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RESUMO 

 

A relação do homem com discussões acerca do tema  morte é caracterizada pelo medo, 

silêncio,evitação e até censura.Mesmo sendo o único ser vivo que tem a consciência da sua 

própria finitude. Falar do fim da vida é algo que desperta inúmeros sentimentos, 

principalmente quando se trata da finitude de um filho que vai contra a ordem cronológica da 

vida. A morte de um filho impacta de diferentes formas a vida de uma família podendo 

resultar em interrupções e mudanças.O presente artigo avaliou e descreveu, por meio de uma 

revisão integrativa, pesquisas em que mães que experienciaram a perda de um filho e como 

passaram pelo processo do  luto.Foram evidenciadas cinco etapas experimentadas pela mãe no 

luto e os comportamentos durante cada fase. Foi avaliado, também,a contribuição do  

psicólogo no contexto de superação do luto,por meio da promoção do acolhimento 

humanizado e buscando amenizar a dor e a angústia da perda. Os resultados obtidos neste 

trabalho indicaram que o processo ocorre de forma singular e única e mesmo que se alterem e 

até mesmo se amenizem com o passar do tempo, a ausência de um filho é algo latente, e 

precisa ser elaborado de forma saudável . 
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ABSTRACT 

 

Man's relationship with the subject of death is characterized by fear, silence, avoidance and 

even censorship, even though he is the only living being who is aware of his own finitude. 

Talking about finitude is something that arouses countless feelings, especially when deals 

with the finitude of a child that goes against the chronological order of life. The death of a 

child impacts the life of a family in different ways and can result in a series of interruptions 

and changes. This article aims to evaluate and describe, through from an integrative review, 

the authors who searched in their research, mothers who experienced the loss of a child and 

how each of them deals with grief. Experiencing and even staying for an indefinite time in 

this elaboration process. Five stages experienced by the mother in mourning and the possible 

behaviors that guide this mother during each phase of this process were evidenced. It was also 

evaluated the importance of the professional psychologist in the face of these mothers who 

lost their children, contributing to the overcoming of maternal mourning, whose purpose of 

this professional is to offer care, promoting a humanized reception, respecting their limits and 

time, seeking to soften the pain and anguish of loss. The results obtained in this work indicate 

that this process occurs in a singular and unique way and even if they change and. 
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                 INTRODUÇÃO 
 

A morte é a única certeza da existência humana, e por mais detalhada que seja sua 

descriçao, parece não traduzir seguramente o significado de tal acontecimento. Por mais que 

seja um processo natural, ainda existe um tabu ao referir-se sobre ela. (GONÇALVES, 2014). 

Assim como o nascer, morrer faz parte do processo de vida de todo indivíduo. Sendo 

assim, é um processo natural do ponto de vista biológico. Porém, o ser humano caracteriza-se 

também, pelos aspectos simbólicos, ou seja, pelos valores e impressões (GONÇALVES, 

2014). 

Gonçalves (2014) ressalta, que encarar a morte de um  filho é uma das experiências 

mais difíceis de passar, um processo doloroso para as famílias que perderam um ente querido, 

mesmo sabendo que a morte acontecerá um dia. 

A morte de um filho rompe com a ordem natural da vida, assim como interrompe os 

sonhos, as esperanças, as expectativas e as esperas existenciais que normalmente são 

depositados nos sucessores (MUZA, et al 2013). 

Atualmente, pode ser entendido como um processo que envolve ampla categoria de 

respostas biopsicossociais esperadas frente a uma perda significativa, que afeta diversas áreas 

da vida do indivíduo, e que inclui transformação e ressignificação da relação com o que foi 

perdido. Quando se trata da perda de uma pessoa significativa, o vínculo com ela permanece 

internalizado no enlutado e é ressignificado ao longo do processo de luto (CONSONNI, et al 

2013). 

Desde o nascimento, o ser humano enfrenta inúmeras perdas e lutos e, com maior ou 

menor sofrimento, a perda e sua elaboração são, sem dúvida, elementos contínuos no seu 

processo de desenvolvimento (CONSONNI, et al 2013). 

