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RESUMO 

 

MARRAS, C. M. O. Vivências do luto no ambiente de trabalho por profissionais da 

região metropolitana de São Paulo. 2016.127f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

O luto é uma experiência humana desencadeada após a perda de uma pessoa significativa. Ele 

adentra o ambiente de trabalho, apesar de empresas e trabalhadores buscarem afastar emoções 

deste local. A presente pesquisa teve como objetivo compreender a vivência do luto em 

profissionais neste ambiente através da avaliação de sintomas e reações esperadas após uma 

perda de um ente querido. O método utilizado foi pesquisa mista, com análise quantitativa e 

qualitativa. A coleta de dados foi divulgada por bola de neve e feita por questionário on-line. 

Participaram 34 enlutados residentes na região metropolitana de São Paulo e que trabalhavam 

no momento da perda. Os dados dos sintomas e reações foram divididos em categorias e 

classificados segundo seus efeitos no desempenho do profissional. As áreas física e 

psicossomática, emocional, relacional, cognitiva e relacionada ao trabalho apresentaram 

maior frequência de efeitos negativos. As áreas espiritualidade e resiliência tiveram mais 

efeitos positivos. Foi realizado agrupamento por clusters da amostra, que resultou em 3 

grupos, com as seguintes características: grupo 1  não apresentavam efeitos dos sintomas, 

grupo 2 referiam efeitos negativos sobre o desempenho laboral e o grupo 3 não apresentavam 

os sintomas pesquisados. A questão do gênero mostrou ter influência nas respostas, sendo que 

as mulheres referem mais sintomas negativos do que os homens. Na análise qualitativa o 

trabalho foi avaliado como tendo efeitos positivos no processo de luto e sendo um recurso de 

enfrentamento quando a empresa é flexível e quando há suporte social. É negativo quando o 

enlutado sente-se ameaçado por seu baixo rendimento e pelo não reconhecimento do luto. O 

enlutado, ao se referir a experiência do luto no trabalho, relata dificuldade de estar presente, o 

adoecimento físico advindo da perda, descontrole emocional e perdas secundárias. Demonstra 

que esse processo também favorece revisão de escolhas pessoais e que a presença de suporte 

especializado auxilia o processo.    

Indicadores: Luto, trabalho, ambiente de trabalho, trabalhador, morte.   

 



ABSTRACT 

 

MARRAS, C. M. O. Grief experiences in the workplace by workers in the metropolitan 

region of São Paulo. 2016. 127p. Dissertation (Master Degree  in Psichology) – Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2016.  

Grief is a human experience after the loss of a significant person. It enters the workplace, 

although companies and workers try to avoid it. This study aimed to comprehend the 

experience of grief in workers in the workplace through the evaluation of expected symptoms 

and reactions after the loss of a loved one. The method used was of a midst research with 

quantitative and qualitative analyses. The data basis was collected by internet by an on-line 

questionnaire. Thirty-four bereaved people of the metropolitan region of São Paulo that were 

working in the period of the death of their loved ones attended the research. The symptoms 

and reactions were divided in categories and classified by their effects in the performance of 

the worker. The physical and psychosomatic, emotional, relationship, cognitive and work 

related areas had more frequency of negative effects. Spiritual and resilient areas had more 

positive effects. A grouping of the sample was done by clusters, and divided them in 3 groups. 

Group 1 do not have effects of the symptoms, group 2 had the negative effects, and group 3 

do not have the symptoms and had more positive effects of spiritual and resilient areas. 

Gender had influence in the answers; women reported more negative effects than men. In the 

qualitative analyses, work was positive and had a coping factor when the company is flexible 

and when provides social support to the bereaved worker. It has negative effect when the 

worker is threatened by his low performance and when do not recognize the loss and the 

bereaved. About the experience of the grief, the bereaved refers difficulty of being present, 

illness after the loss, lack of emotional control and the secondary losses. But they too refer 

review of life choices and the help of specialized support of doctors and psychologists.  

 

Keywords: Grief, bereavement, work, workplace, workers, death.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, vivenciam a morte de alguém 

significativo. Esta vivência traz uma desorganização, causando uma crise na vida do enlutado. 

