
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.08.2016 

 

Roberto Evangelista, Catalina Naomi Kaneta, Célia Maria de 
Melo Lima, Cristiane Vidmontas Ferrão, Bárbara Patrícia de 

Freitas Borges 

1 
Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

DOR DE MÃE: 

METADE AMPUTADA DE MIM 

 

2015 

 

 
Roberto Evangelista 

Doutor e mestre em psicologia clínica pela USP. Especialista em psicologia hospitalar e jurídica. 

Supervisor de estágio em preventiva. Prof. titular na FMU. Psicólogo titular da Área de Saúde do 

Ministério Público Paulista e Psicanalista (Brasil) 

 

Catalina Naomi Kaneta  

Psicóloga graduada pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) em 1998. 

Especialista em Psicologia do Esporte pelo Instituto Sedes Sapientiae (2003). Mestre em Psicologia 

Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo IPUSP (2009). Docente do curso de Psicologia da FMU 

(Brasil) 

 

Célia Maria de Melo Lima 

Psicóloga graduada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas FMU (Brasil) 

 

Cristiane Vidmontas Ferrão 

Psicóloga graduada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas FMU. Com atuação clínica em Dependência 

Química. Administradora de Empresas pela EAESP - Fundação Getúlio Vargas (Brasil) 

 

Bárbara Patrícia de Freitas Borges 

Psicóloga graduada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas FMU (Brasil) 

 

E-mail de contato: 

cristiane.vifer@gmail.com 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa relatar e analisar um caso clínico dentro da modalidade de consultas 

terapêuticas aos familiares enlutados de vítimas de homicídio na região da cidade de Diadema, 

Estado de São Paulo, Brasil, e justifica-se a partir da necessidade do acompanhamento dessas 

pessoas em situação de vulnerabilidade tanto social quanto emocional. O papel do psicólogo nesse 

contexto é o de ouvir, sustentar, compreender, dando apoio para que a pessoa consiga dar 

continuidade na vida, minimizando em parte a agonia em função da falta da pessoa que foi retirada 

violentamente do convívio familiar. Acreditamos que, neste primeiro momento, o simples fato de 

ser ouvida tem efeitos transformadores na vida da pessoa enlutada. 

 

Palavras-chave: Luto, violência urbana, psicanálise, plantão psicológico. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa relatar e analisar um caso clínico dentro da modalidade de consultas 

terapêuticas aos familiares enlutados de vítimas de homicídio na região da cidade de Diadema, 

Estado de São Paulo, Brasil, e justifica-se a partir da necessidade do acompanhamento dessas 

pessoas em situação de vulnerabilidade tanto social quanto emocional.  

O papel do psicólogo nesse contexto é o de ouvir, sustentar, compreender, dando apoio para 

que a pessoa consiga dar continuidade na vida, minimizando em parte a agonia em função da falta 

da pessoa que foi retirada violentamente do convívio familiar. Acreditamos que, neste primeiro 

momento, o simples fato de ser ouvida tem efeitos transformadores na vida da pessoa enlutada. 

A escuta psicológica realizada dentro da DHPP Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa 

é distinta de uma escuta policial, pois se trata de uma escuta que visa o acolhimento, apoio, 

clarificação e o reasseguramento das vítimas indiretas de mortes violentas. Vale dizer, o plantão 

psicológico oferece ao paciente suporte psicológico para o enfrentamento das situações de perdas 

e luto. Cria-se, portanto, um espaço intersubjetivo diferenciado, empático, respeitoso de 

escuta/expressão da dor provocada pelo luto ou sua incapacidade de enlutar-se por mortes 

violentas. 

Quando se consegue reestabelecer o equilíbrio sem deformar a realidade, ou seja, quando há 

consciência da perda do objeto (Freud), fala-se do luto normal por sua elaboração ter sido bem 

sucedida, mesmo o indivíduo vivendo a dor do sofrimento. Já no luto patológico esta perda fica 

radicalmente inconscientemente, já que o melancólico sabe quem perdeu, mas não sabe o que 

perdeu na pessoa amada (NASIO, 1996).  

“No luto patológico a figura cristalizou-se para sempre na representação psíquica do amado 

perdido, como se quiséssemos tentar em vão ressuscitá-la. O luto patológico é o amor congelado 

na figura de uma imagem”.  (NASIO, 1996).  

Dos atendimentos realizados na DHPP, selecionou-se um caso em que uma mãe que perdeu 

seu filho de forma violenta paulatinamente recomeçou a ter atenção e interesse por outras 

atividades sociais. Para melhor demonstrá-lo, foram apresentados dados sobre a violência na 

cidade de São Paulo, dados sobre o caso clínico, reflexões sobre o lugar do plantonista dentro de 

uma escuta empática e analítica no atendimento, bem como o aspecto social e cultural inerente ao 

processo de luto. A análise do material foi subsidiada pelas noções freudianas de luto e melancolia 

e pela teoria do amadurecimento pessoal de D. W. Winnicott, mais particularmente, pelo estágio 

do concernimento: A depressão como conquista do amadurecimento.  
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Oh pedaço de mim 

Oh metade arrancada de mim 

Leva o vulto teu 

Que a saudade é o revés de um parto 

A saudade é arrumar o quarto 

Do filho que já morreu 

 

 

Oh pedaço de mim 

Oh metade amputada de mim 

Leva o que há de ti 

Que a saudade dói latejada 

É assim como uma fisgada 

No membro que já perdi 

 

- “Pedaço de Mim”, (Chico Buarque) 

 

 

1. VIOLÊNCIA URBANA  

 

A violência urbana é tema de inúmeros estudos acadêmicos, tendo como alvo os cidadãos e 

por seu turno, as consequências na cidade. Dependendo do contexto no qual ocorre, é subtipificada 

em violência domestica sexual, física, psicológica, sócio – estrutural, por arma de fogo, por arma 

branca, negligencia, abandono, contra a vida, contra dignidade humana, contra o patrimônio, de 

gênero, de agente de estado, de grupos de extermínio, dos interesses das classes dominantes.  