Os filhos representam as perspectivas futuras de seus pais, biologicamente falando, a 

continuação de seus genes. Sobre as observações de diversos casos de mães que perderam 

seus filhos, constataram que esse sentimento de luto foi intensificado e, em alguns casos, o 

fracasso da mãe em superar esse momento difícil,pode levar ao caos familiar e até mesmo à 

ruptura de casamentos, deixando constantes desacordos entre a relação conjugal 

(SIMONETTI, et al 2021). 

A morte nos ensina que não sabemos sobre o futuro e que é necessário lidarmos 

permanentemente com o desconhecido, com o fato de que precisamos correr riscos e 

criar possibilidades de fechar situações inacabadas, ou seja, é preciso acreditar que 

somos capazes de pensar em coisas interessantes para trabalhar a vida e a morte 
(SIMONETTI, et al 2021, p. 21). 

 

 

 



Tal sofrimento permanece pelo fato da morte não ser incluída no cotidiano das 

pessoas, ou seja, as pessoas não pensam na morte, o que pode se tornar um momento muito 

mais doloroso quando vivenciado. Toda esta angústia faz com que se estenda ou impeça que 

os pais    ou a família desenvolvam de forma que não prejudique sua funcionalidade e, pois 

quando entram em contato com a morte do outro, faz com que reflitam sobre sua própria 

finitude (FREITAS, 2010). 

Embora o luto seja considerado um processo singular, ele também depende de diversos 

fatores, como o quanto a mãe está preparada para a perda de seu filho, a forma que a dor da 

perda é vivenciada pelo outro, a causa da morte, a história pessoal, os mecanismos psíquicos 

da mãe que sofre pela ausência do seu filho, bem como as relações sociais de suporte e apoio 

existentes, além do laço afetivo com a pessoa que morreu (AMARAL, 2021). 

Esses últimos elementos revelam as facetas relacionais e sociais envolvidas no 

processo do luto, que se somam e se inter relacionam com o caráter singular e subjetivo 

intrínseco à perda (SIMONETTI, et al 2021). 

O filho é para a mãe a perspectiva de um futuro, de maneira afetiva, a perpetuação de 

seus genes. Sobre a observação de casos de mães perderam seus filhos por óbito, durante a 

pesquisa, foi constatado uma comoção deste luto, e em muitos casos, a não superação do 

mesmo, o que pode levar a uma desorganização familiar e até o rompimento dos laços 

afetivos entre aqueles que ficam (ASSIS, et al 2019). 

O interesse por este tema veio de uma necessidade crescente e  pouco discutida em que 

familiares que perderam seus filhos passaram por esse processo de luto sem um mecanismo 

facilitador . 

       Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar e descrever, por meio de uma revisão de literatura,     

pesquisas de mães que experenciaram  a perda de um filho e, como elas passaram por este luto. 

 

 

   MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente estudo caracterizou-se como uma abordagem de revisão integrativa de 

literatura, uma metodologia na qual consiste na organização, análise, leitura criteriosa de 

estudos científicos, sendo constituído principalmente por artigos, revistas e livros publicados, 

dentre diversas outras fontes que contribuem com o desenvolvimento e crescimento da 

ciência, sumarizando a produção atual sobre especifico e  determinado tema (ASSIS et al 

2019). 

 

 

 



    A pesquisa foi realizada por meio de descritores combinados por operadores 

booleanos para obter-se resultados de uma pesquisa segura e confiável, na busca de bancos de 

dados online, foram encontrados artigos, livros eletrônicos, revistas nacionais e Latino- 

Americanos, a respeito da temática em questão. 

   Os descritores para a busca foram definidos a partir dos Descritores em Ciências da 

Saúde - DECS. Adotaram-se as  seguintes estratégias de busca booleana, por meio dos 

descritores: Luto OR luto materno, OR fases do luto, OR Psicologia, usada de forma 

combinada. As buscas foram iniciadas no mês de agosto de 2021, nas bases indexadoras: 

Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia BVS-Psi (Index Psi e SCIELO); Portal de 

Periódicos Eletrônicos de Psicologia - Pepsic; Literatura Latino- Americana e em Ciências da 

Saúde - LILACS. 