O modelo de funcionamento da vida dessa pessoa poderá sofrer mudanças, desde questões do 

cotidiano até questionamentos filosóficos de vida. A experiência de perda promove um 

processo de luto, que é uma reação normal em resposta à perda, quando existia uma relação 

significativa entre o enlutado e a pessoa falecida (PARKES, 1998). 

Não é toda perda que causa um processo de luto. É necessário que exista uma relação 

significativa, um vínculo entre o enlutado e o falecido. Os vínculos formados entre os 

indivíduos resultam de uma relação de proximidade com uma outra pessoa que é tida como 

mais sábia ou mais forte, mas, acima de tudo, é considerada e investida como diferenciada.  

Esses vínculos vão se formar durante todo o ciclo de vida, e a forma de manifestação deles 

será diferente segundo a idade, sexo, as circunstâncias e também segundo as experiências de 

ligação nos primeiros anos de vida de uma criança com suas figuras de afeto, segundo a teoria 

do apego de Bowlby (2002, 1998a, 1998b).  Esta teoria conceitua o estabelecimento de 

vínculos afetivos entre as pessoas e explica como as separações e perdas involuntárias causam 

reações emocionais e, por vezes, danos à personalidade de um indivíduo.  

O processo de luto proporciona que as pessoas se adaptem as mudanças e que os 

recursos desse indivíduo ajam em prol de uma transformação necessária para uma relação que 

não existe mais como antes da morte. Há diferenças na forma com que as pessoas enfrentam 

situações de crise, e o luto é uma delas. Cada indivíduo irá se confrontar com a morte com os 

recursos de enfrentamento que já possui e que constituiu a partir de suas experiências ao 

longo da vida. 

O processo do luto pode ser influenciado por fatores tanto externos quanto internos 

(PARKES, 2009, 1998; MAZORRA; FRANCO; TINOCO, 2002; BROMBERG, 2000). Entre 

os fatores internos, pode-se citar: a estrutura psíquica do enlutado e o qualidade do vínculo 

com a pessoa falecida como aspectos importantes a serem avaliados. As crenças culturais e 

religiosas do sujeito também podem facilitar ou dificultar esse processo, assim como o grupo 

social em que está inserido, os valores e atitudes desse grupo frente ao luto. Outros fatores 

externos como as circunstâncias da perda, por exemplo, morte prematura, violenta, ou após 

longo período de adoecimento podem impactar o processo de luto. 
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 A natureza da morte é outro fator significativo para a elaboração do luto. Isso 

porque, as mortes inesperadas, súbitas ou violentas surpreendem o indivíduo, e o confronta 

com a ideia presumida de mundo e futuro que ele tinha até então, fazendo-o enfrentar uma 

desestruturação de sua vida e cotidiano (PARKES, 2009; MAZORRA; FRANCO; TINOCO, 

2002). Essa desestruturação pode ser vivida pelo enlutado como mais ou menos impactante de 

acordo com a relação estabelecida entre o enlutado e a pessoa perdida.  

O luto causa reações e sintomas que são esperados frente à perda de uma pessoa 

significativa. Essas reações afetam diversas áreas da vida do enlutado e, Stroebe, Schut e 

Stroebe (2007) as agruparam segundo a área em que elas se manifestam. Segundo os autores, 

as dimensões da vida do enlutado que sofrem efeito do processo de luto são: afetiva, 

comportamental, física, cognitiva, social e espiritual.     

Além de ser uma experiência vivida individualmente, o luto também é experienciado 

socialmente. “Cada cultura tem suas formas próprias de lidar com a morte. Essas formas 

podem ser mais ou menos padronizadas, mas envolvem uma gama de entendimentos, crenças 

religiosas, rituais, expectativas e etiqueta” (ROSENBLATT, 1997, p. 30). 

 A forma como as pessoas vivenciam seu luto e o próprio processo do luto podem 

não serem reconhecidos socialmente, pois existem regras e normas impostas para delimitar 

quem, quando, como, por quanto tempo e por quem cada indivíduo se enluta (CASELATTO, 

2015, 2005, EYETSEMITAN, 1998; DOKA, 1989). A este luto denomina-se luto não 

reconhecido. 