Vemos a violência urbana explicita em nosso cotidiano nos noticiários de jornais e temos 

casos que sempre serão lembrados, por exemplo: O massacre da candelária, em 1993, o qual 

culminou com a morte de oito adolescentes; os ataques do primeiro comando da capital (PCC), os 

quais têm como alvo policial e delegacias de policia. Além dos casos noticiados, temos cidadãos 

sofrendo diariamente com assaltos e sequestros, sendo estes últimos, pouco notificados e de quase 

invisibilidade midiática. 

Historicamente alguns fatos tornaram propício o surgimento e a disseminação da violência 

urbana. No Brasil, com a abolição da escravatura houve um aumento significativo de pessoas com 
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poucas qualificações, que buscavam trabalho. Neste contexto temos um governo que visa a 

elitização dos grandes centros afastando para as periferias as classes menos favorecidas. Esta ação 

gerou consequências atuais como as vistas na cidade de São Paulo, onde as regiões extremas tem 

um cotidiano tipicamente marcado pela violência, criminalidade e desassistência do estado. 

No Brasil presenciamos diariamente casos onde a justiça burocratiza e atrasa resultados de 

processos criminais, o que gera um desconforto e uma sensação de impunidade nas vitimas e por 

conta disso, muitas vezes essas mesmas vitimas buscam nos grandes veículos de mídia, a 

visibilidade e o amparo que o sistema judiciário não lhe oferece. Isso é positivo, na medida em que 

se torna publico um problema pontual, no entanto, muitas vezes o sensacionalismo muda a 

perspectiva e a compreensão da violência em questão. A violência deixa de lado seu caráter urbano 

e de atentado contra o cidadão e passa a se tornar uma tragédia isolada, mudando o rumo de 

possíveis soluções da origem do problema. 

Na atualidade o modo de encarar e classificar a violência urbana mudou, juntamente com o 

modo de pensar de uma parcela significativa da população. Não se encara como violência apenas 

a agressão física, ate mesmo o abandono dos direitos do cidadão pelo estado hoje são vistos como 

uma forma de violência mascarada. A evolução da sociedade e da violência cometida contra a 

mesma geraram diversas leis e estatutos com o intuito de buscar a pacificação social e com o 

objetivo desta ser ampliada, criaram-se disciplinas para estudar o fenômeno da violência, assim 

como seus personagens, origens e possíveis formas de prevenção. Como exemplo temos os estudos 

da vitimologia e da criminologia e mais recentemente, a criação de centros de atendimento a vitima 

e ao agressor na capital de São Paulo e em algumas cidades paulistas. 

A violência urbana deve ser vista como um fenômeno histórico e complexo que envolve as 

dimensões publica e particulares dos cidadãos e por onde passa deixa marcas, seja na sociedade 

que é testemunha, seja nos familiares que perdem entes queridos em atos criminosos. Dados 

recentes apontam a relevância da taxa de homicídios contra jovens. Como apontado por Fedri 

(2014), de acordo com o Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-

AIM) registraram-se na cidade de São Paulo em 2012, 16.782 notificações de homicídios causados 

por agressões de terceiros. Destes, 5.574 vitimados eram jovens de 10 a 24 anos de idade. Vemos, 

por incontáveis vezes, muitos desses crimes sem solução causando ausência não só do ente querido 

para os familiares, como também gerando uma sensação de inercia da justiça para todos os 

cidadãos.  

Dentro desse contexto, fazem-se importantes e necessárias ações públicas e sociais que 

busquem suprimir tanto as marcas deixadas pela violência quanto as condições para que ela ocorra 

novamente. Um trabalho terapêutico de escuta e intervenção que vise o acompanhamento a 

familiares de pessoas vitimizadas pela violência urbana desenvolvida pelas instituições de ensino, 
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mais precisamente, pelas clinicas escola, tal como o projeto FMU implantando em 2014 na DHPP 

de Diadema, é a nosso ver um passo ainda que incipiente, também importante, que agrega esforços 

positivos as escassas politicas publicas neste campo social e dramático da sociedade brasileira. 

Como parte desse processo de intervenção psicoterapêutica, visualiza-se a importância do 

papel do plantonista dentro de uma escuta empática e analítica. O trabalho com vítimas de violência 

conduz inevitavelmente o plantonista a fazer uma análise sobre os meios de ajudar a vitima a 

realizar o atravessamento da violência sofrida, no entanto, isso pode gerar no plantonista 

questionamentos sobre a efetividade de sua intervenção técnica nesse contexto. Uma das questões 

a ser levada em consideração é a persistente sensação de impotência das testemunhas de situação 

de violência, por considerarem como sua uma parcela da responsabilidade pelo ato presenciado.  

Como forma de evitar a situação em si, os cidadãos adotam uma postura de isolamento, 

encerrando-se junto a suas famílias dentro de casas cercada por câmeras, muros, cercas e todas as 

formas de proteção do mundo exterior. Este comportamento, fazendo uma analogia a uma 

tartaruga, assemelha-se a segurança oferecida pelo seu casco, dando um caráter de reclusão da 

realidade de violência fora do casulo de proteção. Infelizmente isso pode ser traduzido como uma 

tentativa desesperada de manter sua integridade e segurança, uma forma de sobrevivência no meio 

do caos. 