     Essas bases de dados foram escolhidas por serem bases com confiabilidade científica, 

relevância e amplitude, além de indexarem estudos nas áreas das ciências sociais e da saúde. 

A seleção de estudos foi realizada,em três etapas: 1º etapa- leitura dos títulos, 2º etapa - leitura 

dos resumos dos artigos selecionados na 1ª etapa; 3º etapa - leitura na íntegra dos artigos 

selecionados na 2ª etapa e inclusão de outros estudos, contidos nas referências destes artigos, 

capazes de corresponder aos critérios de inclusão, independente do periódico de 

publicação.Dos estudos selecionados, foram analisados os seguintes aspectos: o processo do 

luto materno, a elaboração do luto, a importância de um profissional psicólogo na readaptação 

de uma mãe enlutada, o relacionamento entre os casais após a perda de um filho.  

          Os critérios de inclusão foram artigos na língua portuguesa,gratuitos, na íntegra no período 

de 2010 a 2022. Os de exclusão foram artigos publicados, em língua estrangeira e fora do período. 

         Após a conclusão da leitura crítica dos artigos encontrados na íntegra, 13 artigos 

permaneceram como fontes de obtenção de dados para essa presente pesquisa, conforme é 

possível visualizar no fluxograma 1. 

 

95 artigos foram escolhidos de acordo 

com os critérios estabelecidos. 

76 foram automaticamente excluídos após 

leitura crítica dos títulos 

19 selecionados ao final da leitura 

crítica dos títulos e resumos. 

06 artigos excluídos ao termino da leitura 

dos textos na integra.  

13 artigos 

selecionados 

através da leitura 



                        Fluxograma 1: Etapas da seleção dos artigos 
        Fonte: Desenvolvida pela autora, 2022. 

 

       A pesquisa na base de dados on-line ocorreu entre os anos de 2021 a 2022, e o 

desenvolvimento do artigo iniciou-se em 12 de março a 20 de junho de 2022. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os artigos discutem questões relacionadas à dor de enfrentar a memória da perda  de 

um filho, o relacionamento entre os casais após a perda,sentimentos como culpa, 

incompetência, isolamento, sentimentos de negócios inacabados (GOMES, 2012). 

De acordo com os artigos selecionados para esta presente pesquisa, foi possível 

identificar o total de 13 artigos publicados entre os anos de 2010 a 2022. No que diz respeito à 

distribuição geográfica das produções selecionadas as pesquisas que serviram de base para a 

presente temática, foram publicados em língua portuguesa e conduzidos nas seguintes regiões: 

2 estudos do Rio de Janeiro; 2 estudo de Brasilia/DF; 1 Rio Grande do sul/RS, 1 estudo no 

Pará, 2 estudos no Paraná , 1 estudo em Minas Gerais, 3 estudos  em São Paulo e por fim, 1 

estudo em Lisboa.Todos em língua portuguesa. A distribuição dos artigos incluídos na revisão 

está apresentada no quadro 1: Identificação (ID), base de dados, autores, mês, ano, título, e os 

resultados/temas encontrados em cada artigo. 

No quadro 13, é possível visualizar a distribuição dos trabalhos selecionados para a 

integração do artigo. 

 

N° Autor Ano da 

Publicação 

Título do Artigo Objetivo do trabalho 

1 Amaral 2021 Perdas e luto. Tricô de pais 139 Investigar as fases do luto que uma mãe 

sofre no decorrer da perda e a importância do 

profissional psicólogo nas 5 fases do luto. 

2 Araújo & Barreto 2019 O luto materno no desenvolvimento familiar: 

mães que perderam seus filhos em acidentes 

rodoviários 

Analisar a produção de significados de mães 

do Município de Banabuiú, Ceará, Brasil, as 

quais um filho ou filha faleceu em acidente 

rodoviário. 