Esse luto pode não ser reconhecido por algumas razões, que são: o relacionamento 

entre enlutado e a pessoa perdida não é reconhecida; a perda não é reconhecida; o enlutado 

não é reconhecido; a morte não é reconhecida; e a vivência do enlutado e suas expressões de 

luto não são reconhecidas (DOKA, 1989, 2002b).  

O conceito de luto não reconhecido é importante para a presente pesquisa, pois, o 

ambiente de trabalho é caracterizado como local inadequado ou proibido para a expressão ou 

vivencia do pesar (HAZEN, 2014, 2009). O trabalhador, normalmente, não se permite e não é 

autorizado a enlutar-se neste ambiente onde passa grande parte do seu dia. A contenção do 

luto, a falta de validação social para o seu processo pode contribuir para o desencadeamento 

ou agravamento de doenças físicas e mentais. 

Uma das teorias atuais sobre o processo de luto é o modelo dos vínculos contínuos de 

Silverman e Klass (1996). Ele sustenta a interdependência entre o enlutado e uma pessoa, até 
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mesmo na ausência de um deles. Os enlutados se mantêm vinculados, conectados e 

envolvidos com a pessoa falecida (FIELD, 2006; NIEMEYER et al, 2006b; KLASS, 2006). 

Este modelo trouxe uma nova visão do estudo do luto que anteriormente sugeria que os 

enlutados deviam se recuperar de seu estado de intensa emotividade e retornar a um 

funcionamento normal e eficiente, e desconectado da pessoa falecida (STROEBE; GERGEN; 

GERGEN; STROEBE, 1996).         

 

1.1 O TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE  

Grande parte dos trabalhadores na atualidade fica mais tempo do seu dia no trabalho 

e, consequentemente, com seus colegas de trabalho do que com a família. Considerando isso, 

é possível pensar nos colegas e na instituição trabalho como base segura para os 

trabalhadores, porque normalmente trazem regularidade, previsibilidade e certa segurança 

para os seus colaboradores. Ir para o trabalho, realizar suas atividades, conviver com as 

pessoas com quem trabalha dá a um colaborador senso de continuidade e de previsibilidade de 

como a vida será no dia seguinte, na próxima semana e no próximo mês. Robert Niemeyer, 

estudioso do luto, afirma que “como adultos, a maioria de nós passa mais tempo no trabalho 

do que em qualquer outro lugar ou atividade, encontrando no trabalho um senso de conexão, 

estrutura, significado e identidade que evolui durante a vida1” (p. xi, in BARSKI-CARROW, 

2010, tradução nossa).  

O trabalho é mais do que apenas uma forma de renda para grande parte das pessoas. 

O trabalho serve para variadas funções, incluindo a imposição de estrutura de um dia, oferecer 

oportunidades para o uso das habilidades desenvolvidas e o aprendizado de outras novas, 

permite contato social, provê atividade e variedade, legalizando os objetivos e propostas 

individuais e define aspectos do status pessoal e da identidade. (CARTWRIGHT; COOPER, 

1994 apud VICKERS, 2009). Somado a isso, há ainda o aspecto cultural do mundo capitalista 

vivido nos dias atuais, em que o trabalho é parte central da identidade de uma pessoa. É por 

meio deste papel que o indivíduo se reconhece e se caracteriza frente à sociedade. 

Desde o final do século 20, é possível perceber uma tentativa dos trabalhadores em 

serem reconhecidos além de mero produtor de trabalho e, de algumas empresas em 

                                                             
1 “As adults, most of us spend more time on the job than we do in any other setting or activity, tipically finding 

in the workplace a sense of connection, structure, meaning and identity that evolves across our lifetime” 

(NIEMEYER in BARSKI-CARROW, 2010, p. xi). 
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reconhecer a importância do aspecto humano e do bem-estar de seus funcionários, mesmo que 

ainda de forma incipiente (CHARLES-EDWARDS, 2009).   