Voltando à questão das consultas terapêuticas enquanto auxílio à vitima de violência, o 

principal papel do plantonista-consultor que oferece suporte ao vitimado é restaurar a condição de 

humano àquele que foi violentado ou que foi testemunha da violência. Por mais que o plantonista 

apresente qualquer tipo de resistência pelo fato de, enquanto o cidadão se sentir parcialmente 

responsável e afetado pela situação de violência, cabe ao mesmo apresentar a disponibilidade e a 

sensibilidade necessária para oferecer sua atenção profissional e resgatar o sentido de humanidade 

que esta vítima pode ter perdido. 

 

2. O HOMICÍDIO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A CAPACITAÇÃO DE 

ELABORAR O LUTO 

 

Tendo em vista o caso clinico a ser apresentado, mais precisamente, a vítima indireta da 

violência urbana ser a mãe padecida intensamente pela morte abrupta de seu filho adolescente, 

morte esta, decorrente de um crime tipificado como homicídio oriundo de um provável roubo feito 

pelo próprio adolescente, pareceu-nos indicar um agravante na elaboração normal de um luto 

                                                 
Projeto de estágio elaborado pelo Prof. Dr. Roberto Evangelista e supervisionado para alunos do 9º e 10º períodos do 

curso de Psicologia - Área Preventiva-Jurídica, 2014. O presente projeto está sob a responsabilidade ética e técnica do 

referido professor - intitulado " Consultas Terapêuticas na DHPP- Diadema- Delegacia de Homicídios e de Proteção 

à Pessoa. 
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materno, pois tal circunstancia ocorre diante de uma mãe de “bandido” e, neste particular, a 

sociedade é implacável apresentando pouca ou nenhuma complacência pela dor desta mãe. Diante 

disto, torna-se necessário esclarecer o que é homicídio e as circunstâncias traumáticas deste para 

uma mãe em padecimento e sofrimento pela parte amputada de si, seu próprio filho. 

Em nosso ordenamento jurídico, o homicídio é classificado como qualificado se é praticado 

sob circunstâncias que revelem censurabilidade ou perversidade, que dificulte ou torne impossível 

a defesa do ofendido, como, por exemplo:  paga ou promessa de recompensa, emprego de veneno, 

fogo, explosivo, asfixia ou tortura, emboscada, dentre outros. No Código Penal Brasileiro (1940), 

o homicídio é classificado como crime no artigo 121, sendo o autor submetido à pena de 12 a 30 

anos de detenção. Caso não existam qualificadores, o homicídio é tratado como simples, com pena 

de 6 a 20 anos de reclusão. 

O crime de homicídio é julgado por meio de um júri popular de sete pessoas escolhidas pelo 

poder judiciário, as quais auxiliam no resultado da sentença e o promotor de justiça opera as 

acusações realizadas no julgamento. Durante as sessões de julgamento, todos os qualificadores do 

crime são expostos e analisados. Caso o réu seja primário, ou seja, caso nunca tenha participado 

de outro crime como executor, ou se tiver residência fixa, há as possibilidade de a pena ser 

atenuada.  

Fulgêncio (2004) ao se referir as situações traumáticas vividas no sujeito humano, define o 

trauma como um acontecimento que vem interromper a continuidade da experiência, sendo 

caracterizado pela imprevisibilidade e que pode trazer como consequência, prejuízos relevantes. 

Neste contexto, Freud cita, em seus textos sobre neurose traumática e neuroses de guerra, essas 

situações que extrapolam as possibilidades de tolerância do aparelho psíquico.  

 

O Estigma – Impossibilidade de Viver o Luto  

 

Apresentaremos o luto interditado e a estigmatização que familiares de vítimas de morte 

violenta podem sofrer. Segundo Fedri (2014), o luto derivado de mortes causadas por homicídio 

apresenta um contexto não facilitador para sua expressão, podendo resultar no luto complicado. 

Este tipo de luto também é ocasionado por disposições psicológicas prejudicadas na história do 

indivíduo e pela qualidade do vínculo existente com a pessoa perdida. 

Agravando a dor da perda, a vítima direta de homicídio comumente é julgada socialmente 

pelo que lhe ocorreu, bem como seus familiares (vítimas indiretas), como se houvessem falhado 

em protegê-la e orientá-la. O tipo de morte afeta a maneira pela qual o luto será vivido, 

frequentemente impedindo esse processo nos casos violentos, quando a morte é socialmente 

negada. Citando Fedri, essa estigmatização foi caracteriazada por Goffman (1988, p.14) “como um 
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atributo profundamente depreciativo que oculta dupla perspectiva: a do desacreditado e a do 

desacreditável”. 

O atendimento psicoterapêutico realizado às vítimas de atos de violência urbana é importante 

para a elaboração do luto e para que haja um reconhecimento social da perda, o qual advém de 

instituições de justiça e assistência às quais as vítimas indiretas recorrem. A busca pela legitimação 

da perda e da capacidade de enlutar oferece às vítimas indiretas a possibilidade de padecer por esta 

perda e compadecer-se pelo sofrimento de outras vítimas. Isto é um facilitador para que o maior 

referencial de Direitos Humanos, o valor à vida, seja requalificado, independente de como seja a 

qualificação do homicídio em si. 

Reconstituir a humanidade da vítima na psicoterapia abre a possibilidade de o luto ser 

elaborado. 

