], dele ficar mais em casa porque 

Júlia era hoje, e amanhã ninguém sabia, né? Que eu vi que o quadro dela estava se 

agravando. Aí fui pedir para ele ficar em casa, né? Me ajudar, assim, na presença 

mais dele, porque ele foi muito ausente, ele foi um pai ausente, né. Eu fui mãe e pai de 

todos os quatro (Maria Rita). 

 

No caso de Maria de Fátima, a ausência paterna se atualiza sob um novo cenário. 

Conflitos conjugais marcam o contexto familiar antes do diagnóstico e tratamento da criança. 

Conforme a narrativa desta mãe, o pai da criança apresentava uma forte compulsão por bebida 

alcóolica, comportamento este que desencadeava uma série de desentendimentos com a 

esposa. Durante o tratamento, seus hábitos permaneceram e suas atitudes continuam 

denotando austeridade e um cuidado indiferente.  

 

(...) porque desde o começo que eu casei com ele para cá, que eu não tive sossego de 

bebida. Ele bebe. Ele disse que não vai deixar a cachaça por mim, nem pelos filhos. 

Então, eu vivo nesse impasse. Eu já sofri muito já, mesmo antes do falecimento de 

João Batista, depois do falecimento de João Batista, que ele não me deu força. É 
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desse povo calado, é desse povo bruto. É desse povo assim, está ali, está morrendo, 

deixe morrer. Entendeu?(Maria de Fátima). 

 

 Na experiência de Maria Aparecida, sua narrativa sugere fortalecimento dos vínculos 

com o marido e com a família, de uma maneira geral. Neste caso, não parece ter havido 

recusa de participação do pai ao longo do tratamento da criança. É necessário destacar, 

entretanto, que o referido envolvimento paterno ainda se mostra periférico, sobretudo, quando 

compreendido a partir das responsabilidades maternas assumidas com a criança.  

De acordo com a história relatada por Maria Aparecida, houve um inquestionável 

contato cotidiano da criança com o pai, por meio de visitas diárias daquele à filha. Além 

disso, durante o processo de adoecimento e hospitalização, o pai de Lindinha parece ter se 

responsabilizado pelo atendimento às necessidades de sua outra filha mais velha. Na divisão 

do exercício do cuidado com as filhas, coube a este pai a manutenção daquilo que lhe era 

familiar e conhecido, competindo à Maria Aparecida, o estranho, o novo. É prudente ponderar 

que esta última observação não foi posta na intenção de identificar culpados. Ao contrário, 

pretende-se tão somente descrever e constatar as sutis diferenças de gênero que ainda ilustram 

a descompensada divisão de tarefas, entre homens as mulheres, na efetivação de sua 

parentalidade. 

  

Com relação à família não, eu acho que a doença até uniu mais eu e meu marido, né? 

Foi uma coisa, foi uma lição até, né? Porque todo mundo dizia assim, que a doença, 

que os homens não têm capacidade de suportar sofrimento, que muitos casamentos se 

desfazem, é uma doença que normalmente quando o filho adoece, o pai se afasta... 

(Maria Aparecida). 

 

 Rangel (2008) destaca que especificidades relacionadas as questões de gênero, no 

processo da socialização masculina, costumam contribuir para formação de modos de ser 
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característicos aos homens. Nestes modelos, alguns comportamentos, como manter o controle 

das emoções, são designados a eles, de maneira que, contrariar essas expectativas, pode ser 

significar como contradição do próprio ser homem.  

Já ficou claro, até o presente momento da pesquisa, que no contexto da oncologia 

infantil, desde o início, situações emocionalmente mobilizadoras são inerentes a este tipo de 

patologia, logo, carregam o poder de afetação. Prevendo essa possibilidade, é possível que 

alguns homens advoguem um lugar secundário a fim de não se protegerem e diante deste 

risco. Diante destas breves considerações, mostra-se pertinente um maior número de 

pesquisas que busquem compreender com maior consistência como os homens atravessam o 

período de adoecimento de seus filhos, auxiliando-os numa participação mais efetiva junto à 

criança e à mãe.   

 

A Equipe de saúde e o cuidado. 

 

Para além do contexto primário de relações, cabe um destaque às marcas deixadas 

pelos profissionais de saúde neste contexto de adoecimento, tratamento e morte. No que se 

refere à assistência à saúde da criança com câncer, diversos estudos posicionam-se de maneira 

convergente na recomendação de uma equipe multidisciplinar que seja capaz de oferecer, em 

conjunto, um cuidado (de ordem técnica e subjetiva) global que alcance a criança e seu 

entorno familiar (Camargo & Kurashima, 2007; Di Primio, Schwartz, Bielemann, Burille, 

Zillmer & Feijó, 2010; Kovács, 2003; Maciel, 2009; Matsumoto, 2009).  

Sobre a questão do cuidado dispendido pelos profissionais de saúde ao longo de todo 

tratamento de sua filha, Maria Rita refere ausência total de queixas. 
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Eu não tenho do que reclamar da Liga8. Do SUS, principalmente. Ele cobriu tudo que 

minha filha precisou. Eram 4 médicos, eram 2 enfermeiras. Eram bastante técnicos. 

Tinha Débora [Psicóloga] também. Eu não tenho o que reclamar. Eu só tenho que 

agradecer. Porque o que eles fizeram por minha filha, não tem dinheiro nesse mundo 

que pague (Maria Rita). 

 

Ela ficou no Walfredo9, na UTI Pediátrica do Walfredo. E todo mundo reclama de lá. 

Eu não tenho do que reclamar. Quando minha filha deu entrada no Walfredo, o 

médico de lá já estava esperando por ela. E quando ela deu entrada, o médico que 

estava esperando por ela, ele disse: - Eu vou fazer de tudo para tirar sua filha dessa. 

A minha parte vai ser feita. Agora não depende de mim. Depende do Senhor. Você 

está deixando ela aqui consciente, falando, mas vá, fique um pouco com sua filha, 

converse com ela porque mais tarde você pode vir e não encontrar mais ela aqui 

(Maria Rita). 

 

A narrativa de Maria de Fátima confirma, igualmente, a mesma sensação de cuidado 

ao longo de todas as etapas do tratamento. Diante da falta de suporte familiar, a equipe de 

saúde apresentou-se como a única alternativa de cuidado que lhe restava. Esta mãe ressalta, 

entretanto, que esse sentido atribuído à relação com a equipe de profissionais de saúde não foi 

imediato, mas fruto de uma construção diária e de disponibilidade de ambas as partes.  

 

Aí eu lembro que eles me mandaram vir para cá, para casa de apoio. Não queriam 

também que eu fosse imediatamente para casa. Queriam que eu viesse para cá, para 

ter apoio com a psicóloga e conversar. Eu lembro que eu dei muito trabalho; queria 

nem conversar com ninguém (Maria de Fátima). 

 

                                                           
8 A Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer é uma instituição de referência no estado do Rio Grande do Norte 

na assistência a pacientes oncológicos. Com quatro unidades integradas, localizadas nas cidades de Natal e 

Caicó, a estrutura de atendimento da Liga oferece assistência médica especializada.  

9 O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel é a referência no atendimento de urgência pelo SUS no Estado do Rio 

Grande do Norte.  
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É relevante lembrar que a rede de cuidado comumente oferecida aos pacientes 

oncológicos é composta não apenas pelas instituições hospitalares. Fazem parte dela também 

instituições não-governamentais, ou seja, grupos de natureza jurídica privada que dispõem de 

autorização para prestarem serviços não exclusivos do Estado. Os grupos ou casas de apoio 

recebem pacientes e seus familiares, oferecendo-lhes acomodações em períodos nos quais os 

mesmos estejam liberados da internação hospitalar, mas necessitem de supervisão, ou seja, 

não sejam autorizados a retornarem para suas casas. Além disso, Malta, Schall e Modena 

(2009) ressaltam o valor terapêutico inerente a tais espaços, na medida em que proporcionam 

aos seus assistidos “um ambiente mais tranquilo e familiar do que o hospital” (p. 37). 

Na experiência de Maria de Fátima, percebe-se que a Casa de Apoio torna-se aos 

poucos um lugar acolhedor e familiar, ou seja, um espaço no qual era possível não apenas 

estabelecer moradia, mas, sobretudo, construir laços de cuidado, encontrar pares com os quais 

fosse possível dividir os episódios de dor, bem como potencializar os momentos de prazer e 

alegria. Os modos de convivência aliados aos referenciais de tempo e permanência vão, 

portanto, alterando, dia a dia, o que para ela era sentido e significado como casa.  

 

Aí eu fui cadastrada aqui. Ele tinha o tratamento certo, medicação, tudo, não faltou 

nada, tinha tudo aqui. (...) Eu ia para casa, já ia com hora marcada de voltar. E a 

Casa de Apoio e o hospital não era hora marcada de eu ir embora, era como que 

fosse uma moradia. A minha casa era uma coisa assim, eu vou hoje, tal dia estava 

marcado na ficha, tal dia para você voltar. Você passava quatro dias em casa e 

passava dez aqui, doze aqui. Então a convivência era mais o quê: Policlínica e Casa 

de Apoio (Maria de Fátima). 

  

A Casa de Apoio e a Policlínica ficou para mim como uma família. Eu me sentia bem 

quando eu vinha visitar (...) Eu me sentia bem em conversar com as pessoas e se 

apoiar nelas. Até porque eu convivi muito tempo com elas. Ficou quase assim...tipo 

uma irmã, um irmão. Essas pessoas próximas. E eu me sentia bem com isso. Em falar 

com eles (Maria de Fátima).  
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No tocante ao envolvimento com a equipe de saúde, a narrativa de Maria Aparecida 

não evidenciou queixas quanto ao período de tratamento da filha. Por outro lado, é relevante 

pontuar que, nesta experiência, algumas características da instituição hospitalar e 

necessidades pessoais da mãe motivaram a contratação de outros profissionais para auxiliar 

no cuidado com sua filha. O quadro de enfermeiras que cuidava de Lindinha, por exemplo, 

era formado por aquele oferecido pelo hospital e outras, contratadas por Maria Aparecida, 

uma vez que, somente desta forma, esta mãe sentia-se mais tranquila e segura.  

 

(...) os médicos que eu mantive contato, todos foram maravilhosos, a gente criou laços 

de amizade muito grande, todo mundo gostava muito dela, ela era uma criança que 

cativava muito (Maria Aparecida). 

 

(...) porque eu ficava no hospital, mas a gente contratava enfermeira. A gente tinha 

cinco enfermeiras revezando, porque eu não ficava só. Com medo, né? Não é que eu 

tivesse medo, mas era muita coisa, porque era muito medicamento e eu não gostava 

de depender só do corpo de enfermagem do hospital, mas o hospital adorava ela, todo 

mundo adorava ela, ela já tinha um quarto separado dela, o quartinho do cantinho lá 

do PAPI era de Lindinha (Maria Aparecida). 

 

 Se a contratação extra de profissionais da enfermagem esteve alicerçada na 

necessidade desta mãe em suprir suas expectativas no que se refere ao cuidado com a criança, 

o mesmo não pôde ser observado com a profissional de saúde mental. O acompanhamento 

psicológico da filha e da família parece não ter sido propiciado pela própria instituição 

hospitalar, denotando déficits na composição de sua equipe. Esta lacuna desencadeou, 

portanto, uma pesquisa externa e o estabelecimento de um vínculo particular e personalizado 

com este profissional.   

 

(...) a gente contratou desde o começo, essa psicóloga, que ia toda semana, acho que 

mais de uma vez, quando a gente queria, a gente chama Ana Claudia, até hoje a gente 
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é muito amiga, ela, um doce de pessoa, então Ana ia todo dia lá (...) (Maria 

Aparecida). 

 

Espíndula e Valle (2011) perceberam que as mães que se dedicam ao cuidado dos seus 

filhos, situação frequente no contexto do câncer infantil, costumam sentir-se fortemente 

desamparadas, desprotegidas e despreparadas para o enfrentamento de cada situação que 

surge. Tomando como referência este delicado panorama materno, é possível resgatar a 

compreensão heideggeriana acerca do adoecimento (físico e psíquico) como uma limitação do 

exercício de estar consigo mesmo e com os outros de forma fluida (Nogueira, 2007; 2008), 

portanto, requerendo um suporte externo. Em consonância com esta perspectiva e 

considerando a aplicabilidade do exercício do cuidado na área da Saúde, Ayres (2004) 

conclama ainda uma disposição interessada para escutar o outro a fim de que a comunicação 

ultrapasse o discurso tecnocientífico e alcance a narrativa histórica do sujeito, produzindo um 

diálogo autêntico. 

Partindo deste amplo contexto de implementação de cuidados, pode-se considerar que 

a equipe profissional que acompanhou o caminho do adoecimento dos filhos de Maria Rita, 

Maria de Fátima e Maria Aparecida propiciou a estas experiências favoráveis de cuidado. 

Ressalta-se, nesse sentido, a importância da necessidade de que os profissionais de saúde 

dirijam-se com maior atenção e zelo à maneira como cada relação mãe-filho se desvela na 

completude histórica desse binômio.  

Faz-se necessário esclarecer ainda que se optou por não abordar questões relativas ao 

profissional da psicologia nesta unidade, mesmo reconhecendo que sua inserção na equipe de 

saúde. Tal escolha partiu do lugar privilegiado ocupado pelo mesmo nas narrativas das mães, 

como interlocutor de destaque no processo de adoecimento e perda do filho. Em razão disso, 

maiores reflexões sobre o fazer psicológico nesse cenário específico serão tratadas na unidade 

seguinte. 
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A perda e seus interlocutores. 

  

As circunstâncias inerentes ao processo do luto não interferem apenas na vida do 

enlutado, mas se estende a todos aqueles que convivem com ele (Tinoco, 2009). Rangel 

(2008) assinala que, na contemporaneidade, os modos de lidar com alguém que perdeu um 

filho estão tradicionalmente atravessados por alguns comportamentos mais comuns.  

A autora expõe, inicialmente, que passados os ritos tradicionais assumidos pela 

família, é frequente um afastamento social de amigos. A postura de evitar encontros com a 

pessoa enlutada parece refletir uma dificuldade pessoal de intervir e auxiliar o outro neste 

percurso, bem como uma problemática social de lidar com o sofrimento humano e com a 

temática da morte.  

Outra razão que parece favorecer a compreensão do distanciamento nesses casos é a 

dificuldade de falar sobre o assunto que, na maior parte das vezes, parece velar um conflito 

nos modos de conversação. Subsiste, em geral, um medo de agir de uma maneira precipitada, 

com discursos generalizados, que não permitem uma aproximação da experiência do outro, 

mas servem tão somente para tratá-lo como objeto de piedade, com uma postura de 

complacência genérica e impessoal.  

Outro receio refere-se ao temor em falar sobre o filho perdido, como um possível mote 

que possa desencadear expressões de dor e pesar. Na ausência de um repertório satisfatório e 

suficiente que possa proporcionar um acesso verdadeiro à experiência do outro, muitos 

preferem calar-se e afastar-se, fugindo de tais situações. O resultado, diante disso, costuma se 

traduzir na ausência ou restrição de interlocutores que possam facilitar a continuidade da vida 

dessas pessoas.   

No tocante a Maria Rita, durante o período da doença de Júlia, a família se aproximou 

e ajudou no cuidado à criança e no suporte necessário para que a mãe pudesse cuidar da filha. 
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Com a morte de Júlia, este cenário sofreu algumas mudanças. Maria Rita parece vivenciar 

sentimentos ambivalentes no que diz respeito à rememoração da filha. Embora afirme 

encontrar acolhimento para a sua dor com a psicóloga ou com outras mães que atravessam 

uma situação semelhante a sua, no âmbito familiar, mostra-se ambivalente, ela aponta um 

afastamento por parte da família, mas parece promover tal distanciamento ao buscar evitar 

que os familiares falem sobre os aspectos dolorosos da doença e acerca da morte, incitando-os 

a relembrar apenas os bons momentos.  