As organizações ainda precisam se adaptar aos desafios do trabalho impostos no 

século 21. As experiências são vividas pelos seus profissionais e as empresas terão que saber 

como receber seus funcionários. Esses desafios são impostos por uma sociedade móvel e 

envelhecendo, envolvida nas mídias sociais, onde as famílias serão cuidadoras em algum 

momento, e que eventualmente precisarão se ocupar de familiares com doenças incuráveis 

(KODANAZ, 2015).    

Charles-Edwards (2009) afirma que comprometimento do trabalhador com a empresa 

está relacionado com a forma que este percebe a preocupação da empresa com o seu bem-

estar. Além disso, existem as mudanças sociais citadas acima que também influenciam o 

desempenho profissional.  Por isso, é importante que as empresas considerem que o trabalho é 

um componente importante para muitas pessoas no seu senso de identidade e, 

consequentemente, no seu bem-estar e sua saúde psicológica.  

 

1.2  LUTO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Considerando a importância, muitas vezes dadas pelas pessoas, a seu trabalho, 

este local e as relações pessoais estabelecidas neste ambiente podem ser fatores 

facilitadores no processo de luto de um indivíduo.   

O luto pode chacoalhar as fundações das suas vidas e ser tão 

duramente surpreendentes que o ambiente de trabalho pode prover um 

elemento significativo de estabilidade e familiaridade, assim como, 

por vezes, desconforto no meio de imprevisível panorama das 
mudanças repentinas. (CHARLES-EDWARDS, 2009, p. 426). 

 

Hazen (2009), em consonância com essa visão, chama atenção para potencial 

de cura do trabalho para o processo de luto: “por vezes, o próprio trabalho é uma forma 

de cura para o luto” (p. 290). 

Em contrapartida, o mais comumente percebido é que as organizações e seus líderes 

não sabem manejar situações de luto de seus funcionários e nem desejam saber, sendo pouco 

empáticos às dores causadas pelo luto. Esse posicionamento das empresas traz insegurança 

quanto à manutenção do emprego e as vidas pessoais dos trabalhadores.   
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Hazen (2009) defende que o luto não reconhecido leva a dificuldades no trabalho, 

desde dificuldade de concentração, erros até acidentes, o que coloca a saúde dos 

colaboradores em jogo quando não for validada a perda de uma pessoa significativa e as 

repercussões que esta traz. 

Pesquisa realizada por Eyetsemitan (1998) com trabalhadores do estado americano 

de Illinois, de diversas organizações e com idades entre 18 a 65 anos, demonstrou que os 

trabalhadores esperam certo cuidado da empresa em relação ao seu luto, como licença e 

demonstração de suporte (37%), aconselhamento e ajuda especializada (29%), e interesse e 

compreensão (27%).  

Em consonância com esse movimento, é necessário que as organizações preocupem-

se com o luto de seus funcionários, pois conforme disseram Dutton et al (2002): “Não 

podemos esperar e nem pedir que os funcionários deixem suas emoções do lado de fora do 

ambiente de trabalho” (p.61). 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Esta pesquisa visou conhecer as vivências de luto no ambiente de trabalho de 

trabalhadores da região metropolitana de São Paulo após o luto por uma perda pessoal.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Avaliar sintomas ou reações mais relatados pelos enlutados que tem efeito sobre o 

desempenho profisional. 

b) Analisar as relações entre estes sintomas e idade, gênero e escolaridade 

c) Analisar qualitativamente as respostas sobre os efeitos das reações do luto e classificar 

em categorias segundo seu efeito. 
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Em revisão de literatura na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal CAPES, e 

Web of Science®, poucas pesquisas foram encontradas com os descritores grief e workplace 

(luto e trabalho) totalizando 69 (sessenta e nove) resultados, mesmo sem a especificação de 

produção científica recente (últimos 5 anos). Grande parte dos estudos é sobre trabalhadores 

da área da saúde.  Sendo assim, é possível perceber a falta de publicações sobre o tema luto 

no ambiente de trabalho, o que corrobora para a importância da realização da presente 

pesquisa, a fim de captar a atenção da comunidade científica e das empresas e instituições 

para as repercussões do desempenho do trabalhador após uma perda pessoal. 
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2. LUTO 

 

Este capítulo aborda questões relativas à morte e ao luto, fundamentando o 

desenvolvimento desta pesquisa. Inicialmente, a proposta esta na compreensão de como as 

relações afetivas são construídas, para que, com seu rompimento, haja um processo de luto.  