 

3. O LUTO NA PSICANÁLISE  

 

Freud apresenta o luto como um processo doloroso no qual um objeto investido de afeto sofre 

um desinvestimento após sua perda. Esse desinvestimento depende do quanto a realidade prevalece 

ou é negada. Se prevalente, a libido passa a ser aplicada em outros objetos, preenchendo parte da 

ausência. Se negada, temos a melancolia, a perda tem uma natureza inconsciente e gera 

autodepreciação. “A melancolia se caracteriza, em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, 

uma cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibição de toda a 

atividade e diminuição da auto-estima”. (FREUD, 1915, p. 172). O ego torna-se assim objeto de 

recriminações.  

No luto, a libido é deslocada do objeto para outro objeto. Na melancolia, a libido é recuada 

para o Eu, com identificação do Eu com o objeto perdido. Para que isso aconteça é necessária uma 

forte fixação no objeto amoroso e uma pequena resistência do investimento objetal. A escolha 

objetal deve ter ocorrido sobre base narcísica, de modo que o investimento objetal possa regredir 

ao narcisismo. O Eu gostaria de incorporar este objeto, portanto a melancolia está relacionada com 

relações de objeto primitivas, ligadas à oralidade. A hipótese é de que as caracterizações das 

relações primitivas do ser humano podem ser decisivas para a elaboração do luto em casos de mães 

cujos filhos foram vítimas de homicídio. 

Identificado com o objeto perdido, o Eu torna-se um substituto do objeto amoroso, mantendo-

o vivo, mas com sentimentos ambivalentes de amor e ódio que “lutam entre si, um para desligar a 

libido do objeto, o outro, para manter esta posição de libido contra o ataque.” (FREUD, 1915, p. 

191). 
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Não aplicar a libido em outros objetos indica a presença de disposições patológicas. A libido 

regride ao próprio Eu, identificando-se com o objeto perdido e fazendo com que a perda do objeto 

se caracterize como a perda do Eu, empobrecendo-o. O objeto é introjetado e sujeito à 

autorrecriminação, configurando-se a melancolia. A vítima que sofre a perda pode estar 

identificada com o objeto perdido e faz dele uma parte de si. 

  

5. TEORIA DO AMADURECIMENTO PESSOAL DE WINNICOTT E 

SEU PAPEL NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO LUTO  

 

A temática do presente trabalho visa investigar a questão do enlutamento ou a sua 

incapacidade e suas vicissitudes e, neste campo, buscou-se na literatura especializada autores 

psicanaliticamente orientados que pudessem subsidiar a investigação. Assim, optou-se pelo aporte 

Winnicotiano, pela via da teoria do amadurecimento emocional e, em particular, o estagio de 

concernimento: a depressão como conquista do amadurecimento.  

Segundo a teoria do amadurecimento pessoal de Donald Woods Winnicott, todo ser humano 

tem uma tendência ao desenvolvimento que é inata e que corresponde ao crescimento do corpo e 

ao desenvolvimento gradual de certas funções, se houverem condições suficientemente boas 

(WINNICOTT, 1965, p.5). Dessa forma, o processo de amadurecimento requer um ambiente 

facilitador que conduza a tendência do ser humano à sua integração, ao atravessar vários estágios, 

ainda que de forma desordenada, desde a sua concepção até a morte, da dependência absoluta a 

uma independência relativa (DIAS, 2003, p.98).  

As tarefas essenciais desse processo seriam apresentadas na fase mais primitiva, de 

dependência absoluta, e depois relativa e consistiriam (1) da integração no tempo e no espaço, (2) 

do alojamento gradual da psique no corpo e (3) do início das relações objetais, com a apresentação 

de objetos, à medida que o bebê é capaz de concebê-los. Um objeto intrusivo, fruto de violência, 

pode interromper esse desenvolvimento. A mãe suficientemente boa (Winnicott, 1956) adapta-se 

ao bebê em sintonia com suas necessidades, em um quase “adoecimento”, uma extrema 

sensibilidade, o que a capacita a dar conta dessas tarefas essenciais, promovendo esse ambiente 

suficientemente bom, livre de intrusões.  

A próxima tarefa da mãe, no entanto, será se recuperar, diminuindo a sintonia com o bebê à 

medida que ele já possa suportar. Falhando, ela leva o bebê a fazer uso de sua mente, elaborando 

a relação com a realidade. Para tanto, o bebê faz uso de objetos transicionais, suas primeiras 

simbolizações da ausência materna. De ser objeto ele passa a fazer uso de objetos, e passa para o 

estágio de dependência relativa. Nesta transição, o contato com a realidade compartilhada com o 

outro e a perda são possíveis, no caso em questão, a perda de um filho. A partir desse estágio, a 
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relação com objetos que não fazem parte da área onipotente do indivíduo, que tem vida 

independente - como um filho real, que cresce e não depende de sua mãe, que pode ser perdido - 

passa a ser possível. 

O bebê passa a ter um interior, separando-se do ambiente. Tem a capacidade de usar objetos, 

que sobrevivem a seus impulsos destrutivos, que podem ser amados e odiados, como sua mãe, que 

agora é entendida como uma pessoa unificada. Concernido e preocupado, passa a perceber que 

pode ferir o outro e inicia tentativas de reparar os danos causados a ela, pelas suas próprias reações 

instintivas. A mãe, pelo seu lado, precisa sustentar esse movimento de destruição e de reparação 

para que o amadurecimento do bebê ocorra e ele perceba que não há perigo real em entrar em 

contato com seu mundo interno e com seus impulsos. Só assim a depressão normal será possível e 

o luto pode ser elaborado. Essa depressão difere da ausência de saúde (Winnicott, “A posição 

depressiva no desenvolvimento emocional normal”, 1954-5) e pouco tem a ver com as depressões 

clinicamente tratadas na Psiquiatria. Nesse texto Winnicott (1954-5, p. 371) afirma que quando a 

posição depressiva foi alcançada, “a reação à perda é de dor, ou tristeza. Se ocorreu alguma falha 

na posição depressiva, a consequência da perda é a depressão”. A memória de boas experiências e 

de objetos possibilita ao sujeito elaborar o luto e viver a tristeza. Para Winnicott, a capacidade para 

deprimir somente poderá ocorrer quando a capacidade para usar objetos, integrar impulsos 

destrutivos e acreditar na possibilidade de reparação for atingida. Acessar lembranças boas 

relacionadas ao objeto perdido pode suplantar o ódio em relação a este. No luto, segundo Freud, o 

ódio inconsciente com relação ao objeto morto é intenso e precisa de elaboração. Para Winnicott, 

essa elaboração se dá na forma de depressão normal, ausentando-se o indivíduo do mundo externo 

para reavaliar-se em seu mundo interno e depois retornar. 