Critelli (2007) afirma que a perda de sentido diante da vida gera um sentimento de 

vazio, do qual muitas pessoas costumam fugir ou evitar. No caso de Maria Rita, a sua 

vivência do luto não concede o necessário espaço ao sofrimento. Nesse sentido, ela não 

autoriza que sensações negativas referentes à perda da filha se sobressaiam diante dela, por 

terceiros, impedindo, assim, que se configure um espaço de legitimidade de expressão do 

outro. Talvez a forma desta mãe de se haver com o enfrentamento do outro, por meio da 

tentativa de controlar ou até impedir a tristeza alheia, esconda um movimento de fuga rumo à 

impropriedade.   

 

Depois que ela se foi, infelizmente, cada um foi para o seu lado; assim, não ficou 

desunido por briga, nem nada, mas cada um procurou seu rumo (Maria Rita). 

 

É que a família mesmo não toca nesse assunto (...) Aí a gente tem que respeitar a 

vontade deles (...) quando se junta, aí começa só o choro, porque começa a lembrar 

dela. Sabe, é uma coisa que eu não quero, como eu digo: “lembrar dela com alegria, 

não com tristeza.” Que ela não gostava de tristeza, só gostava de alegria (Maria 

Rita). 

 

Heidegger (1927/2005c) expõe suas considerações ontológicas acerca da linguagem e 

da comunicação por meio de uma estrutura fundamental que ele nomeia como discurso. Junto 

à disposição e à compreensão, o discurso nasce no Dasein de uma forma cooriginária. Nele, o 



155 

 

sentido de ser-no-mundo articula-se por meio de significações e sentidos e chega à palavra. 

Na cotidianidade, o discurso assume um modo de ser característico, o falatório. Nele, aquilo 

que é comunicado permanece na superficialidade do que comumente já é dito. É raso e 

corriqueiro. Ocupa-se daquilo que é pronunciado de uma maneira superficial. Acerca deste 

modo típico da convivência mediana, Heidegger (1927/2005c) assinala:  

  

(...) ele nunca se comunica no modo de uma apropriação originária deste ente, contentando-se 

com repetir e passar adiante a fala. O falado no falatório arrasta consigo círculos cada vez 

mais amplos, assumindo um caráter autoritário. As coisas são assim como são porque delas se 

fala assim (p. 228). 

 

Considerando a baixa consistência contida no falatório, Heidegger conclui que esse 

modo do discurso é uma forma de fechamento do ser, em razão de sua renúncia em se dirigir 

àquilo que é essencial. Retornando à experiência de Maria de Rita, é possível notar um modo 

ressonante a este descrito por Heidegger no que se refere à maneira que esta mãe se comunica 

com familiares acerca da filha falecida. Quando o assunto das conversas neste círculo de 

pessoas faz alusão à filha, Maria Rita abafa alguns dizeres, não liberando a expressão de seus 

parentes, sugerindo, portanto, a emergência da impessoalidade ao tratar do tema com os 

mesmos.  

Por outro lado, após um ano e três meses da morte de sua filha, Maria Rita relata a 

oportunidade de construir diálogos sobre a ausência de Júlia com a filha primogênita, a 

psicóloga da Casa de Apoio e mães que passam/passaram por experiência semelhante à sua. A 

existência de uma instituição de apoio e a permanente possibilidade de continuar 

frequentando este local, mesmo após a morte da filha, parecem fazer parte de uma complexa e 

particular tessitura de relações nas quais ela consegue se sentir segura o suficiente para poder 

seguir adiante. Os trechos abaixo ilustram um pouco dessa disponibilidade de Maria Rita. 
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Amigo? Eu não tenho amigo. Meus amigos são as mães daqui da casa. Mas, estão na 

mesma situação, que não perderam o filho, que estão ainda em tratamento, né? 

(Maria Rita). 

 

Eu converso mais com Manu. Prefiro mais com Manu. [Psicóloga da Casa de Apoio] 

(Maria Rita). 

 

A figura da psicóloga da Casa de Apoio retorna com a mesma potência no discurso de 

Maria de Fátima como alguém que proporcionou espaços de conversação individualizados. É 

interessante perceber como este profissional atua, em ambas as experiências maternas, de uma 

forma facilitadora, acolhendo suas dores, esclarecendo suas dúvidas e construindo com cada 

uma delas possibilidades de reagir diante da ausência paralisadora da morte de um filho.  

 

No que ela conversava comigo, e dava as instruções de como eu fazer em casa para 

aliviar as coisas: “mãe você passeie, mãe você converse, mãe você nunca fique 

sozinha dentro de casa, sozinha, pensativa. Procure as pessoas para conversar, as 

pessoas que lhe faz bem, as pessoas que lhe realmente lhe abrace” (Maria de Fátima). 

 

Em uma leitura heideggeriana do fenômeno, é possível acrescentar ainda que a 

psicóloga, em seu fazer profissional, mostrou-se aberta existencialmente na sua relação de 

ser-com estas mães. Sobre essa postura implícita no duplo e equilibrado manejo entre o 

escutar/silenciar e o dizer que, por sua vez, torna possível o acolhimento do outro tal como ele 

se revela, Duarte (2010) vislumbra possibilidades de aludir a uma dimensão ética presente na 

analítica heideggeriana do discurso. Nesse sentido, ele profere:  

 

É na escuta atenta e silenciosa ao outro do si-impessoal que todos trazemos junto a nós-

mesmos, bem como é na escuta apropriada ao outro da coexistência cotidiana, que o ser-aí dá a 

compreender o que realmente importa na relação consigo e com o outro (p. 392). 
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Embora a disponibilidade do auxílio psicológico tenha se mostrado acessível no caso 

das duas mães, uma abertura semelhante no que diz respeito ao acolhimento da dor e do 

sofrimento não pôde ser constatada internamente no próprio entorno familiar de uma delas. A 

história de Maria de Fátima demonstra que havia, de sua parte, uma necessidade de dividir sua 

dor com os mais próximos. Tal demanda não encontra, entretanto, contrapartida nos referidos 

parentes. A resposta de todos resume-se em uma tríade de atitudes: fechamento, silêncio e 

reclusão.  

 

Aí a família é uma pessoa assim... são uma família do interior, que ou não liga com os 

outros ou é porque não entende aquelas coisas. São umas pessoas muito fechadas. 

Então não conversava comigo nem mãe, nem pai, nem irmã, nem ninguém. Eu ficava 

uma pessoa sozinha dentro de casa. Era eu e minha filha mais pequena (...) (Maria de 

Fátima). 

 

Então eu não tinha, é... Como é que se diz, ninguém para me sustentar. Tinha que ser 

eu (Maria de Fátima). 

 

(...) eu sou mais ligada às pessoas de fora, que eu não conheço, de que próprio as de 

casa. Porque as de casa não me dão atenção que as pessoas desconhecidas dão. 

Então eu tento procurar lá fora, do que em casa, porque em casa, durante esse 

período todinho de João Batista e hoje mesmo eu não encontro (Maria de Fátima). 

 

Na experiência de Maria Aparecida, o auxílio psicológico, materializado na vivência 

de uma terapia individual e da participação de um grupo para familiares enlutados, desvela-se 

em sua narrativa, mas não é destacado como um auxílio fundamental. No grupo, desenvolvido 

no cemitério onde Lindinha foi enterrada, surge aos poucos uma insatisfação e incômodo 

diante dos modos de ser expressos pelas outras mães: manifestações da dor e do sofrimento, 

assim como o humor triste e deprimido em demasia.  
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Por outro lado, Maria Aparecida ressalta a importância do envolvimento com outro 

grupo de pais de crianças com câncer, de natureza internacional. Ao dividir sua história por 

meio do estabelecimento de relações virtuais, não presenciais, esta mãe parece ter se 

aproximado de outras histórias semelhantes a sua, não apenas narrativas de adoecimento, mas 

também de morte. Tal participação a auxiliava no seu processo de ressignificação da perda.  

 

Porque eu vi que tinham crianças que morriam também. Que eu queria uma 

explicação porque a minha morreu, então eu achei que só eu, que só tinha sido ela. 

Então quando eu vi: “Poxa outras crianças morrem”, não que eu queria que outras 

crianças morressem. (...) Então aquilo para mim, me consolava, que outras crianças 

morriam, não sei... (Maria Aparecida). 

 

Atualmente, oito anos após a perda da filha, Maria Aparecida não demonstra abertura 

nem interesse em se aprofundar com muitas pessoas sobre a sua maneira de conviver com a 

perda da filha. Quando solicitada a falar sobre o assunto por terceiros, sua resposta, quase 

sempre superficial, não transmite ao outro qualquer sinal que remeta à dor ou sofrimento.  

Esse tipo de postura parece refletir uma intencionalidade na escolha desta mãe em não 

tratar do assunto de maneira aprofundada e, desta forma, fugir de uma afetação que pudesse 

lhe provocar tristeza. Ao proferir “eu não quero transparecer tristeza”, Maria Aparecida 

responde conforme o que a sociedade espera dela, ou seja, como alguém que lida com a perda 

de um filho com o completo domínio sobre suas emoções, não gerando nenhum 

constrangimento aquele que lhe escuta.  

Mesmo quando discorrer sobre a filha tornar-se um ato espontâneo de usa parte, tais 

pronunciamentos também encerram limitações. De imediato, portanto, observa-se que 

lembranças da filha não demonstram incômodo, logo, não são banidas de seu repertório de 

conversas. Entretanto, as marcas deixadas pela experiência do adoecimento, estas sim são 

insistentemente evitadas, sugerindo reservas no modo de lidar com esta temática.  
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Não, eu não converso, assim, quando uma pessoa pergunta, eu procuro sempre evitar 

de mostrar para as pessoas um sentimento triste, eu não quero transparecer tristeza 

(...) (Maria Aparecida). 

 

(...) eu não costumo falar, falar sobre Lindinha, às vezes uma pessoa pergunta uma 

coisa e outra, mas assim, falar se estou triste, se me dói, não... Mas sempre ela está 

nas conversas, eu sempre procuro falar dela, de alguma forma, qualquer coisa que me 

lembre eu falo, mas não assim, falar de tristeza, nem de doença, nem de quando foi e 

não sei que... Não, eu não gosto. (...) Porque eu acho que não quero tristeza para 

mim. (...) sempre me segurei porque eu não queria chorar, na frente de ninguém, 

porque eu acho que a tristeza é minha, a dor é minha, não é de ninguém (Maria 

Aparecida). 

 

É simbólico perceber ainda que, na experiência das três mães, relações de amizade 

existentes antes do adoecimento não são incluídas em suas narrativas como uma rede de 

suporte presente. Com exceção das amizades fundadas em razão da condição de adoecimento 

dos filhos, as demais pessoas que poderiam se apresentar nessa categoria de relações 

desaparecem da fala das protagonistas deste estudo.  

Sabe-se que o evento da morte, no último século, tem se afastado gradativamente do 

espaço familiar, tornando-se, por excelência, objeto de controle da ciência médica (Menezes, 

2009). Embora esta constatação não seja suficiente para justificar por completo o 

distanciamento das pessoas do convívio próximo de pacientes crônicos e seus familiares, ela 

apresenta-se como um elemento relevante na compreensão desta realidade.  

Além do acontecimento da morte já se apresentar, por si só, como algo banido na 

sociedade moderna, nos casos de câncer, pela natureza agressiva do seu tratamento, a morte 

costuma se apresentar como um resultado desencadeado após um lento processo de 

degradação daquele que é acometido por esta patologia. No contexto do câncer infantil, 

observar e acompanhar esta realidade em crianças pode, portanto, mostrar-se como um dos 

fortes motivos que impedem um maior envolvimento das pessoas. 
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A literatura em Psico-oncologia enfatiza que o processo de adoecimento e tratamento 

do câncer modifica a rotina de atividades da criança e de sua família. A maneira como este 

fator poderá interferir em cada grupo familiar irá depender não só da capacidade destes 

responderem a essa necessidade de adaptação, mas também da extensão (geográfica e 

funcional) da rede social de apoio que acompanhará cada um desses sujeitos (Di Primio, 

Schwartz, Bielemann, Burille, Zilmer & Feijó, 2010).  

A despeito das diferenças acerca do suporte familiar oferecido nas experiências de 

Maria Rita e Maria de Fátima, as narrativas de ambas vão ao encontro dos resultados 

demonstrados por estudos que elegem outras famílias com problemática semelhante ou 

profissionais de saúde, como suportes privilegiados durante o período do tratamento e na 

vivência do luto (Beltrão, Vasconcelos, Pontes & Albuquerque, 2007; Campos, Rodrigues, 

Machado & Alvarez, 2007; Duarte, Zanini & Zedel, 2012; Rangel, 2008). No caso específico 

das mães cujos filhos têm câncer infantil, acredita-se que, por compactuarem de experiências 

semelhantes ou por conviverem com a realidade do adoecimento cotidianamente, buscam e 

encontram conforto e aceitação entre si ao longo do período do adoecimento e até mesmo, em 

alguns casos, após a morte da criança.   

 

Espiritualidade. 

 

Embora recentemente elevada ao status de aspecto constituinte do ser humano pela 

Organização Mundial da Saúde (Fleck, 2000), a dimensão da espiritualidade possui uma 

história de banimento e afastamento no espaço da academia (Teixeira, 2005). Desde que a 

ciência moderna se instaurou como o único espaço fidedigno de produção do conhecimento, 

toda e qualquer outra forma de explicar o mundo que, por qualquer motivo, não 

correspondesse aos pré-requisitos impostos pelo método científico estava relegada ao segundo 
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plano. Tal postura de banimento, por sua vez, foi reproduzido por grande parte das disciplinas 

de saúde, contribuindo para fortalecer a falsa ideia de que assuntos relacionados à temática da 

espiritualidade não agregariam qualquer valor de saber.  

Nas últimas décadas, entretanto, mudanças podem ser verificadas no cenário da 

produção científica. Diversos são os estudos que confirmam, por diferentes métodos, a forte 

associação positiva entre saúde e os aspectos espirituais da vida humana (Panzini, Rocha, 

Bandeira & Fleck, 2007; Guimarães & Avezum, 2007; Moreira-Almeira, 2010). Afunilando a 

investigação acerca do impacto da espiritualidade no contexto mais específico da oncologia, 

aquela se reafirma como um recurso eficaz de enfrentamento e cuidado (Fornazari & Ferreira, 

2010; Peres, Arantes, Lessa & Caous, 2007; Macieira, 2009). Seja a partir de noções como “fé 

e esperança” (Di Primio, Schwartz, Bielemann, Burille, Zilmer & Feijó, 2010; Valle, 2004) 

ou como um dos tipos de “suporte social” (Beltrão, Vasconcelos, Pontes & Albuquerque, 

2007), a espiritualidade tem sido reiteradamente estimada pelos autores de diferentes áreas 

que se dedicam ao seu estudo.  

Apesar de o conceito de religiosidade ser frequentemente associado ao de 

espiritualidade, aquele não deve ser compreendido como sinônimo deste. Enquanto o primeiro 

circunscreve-se dentro de um plano institucional e doutrinário, uma vez que se refere a um 

sistema organizado de crenças e práticas partilhadas por um grupo e vinculadas à existência 

de uma figura majoritária, de natureza criadora e controladora, que atua sobre o homem, o 

segundo compreende um fenômeno individual, alusivo à experiência particular que cada ser 

humano detém diante de si e do mundo (Panzini, Rocha, Bandeira & Fleck, 2007; Pessanha & 

Andrade, 2009). Valle (2005) oferece outra definição do conceito de espiritualidade ao dizer 

que a mesma: 

 

Consiste essencialmente em uma busca pessoal de sentido para o próprio existir e agir. Acha-

se, por isso, unida à motivação profunda que nos faz crer, lutar, amar. Orienta-se para o porquê 
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último da vida, mas sem fugir dos questionamentos e compromissos que a vida nos impõe, 

ajudando-nos a ter forças para nos comprometermos com eles (p. 104). 

 

Para além, entretanto, dos aspectos que as distinguem, espiritualidade e religiosidade 

afinam-se no que concerne ao valor de cuidado para com o outro, o qual se encontra 

atravessado em ambas (Paiva, 2005). Partindo deste valor coincidente aos dois fenômenos, e 

recordando-se, em paralelo, que situações de adoecimento grave e/ou eventos de 

aproximação/encontro com a morte costumam ser vivenciados como períodos de crise, 

regressa-se à experiência de algumas das personagens desta pesquisa a fim de tecer reflexões 

produzidas acerca do fenômeno da espiritualidade a partir de suas narrativas, compreendendo 

seus modos de expressão e os sentidos advindos desta experiência.  