A teoria do apego de John Bowlby (1998, 2002) descreve o estabelecimento de 

vínculos afetivos entre as pessoas e explica como as separações e perdas involuntárias causam 

reações emocionais e danos à personalidade de um indivíduo. O funcionamento saudável de 

uma pessoa em qualquer período de vida se reflete na capacidade em reconhecer figuras que 

estão dispostas e aptas a proporcionar-lhe uma base segura, e, em segundo lugar, na sua 

capacidade de colaborar com essas figuras em relações mutuamente gratificantes. 

O conceito de base segura origina-se na infância e diz respeito ao vínculo criado 

entre a criança e uma figura cuidadora, para que a criança possa sentir-se segura e explorar, 

aprender e se desenvolver e, caso precise, tenha como voltar aos cuidados desse cuidador. 

Pode-se aplicar esse conceito a indivíduos em geral, independentemente de idade, pois as 

pessoas precisam de relações em que se sintam minimamente atendidas em suas necessidades. 

As relações familiares tem esse papel de fornecer segurança e os pais são comumente as 

primeiras figuras com quem a criança tem essa experiência, assim entendendo-os como sua 

figura de apego (BOWLBY, 1998). Na vivência de um luto, novamente a base segura se fará 

necessária e, consequentemente, as figuras de apego.  

Ao longo do desenvolvimento do ser humano, o comportamento de apego se 

transforma. Na adolescência e na idade adulta, o apego do indivíduo às primeiras figuras de 

afeto não será o mesmo que era nas fases anteriores.  Outros adultos podem se tornar figuras 

de apego tão importantes ou mais do que os pais e o começo da atração sexual faz com que as 

possibilidades se ampliem. Também é possível notar que a partir da adolescência, o 

comportamento de apego pode se dirigir a grupos e instituições fora da família.  

Ampliando o conceito de base segura para comunidade e para a vida profissional, é 

possível pensar o ambiente de trabalho e as relações interpessoais construídas neste local 

como base segura para os trabalhadores. Marris (2008) considera que assim como familiares, 

amigos, vizinhos, os colegas de trabalho podem prover uma rede de suporte para que o 

enlutado seja ajudado nas demandas cotidianas enquanto estes estão absorvidos com as 

demandas emocionais decorrentes do processo de luto. Redes de suporte, portanto, podem ser 
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percebidas em diferentes contextos, e não são necessariamente formadas por locais 

específicos com fronteiras determinadas. Essas redes são baseadas em espaços familiares da 

vida diária e, no luto, esses locais podem se tornar um símbolo de conexão com o passado. 

Segundo Bowlby (1998, p. 226): “a personalidade adulta é vista como um produto 

das interações entre o indivíduo e certas figuras-chave, ocorridas em todos os anos da 

imaturidade”. Ele destaca que há outros tipos de apego que se estabelecem entre amigos, 

colegas de trabalho, outros familiares, aos quais denomina de subsidiários. Sendo assim, o 

trabalho e a comunidade de relacionamento que se forma nesse ambiente podem atuar como 

importantes vínculos para adultos enlutados no momento da perda de um ente querido. 

     

2.1 O PROCESSO DE LUTO 

 

O luto é um processo natural e esperado frente ao rompimento de um vínculo 

significativo. Ele é vivido, expresso e significado por meio da história individual, social e 

cultural da pessoa, causa revisão e construção de novos significados para a experiência de 

perda e da narrativa de vida. Apresenta repercussões em diversas áreas da vida do enlutado, 

sem tempo definido para seu término. Ele pode se dar em resposta a uma morte ou, mais 

genericamente, a perdas normativas e não-normativas.  