Quando o estágio de concernimento não é alcançado, seja porque a mãe foi insuficiente ou 

ausente, temos o sentimento de culpa, pela destrutividade vista como ameaça, bem como o seu 

mundo interno. Reprimir impulsos destrutivos, resultando em humor deprimido e rebaixamento da 

vitalidade e criatividade; não entrar em contato com seu mundo interno, o que impedirá a 

elaboração de qualquer luto ou cindir seus impulsos destrutivos, projetando-os num mundo externo 

persecutório, são saídas utilizadas. 

Conquistada a capacidade de reorganizar o mundo interno, quando a agressividade e o ódio 

preponderam, à elaboração do luto pode ser realizada. As mães que perderam seus filhos 

assassinados teriam que passar por este processo para a elaboração do luto, responsabilizando-se 

pela dor, culpa, tristeza, ódio, bem como pelas formas de encontrar apoio. 

Aqui está a nosso ver, o lugar do plantonista com escuta analítica, que convida o paciente a 

fazer contato com seu mundo interno de destrutividade e culpa e sobrevive a ele, presente diante 

da ausência de quem se perdeu, sustentado pela esperança de diminuição do sofrimento. 
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6. METODOLOGIA  

 

A pesquisa é de natureza clínica e empírica resultante de atendimentos psicológicos ocorridos 

na DHPP - Diadema - Divisão de Homicídios de Proteção a Pessoa, tendo como método utilizado, 

o psicanalítico - caracterizado por um par analítico (plantonista e paciente) inseridos em uma 

relação intersubjetiva em constante atividade clinica dentro de uma escuta empática e analítica. 

Cabe esclarecer que a pesquisa com o método psicanalítico requer do clinico uma postura de 

entrega ao seu objeto de estudo (paciente), sustentado por uma disponibilidade de sentidos e 

significados variados daquilo que se olha e se escuta nos relatos e depoimentos contidos na 

violência insuportável vivida pela vitima indireta. Acolhimento, sustentação, suporte, 

ressignificação e sobrevivência às historias trazidas pela vitima da violência urbana são manejos 

indispensáveis ao oficio do plantonista dentro de uma escuta que prioriza o método psicanalítico. 

Para efeitos de estudo foi selecionado um caso dentre o universo total de atendimentos 

realizados pelos estagiários ao longo de 2014 e inicio de 2015. A paciente escolhida foi uma mãe 

de um adolescente morto pela policia em uma tentativa de assalto, sendo o próprio adolescente o 

infrator em questão. O critério de escolha do caso utilizado para este estudo foi a discrepância do 

comportamento da mãe em questão diante da perda do filho. Enquanto as demais mães vítimas 

atendidas na DHPP apresentavam comportamentos típicos de luto, esta apresentou pelo menos 

aparentemente nas sessões iniciais uma postura exacerbada de superação diante do ocorrido.  

Os dados referentes aos atendimentos psicológicos desta paciente foram coletados e 

registrados em relatórios servindo aos pesquisadores deste estudo para a apresentação do caso em 

forma de um histórico com o objetivo de apresentar o caso e também por meio de seleção de 

vinhetas. As vinhetas selecionadas são destacadas pela atenção flutuante característica da clínica e 

do método psicanalítico que privilegia a construção e desconstrução de novos sentidos e 

significados sobre os relatos das historias trazidas pela mãe vítima indireta desta violência urbana. 

Nestas vinhetas construídas pela escuta flutuante do plantonista, traçaram-se linhas de 

compreensão entre o dito e o não dito pela mãe e os aspectos que subsidiam a capacidade ou a 

incapacidade de enlutamento de acordo com o aporte predominantemente Winnicottiano. 

 

7. CASO CLÍNICO: PEDAÇO DE MIM 

 

Julia (por nós nomeada) tem 47 anos e nasceu em Diadema - São Paulo.  Casou-se aos vinte 

e dois anos com o primeiro marido e, com ele, teve um filho.  Julia relata que sua relação com o 
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marido fora marcada por traições com sua própria irmã e que sofria violência doméstica constante. 

O marido era violento e as agressões físicas e psicológicas eram presenciadas pelo filho Marcelo 

(por nós nomeado), levando Julia a findar a relação. A partir desta separação Julia passou a 

trabalhar fora para sustentar seu filho Marcelo que na época estava com sete anos de idade. Seu 

ex-marido voltou a se casar e atualmente tem uma filha com sua atual esposa.  

Julia conheceu seu segundo marido e com ele teve outro filho, que denominaremos de 

Juliano, e mais uma vez foi vítima de violência doméstica. Ele a ameaçava frequentemente ao 

ponto dela ter que se trancar no banheiro com os filhos. O relacionamento entre os dois estava 

desgastado pelas brigas. Com o tempo, situações semelhantes foram sendo acumuladas e ela passou 

a não suportar. Entretanto, ela parecia buscar ajuda nos filhos e manteve-se casada por cinco anos. 