O discurso de Maria Rita sugere que o recurso da espiritualidade é vivenciado 

mediante a crença em um Deus. É n´Ele e, sobretudo, na sua soberana decisão que esta mãe 

significa a entrada e partida da filha em sua vida. 

  

(...) eu digo que Júlia foi um anjo; que eu botei Júlia no mundo e foi um anjo que Deus 

mandou para unir a família (Maria Rita). 

 

Claro que eu queria que ela estivesse comigo hoje, né? Mas se Deus não quis assim, 

quem sou eu, né? Para dizer alguma coisa? É aceitar. É aceitar e seguir em frente 

(Maria Rita). 

 

Embora seu desejo e expectativa de cura em relação à criança sejam afirmados, esta 

mesma mãe compartilha uma postura resignada frente a uma figura maior que, para ela, detém 

o real poder e controle sobre a vida humana. É possível pensar que na vivência desta mãe, os 

sentidos atribuídos à existência de sua filha estão todos reservados a uma figura 

transcendental que rege os acontecimentos humanos, não restando espaço para a liberdade. A 

aceitação, expressa na fala de Maria Rita, parece estar motivada não na facticidade da morte, 
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enquanto possibilidade sempre presente, mas protegida pela crença cristã em uma divindade 

superior que a exime de qualquer responsabilidade diante da vida. Valle (2004) compreende 

que este modo de significação conformista revela, primeiramente, a tentativa dos pais de 

“aliviar, momentaneamente, a angústia da possibilidade do não ser mais do filho” (p.32).  

Outro olhar dirigido à experiência de Maria Rita parece indicar uma ausência de 

recursos pessoais suficientes para sustentar outra forma de significar a morte da filha. Neste 

sentido, o uso da religião, para atribuir sentido à perda de Júlia, parece funcionar como uma 

alternativa superficial de se relacionar com o fato da morte e com a própria espiritualidade. 

Giovanetti (2005) afirma que a autêntica vivência da espiritualidade implica em uma 

completa e intensa entrega à experiência, a fim de que, desta forma, permita-se a “captação do 

simbólico, de mostrar que o que move a vida é um sentido” (p. 138). De acordo com este 

prisma, é admissível registrar que o discurso de Maria Rita revela-se no modo de reprodução 

ou cópia de uma crença, parecendo não denotar real envolvimento e apropriação da mesma. 

Leonardo Boff (2002) afirma que a espiritualidade “é um modo de ser, uma atitude de 

base a ser vivida em cada momento e em toda circunstância” (p.58). No caso de Maria de 

Fátima, essa afirmação se confirma, revelando uma forma mais perene de se relacionar com 

este mesmo Deus, conforme cada etapa do tratamento e após a morte da criança. Na história 

do adoecimento de João Batista, a necessidade de um procedimento cirúrgico é vivenciada 

por Maria de Fátima como um acontecimento marcado por questionamentos e solidão. 

Claramente insegura diante desta nova demanda, esta mãe busca dirimir suas dúvidas na 

companhia daquele que, juridicamente, deteria responsabilidades para com o filho: o pai da 

criança. A recusa deste em se posicionar, bem como de todo o resto da família em opinar, não 

lhe deixa muitas alternativas, a não ser decidir por ela mesma.  

 

Meu Deus, eu faço ou não faço? Eu mando fazer a cirurgia desse menino ou não 

mando? (Maria de Fátima). 
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Maria de Fátima vê-se forçada a conviver com o risco iminente da morte em quaisquer 

das possibilidades. Embora a equipe médica esclareça que qualquer uma de suas respostas 

poderia implicar em consequências negativas ou positivas para o filho, isso não lhe retira o 

peso de proferir tal deliberação. Neste percurso, fortemente caracterizado pelo isolamento, 

Maria de Fátima encontra-se completamente envolvida por um clima de incertezas, atmosfera 

esta que parece acentuar os aspectos da liberdade e da responsabilidade que estão por trás de 

uma decisão e abre um espaço de interlocução e diálogo com ela mesma e com Deus. 

 

(...) fiquei debatendo comigo mesma, sozinha. Porque eu não tinha, assim, em quem se 

segurar para dizer assim: ‘Não, aquela pessoa está ali comigo e está mandando eu 

fazer’. Não, era só minha mente e Deus, primeiramente (...) (Maria de Fátima). 

 

Giovanetti (2005) relembra que uma das características mais caras ao Existencialismo 

remete-se à capacidade de escolha diante das situações. Não importa qual seja a decisão, ela 

sempre implicará na escolha de uma possibilidade em detrimento de outras. É nesta tensão 

entre ganhos e perdas que reside, portanto, o conflito central de todo aquele que se enxerga 

nesta posição. Em casos de vida e de morte  como é o caso de Maria de Fátima  ou 

naqueles em que não existem respostas pré-elaboradas que sirvam como referenciais de 

modelo e orientação, o medo do fracasso costuma conduzir as pessoas rumo a alguma coisa 

maior, que possa reestabelecer os sentimentos de segurança e proteção (Valle, 2004). Desta 

necessidade, portanto, surgem fortes relatos de envolvimento com a figura de Deus.  

Na busca pessoal de decidir o melhor para João Batista, Maria de Fátima decide 

positivamente pela cirurgia. Tal resposta, entretanto, mostra-se como o resultado das 

informações médicas somadas a um contínuo de acontecimentos posteriores. O desenrolar de 

sua narrativa, entretanto, sugere que mesmo com a decisão empenhada, havia a possibilidade 

de uma reviravolta. A fim de extinguir qualquer resto de dúvida, ela recorre a Deus, à procura 

de sinais que pudessem ratificar a decisão já tomada e completar o seu sentido. 
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Aí, eu fui dormir, eu lembro como se fosse hoje, eu pedi para Deus iluminar minha 

cabeça e dizer qual o certo que eu fizesse: se eu deixasse ele fazer a cirurgia ou se eu 

levasse ele para casa daquele jeito, que Deus me iluminasse. Nos meus sonhos, Deus 

dissesse alguma coisa para poder eu levar. Isso eu com mala pronta, com tudo, mas 

eu com aquilo ali na cabeça, com aquele aperreio. Aí, quando foi à noite, eu lembro 

como se fosse hoje, quando foi à noite, eu sonhei. Uma pessoa chegava para mim e 

dizia que eu deixasse fazer, que estava nas mãos de Deus, mas eu tinha que fazer 

aquilo ali. (Maria de Fátima) 

 

Valle (2004) afirma que a confiança advinda de um ser superior é algo difícil de ser 

explicado. O episódio do sonho, no caso da experiência desta mãe, surge como uma dessas 

ilustrações nas quais a espiritualidade revela-se de maneira completamente pessoal. Neste 

momento, portanto, Maria de Fátima parece vivenciar uma experiência de espiritualidade, a 

qual é significada pela própria mãe como confirmação de sua decisão.  

Concluída a cirurgia, João Batista segue com o tratamento, mas os resultados não são 

favoráveis a ele. Indícios frequentes no comportamento da criança, como sonolência, febres, 

entre outros sintomas, vão demonstrando que seu estado não se revelava satisfatório. Os 

exames médicos corroboram de maneira equivalente constatando que o câncer não estava 

remitindo. As possibilidades de ação e controle diante da doença vão se tornando cada vez 

mais escassas, e o sofrimento cada vez mais presente. Diante de um quadro clínico 

irreversível, Maria de Fátima, vencida pelo cansaço, recorre novamente à figura de Deus em 

posição de abdicação e entrega do filho. 

   

Meu Deus, se for para o meu filho estar nessa situação e eu com tudo isso, sem poder 

fazer nada, e ele não ficar bom, se for para ele não ficar bom, meu Jesus, está em tuas 

mãos. Leva ele. É melhor do que eu ver desse jeito e não poder fazer nada (Maria de 

Fátima). 
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 Em referência a situações semelhantes a desta mãe, Valle (2004) interpreta esse tipo 

de posicionamento materno, em consonância com um valor cultural, como um “modo de 

revelação de um amor maior” (p.34). Segundo ela, neste modo específico, a mãe inicia o seu 

processo de aceitação da morte do filho, em razão de que este resultado poria fim ao 

sofrimento da criança. É interessante notar como o sofrimento da criança e da mãe, já 

exaustas neste momento, estão intimamente conectados de sentido. Admitir a partida de João 

Batista parece ser, para esta mãe, não apenas permitir que ele não sofresse mais, mas também 

aliviar o próprio sofrimento, por não vê-lo mais sofrer.  

Por fim, cabe ainda trazer mais um trecho da narrativa de Maria de Fátima, desta vez, 

situado em um período após a morte do filho, no qual ela ressignifica a presença de Deus 

como aquele capaz de lhe conferir conforto.  

 

(...) chegou um certo tempo, e eu me pegava muito com Deus, também. Nas minhas 

orações, eu me pegava muito com Ele, pedia muito a Ele, para Deus aliviar as coisas 

e fazer com que eu esquecesse mais as coisas. Aí chegou um tempo que ele [João 

Batista] se apresentou para mim em sonho. João Batista disse:  Mãe, pare de 

chorar. Não é para estar chorando por mim, porque quanto mais a senhora chora, 

onde eu estou, eu sofro (Maria de Fátima). 

 

 Novamente, pela via de um sonho, Maria de Fátima acredita ter sido participada da 

situação do filho e, mais ainda, por meio dele é orientada a transformar a própria forma de 

reagir a sua perda. É relevante observar que, no caso desta mãe, a espiritualidade atravessa 

diversos momentos do tratamento acompanhando-a inclusive após a morte da criança. Sua 

narrativa sugere não só confiança, mas, sobretudo, intimidade com a figura de Deus, a quem 

ela sempre recorre em situações de difícil resolução. Amatuzzi (1999) afirma que a fé, no 

sentido religioso, tem o poder de unir o ser humano a um significado de totalidade, 

favorecendo, desde modo, a elaboração individual de um significado próprio e pessoal.  
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Desta forma, é possível dizer que mesmo atribuindo a Deus o sentido da morte de seus 

filhos, esse modo de compreender a perda revela sutis diferenças por parte de cada uma das 

mães. Enquanto Maria Rita fala brevemente da aceitação de um desígnio divino, como 

justificativa da morte da filha, Maria de Fátima oferece ao leitor o caminho pelo qual ela 

alcançou esse sentido. A segunda, diferentemente da primeira, refere-se à superação de uma 

realidade, frente à certeza e a confiança de que alguma entidade superior lhe acompanha e lhe 

auxilia neste percurso.   

 

(...) a gente tem que é... como é que se diz, superar e se for a vontade de Deus, Deus 

ter levado ele, tenho certeza que foi. Levou e a gente tem que superar e tocar o barco 

para frente (Maria de Fátima). 

 

No caso de Maria Aparecida, a vivência da espiritualidade mostra-se fortemente 

perpassada pelo horizonte religioso católico-cristão. Durante o tratamento, a figura de Deus é 

pouco mencionada em sua narrativa, sendo resgatada somente após a morte da criança. 

Inicialmente, a perda de Lindinha não é significada como um fenômeno universal e humano, 

ou seja, como uma possibilidade factível, independente da idade ou qualquer outra 

característica. Por outro lado, esta mãe atribui à realidade da morte da filha um sentido de 

punição, de não merecimento, como se a vida se apresentasse ao homem dentro de uma lógica 

meritocrática. 

 

(..) ela morreu dia 15 de setembro, e assim dia 15 para mim era uma coisa que eu 

achava que era outro mundo, eu tinha que estar na igreja, tinha que estar na missa, 

comecei a rezar muito, eu tive épocas que eu quis ficar, assim, eu sou, religiosa, mas 

não sou carola, não, mas fiquei muito, porque eu ficava escutando, se você pedir, se 

você pedir, você vai conseguir né, aí eu ficava pensando, poxa, será que eu não tive 

forças suficientes para pedir, né? Que assim, eu não mereço (...) (Maria Aparecida). 
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 Blank (2009) demonstra que o catolicismo associou, durante muito tempo, o 

acontecimento da morte à realidade do pecado, inserindo-a na categoria de castigo ou 

penalidade. Este tipo de concepção acabou por acentuar, naqueles que permaneciam vivos, 

sensações de ameaça e ideias de culpa. Somente em 1969, a partir de uma profunda reforma 

litúrgica na Igreja, novos documentos foram construídos e propagados, reinterpretando a 

compreensão da morte humana. De uma forma mais direta e incisiva, a Igreja passou a 

recomendar que os novos rituais de passagem recordassem e se fundamentassem na morte e 

ressureição de Jesus Cristo, oferecendo, assim, um novo enfoque diante da realidade pós-

morte.  

 O autor acima mencionado esclarece ainda que o pressuposto da Ressureição – 

referendado na pessoa de Jesus Cristo e extenso aos demais seres humanos  encerra a ideia 

de uma modificação na existência pela ação de Deus. Conforme esse raciocínio, a pessoa 

morta é completamente transformada, mantendo, entretanto, sua integridade humana. Por 

meio desta nova vida, na qual as dimensões de tempo e espaço desaparecem, o catolicismo 

expulsa da morte a ideia de vazio, ressignificando-a sobre outros termos.  

Embora esta nova postura esteja completamente respaldada no conhecimento 

teológico, é necessário lembrar que tal forma de proceder diante da morte é recente, 

requerendo, portanto, tempo para uma melhor apropriação dos seguidores desta religião. Ao 

retornar à experiência de Maria Aparecida, é possível perceber sinais concretos dessa 

transicionalidade fomentada pela religião católica. Apesar de os primeiros meses após a morte 

da filha terem sido assombrado por discursos que lhe garantiam a sobrevivência de Lindinha 

mediante a sua capacidade de oração, atualmente, sua postura frente o mesmo acontecimento 

se modificou.  
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Deus não quer que eu fique aqui me acabando. Assim, ela está em um lugar, que eu 

acho... Como eu sou...tenho fé, né? Eu acho que ela está... Sempre vejo ela em um 

jardim, correndo, brincando (Maria Aparecida). 

 

Fundamentando os seus sentidos sobre a morte na fé católica, Maria Aparecida 

argumenta acerca da sua atual concepção sobre o destino da filha e, consequentemente, 

justifica sua postura serena diante desta realidade. Acreditar que a filha não morreu, mas 

continua a existir, ainda que em outro plano, afasta a ideia da temível nadificação da criança 

e, consequentemente, a sua reação de pavor e incompreensão frente a este fato.  

Morais (2009) afirma que os sentidos atribuídos pelo homem às suas experiências 

podem transcender o mundo. Desta forma, partindo da narrativa de Maria Aparecida, é 

possível observar que a sua vivência da espiritualidade mostra-se intimamente enlaçada na 

sua crença religiosa que, por sua vez, ao não conceber a morte como um desaparecimento, lhe 

afasta temporariamente da filha, porém abre possibilidades de reencontrar a mesma. Assim, a 

vida torna-se um período menos doloroso e a morte uma condição menos temida.  

 

(...) a cada dia eu me aproximo do dia que eu acho que eu vou me encontrar com ela, 

então, assim, é, aqui está mais distante do dia que eu perdi, mas é possível que esteja 

mais próximo do dia que eu vá encontrar... (Maria Aparecida). 

 

Em retrospectiva, é possível lembrar que a espiritualidade assume diversos sentidos na 

experiência destas mães. Em ambas, a figura de Deus personaliza a autoridade de conferir 

saúde, força, conforto, esclarecimento, dentre outras coisas. Tais sentidos não devem ser 

precipitadamente interpretados como possibilidades inautênticas da vivência da 

espiritualidade destas mães, mas sim situados na estrada biográfica de cada uma delas. Safra 

(2004) assinala que a espiritualidade pode revelar perigos existenciais ao homem, na medida 

em que pode funcionar como válvula de escape ou fuga e encobrimento de outros sentidos 

mais próprios.  
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Tetsner (2004), por outro lado, adverte que ela pode emergir igualmente como um 

recurso que “nos sustenta quando nosso espaço de vida é ferido e entra em colapso. Ela nos dá 

coragem para enfrentar a presença do abismo” (p. 215). Deste modo, acredita-se que as 

experiências partilhadas nesta pesquisa demonstraram que a espiritualidade pode ser vivida 

como possibilidade de abertura de sentidos e como amparo frente ao mistério que envolve a 

transicionalidade da vida humana desde o nascimento até a morte.  