Franco (2002) define o luto como um conjunto de reações a perda de algo 

significativo, um processo que envolve tempo para sua elaboração e transformação, que causa 

uma desestabilização e quebra na estrutura anterior de funcionamento do enlutado. Para essa 

autora, o processo é composto por duas mudanças: o reconhecimento e aceitação da perda; e a 

experimentação e enfrentamento das emoções e das situações que foram trazidas pela morte, 

sobre as quais soma o olhar da cultura que dá ao luto uma validação e uma continência.   

A vivência do luto é uma experiência singular, em que cada perda tem um 

significado único. Essa singularidade é composta por uma combinação de fatores que 

demonstram a complexidade desse processo (FRANCO, 2002). Na morte de um familiar, 

findam-se também os papéis e o espaço que a pessoa falecida ocupava. Na morte do cônjuge, 

o enlutado poderá sentir a falta do confidente, do melhor amigo, da pessoa com quem dividia 

sonhos e a vida diária.  
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As circunstâncias da morte de uma pessoa podem ser fatores importantes a se 

considerarem no processo de luto. Uma morte que se dá depois de um processo de 

adoecimento pode contar com um processo anterior a essa perda, denominado luto 

antecipatório. Esse processo permite que as pessoas discutam a sua relação, que busquem 

resolver pendências. Esse movimento pode minimizar sentimentos ambivalentes causados 

pela perda, mas também presentes anteriormente na relação, e atuar como fator de proteção 

para luto complicado. Por outro lado, quando uma morte acontece e a relação entre o falecido 

e o enlutado era conflituosa pode ser gerado um processo de luto complicado (FONSECA, 

2004).  

Na atualidade, um fator significativo a ser considerado é o crescente aumento da 

violência e, consequentemente de morte inesperadas e violentas. Segundo a Prefeitura 

Municipal de São Paulo (2016), o número de mortes no município é de aproximadamente 72 

mil anualmente e nos últimos 4 anos, mais de 15 mil pessoas morreram no município de São 

Paulo por causas externas e acidentes de trânsito. Essas mortes causam uma quebra repentina 

no mundo presumido e na sensação de controle sobre o mundo ao redor. Segundo Parkes 

(1998a, 2009) os indivíduos desde a infância formam suas concepções acerca do mundo, 

sobre indivíduos, sobre objetos que fazem com que a pessoa planeje comportamentos, que se 

relacione e que se formem sentidos e significados para suas experiências.  Isso é o mundo 

presumido. É no que as pessoas acreditam e que consideram garantidos em suas vidas. 

As concepções são acumuladas, rearranjadas e passíveis de mudanças. As 

transformações superficiais exigem menor trabalho mental e energia. Outras que sejam mais 

inesperadas ou que abalem as bases de sentido de uma pessoa, como a morte violenta e 

repentina de um familiar, podem desafiar o mundo presumido e provocar uma crise, até que 

haja uma readaptação do enlutado a esta nova realidade. 

 Parkes (2009) afirma que a quebra no mundo presumido, que pode acontecer quando 

há a perda de um familiar, é uma tarefa cognitiva que requer tempo e que, se for súbita, 

provoca emoções fortes, como medo, horror, desamparo que, por sua vez, também interferem 

na área cognitiva. Além desse prejuízo, o autor reforça que muitas pesquisas evidenciam que 

a perda de pessoas amadas tem efeitos importantes na saúde física e aumentam o risco de 

mortalidade, além do risco para a saúde mental.  

A forma como uma pessoa vivencia o processo de luto também é influenciada pela 

sua personalidade. As experiências com as figuras de apego, sua história de vida, suas 
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experiências anteriores de perda e seus recursos para lidar com situações adversas ocupam 

lugar central nesse processo. Esses aspectos tornam a experiência única, de modo que 

nenhuma história e nenhum vínculo são iguais a outros.  

A pessoa falecida e sua história de vida participam do processo de luto e do 

significado dado pelo enlutado. As pessoas se baseiam na crença de que o ciclo de vida é: 

nascer, crescer, ter filhos, envelhecer e morrer. Uma história que pode ser escrita dessa forma 

faz parte do que é esperado e aceito. Os enlutados também avaliam a vida vivida pelo familiar 

e o resultado desse julgamento pode influenciar a vivência do luto.  