3 Assis 2019 Falando sobre presenças-ausentes: Vivências 

de sofrimento no luto materno 

Compreender as vivências de sofrimento no 

luto materno, utilizou-se a abordagem 

qualitativa e o método fenomenológico para o 

desvelamento dos sentidos desta 

Experiência 



4 Campos 2019 A morte é um dia que vale a pena viver Avaliar a construir de um novo olhar para a 

vida a partir da consciência da finitude e 

vulnerabilidade humana. 

5 Freitas e Michel 2014 A maior dor do mundo: O luto materno em 

uma  perspectiva fenomenológica 

Refletir sobre a vivência do luto materno na 

sociedade brasileira contemporânea, a partir 

da perspectiva fenomenológico-existencial. 

6 Freitas 2010 Luto materno e psicologia breve. Entrevistar e debater sobre as experiências 

vivenciadas por mães no luto materno e a 

ligação com a psicologia breve 

7 Gomes 2012 A morte do filho idealizado. 
Depoimento Testimonial, 

Analisar o processo de luto de uma mãe que 

perdeu um filho idealizado 

8 Gonçalves 2014 Luto parental em situações de morte 

inesperada: reações à perda, estratégias de 

coping e percepção de qualidade de vida. 

Compreender a experiência da morte súbita e 

inesperada de um filho, quais as reações que 

os pais descrevem após a perda e que fatores 

identificam como mais protetores e como 

mais difíceis de lidar. 

9 Netto 2015 As fases do luto de acordo acordo com 

Elisabeth Kübler-Ross 

Demonstrar o conceito de luto para a autora e 

apresentar o “Modelo Kübler-Ross”, que são 

as fases (negação, raiva, barganha, depressão, 

aceitação) que as pessoas enlutadas 

geralmente tendem a vivenciar após o 

diagnóstico de uma doença grave e/ou 

perderem um ente querido 

10 Oishi 2014 O jardim de Julia: a vivência de uma mãe  
durante o luto 

Compreender a vivência de uma mãe durante a 

elaboração do luto após a perda de um filho 
no período neonatal. 

11 Rosa 2020 Perda Gestacional: Aspectos Emocionais da 
Mulher e o Suporte da Família na Elaboração 

do Luto 

Investigar como a rede de apoio pode 

contribuir a respeito das questões emocionais 

de mulheres que sofreram aborto espontâneo. 

12 Saft e 

Albuquerque 

2022 Mães que perderam filhos adultos: Um grupo 
Focal 

Avaliar as experiências vivenciadas pelas 

mães do grupo, e analisar as semelhanças 

que  existem em cada uma delas. 

13 Souza e Ponte 2016 As diversas faces da perda: O luto para a 
psicanálise. 

Caracterizar a produção sobre o tema luto na 

literatura psicanalítica atual. 

 
 
Quadro 1: Distribuição dos trabalhos selecionados para a integração na temática 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

 
 

 O material selecionado foi lido na íntegra para análise em profundidade,organizados       

em temáticas e categorizados conforme Quadro 2. 
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Temas dos Resultados Artigo 

Luto materno 1,2,3, 4,6, 

Fases do luto 7, 8, 3,5,8,9, 12, 

Dor da perda 7,10,11, 13, 

Quadro 2– Distribuição dos assuntos e temas que apareceram como resultados das investigações dos artigos incluídos 
na revisão integrativa. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2022. 
 

 

             Saft e Albuquerque (2022), apresentam a morte do filho e seus diferentes 

desdobramentos, como a  reação, sentimentos da mãe, intervenção e, por fim,a construção da 

identidade da figura materna pós-perda do filho. 

        Saft e Albuquerque (2022) ressalta que na área da psicologia, pode-se observar uma 

ênfase em estudos que correlacionam com a área clínica e hospitalar,por ser o espaço onde o 

processo  da morte se torna mais possível e apresentável. 

              No que se refere às cinco etapas do processo da mãe enlutada  Saft e Albuquerque 

(2022) apresentam elas: a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação da perda. 