 

3.2.3.  A perda e o depois: enfrentamento e significação da perda. 

 

 
 

 

A experiência da morte do filho. 

 

É inegável em nossa sociedade que o avanço do ponto de vista tecnológico no campo 

da saúde tem contribuído para a redução das taxas de mortalidade, bem como para o controle 

e combate de doenças antes consideradas invencíveis (Menezes, 2009). Por outro lado, essa 

mesma supremacia da técnica tem contribuído para a propagação de uma falsa ideia de 

controle sobre a vida humana. Neste contexto, no qual o ideal de cura nem sempre se coloca 

como uma possibilidade para todos, tem se destacado um novo ethos, que não se reduz aos 

A perda e o depois: 

enfrentamento e 

significação da perda 

 

A experiência da 

morte do filho 

 

 

A mãe hoje 

 

 

Compartilhar o 

vivido, ajudar 

outras mães 

 

 

 

Novos sentidos, 

novos desafios 
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benefícios decorrentes da tecnologia, mas utiliza-os a favor de algo muito maior: a dignidade 

humana no seu percurso pessoal de vida/morte (Pessini, 2009).  

Figueiredo e Figueiredo (2009), ao discorrerem sobre esta abordagem, esclarecem que 

esse novo paradigma no campo da saúde, nomeado de cuidados paliativos, desloca o enfoque 

do acompanhamento, redimensionando as reais necessidades de qualquer ser humano dentro 

do processo de adoecimento e morte. Compreendendo a condição finita e peregrina do 

homem nesta vida, a lógica dos cuidados paliativos prioriza a integralidade dos cuidados, 

visando uma melhor qualidade de vida ao paciente. No caso de crianças portadoras de 

doenças crônicas, como têm sido classificados os casos do câncer infantil, alguns autores são 

categóricos em afirmar que este modo de cuidar deve ser iniciado a partir do diagnóstico da 

patologia, com o auxílio de uma equipe multidisciplinar e se prolongar independente de qual 

seja seu destino (Camargo & Kurashima, 2007; Maciel, 2009; Matsumoto, 2009).  

É possível notar, desta forma, que a transposição desta filosofia em práticas parte, 

sobretudo, de uma mudança de atitude, que seja capaz de resgatar a autonomia do paciente, 

dos familiares, dos médicos e outros atores sociais, tornando-os participantes ativos nesta 

trajetória de adoecimento e possível despedida da vida. A despeito de estar sendo apresentado 

um modelo de cuidado, é necessário lembrar que não existem receitas prontas que garantam 

um só morrer passível de ser generalizado e reproduzido. Este é um caminho particular, que 

envolverá aspectos específicos da vida do paciente bem como do seu processo de 

adoecimento.  

De acordo com a narrativa de Maria Rita, a vivência da morte de Júlia parece ter se 

processado de maneira gradual. Embora a notícia do óbito implique tristeza, os dois episódios 

que assinalam a recidiva da doença são escolhidos por ela como os piores momentos (até 

hoje), desde o diagnóstico da doença.  
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Eu sabia que estava bem próximo, eu sabia que os médicos estavam levando ela pela 

qualidade de vida dela, eu sabia que um dia ia chegar. Eu fazia de conta que não 

queria que esse dia chegasse, mas ia chegar (Maria Rita). 

 

Para mim, seria pior se eu não tivesse do lado dela. Se eu não tivesse ficado com ela 

naquele momento que ela não estava mais ali. E eu fiquei todo tempo do lado dela. 

Segurando a mão dela, vestindo ela, botando ela no caixão (...). Ali foi a despedida 

(...). Para mim, vai ficar para resto da vida (Maria Rita). 

 

Ela ficou no isolamento, da hora que ela entrou – na segunda-feira – ela ficou no 

isolamento até a hora de chegar o caixão dela. Ela ficou no isolamento, fecharam a 

porta, me deixaram sozinha lá com ela. Ficou eu e Ju, dentro de um quarto. Ela não 

foi para aquele saco, que botam. Ela não foi para Necrotério. Ela não foi para canto 

nenhum. Ela ficou todo tempo comigo, no quarto até chegar o caixão, o pessoal da 

funerária para levar ela para o velório (Maria Rita). 

 

Na perda já teve alguém pra me amparar e quando eu descobri não teve, né?(Maria 

Rita). 

 

A princípio, os significados e sentidos atribuídos ao momento que sucede ao da morte 

revelam posturas de respeito e aceitação. Embora inserida no contexto hospitalar, espaço este 

reconhecido por uma forma técnica de tratar a morte, o fim da vida da filha de Maria Rita foi 

respeitado e, diante dele, estabelecido um cuidado individualizado, auxiliado pela presença da 

psicóloga que pôde testemunhar junto a ela a partida da filha.  

Essa atitude de prostrar-se diante de um filho morto, preocupando-se com o seu bem-

estar, Bernini (2000, citado por Rangel, 2008) chamou de “maternagem do morto” (p. 198). 

Sobre esse modo diferenciado de estar diante da morte do outro, Sá (2010) afirma que a 

diminuição da exigência para promover uma adequação a regras, permite um sofrimento “no 

modo reverencial”, condição esta que só se torna possível porque somos ser-com. 
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Mesmo consciente da ausência de vida da filha, Maria Rita exige consideração sobre 

aquele corpo que não mais dispunha daquela qualidade. Embora reconhecesse que a história 

de sua filha chegava ao fim naquele momento, não demandando mais de seu auxílio no 

tocante ao aspecto do adoecimento, esta mãe requisitava ações que respeitassem a existência 

da filha. Nesse sentido, a mera manipulação era intensamente rejeitada, pois corresponderia 

ao cuidado impessoal com a filha, como se ela se tornasse mais um caso.  

Sobre essa particularidade da natureza do cadáver, Heidegger (1927/2005a) lembra 

que este apresenta um status intermediário – “algo que perdeu a vida” (p. 18) – daí advém a 

particularidade dos gestos dirigidos a ele, que nem satisfaz o modo anterior que existia no 

período de vida, mas também não atende ao modo direcionado aos entes simplesmente dados, 

ou seja, coisas e instrumentos. A atitude da psicóloga e o consentimento do Hospital, neste 

caso, parecem ter refletido um compromisso com a individualidade e com um cuidado 

personalizado.  

Na experiência de Maria de Fátima, a aproximação da morte do filho inicia-se a partir 

da própria percepção do estado da criança. Fortes sinais de sonolência, cansaço, rejeição à 

alimentação, baixa interação social da criança e indisponibilidade para o brincar são 

observados pela mãe após a realização da cirurgia. Esse conjunto de mudanças no modo de 

ser de João Batista se mostrou suficiente para fazê-la crer que a oportunidade de retornar para 

casa seria a última para a criança. Após alguns dias de permanência em casa, João Batista 

inicia uma série de episódios convulsivos, confirmando a hipótese da mãe. Em regime de 

urgência, os médicos exigem o retorno imediato da criança ao hospital. 

 

(...) quando eu botei ele dentro da ambulância, tem uns que não acreditam não, mas 

eu acredito em intuição, aquela intuição veio para mim: “Seu filho vai, e não volta 

mais” e como que uma pessoa tivesse dizendo: “Se conforme, que é desse 

jeito!”(Maria de Fátima). 
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No hospital, o quadro da criança torna-se mais sério e as ações curativas se tornam 

ineficazes. Os médicos procuram Maria de Fátima e emitem o seu parecer utilizando-se de 

uma retrospectiva das possibilidades e riscos que estavam envolvidos no tratamento de João 

Batista. É chegado o momento de ações paliativas junto à criança, a fim de diminuir o seu 

sofrimento. Com a mãe, o discurso demonstra uma tentativa de prepará-la para a morte.  

 

Olhe, você sabia, não foi erro da gente, você sabia que a cirurgia de João Batista 

podia ser desse jeito, que podia acontecer o pior, de ele já ter falecido. Sabia que o 

problema dele foi grave, tudo a senhora foi sabendo. Então, é uma coisa que está nas 

mãos de Deus, João Batista está nas mãos de Deus. Nas mãos da gente não está mais, 

a gente não tem mais o que fazer. Eu vou colocar a quimioterapia porque é de direito, 

tem que fazer, porque ele está com convulsão e está precisando, mas João Batista está 

muito debilitado. Pode aguentar e pode chegar a falecer, mas é o meu dever, como 

médica fazer. E a senhora se prepare, para o bom e para o ruim (Maria de Fátima). 

 

Ribeiro (2003) descreve que o tratamento do câncer, do ponto de vista do familiar, é 

composto por três etapas: aguda, crônica e de resolução (morte ou sobrevivência). Em cada 

uma delas, as necessidades se apresentarão de maneira distinta, tornando-se responsabilidade 

da equipe profissional identificá-las a fim de melhor auxiliar a família nesse processo. 

Conforme esse referencial, é possível confirmar que, durante todo o tratamento de João 

Batista, o proceder médico junto à mãe é marcado pela verdade, permitindo o 

acompanhamento de cada etapa da evolução do tratamento do filho. Esse contexto acabou por 

favorecer o entendimento de Maria de Fátima de que a morte do filho se aproximava.  

 

Então, eu já estava me preparando para o que viesse a acontecer. Só que é uma coisa 

que...não tem quem se prepare para a morte. Eu pensava que tinha, na minha noção 

(Maria de Fátima). 
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(...) quando João Batista morrer eu vou estar preparada. Eu não vou chorar, não vou 

me aperrear. Não tem como... Eu pensava que tinha, no meu ver, na minha noção. De 

tanto eu ver ele sofrer (...) Mas foi totalmente diferente quando ele faleceu. (...) Eu 

imaginava: “Meu Deus, quando João Batista se for... Eu acho que, assim, não vou 

ficar tão para baixo não... Porque eu sei, eu tenho entendimento o que é, a noção, o 

problema, que ele tá sofrendo”. Mas foi totalmente diferente quando ele faleceu 

(Maria de Fátima). 

 

Antecipar a possibilidade da morte não significa um preparo para lidar com a situação. 

Ao tratar da antecipação da morte, Heidegger (1927/2005a) refere-se à possibilidade do 

homem assumir seu modo de ser mais próprio, a partir de sua compreensão e enfrentamento, 

sem qualquer atenuante, da certeza de sua finitude em caráter iminente. No mérito deste 

mesmo assunto, Heidegger (1927/2005a) afirma, por outro lado, que a morte “enquanto algo 

possível não é um manual e nem algo simplesmente dado possível” (p.44). Neste sentido, 

antecipá-la como condição ontológica não significa, necessariamente, garantir uma vivência 

positiva da mesma, mesmo porque, assumir o ser-para-a-morte é, em última instância, entrar 

em contato com a angústia diante do nada.  

Voltando-se à experiência de Maria de Fátima, é possível pensar que, mesmo 

colocando em perspectiva a morte de João Batista, tal atitude não lhe assegurou, portanto, 

uma forma de preparação para a morte. Somente diante do fato consumado e da inserção deste 

em seu cotidiano ela se torna consciente da facticidade da morte do filho. 

 

Acho que, assim, devido a eu não ver mais ele dentro de casa, nem ver ele no 

tratamento, nem ver ele comigo, foi pior. Entendeu? Naquele momento que eu estava 

passando, foi pior (Maria de Fátima). 

 

Maria de Fátima reconhece que o seu sofrimento e aquele vivenciado pelo filho em 

razão da doença não podiam mais ser aplacados. Neste momento, a morte parece adquirir um 

sentido de redenção, uma vez que se apresentava como o único caminho capaz de apaziguar a 
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dor. Ancorada neste modo de significação como um recurso para suportar a separação do 

filho, Maria de Fátima enfrenta sozinha os últimos momentos com o filho.  

 

Eu resolvi tudo do meu filho, na hora da morte. Minha própria família não teve 

condições de resolver nada. Eu resolvi tudo, eu resolvi velório, resolvi... Chegava em 

casa, era uns passando mal, outros indo para o hospital, uns desmaiando. Era eu que 

ia, quando eu chegava no hospital, a mulher ficava olhando para mim e diziam: 

“Poxa, é a mãe de João Batista?”. “É”. Assim, Deus me deu muita força, no 

momento (Maria de Fátima). 

 

A energia necessária para liderar as últimas ações após a morte do filho desaparece 

rapidamente, quando da sua chegada em casa. Cessado o efeito do medicamento que, horas 

antes, lhe auxiliara a ter a calma necessária para conduzir todos os ritos de despedidas do 

filho, Maria de Fátima entra finalmente em contato com a facticidade da ausência de João 

Batista por meio da presença deste vazio em casa. O vazio neste caso não se resume somente 

ao vazio físico, mas se refere, sobretudo, ao vazio existencial, o vazio de sentido da vida, 

sentido este que antes estava concentrado nos cuidados com o filho e agora se encontrava 

perdido.   

 

Quando eu cheguei no cemitério, que enterrei João Batista, que vi que João Batista 

não voltava mais para casa, que eu voltei sozinha, que eu entrei na porta da minha 

sala, que eu não vi João Batista, desabou. O momento que João Batista saiu de dentro 

da minha casa morto, que eu enterrei, eu não senti tanto. Mas quando eu voltei de 

volta, que vi a realidade, que olhei para dentro de casa...Meu Deus, eu enterrei João 

Batista, João Batista não vai voltar mais. Ali desabou. Ali eu não soube mais fazer 

nada da minha vida. Ali praticamente parece que eu afundei...junto com ele. (Maria 

de Fátima) 

 

É importante recordar, neste momento, que embora a discussão explicitamente 

proposta por Heidegger (1927/2005a) sobre a morte esteja restrita ao “sentido ontológico da 
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morte de quem morre” (p.19), ele mesmo revela em seus escritos que a natureza objetiva e 

acessível, presente na morte dos outros, bem como a condição ontológica de ser-com-os-

outros permite ao Dasein “obter uma experiência da morte” (p.17). Diante desse complexo 

cenário, faz-se necessária prudência e cautela na tarefa de refletir a temática da morte do 

ponto de vista daquele que sofre uma perda, como é o caso das mães que participarem desta 

pesquisa.  

Dias (2010), inspirado em ideias existencialistas, afirma tratar-se a morte de uma 

experiência que pode ser vivida a partir da materialização da impermanência das coisas e dos 

homens no mundo. Pensando desta forma, aqueles que acompanham a partida de alguém 

podem aproveitar a ocasião como uma chance de se aproximar da própria condição de ser-

para-a-morte, reavaliando, por sua vez, a própria vida. Incontri (2010) discorre um pouco 

acerca dessa oportunidade ofertada pela própria vida àqueles que ocuparam o lugar de 

testemunha da morte de alguém. 

 

Assim, quem acompanha a morte de alguém morre um pouco, treina para a sua própria morte, 

é chamado a meditar na dimensão profunda do real e subtrair-se momentaneamente ao 

turbilhão hipnótico do cotidiano. (...) A morte para os que ficam convida a um despertar da 

alma, para viver com mais consciência a vida de agora (p.8). 

 

Ao tratar da crise como uma situação que pode suscitar riscos e possibilidades, Alves 

(2010) traz o fenômeno da morte como exemplo de uma experiência-limite. De acordo com 

esta compreensão, o encontro com a morte pode ocasionar rupturas de sentidos e construções 

de outros novos. Na narrativa de Maria de Fátima, é possível pensar, portanto, que a sensação 

de ter afundado junto com o filho traduz a experiência de ser-no-mundo sem sentido capaz de 

sustentá-la. O sentido de ser mãe de uma criança com câncer foi extinto e, sobre ele, nenhum 

outro reposto, prevalecendo o vazio. 
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Assim como na experiência de Maria de Fátima, Maria Aparecida mostra-se sensível 

para perceber a aproximação da morte da filha. Diante da necessidade de mais uma internação 

para a realização de um novo ciclo quimioterápico, Lindinha não reage como nos episódios 

anteriores. Os exames médicos indicavam um fracasso diante desta tentativa e Maria 

Aparecida recebe com tristeza esse resultado: 

 

Dessa vez, eu vi que foi diferente, porque ao invés dos leucócitos subirem, os 

leucócitos baixaram, baixaram e baixaram. E ela estava com células malignas, então 

ela já estava sem defesa. E aí quando ela entrou, na segunda?! No domingo de noite, 

acho que ela entrou. Aí, dia 15 de Agosto, recebeu a primeira quimioterapia e nada. A 

defesa continua baixa, aí foi quimioterapia, mas não melhorava as outras coisas. E 

logo depois, ela começou, e febre, febre (...) (Maria Aparecida). 