Como o luto é vivido e influenciado pela cultura na qual o indivíduo está inserido, 

em um mundo globalizado como nos dias atuais, as culturas significam, ritualizam e 

expressam seu pesar de formas diferentes. A cultura fornece um enquadramento, uma 

referência que guia o enlutado na vivência da perda. Parkes (1997) fala que a maior parte das 

crenças e rituais culturais demonstra ir de encontro com as necessidades dos seus praticantes, 

daí a importância de assegurar que o enlutado possa respeitar sua cultura nesse momento da 

perda. 

Somando-se à cultura, a crença religiosa e espiritual do enlutado também dá à perda 

diferentes coloridos. É a partir de uma crença que, com frequência, o ser humano se pergunta 

sobre vida e morte, baseia significados de sua história pessoal e que pode encontrar sentido e 

significado para a vida, para a morte e para as suas outras experiências.  

Os rituais de luto são uma das formas de prática da crença religiosa e espiritual. 

Como citado por Oliveira et al (2015), os rituais são parte da cultura e fazem parte da história 

da humanidade para marcar momentos do ciclo de vida. Os rituais de luto servem para que o 

enlutado possa reconhecer e se conscientizar da realidade da morte. Saporetti e Silva (2009) 

ressaltam que, além da função de reconhecimento da perda, nos rituais há a permissão para a 

expressão de afetos relacionados à morte. Somado a isso, os rituais normalmente são coletivos 

e, sendo assim, oferecem ao enlutado reconhecimento social para sua perda.     

Seguindo nesse sentido social, questões de gênero caminham conjuntamente com o 

processo do luto e suas expressões. Franco (2002) refere que se deve observar a forma de 

reagir e de viver a perda nos diferentes gêneros como se fossem duas culturas distinta: a 

cultura masculina, voltada para a resolução de problemas ocasionados pela perda e a 

supressão dos sentimentos e a cultura feminina, que privilegia a expressão do pesar, da 

necessidade de cuidado, sendo mais valorizada e reconhecida socialmente.    
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O momento de vida do enlutado é um fator crucial para a compreensão do processo 

do luto. A presença de crises concomitantes ou situações de maior estresse emocional podem 

interferir de forma significativa na vivência da perda. Existem crises não esperadas, como 

divórcio, desemprego, mudanças que sobrecarregam o ajustamento de um enlutado a nova 

realidade. No entanto, experiências de ruptura com antigas formas de funcionamento e a 

consequente readaptação são exigidas e esperadas, como a chegada a vida adulta, o 

casamento, o nascimento de filhos, entre outros.  

Ceverny (1997) descreve fases no ciclo de vida familiar, aqui abordadas para ampliar 

a compreensão do fenômeno estudado. A fase de aquisição apresenta o nascimento da nova 

família, o nascimento dos filhos e as fases iniciais da vida familiar. Uma perda nesse 

momento pode abalar o processo de construção dessa nova unidade. O casal ainda está unindo 

e construindo a vida a dois. Também nesse momento há a construção da parentalidade, 

momento em que o foco de cuidado muda drasticamente. Um luto pode dificultar essa 

mudança, porque o enlutado precisa também voltar-se para si para elaborar seu luto. Como 

cuidar de uma criança, que exige atenção o tempo todo com essa experiência de perda? Isso 

vai sobrecarregar o enlutado e impactar na relação com a criança e com o companheiro.  

A fase da lua crescente, segundo Cerveny (1997), é o momento da adolescência dos 

filhos. É um momento de transição entre as fases da vida. A função parental é de orientação. 

Ao mesmo tempo, é tida, no senso comum, como uma fase difícil, por conta do 

questionamento dos filhos frente aos pais. Também é o momento de envelhecimento e 

possível morte dos pais do casal, e muitas vezes, as primeiras perdas dos netos adolescentes.  