Porém, como a relação estava esgotada de afeto e companheirismo, e porque ele também 

demonstrava ser um pai ausente, Julia decidiu se separar novamente.  

Julia voltou a morar na casa de sua mãe, e depois de um tempo construiu sua própria casa, 

no mesmo quintal. Seu segundo ex-marido foi morar no estado da Bahia, prometendo que quando 

o seu filho Juliano completasse dezoito anos de idade ele voltaria para a cidade de São Paulo. 

Quando ocorreu esta segunda separação Juliano (adolescente morto em assalto e motivo de Julia 

estar na DHPP) estava com cinco anos de idade.   

E assim Julia foi levando a vida trabalhando como ajudante geral, em uma metalúrgica na 

região de São Bernardo do Campo – SP, para sustentar seus dois filhos.  A mãe de Julia cuidava 

dos dois netos, enquanto esta saía para trabalhar. Quando sua mãe se ausentava, seu filho Marcelo 

cuidava de Juliano, já que era onze anos mais velho que seu irmão.  

Julia é uma mulher vaidosa, gosta de sempre estar bem vestida, usa saltos no seu dia-dia, está 

sempre maquiada, busca sua independência constantemente, demonstrando ser uma pessoa 

decidida e batalhadora.  Mesmo tendo passado por tantos desencontros na vida, continuou em busca 

de uma vida melhor para ela e seus dois filhos. Julia sempre comprou o que seus filhos queriam, 

como brinquedos, bicicletas e videogames. À medida que foram crescendo, eles foram mudando 

suas escolhas. A partir daí preferiam roupas, tênis de marcas e celulares. Ela, por medo de que seus 

filhos se envolvessem com pessoas erradas, drogas e roubos, e por estarem na fase de adolescência 

- acreditava que nesta fase os adolescentes querem copiar os amigos do grupo - acabava realizando 

os pedidos dos filhos. Julia conta que teve uma infância conturbada, e uma adolescência cheia de 

conflitos familiares, por ter tido uma irmã que se envolveu no mundo do crime e drogas. Por tudo 

isso receava que seus filhos tivessem a mesma vida que teve. Recorda que aos dezessete anos de 

idade fora estuprada por um amigo de sua irmã. Sofreu calada e por muitos anos guardou este 

segredo.  Anos depois esta pessoa foi presa e acabou sendo assassinada na prisão.  

  Hoje Julia está solteira, namorando um jovem de 27 anos de idade, vinte anos mais novo. 

Diz que já se acostumou com ele e aceita as críticas da família por estar namorando um rapaz mais 
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novo. Fala que não pretende se casar novamente, já que assim vive melhor, com cada um em sua 

casa. Ele sempre respeitou seus filhos e todos finais de semana ficam em sua casa.  Estão juntos 

há um ano, ela ainda não conhece a família dele, apenas sabe que ele nasceu na cidade de Minas 

Gerais, mas que agora mora em Diadema com uma irmã. Relata que antes dele teve outros 

namorados, mas por serem agressivos optou terminar os relacionamentos.  

 

Atualmente Julia está sem trabalhar. Em seu ultimo emprego permaneceu por oito anos e 

cinco meses. Relata que era humilhada por seus colegas de trabalho, eles a chamavam de 

“Marquito” um comediante de uma rede de TV. Obrigavam-na a exercer funções que não eram 

dela, como carregar caixas pesadas, servir café e lavar os banheiros. As pessoas riam dela e a 

chamavam de velha, dizendo que mesmo velha, dava conta do trabalho. Ela, pensando nos filhos, 

teve que suportar as humilhações e inclusive o assédio de seu encarregado de sessão, caso que hoje 

encontra-se em processo jurídico, pois ela conseguiu gravar um vídeo pelo celular em um dos 

episódios do assédio. A partir daí ela foi despedida e aguarda em casa pela audiência.  

Durante este tempo ela aproveitou para ficar junto com seus filhos. Marcelo, agora com vinte 

e cinco anos de idade, começou a trabalhar aos dezessete anos para ajudá-la nas despesas de casa 

e Juliano, com 14 anos, estudava e fazia alguns bicos em uma feira de frutas nos finais de semana 

- dizia que queria ganhar o seu próprio dinheiro. Depois que passou a namorar, Marcelo passou a 

exigir um quarto só para ele, a fim de ter sua privacidade. Construiu um quarto separado da casa 

onde ele dorme sozinho. Mas suas refeições ainda são feitas em sua casa, acompanhada pelo seu 

irmão e por ela. Já o seu filho Juliano dormia com ela na mesma cama, chamava-o de bebê e todos 

os dias pela manhã tinha o hábito de fazer o seu mingau de maisena e chocolate em pó.  Julia 

descreve que seu filho Juliano sempre foi carinhoso e companheiro, tudo que ela pedia ele a 

atendia. Ele era caseiro não gostava de sair de casa a não ser ir para a escola, trabalhar nos finais 

de semana e acompanhá-la em mercados caso precisasse. Juliano adorava ficar em redes sociais e 

aplicativos de jogos pelos celulares. Diferente de Marcelo, que sempre foi fechado, não gostando 

de conversar, não sorrindo, nunca gostando de carinhos como um abraço. Julia relata que ele às 

vezes chega a ser rude com a própria mãe, quando ela quer conversar para saber se está tudo bem 

com ele. Segundo relato de Julia, os dois irmãos sempre foram amigos, mas na medida em que 

Juliano ia crescendo, Marcelo demonstrava ciúmes pelo irmão, por que ele era mais comunicativo, 

conquistava as meninas do bairro com o seu jeitinho carinhoso e engraçado, ao contrário de 

Marcelo que demonstrava ser tímido a todo o momento.   