No entanto, não existe um tempo determinado para cada estágio, pois varia de acordo com a 

subjetividade de cada mãe. “O indivíduo não pode adentrar em outro estágio, contudo pode se 

situar lado a lado, às vezes até se justapondo” (SAFT E ALBUQUERQUE, p,22 2022). 

       Muitas vezes, a primeira reação ao saber da morte de um ente querido é a negação. A 

mãe enlutada não acredita na possibilidade de luto, então ela rejeita a própria realidade. 

        Para Saft e Albuquerque (2022) nesse caso, a negação existe para protegê-la da 

verdade inconveniente, que pode perturbá-la psicologicamente. Como resultado, essa fase de 

luto pode levar minutos, dias ou semanas para passar. As mães enlutadas geralmente buscam 

distanciamento social e afastamento de tudo que possa lembrá-la do luto. 

Segundo Oishi (2014), o período de negação, é uma fase  delicada que a mãe   

enfrenta, isso porque é um momento no qual a perda do filho está recente, em que tudo fará a 

mesma lembrar da presença do filho constantemente.Roupas, acessórios, objetos do filho, 

serão fatores que podem fazer com que a mãe enlutada, não aceite em hipótese alguma, a 

perda. 

Quando a mãe, que sofre pelo processo da perda, encontra-se sem forças para manter- 

se nessa primeira fase do luto, ou é reforçado por ele, é muito comum que essa mãe apresente 

um quadro de sentimentos negativos com o passar dos dias, como por exemplo, angústia, 

revolta, raiva, inveja, medo, frustração, e ressentimento, se questionando “ o porque isso está 

acontecendo comigo?”( FREITAS & MICHEL, 2014). 
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Diante disso, Freitas e Michel (2014) corroboram, que sentimentos de raiva, dor, 

desesperança, medo, culpa estão constantemente em exibição na fase do luto de uma mãe que 

perdeu o seu filho. 

Essa confusão domina a mente da mãe enlutada, fazendo com que ela se comporte de 

maneira fria e desagradável nessa fase de raiva. Em seu convívio social, quando as pessoas 

mais próximas a ela tentam trazê-la à realidade, para que seja aceita de alguma forma a perda,  

essa mãe reage violentamente e ainda não consegue aceitar o luto, conforme salienta (OISHI 

2014). 

       Portanto Freitas e Michel (2014) acreditam que uma pessoa enlutada pode expressar 

raiva por meio de atitudes autodestrutivas, como consumir álcool, brigar com pessoas do seu 

convívio e destruir os pertences próprios e de outras pessoas que fazem parte do seu convívio 

familiar. 

             Essas atitudes ruins que a mãe no processo do luto enfrenta, se resume em atitudes 

feitas no calor da emoção, pela revolta do rompimento materno,  ela acaba não entendendo a 

seriedade de suas ações ( GOMES, 2012). 

             De acordo com Freitas e Michel (2014), a fase do luto em que a mãe  ainda 

desacredita na perda sofrida, e que acarreta ainda mais sofrimento na mesma, é o estágio da 

barganha, a mãe enlutada negocia consigo mesma ou com uma entidade superior, crença, 

Deus, ou em aquilo que a mesma acredita, tentando desesperadamente negociar a volta do 

filho perdido, em troca de alguma promessa ou juras, no intuito exclusivamente de aliviar sua  

profunda tristeza. 

        Vários pensamentos como: "e se eu fizesse isso" ou "se eu fizesse, eu poderia mudar a 

situação em que eu me encontro nesse momento", são presentes e muito comuns  na fase da 

barganha, em que a mãe tem plena convicção que negociando a volta do filho para Deus, 

mesmo sabendo que a barganha ou negociação que idealizava eram impossíveis (OISHI   

2014). 