 

Clara [Psicóloga], eu estou vendo minha filha morrer! Ela disse: “Você tem 

consciência disso?” Eu disse: “Tenho. Isso não vai ter mais solução não”. Porque 

Dra. Beatriz tinha me dito assim: “Olha Maria Aparecida, está difícil. Está difícil 

porque a medula não está reagindo, não está produzindo células boas, só está 

produzindo células ruins. Então, a infecção não para” (Maria Aparecida).  

 

A narrativa de Maria Aparecida faz menção a um crescente de dificuldades que 

compuseram os últimos dias da filha, entre elas, a instalação de um processo infeccioso no 

coração da criança. Toda essa repercussão conduz Lindinha à UTI. A partir deste momento, a 

experiência de Maria Aparecida encontra muitas semelhanças àquela compartilhada por Maria 

de Fátima. A baixa interação de Lindinha com todos ao seu redor mostrou-se à mãe como um 

prenúncio do início de seu processo de partida. Diante da necessidade da filha de permanecer 

sob um cuidado intensivo, Maria Aparecida solicita autorização médica para permanecer ao 

lado da criança durante o tempo que desejasse.  
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 (...) nesse dia ela começou sonolenta, muito sonolenta, sonolenta, que não queria 

abrir o olho, (...) aí, a tarde ela deu uma melhorada. Porque ela só estava com a 

máscara (...) se tirasse a máscara ficava sufocada. Aí teve uma hora, depois que eu 

voltei do almoço, ela estava agoniada. Minha irmã disse: “Ainda bem que você voltou 

logo, porque que ela estava aqui chorando, só quer você”. Aí teve uma hora que a 

máscara caiu e ela não disse nada. Aí eu disse: “Olha aí, você está bem”... mas muito 

sonolenta. Ela disse: “Não mainha. Eu estou bem”. (...) só que ela disse que algo 

estava incomodando muito ela. Ela estava começando a sangrar já, nos órgãos, não 

sei. E aí, ela só sentava assim, pegava a almofada, eu botei a almofada assim e eu 

ficava alisando, alisando as costas (...). Daí em diante, ela não abriu mais o olho, era 

o tempo todo dormindo. Ela estava, assim, consciente. Quando ela foi para a cadeira, 

a última coisa que eu lembro que ela falou foi: “Eu estou com medo, muito medo” 

(Maria Aparecida). 

 

Nestes últimos momentos, Maria Aparecida recebe a visita de uma amiga, razão esta 

que provoca um rápido apartamento da filha. Ela não se distancia, todavia, sem antes exigir, 

de forma enfática, que a enfermeira permaneça ao lado da criança. No seu retorno à UTI, a 

mãe percebe que a orientação dada minutos antes não foi cumprida. A profissional havia se 

ocupado dos procedimentos que fazem parte da rotina hospitalar, distraindo seu olhar da 

criança. Embora expresse sua raiva, queixando-se com a referida profissional, a imagem da 

filha, sangrando pela boca, desvia imediatamente o foco de sua atenção.  

Maria Aparecida é afastada da UTI e informada pela médica que a situação da filha 

não admitia retorno. Ela estava perdendo Lindinha. A irreversível certeza da morte da filha 

provocou-lhe um misto de emoções. Ao mesmo tempo em que se tranquilizava com a ideia de 

que o sofrimento da filha cessara, por outro, a ausência concreta da filha parecia ser sentida 

como uma morte parcial de si mesma.  

 

(...) aí eu entrei em desespero. Assim... chorava, mas eu sabia que não tinha o que 

fazer mais. Mas era como se algo tivesse se arrancando de mim, um pedaço, e o que 

ia ser né, de mim? (Maria Aparecida). 
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Mas eu passei, assim, uns dois dias sem... parada, né? Acho que eu não chorei muito. 

Porque também tinha sido muito sofrimento para ela, ela não merecia tanto, então era 

como um alívio, né? (Maria Aparecida). 

 

Ao realizar uma breve síntese das experiências de Maria Rita, Maria de Fátima e 

Maria Aparecida, conclui-se que a morte dos filhos não é vivida como um acontecimento 

pontual, mas se apresenta a partir de um modo processual que se desenrola com 

particularidades e semelhanças. Muito embora a ideia da morte do filho circule no imaginário 

destas mães durante o percurso do adoecimento, somente a facticidade da perda permite que 

ela deixe a categoria de possibilidade e se confirme como certeza, requisitando de cada uma 

delas, a partir daí, projetos individuais para conviver com essa ausência.  

 

A mãe hoje. 

 

As perspectivas as quais orientaram os estudos sobre o luto até os últimos anos do 

século XX reiteraram a ideia de que aquele que vivencia essa experiência deve progredir para 

um estágio no qual se concretize um total desligamento emocional da pessoa que morreu 

(Franco, 2010). Além do abandono do vínculo, outra questão frequentemente pontuada ao 

tratar deste assunto refere-se ao modo de responder à perda no decorrer do tempo. Nesse 

sentido, o fator cronológico foi e ainda é alçado a uma categoria privilegiada de análise em 

experiências desta natureza. O modelo referendado pelo conjunto de fases, que associam 

modos de responder à perda ao período de tempo em que tal resposta se processa, ainda é, 

portanto, utilizado como bússola de muitos profissionais na atualidade. 

Pesquisas contemporâneas acerca desta temática têm, entretanto, despertado novas 

formas de pensar a vivência da perda de um ente querido. Nelas, por exemplo, a ideia de 

resolução tem sido intensamente questionada, levando-se em consideração que ela suscita 
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expectativas de um fim e não um contínuo processo de ressignificação da perda, conforme a 

passagem do tempo (Rangel, 2008). De acordo com essa nova maneira de pensar, um dos 

aspectos fundamentais da experiência do luto se refere às formas individuais que cada pessoa 

encontra no modo de negociar o sentido da perda durante toda a vida. 

As experiências de perda de cada uma das mães desta pesquisa foram compartilhadas 

em um dado momento do luto vivenciado por elas, momento este que se distingue no aspecto 

temporal, tal fator pluraliza e subsidia a compreensão da temática em termos de aproximações 

e distanciamentos, similaridades e diferenças. Maria Rita, por exemplo, após um ano e três 

meses da morte de sua filha, sugere acomodação e adaptação diante da perda de Júlia, ambas 

sustentadas pelo término do sofrimento da filha e pela sensação de dever cumprido, como 

mãe. 

 

Eu estou bem, só pelo fato de não ver minha filha sofrendo (...) (Maria Rita). 

 

Hoje eu estou bem, porque tudo eu fiz por ela. Tudo eu fiz por Julia. Isso todo mundo 

sabe. Eu dei tudo a Julia. Do ruim ao melhor. Por isso que eu estou bem, eu me sinto 

bem. (...) Hoje eu durmo tranquila. Eu não durmo com a consciência pesada. Até hoje 

dói, é difícil, mas quando eu me lembro de que eu fiz isso, aí me sustenta (Maria Rita). 

 

Eu não fiquei muito deprimida, nem surtei, porque eu fiz de tudo. E nem os gêmeos 

deixaram. (Maria Rita). 

 

Dentre as possibilidades que lhe foram oferecidas ao longo de toda existência da filha, 

esta mãe demonstra um sentimento de aceitação pessoal com o que escolheu ser e fazer, 

comprovando que “a vida é um permanente convite para que realizemos o melhor possível 

aquilo que tivermos possibilidade e oportunidade para realizar” (Pompéia & Sapienza, 2011, 

p. 81).  
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 Em sua ontologia, Heidegger (1927/2005d) discute o valor cotidianamente atribuído à 

ideia de débito. Dentre inúmeros significados, associa-se frequentemente a este fenômeno a 

concepção de dívida, causa ou responsabilidade por provocar algo. Deste entendimento, por 

sua vez, provém a vivência da culpa. Longe de negar tal concepção, Heidegger compreende-a 

como um modo de ser característico do Dasein no âmbito da ocupação.  

No empenho de se aprofundar na dimensão ontológica deste conceito, Heidegger 

propõe um abandono às referências de dever ou lei – típicas da cultura e da vida em 

sociedade. No decorrer do seu raciocínio, ele percebe que a ideia de débito não está 

totalmente desligada do caráter de não, uma vez que está intimamente conectada à tarefa de 

escolher. Por fim, ele conclui que o conceito formal e existencial de débito relaciona-se a 

“ser-fundamento de um ser determinado por um não, isto é, ser fundamento de um nada” 

(Heidegger, 1927/2005d, p.71).  

Em outras palavras o “não”, ao qual Heidegger faz menção é originário ao seu modo 

de ser. O “nada”, por outro lado, não se refere ao caráter de falta, de privação, mas sim à 

condição do Dasein de estar lançado no mundo, projetando-se da maneira que ele pode ser 

(Jardim, 2003). Mediante esse referencial de análise e reportando-se à experiência de Maria 

Rita, é possível perceber, por meio de sua narrativa, um testemunho positivo frente às 

escolhas feitas no passado, durante o adoecimento da filha. Sob essa conjuntura, não há, por 

parte dela, qualquer expressão de arrependimento, remorso ou pesar. Nesse sentido, a 

compreensão de débito relatada mantém-se no nível cotidiano das relações, sem maiores 

aprofundamentos.   

Na experiência de Maria de Fátima, a presença de João Batista conserva-se por meio 

de memórias, lembranças do filho que antecedem, inclusive, o período de adoecimento. No 

que se refere ao tratamento, as recordações também insistem em retornar, muito embora, sem 

a mesma intensidade afetiva que lhe acometeu no passado. Transcorridos mais de quatro anos 
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da perda de seu filho, a ausência deste, ainda que permeada pela dor, parece ter alcançado um 

sentido de tolerância.  

 

Hoje eu me aperreio, hoje quando eu começo a me lembrar do que eu passei, o que 

meu filho passou, eu começo a relembrar tudinho, mexe comigo ainda, mas não é 

como antigamente, que doía. Eu sentia doer. Eu sentia uma coisa assim, que eu ia se 

acabar. Eu não aguentava. Não suportava aquilo ali. Hoje, não. Hoje está uma coisa 

que eu choro, lembro. (...) Mas é uma coisa que eu estou superando (Maria de 

Fátima). 

 

Então são coisas que mexe muito com a gente. São coisas que a gente não esquece. 

Ninguém chegue para mim e diga assim: “olha eu perdi um filho, eu esqueci, eu não 

lembro”. Está mentindo, porque a gente lembra todos os momentos. Lembra de 

quando era bebê. Lembra de tudo (Maria de Fátima). 

 

Heidegger (1927/2005a) afirma que a experiência de ser-com o morto é atravessada “a 

partir do mundo que os que ficam ainda podem ser e estar com ele” (p. 19). Nesse sentido, é 

interessante observar que, na experiência de Maria de Fátima, a lembrança adquire um sentido 

de manutenção da existência do filho na sua própria existência. Embora não seja capaz de 

compartilhar o mesmo mundo do filho, uma vez que este se foi, o seu mundo de mãe – 

constituído de lugares, cheiros e falas remanescentes da relação vivida com João Batista – 

admite a co-presença do filho sob outro status. 

É necessário ressaltar, entretanto, que o atual modo de se relacionar com a perda do 

filho é resultado de uma longa e atribulada trajetória percorrida por esta mãe. A crença de que 

a morte do filho poria fim ao próprio sofrimento não se concretizou. Novos dilemas, novos 

obstáculos começaram a surgir, como problemas conjugais e problemas de saúde, 

demandando reações de sua parte.   

Inicialmente, a morte de João Batista é vivenciada com um forte sentimento de culpa. 

A convivência com a irrevogável ausência da criança parece, portanto, ter se processado por 
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meio de uma responsabilização pessoal negativa. Os sentidos que a confortaram no passado 

próximo não foram autenticados novamente, instalando-se uma negação da anterior condição 

de fragilidade da criança, em decorrência do câncer. Maria de Fátima passa, então, a atribuir à 

cirurgia um peso que a ela não pertencia. Tais ideias invadem e preenchem de tal forma o seu 

pensamento, de modo que os afazeres domésticos diários, outrora familiares, se tornaram 

estranhos.  

 

Ia para as panelas fazer comida, não sabia fazer, ali queimava comida, ali derramava 

café, e tudo... Eu fazia, eu fazia minhas coisas, mas assim, era uma pessoa que estava 

fazendo, mas não estava com senso de que estava fazendo aquilo ali. Eu estava 

fazendo aquilo ali porque eu tinha na minha mente que tinha de fazer aquilo ali 

(Maria de Fátima). 

 

(...) não queria trocar e roupa, não queria tomar banho, pentear cabelo, não queria 

fazer nada. Eu fiquei uma pessoa, assim, parada. Não ligava comigo mais. Não saía, 

era só dentro de casa. De dentro de casa às vezes para a feira. Eu ia para a feira, 

chegava na feira era com o dinheiro na mão e não sabia comprar. A mente só... 

naquilo ali (Maria de Fátima). 

  

Na obra intitulada “Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, solidão e 

finitude” e em “Ser e Tempo”, respectivamente, Heidegger (2011; 1927/2005) faz menção a 

duas tonalidades afetivas fundamentais – tédio e angústia – que assumiriam um papel 

fundamental como dispositivos capazes de despertar crises diante da impessoalidade que, 

comumente, vela a singularidade do ser na cotidianidade. No tédio, o homem perde o 

interesse para consigo, há um obscurecimento do horizonte temporal e uma incapacidade de 

enxergar possibilidades diante de si. As palavras do próprio Heidegger (2011) indicam “um 

modo como nos colocamos diante do tempo, um sentimento de tempo” (p. 106). 

Na angústia, o caráter cristalizado dos sentidos que sustentavam o cotidiano é posto 

em cheque, desencadeando uma suspensão de toda significância que fornecia segurança ao 
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homem.  Frente a esta disposição afetiva, “somente continua presente o puro ser-aí no 

estremecimento deste estar suspenso onde não há em que apoiar-se” (Heidegger, 1973, citado 

por Duarte & Naves, s/d, p. 73). Tédio e angústia, de maneira individual ou conjunta, 

importam a faculdade de reapresentar ao ser-aí o seu pode-ser mais próprio e singular.  

Tomando por base essas novas reflexões que fazem parte do referencial ontológico 

heideggeriano, é possível regressar à experiência de Maria de Fátima estabelecendo algumas 

aproximações interpretativas.  O discurso de Maria de Fátima parece indicar um modo de ser 

estático. Com a partida do filho do seu mundo, desaparece toda sua identificação com as 

coisas e as ocupações. Torna-se estrangeira da própria vida. A conclusão do último trecho de 

sua fala, acima transcrito  “A mente só... naquilo ali” – por exemplo, parece ilustrar o seu 

estado de paralização, impedindo qualquer transição temporal. “O agora, que se estende na 

presentificação do evento, acaba por ser um tempo estagnado” (Wu, 2006, p.129). 

Feijoo (2010), ao tecer algumas considerações acerca do tédio, retrata essa qualidade 

de interrupção do ser-aí:  

 

O tédio profundo, tonalidade afetiva que nasce do fato de nos confrontarmos radicalmente com 

o desinteresse por nós mesmos, não é algo externo. Ele não chega a nós de fora, mas vindo do 

fundo de nossa própria negatividade, nos aprisiona em um mundo no qual o tempo desaparece. 

É a finitude do tempo: a existência não rearticula mais o passado com presente, e o futuro 

desaparece, sem temporalizar. No tédio, há a eternização do instante, no qual nenhum instante 

é possível, e o horizonte se nega ao ser-aí (p. 159). 

 

Na execução dos serviços domésticos, Maria Rita sugere uma forma peculiar de 

relação com os afazeres ao seu redor. Embora se mantivesse junto aos objetos e atividades, 

estes não a tomavam por completo, não a fisgavam. Ela parece ter vivido, neste período, de 

uma forma entregue diante do mundo, no qual a lida com as ocupações do cotidiano torna-se 
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indiferente, sob o modo da “serenidade vazia” (Heidegger10, 2011, p. 135). Neste modo de 

aparecer, o Dasein deixa vir o tédio, que simultaneamente, “nos detém e nos larga vazios” 

(Heidegger, 2011, p. 116).  