No dia 19 de setembro de 2014, Juliano, então com 14 anos de idade, saiu de casa para ir ao 

dentista. Como ele não tinha o hábito de chegar tarde em casa, à noite ela e seu filho A ficaram 

muitos preocupados com seu sumiço, deixando recados em uma rede social (Facebook) na 

esperança de que algum amigo pudesse dar notícias, porém não obtiveram nenhuma notícia. 

Dirigiram-se a uma delegacia e logo Julia foi informada que seu filho B havia falecido, em uma 
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tentativa de roubar a moto de um policial militar, portando uma arma de brinquedo. B estaria 

acompanhado de dois amigos que conseguiram fugir, segundo relato de Julia.  

Ao receber a notícia da morte de Juliano, Julia não quis acreditar e desesperou-se num 

sentimento de dor e tristeza. Algumas horas depois, eles foram encaminhados para reconhecimento 

do corpo de Juliano no IML. No momento do reconhecimento do corpo, ela sentia que aquilo tudo 

parecia não estar acontecendo: “Me senti desligada do mundo, senti uma dor no meu peito, que 

não consigo explicar. A cena dele morto é demais para uma mãe”, conta. Após reconhecê-lo, relata 

que entrou em desespero, em uma angústia profunda. Nunca imaginou que iria encontrar seu amado 

filho em tal situação. Ele se encontrava sem roupas e seus pertences, tênis, boné e celulares, 

desaparecidos. Constatou que seu filho foi morto com três perfuros de arma de fogo, um no ombro 

direito e dois na região lombar, também do lado direito.      

Após o reconhecimento, Julia foi para casa, se fechou em seu quarto e entrou num choro 

contínuo e numa dor que diz não desejar a ninguém. 

 

8. ANÁLISE DO CASO 

 

Julia inicia sua fala relembrando o dia da morte de Juliano. Aos poucos vai relatando sua 

convivência com o filho, a cumplicidade e o companheirismo que existia entre eles. Para ela, ainda 

era muito difícil entrar em contato com a perda de alguém tão amado.  

A seguir, e nas próximas páginas, reproduzimos em negrito, falas da própria Julia durante as 

sessões. 

 

“Ninguém quer saber do sofrimento da gente, das mães que perderam seus filhos. Todo 

mundo só sabe condenar.” 

 

Nas sessões iniciais, Julia aparentava uma postura exacerbada de superação diante do 

ocorrido. Como exemplo dessa postura, em uma das consultas Julia relata que colocou vestido, 

sapatos de salto altos e levou prancha e esmalte para terminar de se arrumar no recente velório do 

irmão. Sentia a necessidade de que todos vissem que ela estava bem. Nossa hipótese, baseados em 

suas próprias palavras, é de que ela não queria demonstrar o luto, para não ficar sujeita às críticas 

e ao julgamento social e moral. Atitude que denuncia a estigmatização temida perante a sociedade 

(parte da comunidade no velório de seu irmão), silenciando, escondendo e encarcerando a própria 

dor. 
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“Passei o dia todo relendo o B.O., tentando entender porque mataram o meu filho... Ele 

era caseiro não gostava de sair de casa a não ser para ir para a escola, trabalhar nos finais 

de semana e me acompanhar no mercado... Meu filho foi roubado e não foi roubar... Meu 

filho era bobão, não enfrentava ninguém, era calado, ele não teria coragem de enfrentar 

ninguém... O Juliano cuidava de mim e dele o tempo todo. Tudo ele fazia pra me deixar feliz... 

Hoje na TV vi que mataram mais um adolescente. Mas este, os pais já sabiam que o filho era 

bandido, o meu não.” 

 

Nas primeiras consultas Julia sentava de lado e não olhava para a plantonista. Seu foco nesse 

momento era a busca de explicações e de justiça. Nesse momento, a tomada de consciência da 

perda do filho estava prejudicada e disfarçada em uma tentativa de racionalizar o ocorrido.  

 

¨Me sinto culpada por não ter ido com ele ao dentista (ocasião da morte)... Preferia que 

ele ficasse em cima de uma cama do que perdê-lo... Rever as fotos é difícil, mas rever os vídeos 

do meu filho é muito mais dolorido... Fico pensando: mesmo que ele fosse o pior bandido, 

podiam ter atirado no braço dele. Assim ele estaria vivo aqui comigo... Quando ele era vivo, 

ia para o meu quarto assistir TV, agora que ele morreu tudo queimou lá em casa, minha TV, 

meu computador, até meu modem wi-fi... Meu filho só morreu porque mataram. “Tive uma 

gravidez difícil, mas se eu me entregasse morreria junto com ele.” 

 

Ao longo das consultas terapêuticas, Julia passou a vivenciar e expressar a dor da perda do 

filho – seu mundo interno devastado e projetado nos objetos no interior da casa – tudo queimou lá 

em casa após a morte do meu filho. Vimos em Winnicott, no que se refere ao estágio de 

concernimento, que a elaboração do luto ocorre se tiver sido conquistada a capacidade de 

reorganizar seu mundo interno, possibilitando o contato com a agressividade e o ódio, 

responsabilizando-se pela dor, culpa, tristeza, bem como pelas formas de encontrar apoio. Julia 

começa a se implicar com o ocorrido e a culpabilizar-se em parte. 