Nessa fase da barganha, a mãe enlutada não quer aceitar que perdeu seu filho, um 

sentimento desesperador que resulta, na mesma apelar para a religião ou outra entidade que 

acredita, ajudá-la 

Ainda segundo Freitas e Michel (2014), um dos cinco estágios mais intensos do luto 

que a mãe vivencia é a depressão. A pessoa sofre, por semanas ou até meses. Ela se apega ao 

sofrimento, pois não tem o controle sobre a dor, deixando as lembranças  do ente querido 

serví-la de combustível para se manter deprimida. 

  Com o falecimento de um filho, um processo sentimental que envolve a dor da perda   
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se instala no cotidiano dessas mães que vivem o luto. As pessoas de modo geral, lidam com 

essa dor de forma pessoal e específica, expressando seus sentimentos de maneiras muito 

diferentes uma das outras, desde crises de choro até o silêncio total (OISHI 2014). 

  Em alguns casos, o luto pode desencadear transtornos psicológicos mais graves, como 

a fase da depressão, o que é de fundamental importância que essas mães que sofrem com  o 

rompimento do laço materno, tenham a ajuda de um psiquiatra para tratamento quando 

necessário (NETTO, 2015). 

   Netto (2015) diz que a morte é a única certeza da vida, mas por outro  lado, também é  

um verdadeiro mistério. Como resultado, a perda de um filho querido pode criar sentimentos 

de inadequação, tristeza profunda, desesperança e desamparo. 

Por último, conforme Netto (2015), a fase da aceitação é o último estágio que a mãe 

em luto enfrenta, mesmo quando a experiência não é linear. É neste processo da aceitação que 

a mãe enlutada reflete, compreende e aceita o novo ciclo, a sua nova realidade, construída 

pela perda do laço materno. Os sentimentos ruins e a angústia já foram externalizados, 

resultando- se em uma sensação de alívio, e paz interior. 

Aceitar a morte de um filho amado, não significa que a mãe irá seguir a vida como se 

o filho nunca tivesse existido. Não é apagar do pensamento os momentos bons 

compartilhados em vida com o filho, nem enterrar as boas lembranças marcantes e calorosas 

em um canto da memória. A dor da saudade ainda vai mexer frequentemente com as emoções  

e a pessoa amada ainda vai visitar os pensamentos dessa mãe, mesmo após muitos anos 

ressalta (OISHI, 2014). 

Aceitar o luto, segundo Oishi (2014) significa conviver pacificamente com a perda. É 

lembrar do filho que morreu, com carinho, sentir gratidão por ter participado de sua vida, 

compreendendo que se faz necessário continuar seguindo a vida mesmo com sua ausência, 

compreendendo a finitude da vida. 

É muito importante, que no processo do luto, a mãe passe por todas as fases, isso 

permitirá que ela vivencie cada uma delas de maneira adequada, pois cada fase tem a sua 

importância (CAMPOS, 2019). 

Vivenciar as fases do luto é necessário,possibilitando com isso, que a mãe busque  

forças para seguir em frente, deixando a dor da perda no passado, e permitindo-se em seu 

novo ciclo, a presença da saudade e das lembranças memoráveis. Portanto, passar por todos os 

estágios do luto é importante para a saúde física e mental dessa mãe (CAMPOS, 2019). 

Os sentimentos de revolta, angústia, dor, raiva, devem ser validados, pois são essas 

emoções diversas que a mãe enfrenta na perda, que conduzirão a mesma até o momento de 

conforto e sentimento de paz. Dessa forma, não é correto travar os sentimentos em todas as 

fases, a    mãe enlutada deve permiti-la sentir (CAMPOS, 2019). 
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Para que os estágios do luto sejam vividos de maneira respeitosa, é interessante o 

acompanhamento de um profissional psicólogo dando suporte a essas mães. Assim, esse 

profissional auxiliará a mãe a passar por cada fase sem a quebra de processo, ter um espaço 

para expressar o sentimento da sua perda e a criar novos sentidos para seguir a vida (GOMES, 

2012). 

Para que a mãe enlutada consiga mecanismos para dar sentido à vida novamente, o 

profissional psicólogo utiliza-se de psicoterapia de maneira tanto individual, como também 

familiar ou de grupo, ambas estratégias clínicas,que terão intuito de contemplar situações de 

luto, mas em especial, a da mãe enlutada ( ARAÚJO & BARRETO, 2019). 