A negligência com o auto-cuidado e a baixa interação social sugere, por outro lado, 

carência de forças para enfrentar esse novo mundo e abandono de si mesma em face da nova 

rotina com a qual precisava conviver. A ausência de João Batista atualizava-se, dia a dia, por 

meio de objetos e hábitos que insistiam em relembrar constantemente à mãe a confirmação de 

sua falta, despertando-lhe sofrimento.  

 

Na hora que saía todo mundo, aí eu começava: olhar para as roupas dele, olhava 

para onde ele dormia. Se eu ia colocar a comida na mesa para tudinho eu colocava o 

prato dele, aí quando eu via o prato dele, pronto eu já não comia, já saía chorando. 

Os outros não, os outros comia, às vezes as lágrimas desciam dos olhos, mas quando 

via eu. Mas era uma coisa que era diferente de mim, não era como eu (Maria de 

Fátima). 

 

No transcurso de um período de tempo que ela não precisou, Maria de Fátima 

reconhece-se impossibilitada de lidar sozinha com a ausência do filho. Tal certeza lhe move 

na decisão de recorrer a terceiros para solicitar ajuda. Do ponto de vista heideggeriano, o 

tempo carrega intrinsecamente uma dupla capacidade: de banir o ser-aí da totalidade de 

possibilidades e, simultaneamente, romper com esta forma de supressão. Segundo Heidegger, 

o instante é uma possibilidade própria do tempo (Heidegger, 2011). É válido ressaltar que este 

acontecimento, materializado no instante, não corresponde a uma simples soma ou conjunção 

do presente, passado e futuro, nem pode ainda ser materializado por um fragmento isolado 

                                                           
10 A obra “Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão” refere-se ao registro das preleções 

de Heidegger na Universidade de Freiburg, de outubro de 1929 a março de 1930. 
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numa sequência de agoras de um tempo puramente cronológico. O instante compreende a 

totalidade do ser-aí, partindo do referencial da temporalidade. 

A Casa de Apoio, por meio da figura da psicóloga, reaparece, então na vida de Maria 

de Fátima, como possibilidade de auxílio, de suporte, de sustentação. Ainda que com 

dificuldades financeiras, ela passa a se deslocar para Natal, em uma frequência mensal, em 

busca de orientação e escuta. Tal movimento parece contribuir, aos poucos, para a elucidação 

de outras possibilidades de prosseguir com a vida. 

 

Aí, quando eu vi que eu ia afundar sozinha, não ia ter ninguém por mim, aí eu digo: 

“Eu vou procurar ajuda, porque se não eu vou morrer e se eu morrer ainda tenho 

uma filha pequena para cuidar. Quem é que vai cuidar? Vai ter que ser eu” (Maria de 

Fátima). 

 

Aí comecei a sair, comecei se ajeitar, ir para a casa de família. Às vezes, eu ia para os 

cantos, para as festas com as pessoas, quando eu chegava lá, todo mundo se distraía e 

eu ali, o foco, só lembrando nele. (...) Eu ficava com aquilo ali na cabeça... Só que 

tinha uma coisa que era mais forte dentro de mim que dizia: “Você tem que fazer 

assim, se você não fizer assim, você vai chegar a uma situação que você vai também. 

Você vai chegar a ponto de morrer” (Maria de Fátima). 

 

Critelli (2007) relembra que, embora o homem mantenha-se, na cotidianidade, em uma 

constante busca de representações permanentes que lhe propiciem segurança, sua existência é, 

na verdade, ontologicamente permeada por sentidos e relações provisórias, os quais vivem o 

constante risco de serem abalados ou desfeitos.  

A crença de pertencimento a algo ou alguém, por exemplo, revela-se como um dos 

enganos que compõem a rede de significância do homem no mundo. Diante do acontecimento 

da morte de pessoas próximas, esta crença, em especial, é diretamente comprometida. Diante 

da morte, o homem vê-se frente à possibilidade de vivenciar o vazio, experiência esta na qual 

“... sobramos nós mesmos. Soltos, sozinhos, postos diante do nada, sem podermos contar com 
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as coisas e com as outras pessoas para nos enlaçar na existência como antes” (Critelli, 2007, 

p.19).  

Para Heidegger, neste evento jaz a possibilidade originária de conhecimento ao 

homem. Estar acessível a ela significa estar aberto ao fenômeno da angústia, no qual 

inospitalidade e liberdade reúnem-se em um só tom capaz de reconduzir o homem ao 

encontro consigo mesmo, com sua realidade mais própria. Em suas próprias palavras, ele 

mesmo assinala: “A angústia com a morte é angústia ‘com’ o poder-ser mais próprio, 

irremissível e insuperável. O próprio ser-no-mundo é aquilo com que ela se angustia” 

(Heidegger, 1927/2005a, p. 33).  

A partir desse referencial hermenêutico e retornando a narrativa de Maria de Fátima, 

pode-se concluir que o contexto que se instaura na vida desta mulher após a morte do filho 

convoca-lhe, de alguma forma, ao encontro com sua condição ontológica de ser-no-mundo, 

sozinha e livre diante da própria vida. Nestas circunstâncias, ela parece ter reconhecido que o 

encargo com a própria existência tratava-se de uma missão inexoravelmente sua e que a 

continuidade de sua história dependia, de agora em diante, única e exclusivamente da sua de-

cisão.  

Para Heidegger, assumir o compromisso com essa verdade ontológica do Dasein, é 

resultado de um modo específico do discurso: o clamor que, por sua vez, só se revela em 

circunstâncias específicas. Na cotidianidade, o Dasein costuma se contentar com as 

interpretações que os outros emitem acerca de suas possibilidades. Desta maneira, seu pode-

ser mais próprio torna-se encoberto e oculto pelo impessoal. Heidegger (1927/2005d) afirma 

que somente “o clamor sintonizado pela angústia possibilita que a presença se projete para o 

seu poder-ser mais próprio” (p.63).  

É necessário elucidar ainda ao leitor que a noção de clamor apresentada na analítica 

heideggeriana não esconde uma suposta verbalização que aguarda o seu momento de 
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exposição. A facticidade do clamor encontra-se no sentido oposto, ou seja, no silêncio, uma 

vez que este abafa o ruído enunciado no e pelo impessoal. Sobre o clamor, Heidegger 

(1927/2005d) esclarece :  

 

O clamor não exprime nada, não fornece nenhuma informação sobre acontecimentos do 

mundo, nada tem para contar. Muito menos pretende iniciar, no próprio aclamado, uma 

“conversa consigo mesmo”. Nada é de-clamado para o si-mesmo aclamado, mas este é 

conclamado em si mesmo, ou seja, para assumir o seu poder-ser mais próprio (p.59).  

 

De maneira análoga, o clamor também não provém de um referencial externo, ou seja, 

não é passível de ser emitido por uma entidade transcendental ou por qualquer outro 

semelhante. “O clamor nasce em mim, provindo de mim e por sobre mim” (Heidegger, 

1927/2005d, p. 61). Partindo deste referencial e observando a experiência de Maria de Fátima, 

é possível notar que a possibilidade, por ela resgatada, de se apoderar e rearticular o seu 

projeto existencial de uma forma própria e autêntica encontra autoria nela mesma. Após 

cruzar um período de enclausuramento no discurso alheio, que funcionava no sentido de 

estabelecer críticas e julgamentos, Maria de Fátima finalmente reafirma o seu compromisso 

com “o fato da intransferibilidade da existência e da responsabilidade radical disso 

decorrente” (Feijoo, 2010, p. 147). 

Na experiência de Maria Aparecida, os primeiros dias sem Lindinha foram 

caracterizados por algumas crises de choro e uma longa permanência em casa. Assinalando as 

datas, como um referencial importante e significativo em sua vida, esta mãe dedicou-se à 

elaboração da missa de sétimo dia da filha. Somente após a concretização desta cerimônia e a 

vivência deste rito, ela parece ceder uma abertura para refletir novamente sobre sua própria 

vida.  

 

 (...) depois da missa, fui tentar rearrumar as coisas, mas assim, ou eu vou morrer 

junto com ela, ou eu tenho que voltar a viver, tenho que optar... (Maria Aparecida). 
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E aí eu fiquei pensando, eu tenho um marido, eu tenho uma filha, outra filha, né? Que 

durante muito tempo, ficou, é... afastada de tudo. O que é que a gente vai fazer? O que 

eu vou fazer? (Maria Aparecida). 

 

(...) como viver com isso? Como viver com essa perda?  Nada, nada, nada preenche... 

assim, nada faz, nada vai tirar, né? Nunca isso vai ser tirado da minha vida (Maria 

Aparecida). 

  

Dúvidas surgem, inicialmente, a respeito do modo como deveria conduzir a própria 

vida. Em toda sua existência, nada parecia responder prontamente às suas perguntas. Os 

caminhos não estavam dados. Não havia um manual sobre como proceder diante da perda de 

um filho. Nesta vacância de respostas, Maria Aparecida parece ter optado pelo terreno que 

ainda era capaz de lhe oferecer segurança e controle: o trabalho. Após 15 dias do falecimento 

de Lindinha, ela volta a se ocupar de suas atividades profissionais.  

 

Eu acho que cada um focou muito no trabalho, para fugir um pouco do sofrimento, 

mas assim, a gente tomou inconscientemente a decisão de que a gente quer, a gente 

quer viver bem (...) (Maria Aparecida). 

 

Em casa, entretanto, a vida não seguiu ilesa. Diante da ausência da filha, Maria 

Aparecida busca compreender as razões desta perda. Neste contexto, surgem 

desentendimentos e conflitos com o marido e com a filha mais velha e nasce, sobretudo, um 

forte sentimento pessoal de culpa e condenação diante da certeza do fracasso acerca de uma 

missão que ela acreditara ser sua: a manutenção da vida da filha.  

 

O que é perder um filho? É perder um pedaço de você... É achar que você não tem 

mais direito a ser feliz, por muito tempo eu achei que eu não ia ser mais feliz ou que 

eu não tinha o direito de ser feliz, direito...mesmo que eu fosse. (...) então, eu encarei 
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isso como uma forma de castigo, né? Que eu tinha que passar por aquilo (Maria 

Aparecida). 

 

Houve muitas dúvidas né? E a culpa, né? Sempre a culpa né?! A culpa que 

acompanha para sempre. Assim, você acha que você tinha que... né... Você é culpada, 

você é mãe, você tinha que cuidar e salvar (...) (Maria Aparecida). 

 

 Rando (1991, citado por Rangel, 2008) destaca que, no amplo universos de relações 

entre pessoas, a sobrecarga de expectativas culturalmente e socialmente estabelecidas em 

torno das responsabilidades parentais parece ser a mais pesada. Tomando como referência 

esse apontamento e considerando que as atribuições paternas e maternas, no tocante ao 

contexto dos cuidados com os filhos, ainda se manifesta de maneira desigual e irregular, é 

possível intensificar esse caráter de sobrecarga à figura feminina, frente aos desígnios 

historicamente dirigidos a ela. Diante de um panorama tão pouco realista, o mesmo autor 

conclui que a perda de um filho pode desencadear nos pais sentimentos de falha perante este 

ofício a eles delegado.   

Mesmo havendo frequentado grupos terapêuticos com foco no luto e tendo se 

submetido a um acompanhamento psicoterapêutico individual após a morte da filha, Maria 

Aparecida manteve-se durante muito tempo e mantém-se até hoje presa a uma ideia de falha 

pessoal no seu projeto de maternidade. Na tentativa de suportar essa realidade e na busca de 

perdoar-se, ela parece transformar a ausência concreta da filha em uma presença simbólica 

constante no seu cotidiano, por meio de visitas ao cemitério, compra de flores para a lápide da 

criança, o apego a objetos e artigos que pertenceram a Lindinha, senhas de acesso com 

números que referendam a criança e etc. 

  

 (...) o sofrimento continuava, né? Todo sábado ia para o cemitério. Agora mesmo, 

ontem mesmo, eu estava me recriminando que eu não fui esse final de semana, que eu 

não gosto de deixar ela sem flores, tem que ter a flor lá, o tempo todinho, não pode 
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ficar murcha, é como se ela estivesse sentindo, reclamando, sabe né? São 8 anos 

assim (Maria Aparecida). 

 

(...) as vezes eu  fico me cobrando, puxa não fui mais ver as roupas, não fui mais no 

cemitério, faz duas semanas que eu não vou, isso para mim é o caos, passar duas 

semanas...tem que ir...(Maria Aparecida) 

 

No que concerne a essa tentativa de tornar presente um ente querido que já morreu, 

Rodrigues (2009) relembra: 

 

O absurdo da finitude reside em parte no fato de que a morte física não basta para realizar a 

morte nas consciências. A lembrança daquele que morreu recentemente continua sendo uma 

forma de sua presença no mundo. (...) Assim, os mortos não estão fora da circulação das 

mensagens humanas: a morte não corta totalmente os canais de comunicação, embora imponha 

novos meios e novos códigos (p. 129-130). 

 

Nota-se, portanto, que na experiência de Maria Aparecida, embora esse novo modo de 

administrar a própria história tenha funcionado como uma forma de conservar parcialmente a 

figura da filha no seu dia a dia, simultaneamente, este mesmo modo de gerir a vida pessoal 

atribuiu um caráter rígido a sua rotina, de maneira que deixar de cumprir os compromissos 

acima enumerados foi e é vivenciado, até hoje, com aflição.  

Somente novas situações de adoecimento e fragilidade na própria família e o alerta do 

marido parecem autorizá-la a desviar o seu olhar para outras direções. Hoje, Maria Aparecida 

avalia que a vida segue um ritmo mais tranquilo, no qual é possível participar com mais 

qualidade no dia a dia de sua família. Por outro lado, ela destaca que o seu modo de conduzir 

a própria existência se dá de uma forma intensa, urgente e dirigida aos outros. Após a perda 

de Lindinha na infância, a certeza e a imprevisibilidade da morte tornou-se uma presença 

constante, desvelando-lhe, a partir de então, a instabilidade da existência humana. 

 



193 

 

(...) então assim, eu vou, não sei até quando eu vou viver, então passei a viver, uma 

vida bem intensa né? (...) Viver o presente! Mas às vezes eu acho que eu exagero (...) 

eu faço tudo para fazer tudo, para não deixar para amanhã nada, eu não sei o que vai 

acontecer comigo amanhã, eu aprendi um pouco disso (Maria Aparecida). 

 

(...) tem uma coisa que me incomoda, às vezes, que é achar que eu quero agradar todo 

mundo (...). É tanto, que às vezes, todo, eu saio cansada, eu saio acabada, tenho por 

obrigação de ir todo sábado, para casa da minha mãe, não sei que, então eu faço, 

meu marido fala, “homi” fique em casa, sua mãe vai entender, eu, não, mas eu tenho 

que ir, então eu quero fazer tudo, para todo mundo, a toda hora, para que, eu não sei, 

algum tipo de compensação. É isso, é viver uma vida assim que eu possa, ter, tá bem 

com todo mundo... (Maria Aparecida). 

 

Duas fortes consequências mostram-se como resultado da constatação da finitude: uma 

necessidade imperativa de desenvolvimento de seus projetos, evitando qualquer possibilidade 

de adiá-los e uma preocupação desmedida com o bem-estar do outro. Neste último caso, ela 

própria associa esta dedicação a terceiros a uma espécie de compensação. Talvez, represente 

uma forma de sanar ou, pelo menos, de não reproduzir a dívida que acredita possuir com a 

filha.  

  

Compartilhar o vivido, ajudar outras mães. 

 

Ao serem questionadas sobre o que diriam a mães que, hoje, vivenciam a experiência 

da descoberta do câncer infantil no filho, Maria Rita e Maria de Fátima preservam sentidos 

positivos relacionados a esta patologia. Embora a cura não tenha se mostrado como uma 

possibilidade factível, no caso de Júlia, sua mãe destaca que, na perspectiva dos pais, ela deve 

sempre aparecer como o horizonte que os impulsionará no tratamento. Nesse sentido, ela 

transmite uma mensagem motivadora, de esperança, uma crença na possibilidade da vida. No 

caso de Maria de Fátima, independente dos desdobramentos do tratamento, o enfoque volta-se 
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para a qualidade do tempo destinado pelos pais aos filhos como uma maneira de satisfazer as 

necessidades da criança e não gerar frustrações no futuro. 