 

“Tranquei-me em meu quarto, apaguei a luz, minha cabeça girou e eu apaguei. De 

repente, senti alguém me puxando, subia em cima de mim, não conseguia voltar, e quando 

voltei vi um bebê do meu lado. Era um menino... Choro muitas vezes, sinto tanta saudade 

que escrevo para ele no whatsapp. Ligo no número dele e cai na caixa postal. Às vezes acho 

que estou ficando louca... Os dois tapas que eu dei (ao estapear o seu namorado, o filho 

Marcelo e a nora, em uma discussão ocorrida) foi para pagar tudo que ele (filho Marcelo) fez 

de ruindade com o meu filho Juliano. Eu senti que o meu Juliano apesar de já morto me 
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pediu para fazer aquilo com eles, esbofeteá-los... A única pessoa que me ama mesmo é o meu 

filho Juliano.” 

 

Vimos em Freud que o desinvestimento da libido após a perda do objeto depende do quanto 

a realidade é aceita ou é negada. A libido passa a ser aplicada em outros objetos, preenchendo parte 

da ausência, se a realidade é aceita. Se negada, temos a melancolia, a perda tem uma natureza 

inconsciente (não sabe o que perdeu) e gera autodepreciação. Lembremos que na melancolia, existe 

a identificação do Eu com o objeto perdido, pelo retorno da libido. Identificado com o objeto 

perdido, o Eu torna-se um substituto do objeto amoroso, que é mantido vivo. 

Observamos nestas falas de Julia que ela identifica-se em várias ocasiões com o filho morto 

(objeto perdido, mas negado), atendendo seus supostos desejos e agindo como se ele estivesse 

ainda vivo e presente. O objeto perdido se personifica em algumas situações no bebê sonhado, em 

outras situações como o retorno do filho morto e ainda em outras, conversando com ele no 

whatsapp ou mesmo deixando recado na caixa postal do celular dele, como se ele pudesse 

responder. Aqui, vê-se uma forma alucinatoriamente desesperada para se comunicar com seu filho 

morto, em parte para obturar o vazio e em outra para sobreviver à cratera interna ocasionada pela 

amputação. 

 

“Às vezes sinto que o Juliano está pertinho de mim, aí eu ponho no desenho que ele mais 

gostava de assistir... Se ele estivesse aqui ele falaria: Mãe, vem que eu te levo ao médico... 

Juliano me abraçava a todo momento, que saudade que sinto... O gatinho do Juliano me 

arranha o tempo todo, basta eu sentar na sua poltrona, no seu cantinho.” 

 

Por outro lado, sabemos que a memória de boas experiências possibilita ao sujeito elaborar o 

luto e viver a tristeza e que a capacidade para deprimir ocorre quando a capacidade para usar 

objetos, integrar impulsos destrutivos e acreditar na possibilidade de reparação foi atingida. Julia 

atualmente reforça que se sente bem e que já está acostumada com esses sofrimentos da vida. 

Manteve-se uma mulher vaidosa, bem vestida, sempre usando salto, maquiada, independente, 

mesmo após a perda do filho. Não parou de frequentar festas, ter vida social e namorar. Vimos que 

acessar lembranças boas relacionadas ao objeto perdido pode suplantar o ódio em relação à perda 

e ao objeto e sobreviver à amputação.  

 

Finalizamos nossa análise reproduzindo uma última fala de Julia:  

 

“Quantas saudades sinto de você meu filho, meu companheiro e amigo. Te amo.” 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A abordagem utilizada exigiu do plantonista em atividade clínica uma postura de entrega à 

sua paciente, mostrando-se disponível para sustentar a escuta empática e analítica e, sobretudo a 

de sobreviver a esse relato de violência insuportável vivida por ela.  

Apresentamos um caso clínico de uma mãe que perdeu um filho de forma violenta. Em seu 

rico discurso, foi possível identificar a estigmatização a que esse tipo de morte está sujeita, (mãe 

de um suposto bandido dilacerada) a dificuldade em entrar em contato com a realidade (amputação 

de um pedaço de si pela via de um homicídio), a busca pelo motivo (por que o meu filho se ele era 

tão caseiro !), a identificação com o filho perdido (ele adivinhava o que eu queria, meu 

companheiro), bem como a importância das lembranças boas (o desenho dele, a comida dele, a 

brincadeira e o abraço dele, a preocupação dele ). 

Nas consultas terapêuticas, Julia estabeleceu um bom contato interpessoal com a plantonista. 

Não apresentou distúrbios significativos da sensopercepção, a memória se mostrou o tempo todo 

preservada e os pensamentos de curso e conteúdos normais. Apresentou crítica sobre o ocorrido e 

dor emocional diante do impacto da perda, denotando coerência entre a intensidade da dor diante 

da perda de um filho.  

Julia fez uso constante dos seguintes mecanismos de defesas durante as consultas: 

sublimação, introjeção, projeção, racionalização isolamento, deslocamento, idealização e 

identificação secundária, mecanismos estes característicos do cotidiano e de estrutura neurótica. 

Observamos no caso em questão que há humor deprimido sim pela vivência desta dor, mas não de 

uma depressão caracterizada como doença ou mesmo o rebaixamento da vitalidade e criatividade, 

resultantes da repressão dos impulsos destrutivos. Pelo todo exposto, entendemos que Julia 

apresentou, até o presente momento, um luto normal. É também indicativo de que as consultas 

terapêuticas serviram aos propósitos já mencionados - como facilitadoras para a expressão do luto, 

evidentemente aliada as particularidades da própria paciente. O que anteriormente era visto por 

nós como uma defesa predominantemente maníaca, hoje entendemos que foi apenas a forma 

encontrada temporariamente por Julia para poder sobreviver ao colapso da dura e violenta realidade 

– a morte de seu filho predileto. O estágio de concernimento alcançado por Julia possibilitou-lhe a 

transição incipiente de um luto aparentemente com características melancólica para um luto 

normal. 
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