Essas estratégias referem-se, a de elaboração do luto, a criação de alavancas e suportes 

para que a mãe possa se adaptar à condição de seguir a vida sem aquele filho que morreu, e 

estabelecer sentidos novos que possibilitam a compreensão como uma reorganização de sua 

subjetividade e das novas possibilidades de existir que se mostram a partir de então 

(CAMPOS, 2019).  

Passar pela perda de um ente querido pode significar enfrentar muitas dificuldades.    

Uma série de reações à perda e tentativas de reconstruir e organizar vidas fazem parte do 

processo de  luto (SOUZA E PONTES 2016). 

Aceitar a realidade da morte, vivenciar a dor plenamente, lutar para se ajustar a uma 

nova vida, integrar aspectos de um ente querido falecido à própria identidade, encontrar 

sentido no processo de perda para iniciar um novo ciclo são tarefas que podem ajudar as mães 

enlutadas no processo dificultoso que é a perda de um filho (GOMES, 2012). 

De acordo com Souza e Pontes (2016), como o luto é o resultado de uma reação 

pessoal, sempre varia de cada mãe, quando a memória da mãe enlutada emerge, a dor pode 

reaparecer, dependendo de como era a relação entre o filho falecido e a mãe. 

No caso da perda de um filho, é necessário que os pais possam construir uma nova 

realidade sem o filho, desconstruindo todas as expectativas em relação a seu desenvolvimento 

e crescimento. O luto materno é complexo, não linear e contínuo, pois a perda rompe com o 

equilíbrio familiar e compromete a qualidade do ambiente (GOMES, 2012). 

Sendo assim, Souza e Pontes (2016) ressalta que, há muitos efeitos negativos na vida 

dos pais, no trabalho, no casamento e nas relações sociais. Eles precisam se sentir apoiados e 

seguros para que a perda não seja entendida como um fracasso em sua função. 

As famílias têm uma influência importante na vivência e compreensão do processo de 

luto. Seu apoio é essencial para as mães , assim como os programas que oferecem ajuda 

profissional para que elas se sintam apoiadas e compreendidas (GOMES, 2012). 

      Os enlutados devem ser encorajados a expressar seus sentimentos. A confiança em seu 

ambiente permite que eles ajam de forma criativa e espontânea, experimentem o luto e  

https://blog.psicologiaviva.com.br/blog/beneficios-da-psicoterapia/


 

 

continuem seu desenvolvimento emocional (CAMPOS, 2019). 

        Por fim, a temática possibilitou conhecer melhor as fases que permeiam o luto e a importância  

dessas fases para a aceitação da perda, o texto mostra que o luto precisa ser vivenciado, mesmo que 

seja um processo difícil e árduo, isso contribuirá para que a mãe passe por esse desafio. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Conclui-se que o momento da perda de um filho é um processo dificultoso e delicado 

na vida de uma mãe, reaprender a conviver com a ausência de alguém que se ama, não é e 

nunca será uma fase onde a aceitação será de início. 

Diante da realidade vista sobre os desdobramentos que norteiam o luto referidos neste 

presente artigo, é de fundamental importância dar a devida atenção às fases do luto, de acordo 

com os autores da tese, são etapas que precisam ser vivenciadas pela mãe enlutada. 

Os estágios por trás do luto da figura materna, como descrito no texto, estão 

entrelaçados,isso porque se essas fases não forem vivenciadas no processo da elaboração do 

luto, a etapa final, que corresponde o da aceitação da perda, pode não ser alcançada. 

Esse artigo buscou aproximar-se de uma compreensão mais aprofundada e mais perto 

da experiência do luto da figura materna. Buscando entender sobre as fases que norteiam o 

luto parental, e os processos que as mesmas enfrentam ao longo do tempo. A pesquisa 

possibilitou a compreensão do luto de mães que perderam seus filhos e os sentimentos 

acometidos por estas  perdas. 
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