 

Existe a cura. Infelizmente a minha não teve. Mas tem paciente aqui na Casa que está 

curado. Não vá por fulano, nem por cicrano, nem por beltrano. Pegue seu filho, cuide 

do seu filho, traga ele para fazer o tratamento dele. Não vá pela cabeça de ninguém. 

Vá pelo caminho do médico. Mas que existe a cura existe. O negócio é você não 

desistir. É você lutar com unhas e dentes e correr atrás (Maria Rita). 

 

(...) que ela aproveitasse todos os momentos que ela tivesse com ele. E o que ela 

deixou de fazer antes, com ele, que aproveitasse e fizesse naquele momento (Maria de 

Fátima). 

 

 Quando endereçada a Maria Aparecida, a mesma pergunta produz uma resposta 

completamente diferente das anteriores. Não tendo experimentado a cura da filha, esta mãe 

não se sente capaz de dirigir qualquer palavra incentivadora que atue como suporte a outros 

pais que descobrem a presença do câncer em seus filhos. Maria Aparecida só carrega consigo 

a sua experiência, que por sua vez, é avaliada como negativa. Neste sentido, ela julga que 

partilhar a própria história, neste caso, não seria benéfico ao outro.   

 

(...) como a experiência foi negativa, ou seja, ela morreu, eu não acho que as pessoas 

devam me procurar, eu fico com medo sabe, porque foi negativo, como a minha filha 

morreu e eu vou dizer para sua: “Não. Vai dar tudo certo!” (...) sabe, eu acho que eu 

não saberei dizer (...) (Maria Aparecida). 

 

Quando a pergunta é reformulada, e as pessoas para quem elas dirigiriam suas 

mensagens tornam-se mães que perderam filhos com câncer, o cenário se inverte, em certa 

medida. Maria Rita afirma não saber o que dizer, ou seja, àquelas que precisam enfrentar a 

perda do filho, fogem-lhe as palavras. 
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Eu não tenho palavras para dizer nada. Só o tempo que vai lhe dizer. Porque o que eu 

passei, você está passando. Então, eu não sei o que lhe dizer. (...) Vai dizer o que? Vai 

dizer “Se acalme, se controle?”. Não. É difícil ter que falar alguma coisa para uma 

mãe que perde o filho (Maria Rita). 

 

É possível observar que, na experiência de Maria Rita, traduzir para o outro este lugar 

de mãe que perdeu seu filho, encontra-se no conjunto das experiências impossíveis de serem 

brevemente resumidas em palavras. Ela tem, entretanto, o compartilhar de uma experiência de 

dor: “O que você está passando, eu estou passando”; “A dor que ela está passando, eu até 

hoje passo”. Neste caso, o silêncio impera diante da palavra e, ainda assim se faz discurso. 

Ao discorrer sobre esse existencial, Duarte (2010) assinala que, para Heidegger, “a totalidade 

significativa da compreensibilidade vem à palavra” (Heidegger, 1927/2005c, p. 219), logo, se 

não é a palavra que engendra significações, mas ao contrário, o processo de significação que 

convoca a palavra, que compreensão subsiste quando as palavras não alcançam a expressão 

do ser? O próprio Duarte (2010) tenta responder essa pergunta, ao refletir que: 

 

Pensar o ser é escutar não apenas aquele dizer por meio do qual os homens estabelecem o 

intercambio de suas informações e dados mais imponentes, mas também, e sobretudo, escutar o 

apelo silencioso de uma linguagem que nada comunica e que não se encontra expressa em 

nenhum lugar deste mundo (p. 398). 

 

Nos casos de Maria de Fátima e Maria Aparecida, por sua vez, as preleções de ambas 

apresentam-se como um convite à vida. A primeira ressalta a importância do cuidado e a 

necessidade de exercê-lo sempre e em primeira instância consigo mesma. A segunda, por 

outro lado, destaca o encanto que ainda pode emergir do cotidiano, a despeito de toda 

trajetória de sofrimento e da saudade da filha.  

 

Que tenha muita paciência, se pegue com Deus, principalmente. É...que seja uma 

pessoa que pense primeiro nela, que tenha amor por ela, pela vida, para não ficar 
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uma pessoa doente, como eu passei por isso e que Deus dá o conforto a gente. E 

assim, as pessoas que estão ao redor da gente, que estão fazendo bem, que conversam 

com a gente, que aconselha, que está ali mais próximo, na hora que você está 

chorando, na hora que você está alegre, que procure essas pessoas, que são essas 

pessoas que fazem você se sentir melhor (Maria de Fátima). 

 

(...) continue vivendo porque viver vale a pena, apesar dos sofrimentos, a gente está 

aqui para viver, então viver vale a pena, a gente não pode morrer junto com o filho 

porque se a gente tá aqui, tem uma missão também a cumprir, o filho cumpriu a dele 

(Maria Aparecida). 

 

Fernandes (2011) relembra que “todo cuidado é cuidar de si mesmo, quer quando 

cuidamos das coisas, quer quando cuidamos dos outros” (p.26), entretanto, imersos no mundo 

das ocupações, o modo como os homens expressam esse cuidado está atravessado por 

relações de manuseio e manipulação. Mergulhados nessa forma comum e habitual, 

preocupados com tudo que é alheio a si mesmo, os seres humanos tornam-se vulneráveis ao 

esquecimento daquilo que lhe é mais próprio, da verdade de seu ser. Neste cenário macro, as 

narrativas de Maria de Fátima e Maria Aparecida parecem revelar um desejo pessoal e social 

de que outros semelhantes possam despertar rumo a uma existência mais autêntica, 

redescobrindo graça e fascinação diante da vida.  

 

Novos sentidos, novos desafios. 

 

Ao tratar a respeito do conceito de mundo, dentro da analítica heideggeriana, 

Rodrigues (2006), por sua vez, concebe-o como o vasto território de códigos com os quais o 

Dasein se relaciona e a partir dos quais ele atribui significância à própria existência. Nesse 

sentido, o mundo corresponderia, portanto, à “totalidade de referências sempre aberta ao ser-

aí, no modo de uma familiaridade, a partir do qual o ser-aí se projeta” (Wu, 2006, p. 136).  



197 

 

Quando este mundo é abalado ou destruído, ou seja, quando alguns desses esquemas 

hermenêuticos, considerados preciosos e imutáveis ao Dasein, são colocados em cheque, ele 

escapa da regular tranquilidade outrora apresentada pelo impessoal e vê-se diante do nada. Ao 

mesmo tempo em que este encontro com o vazio pode paralisá-lo diante do choque, a mesma 

situação carrega uma força transformadora de conduzi-lo a outras possibilidades de ser, 

relembrando-o a sua faculdade ontológica de criar outros mundos. 

Partindo deste referencial subjetivo, compreende-se que mesmo inserido em uma 

sociedade que atribui significados comuns e similares à morte, o homem vive as 

circunstâncias da perda de uma maneira particular, atribuindo sentidos próprios. No caso de 

mães que perderam seus filhos em decorrência do câncer infantil, tal acontecimento, pode 

despertar não somente tonalidades sombrias, mas, sobretudo, se colocar como um fenômeno 

potencialmente elucidativo em muitos aspectos. 

No caso de Maria Rita, por exemplo, a despeito do intenso sofrimento e das grandes 

transformações ocorridas em sua vida, pode-se perceber que o adoecimento e a morte da filha 

têm produzido ressignificações no seu existir. Alguns sentidos parecem se reafirmar, como o 

lugar central que a maternidade ocupa em sua vida. Outros, entretanto, parecem se desvelar, 

como a valorização da vida, acima de qualquer dificuldade. 

 

Quando eu a perdi eu fiquei pensando: o que vai ser de mim sem ela? O que é que eu 

vou fazer da minha vida?(Maria Rita). 

 

Ver o sofrimento do outro, ajudou esta mãe a mudar sua perspectiva frente à vida: 

 

Ser mais humilde, que eu não era. A crescer mais. Dar valor mais à vida. Eu 

reclamava demais da vida e hoje em dia eu não reclamo. Para mim é tudo bom. Para 

mim é tudo ótimo. Nem no momento em que Júlia se foi, eu reclamei. Eu aprendi isso, 

que a gente não pode reclamar da vida. No período da doença e depois de Júlia, que 

eu perdi Júlia (Maria Rita). 
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 É válido notar que Maria Rita e Maria Aparecida parecem sugerir, em alguns trechos 

de suas narrativas, uma ausência de temor diante de futuros acontecimentos da vida, 

desencadeando, por sua vez, questionamentos sobre o modo de despertar da disposição 

fundamental da angústia. No caso da primeira mãe, ao proferir “Para mim é tudo bom. Para 

mim é tudo ótimo”, parece transparecer um modo apático, do ponto de vista da afetação, 

diante de futuras adversidades. Na verdade, aquilo que poderia ser classificado no campo das 

adversidades perde, para ela, seu sentido de ser, na medida em que perde seu potencial em 

produzir inquietação, temor, preocupação ou medo. Maria Aparecida, por sua vez, ao 

discorrer que a morte da filha retirou-lhe todo o possível temor presente nos acontecimentos 

da vida, renova, mais uma vez, as interrogações sobre a vivência da angústia, enquanto uma 

das tonalidades afetivas fundamentais.   

 

(...) olha eu não tenho mais medo de nada, porque eu vi a morte na minha frente, eu vi 

a morte da minha filha, aquilo para mim foi a coisa que pior aconteceu na minha 

vida, eu acho que nada vai ser pior do que aquilo, nada. Minha gente quando eu digo 

que, olhe, só não se tem jeito na vida para morte, então vamos se ajeitar, vamos 

tentar, então vivo uma coisa muito de estar conciliando, de estar tentando arrumar 

(Maria Aparecida). 

 

 Ao discorrer sobre o conceito de tonalidade afetiva, Heidegger (2011) preocupa-se em 

demonstrar ao leitor que a essência desta noção fundamental não encontra morada em uma 

realidade interna ou externa, exclusivamente, mas nasce, hibridamente, de um encontro entre 

essas duas dimensões, ou seja, do homem com o mundo. Nesse sentido, a tonalidade afetiva 

não corresponde a nenhum ente isolado. Refere-se, por outro lado, a um modo fundamental do 

Dasein. Em suas palavras, ele define: 

 

Uma tonalidade afetiva é um jeito, não apenas uma forma ou um padrão modal, mas um jeito 

no sentido de uma melodia, que não paira sobre a assim chamada presença subsistente própria 
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do homem, mas que fornece para este ser o tom, ou seja, que afina e determina o modo e o 

como de seu ser (p.88).  

 

 Considerando a tonalidade afetiva como parte constitutiva e originária ao Dasein, que 

não se revela como um produto análogo ao ato de pensar, mas que é, estritamente falando, o 

como pelo qual o pensar e o agir ocorre, Heidegger acrescenta ainda que sua manifestação 

não se dá de um modo consciente ou autônomo, mas surge como um despertar, ou seja, retira-

lhe da condição de inércia ou adormecimento. Diante desse raciocínio, as tonalidades 

fundamentais estão sempre aí, acesas ou não.  

Somando as considerações acimas assinaladas acerca da noção de tonalidade afetiva à 

tese heideggeriana de que o Dasein não somente está no mundo, livre e conecto a ele, mas é 

formador de mundo, na medida em que tem a capacidade de poder-ser a cada instante, ou seja, 

de singularizar o seu projeto existencial, é possível retornar à experiência de Maria Rita e 

Maria Aparecida, a fim de refletir acerca do modo de expressão da angústia em suas vidas. 

Para Heidegger, a angústia consiste no modo de disposição ou humor que não se dirige 

a nenhum alvo determinado, mas revela, sempre e em última instância, ao homem sua 

condição finita diante da existência. Ela aponta, portanto, para a certeza de nossa morte.  

Quando Maria Rita e Maria Aparecida demonstram em suas narrativas um novo jeito de se 

relacionar com a própria vida, como se esta em nada lhe provocasse, o que elas poderiam 

estar comunicando acerca da própria condição de ser-para-a-morte?  

Do ponto de vista fenomenológico, ambas as mães afirmam que a morte dos filhos 

redimensionou o modo como elas se comportam diante dos apelos que o mundo as apresenta. 

Seja como Maria Rita, com um olhar constantemente positivo, seja como Maria Aparecida, 

com uma postura conciliatória, ambas retratam uma alteração significativa nos sentidos que 

guiam a compreensão de seus mundos.  
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 Na narrativa de Maria de Fátima a perda de João Batista é elevada ao status máximo 

de dor e sofrimento por ela já experimentado até o presente momento. Mesmo tendo 

vivenciado outras experiências de perda, a morte do filho, da forma como ocorreu, é alçada ao 

nível de pior episódio de sua vida. É importante perceber, além disso, como o legado do 

câncer ainda se encontra fortemente atrelado a experiências negativas.   

 

E é a dor que já eu senti em todos os momentos meus, eu já passei por muita coisa já. 

Perdi ente querido, da família e tudo. Mas a dor maior foi essa, de perder meu filho, e 

do jeito que eu perdi. Porque eu sei que foi uma doença grave, uma coisa triste, ele 

sofreu muito, muito novo (Maria de Fátima). 

 

Hoje, mesmo atualizando o caráter presente da dor pela morte do filho, Maria de 

Fátima foi capaz de reencontrar novos sentidos para a própria vida. Alguns aprendizados são 

significados em forma de ganhos, e o principal deles parece se remeter a um reconhecimento 

de si mesma, enquanto pessoa, e do seu lugar no mundo. Todos os acontecimentos prévios e 

posteriores à partida de João Batista sugerem, portanto, uma alteração no modo de ser de 

Maria de Fátima, contribuindo na sua busca pessoal em estar no mundo de uma forma mais 

própria. Após a perda do filho, esta mãe parece ter aceitado e compreendido que a tarefa de 

ser é uma competência exclusiva, inconfiável a terceiros, cabendo inexoravelmente a ela a 

missão de “‘ter que ser’, a de cuidar-se, a de tornar-se, a de construir-se” (Michelazzo, 2002, 

p. 192). 

 

Eu aprendi muito, com esse problema de João Batista. Não assim, devido as pessoas 

ter me ensinado, mas assim, com a convivência das pessoas. De ter andado, ter vivido 

com outras pessoas diferentes. Eu aprendi a ser, eu acho que outra pessoa diferente. 

(...) Eu gostava muito de agradar mais os outros, do que eu. Eu via muito o lado das 

pessoas. (...) Eu não conseguia enxergar o que eu estava vivendo, o que eu estava 

passando, o que eu queria para mim. (...) Eu acho que eu nem sabia o que era se 

amar, a si próprio. Hoje não. Hoje eu já sei (Maria de Fátima). 
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(...) hoje eu fico, assim, pensando: “Meu Deus, o povo diz que doença é grave. É ... 

que a gente passa por muita coisa, passa”. Mas durante esse período eu arrumei 

muita amizade, muitas pessoas boas, pessoas que hoje em dia, às vezes, até eu estou 

triste, até eu falando, ligo para o telefone, converso, me sinto bem (Maria de Fátima). 

 

A experiência de Maria Aparecida demonstra ainda que, após oito anos da perda da 

filha, os sentidos em torno deste acontecimento mostram-se em constante processo de 

ressignificação, não encontrando uma só forma e tempo de expressão. De imediato, ela 

percebe-se diante de uma problemática inerente à qualidade de ser uma mãe enlutada. A 

dificuldade, neste caso, reside no seguinte conflito: ao mesmo tempo em que a ausência da 

filha se confirma, dia a dia, como um fato concreto e inquestionável, por outro lado, esta 

mesma filha, ainda que in memorian, mantém intacto o seu lugar, como parte inscrita na 

história de Maria Aparecida. 

 

Você não consegue descrever isso nunca, nenhuma vai dizer, assim, assim, não, é um 

pedaço de você que vai embora, que dói muito, que machuca né, que fica ali, mesmo 

que sare com, depois volta, vem aquela coisa (Maria Aparecida). 

 

(...) ela vai ser sempre minha filha, eu acho tão difícil quando a pessoa pergunta: 

“Você tem quantos filhos?”. Eu digo: “E agora? Só um não, né?”. Eu tenho dois 

filhos, um não está aqui né, mas são dois... (Maria Aparecida). 

 

No tocante aos sentidos atribuídos à perda prematura da filha, Maria Aparecida parece 

ter encontrado múltiplos caminhos para significar a partida de Lindinha, movimento este que 

parece refletir a capacidade infinita da mãe de se sempre recordar a criança e resguardar sua 

memória, por meio de um novo motivo. No horizonte do tempo, Maria Aparecida enxerga 

possibilidades de, na figura de avó, reafirmar e reatualizar o lugar do cuidado originário ao 

seu projeto da maternidade. A despeito da menção feita por ela acerca de sentimentos de 
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culpa que a acompanhavam em relação à morte da filha, percebe-se que, este mesmo 

acontecimento, no decorrer do tempo, mostrou-se favorável à constituição de outras formas de 

interpretação, indicando marcas positivas na vida desta mulher.  

 

(...) às vezes eu digo para ela [a filha mais velha], que ela pode ter quantos filhos ela 

quiser, que eu cuido, (risos), quero cuidar, então aquela coisa de querer fazer o que 

eu não fiz (Maria Aparecida). 

 

(...) ela [Lindinha] vivia dizendo que queria ser criança para sempre, então eu acho 

que ela atingiu...(risos) Conseguiu ser abençoada por isso, porque ninguém consegue 

ver Lindinha adulta, só criança, que ela é criança, ficou com aquela carinha de 9 

anos (Maria Aparecida). 

 

(...) ela foi tão boa, que foi embora, para me dar a chance de fazer meu doutorado, 

dessas coisas que a gente fica pensando e querendo remoer, achar uma justificativa, 

mas é isso, eu, perder é assim, indescritível (Maria Aparecida). 

 

Conforme essa experiência, a compreensão do luto como um processo que se conclui 

na produção de uma resolução estática em torno de um sentido parece não se confirmar. Ao 

contrário, a narrativa de Maria Aparecida proporciona a possibilidade de pensar o mesmo 

fenômeno como uma disposição temporária, na qual acomodações e reavivamento de sentidos 

alternam-se na historicidade da pessoa e no horizonte do tempo.  

A jornalista, escritora e documentarista Eliane Brum (2012) discorreu, em um de seus 

artigos que os sentidos que movem a existência humana têm natureza errante, cabendo ao 

homem ocupar-se dele ao longo de toda sua vida. 

 

(...) a tarefa de uma vida humana, desde sempre e para sempre, é criar sentido onde não há 

nenhum. Inventar uma vida é a tarefa que faz de todos nós ficcionistas. E, em geral, uma vida 

que faz sentido é aquela em que os sentidos são construídos para serem perdidos mais adiante e 

recriados mais uma vez e sempre outra vez. É o vazio, afinal, que nos faz inventar uma vida 

humana – e não morrer antes da morte.   
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Levando em consideração que essa condição existencial oferece ao homem o 

privilégio de reorganizar e conduzir a própria vida, é possível concluir a partir das narrativas 

de Maria Rita, Maria de Fátima e Maria Aparecida, que a marca do luto pelos seus filhos sofre 

inovações e redirecionamentos no decorrer do tempo. Hoje, portanto, é possível perceber que 

o acontecimento da morte dos filhos em decorrência do câncer tem auxiliado cada uma destas 

mães na revisão de aspectos de suas vidas. No lugar da ausência, a lembrança foi reconhecida 

como nova forma de presença; com a dor, estabeleceu-se um acordo no qual é possível, com 

ela, oscilar e vibrar, sem a ela sucumbir; na vida, por fim, elas têm enxergado oportunidades 

de reescreverem a própria história, tentando, de algum modo, exercerem o papel principal 

deste enredo.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nós temos o dom de nos colocarmos na direção em que escolhermos e temos a 

capacidade de criar novas situações mesmo que os fatos não se alterem. Nossa 

mente nos dá a possibilidade de mudarmos de cenário sem que nada se mude, pois o 

que nos leva às sensações de angústia e medo são as mesmas coisas que podem nos 

transmitir tranquilidade e confiança. Se conseguirmos nos beneficiar da certeza de 

que a morte virá podemos escolher viver com alegria e disposição porque, 

independentemente do momento em que estejamos,  

sempre temos a opção de fazer de nossa vida algo bonito.  

(Graziela Gilioli)  

  

De acordo com Pompéia e Sapienza (2010), a palavra desfecho, comumente utilizada 

como representante do ato de finalizar algo, encerra outros significados mais amplos. 

Conforme estes autores, o vocábulo acima citado pode se referir também ao aspecto total de 

uma história e, em última instância, a um movimento de abertura. Quando algo “des-fecha”, 

algo se abre. Essa sessão pretende, de maneira análoga, concluir um trabalho e, 

simultaneamente, lançar algumas interrogações.   

 Nesta pesquisa, as temáticas vida e morte foram insistentemente abordadas. Não 

qualquer morte, mas a morte de um filho em decorrência do câncer. Não qualquer vida, mas a 

vida de uma mãe que se vê diante da desafiadora tarefa de conviver com esta dura ausência. 

Ainda que singularidades tenham sido observadas dentro do contexto individual da história de 

cada participante, nota-se que o câncer na infância surge como um evento que promove uma 

ruptura dos significados cotidianos relacionados à finitude, morte na infância e sofrimento 

humano, desvelando, assim, a estas mães a condição ontológica de desemparo humano.  

Nesta situação peculiar de adoecimento, o modo de se relacionar com os filhos e com 

outras pessoas revela estilos diferenciados de interação. Com as crianças em período de 
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tratamento, o cuidado materno aparece fortemente atravessado, a partir da analítica 

heideggeriana, pelos moldes substitutivos. Tal maneira de proceder parece responder a uma 

necessidade da criança, em razão do seu período particular de desenvolvimento e da 

conjuntura específica do tipo de tratamento imposto pela doença. 

Esse envolvimento com o filho doente expõe as três mães a um dilema antes 

impensável de ser vivido: ter que optar por aquele que receberia a exclusividade de seus 

cuidados.  Diante deste conflito e da simultânea liberdade de escolha, as três protagonistas 

deste estudo dedicam-se ao filho com câncer. O ser mãe nesse contexto implicou a necessária 

recusa temporária em exercer o mesmo papel com os demais filhos. O envolvimento com a 

doença conclamou, portanto, nas três experiências, um redimensionamento de suas ocupações 

como mulher, sintetizando no lugar de mãe de uma criança com câncer o seu modo de ser-no-

mundo.  

No tocante à atenção dirigida a estas mulheres, as relações de cuidado oscilaram entre 

movimentos de proximidade e distanciamento. Embora tradicionalmente apontada como 

exemplo prioritário de suporte, a rede familiar não se confirmou em todas as experiências 

como um lócus de garantia de apoio. Independentemente, entretanto, do tipo de interlocutor, a 

presença deste foi observada como primordialmente necessária no acompanhamento destas 

mães ao longo do processo de adoecimento e morte de um filho em decorrência do câncer 

infantil. 

Neste trabalho, falou-se de perdas. Não qualquer perda, mas a perda de um filho. Este 

acontecimento parece assumir diferentes matizes para cada mãe, conforme as características 

específicas presentes na relação com a criança e o processo de passagem do tempo. Diante da 

irreversível impossibilidade de retorno do filho, cada mãe, a sua maneira, parece, entretanto, 

demonstrar um modo convergente de ser relacionar com este fato. Dessa ressignificação 
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atribuída à morte, nasce um modo de ser-com o filho ausente, que permite a todas uma 

continuidade da relação com o filho morto. 

Morais (2009) lembra que, do ponto de vista da fenomenologia, o homem é 

compreendido como um “ser de facticidade e de transcendência” (p. 122), ou seja, ele é 

lançado ao mundo como todo os demais seres vivos, entretanto, diante da capacidade 

reflexiva de pensar sobre si mesmo e sobre os outros, ele é dotado de uma abertura 

significativa diante do mundo. Tomando essa maneira de enxergar a condição humana e 

considerando ainda que o acontecimento da morte carrega consigo elementos factuais e 

misteriosos, é possível compreender como a perda de um ente querido, no caso desta pesquisa 

de um filho, pode despertar uma infinidade de sentidos.  

O domínio da espiritualidade apareceu, neste trabalho, como um dos caminhos 

propiciadores de significação da morte. Diferentemente de outras problemáticas, é pertinente 

recordar que a realidade envolta ao episódio da morte não encerra soluções, visto que a 

mesma se refere a um evento inevitável e universal. Por outro lado, em razão de ela sinalizar a 

condição ontológica da finitude, torna-se “algo que permite apenas um misto de vivência e 

contemplação” (Morais, 2009, p. 127), cabendo ao homem somente uma atitude intuitiva e 

nunca resolutiva. Tomando essa reflexão e retornando à experiência das mães desse estudo, é 

possível compreender que a perda de um filho nunca estará fixa em um sentido único e 

imutável, mas transbordará possibilidades diversas de interpretação.  

Somando as considerações acima escritas, é possível repensar a compreensão do 

fenômeno do luto como uma experiência singular em constante processo de ressignificação, 

na qual o tempo subjetivo é sobreposto ao tempo cronológico. Embora a morte seja um fato 

indiscutível, o luto, ou seja, a experiência particular diante da ausência de um outro, 

reorganiza-se a cada dia, sem perspectivas de uma estruturação final. Para uma mãe que perde 

um filho, por exemplo, a vida que se sucede requer calma e paciência. Nela, “é preciso tempo 
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para aceitar que algo acabou e para aceitar que algo, de novo, começa a se abrir” (Pompéia & 

Sapienza, 2010, p. 56).  

Este parece ser o grande desafio dessas mulheres-mães, viver essa passagem sem a 

pressa das ocupações do mundo, formando laços que as conectem com o filho ausente, mas 

não as mantenham presas e inertes. Neste caminho, atravessado por uma perda e trilhado na 

singularidade de sua própria historicidade e liberdade, cada mãe, no possível contato com o 

ressoar da angústia, poderá encontrar e decidir sobre possiblidades mais próprias de ser, 

aproximando-se desta forma do seu projeto pessoal de singularização.  

A realização deste trabalho demonstrou ainda que o adoecimento de um filho com 

câncer leva a mãe ao confronto com grandes dilemas existenciais. A doença acaba por dirigir 

todas elas a uma obtusa encruzilhada, na qual se faz necessário responder a questionamentos 

antes inconcebíveis: escolher um filho em detrimento do outro? Ter um filho para salvar 

outro? Do ponto de vista ético, observa-se que o cenário do câncer infantil provoca todos os 

participantes a um constante exercício reflexivo, caracterizado por uma postura meditante, a 

fim de que respostas precipitadas sejam evitadas e as questões humanas sejam consideradas 

em prioridade.  

Além de mães dedicadas, Maria Rita, Maria de Fátima e Maria Aparecida mostram-se 

como três fortes mulheres. Vale salientar, entretanto, que essa caracterização não se porá 

como uma realidade para todas. As mulheres que atravessam o processo de adoecimento e 

morte dos filhos com câncer são chamadas a dispor de recursos pessoais para lidar com esse 

fenômeno, recursos estes nem sempre suficientes. Daí, portanto, faz-se um urgente chamado 

ao campo dos cuidados na saúde pública, território que contempla essa responsabilidade. É 

preciso retirar dessas mulheres o “manto da invisibilidade” que as cobre após a morte de seus 

filhos, oferecendo-lhes o devido suporte profissional. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  

 

Esclarecimentos 

 

 Este é um convite para (você) participar da pesquisa com o tema “Experiências de perda de 

um filho com câncer infantil: uma compreensão fenomenológico-existencial”, que é realizada pela 

pesquisadora Patricia Souza, com a orientação da profa. Dra. Symone Melo, do Departamento de 

Psicologia da UFRN. 

 A sua participação é voluntária, ou seja, você só participará da pesquisa se quiser e, caso 

escolha participar, poderá desistir a qualquer momento, sem ter nenhum prejuízo por isso.  

 Essa pesquisa procura conhecer a experiência de mães que perderam um filho por câncer 

infantil. Esse tema é importante porque o câncer é uma das principais causas de morte infantil por 

adoecimento e existem poucos estudos com familiares que perderam crianças com câncer, o que torna 

importante essa pesquisa para poder ajudar outras mães que vierem a passar por esta experiência. 

Caso queira participar desta pesquisa, você realizará uma entrevista individual com a 

pesquisadora dividida em duas etapas.  Na primeira delas haverá um contato inicial em que 

pesquisadora e participante (você) irão se apresentar e, logo em seguida, será feita uma pergunta sobre 

o assunto da pesquisa, pergunta que você poderá responder livremente. Em caso de dúvidas, a 

pesquisadora poderá ainda poderá fazer outras perguntas para ajudar nas suas respostas e, se for 

preciso, será marcado um novo encontro. Na segunda etapa você receberá por escrito tudo o que você 

falou e poderá modificar o que disse antes. Todas as entrevistas serão gravadas com o auxílio de um 

gravador de voz. O local de realização das entrevistas será decidido junto com você, sendo importante 

que o lugar seja confortável e tranquilo. Planeja-se que três encontros serão suficientes para a 

realização de todas as etapas da pesquisa. 

É possível que, ao participar desta pesquisa, você relembre momentos tristes e isto cause 

sofrimento.  Por isso, se for preciso, será oferecido acompanhamento psicológico para você mesmo 

após a pesquisa. 

 Ao participar da pesquisa, você estará ajudando no avanço do conhecimento sobre o luto e 

será ouvida sobre sua experiência de perda de seu filho. 

 O seu nome será mantido em segredo e as informações da nossa conversa serão utilizadas 

somente para estudos. Tais informações serão guardadas em local seguro. 

 Se você tiver alguma despesa por causa da sua participação na pesquisa, você receberá o valor 

gasto, caso queira. 

 Em qualquer momento, se você sofrer algum prejuízo comprovadamente relacionado a esta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 
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 Você ficará com uma cópia deste documento e toda a dúvida que tiver sobre esta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Patricia Souza, no endereço Campus Universitário, Laboratório de 

Psicologia, ou pelo telefone (84) 9157-5944. 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e, se você tiver 

alguma queixa poderá entrar em contato com o Comitê no endereço Praça do Campus Universitário, 

Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que entendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Experiências de perda de um 

filho com câncer infantil: uma compreensão fenomenológico-existencial”.  

Participante da pesquisa: 

 

 

 

 

Nome:____________________________________________________________________________. 

 

Assinatura 

 

Pesquisador responsável: 

 

Nome:____________________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________________ 

Assinatura  

 

Endereço profissional: UFRN – CCHLA - Departamento de Psicologia, Campus Universitário. 

Lagoa Nova, Natal-RN. Cep - 59078-950. Telefone: (84) 3215-3590/3589. 

Comitê de ética e Pesquisa da URFN: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3135. 
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APÊNDICE B 

 

 
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

Termo de consentimento para gravação de áudio 

 

Venho, através desse documento, pedir sua autorização para que toda a entrevista 

realizada com você, referente à pesquisa “Experiências de perda de um filho com câncer 

infantil: uma compreensão fenomenológico-existencial”, tenha o áudio gravado. Essa é uma 

forma de facilitar nossas conversas assim como as seguintes etapas da pesquisa. Cada 

gravação será guardada comigo, em um local seguro. Posso garantir que o conteúdo 

armazenado não se tornará público e sua identidade será preservada. Sempre que quiser, a 

senhora poderá escutar as gravações dos nossos encontros. Após o fim da análise do material, 

os conteúdos gravados serão totalmente destruídos.  

Desde já agradeço a sua ajuda e, caso concorde com o pedido acima, peço que assine o 

termo abaixo. 

Atenciosamente, 

______________________________________ 

Patricia Karla de Souza e Silva - Pesquisadora 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo a gravação em 

áudio das entrevistas com a pesquisadora Patricia Karla de Souza e Silva referente à pesquisa 

“Experiências de perda de um filho com câncer infantil: uma compreensão fenomenológico-

existencial”.  

Natal, RN. ____/____/_____ 

 

_______________________________________ 

 