Durante a fase madura, há muitas mudanças de relação, seja com os filhos, com o 

cônjuge e com as pessoas mais velhas. Fase mais extensa e mais difícil, onde há a saída dos 

filhos da casa dos pais, também mudando a relação do casal. Há o envelhecimento e a 

necessidade de cuidado com os mais velhos, os pais desse casal. Há a inserção de novos 

membros, com a chegada de noras, genros, netos, e mudanças na relação com os filhos. Nesse 

momento, normalmente a fase mais produtiva de trabalho já passou e muitas vezes, a 

aposentadoria é uma realidade. Uma enorme mudança de perspectiva, de rotina na vida de 

pessoas que se sentiam produtivas e que tinham um papel social de profissional será 

modificada. Como será visto no capítulo de Luto e Trabalho, o papel social de profissional 

nos dias atuais faz parte central da identidade da maioria dos adultos. Sendo assim, sua perda, 

também impacta grandemente sua forma de viver e elaborar o luto.    
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Essa multiplicidade de fatores dá a experiência do luto sua singularidade. Cada 

indivíduo tem uma perda diferente de outro enlutado, mesmo que a pessoa perdida seja a 

mesma. Assim como nenhuma história de vida é igual, nenhum luto o é.  Para ser abarcado 

em sua complexidade, é preciso que o luto seja considerado como um evento com raízes e 

efeitos em diversas dimensões da vida do enlutado. Stroebe, Schut e Stroebe (2007) as 

descrevem como: física, afetiva, cognitiva, comportamental, social e espiritual. Mesmo sendo 

considerada a singularidade da experiência, tanto no curso do luto normal quanto no luto 

complicado, essas áreas estão presentes e podem acarretar prejuízos à saúde do enlutado. Por 

esse motivo, são descritas mais detalhadamente abaixo. 

Na dimensão física estão os sintomas: aumento ou perda de apetite, dores crônicas, 

alterações gastrointestinais e de sono. A dimensão emocional é caracterizada pelas emoções e 

sentimentos decorrentes da experiência de perda, como culpa, raiva, alívio, tristeza, choque, 

ansiedade, irritabilidade, entre outros. Essa área é a mais facilmente reconhecida pelas pessoas 

que estão ao redor do enlutado. A área cognitiva é pouco percebida, embora no ambiente 

laboral possa ter repercussões significativas, uma vez que se apresentam confusão mental, 

dificuldade de tomada de decisões, falhas de memória, desorganização, intelectualização. 

Socialmente, é possível perceber comportamentos de isolamento ou de busca excessiva por 

companhias. Outra consideração sobre a área social é a perda da identidade previa a perda, 

por exemplo, quando uma mulher perde o marido, deixa de ser esposa e passa a ser viúva. Na 

dimensão espiritual, encontram-se os questionamentos que envolvem valores e crenças, como 

perda ou aumento da fé, afastamento de comunidade religiosa, raiva de Deus.  

A forma e a intensidade que essas reações se apresentam podem auxiliar na 

identificação de casos em que o processo de luto esteja em risco de se complicar. Parkes 

(1998b) considera que a perda de uma pessoa significativa provoca estresse emocional 

significativo, e que pode acarretar o aparecimento de doenças, pois é observado que o sistema 

imunológico fica prejudicado, assim como o endócrino e o neurofisiológico. 

Considerando as repercussões na saúde, considerada de forma integrada entre física e 

mental, é importante que sejam consideradas as complicações que podem acontecer em um 

processo de luto, levando em conta que existem perdas que impactam as pessoas de forma 

mais significativa e outras, menos. Possíveis facilitadores e dificultadores do processo serão o 

assunto discutido a seguir. 
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2.2 FATORES FACILITADORES E DIFICULTADORES DO PROCESSO DE LUTO  

 

Um olhar elucidador para esta compreensão vem do conceito de resiliência, termo 

emprestado da Física, que fala sobre a resistência de materiais que eram submetidos a 

condições adversas e retornavam a sua funcionalidade mesmo depois dessa experiência. 

Walsh (1998) percebe a resiliência como uma possibilidade de transformação e de 

crescimento, podendo haver mesmo nessa vivência crítica uma possibilidade de descoberta, 

desenvolvimento e adaptação de recursos.     

 “Capacidade humana de lutar, vencer e ser fortalecido ou transformado por situações 

adversas” (p. 15), definição da qual a maior parte dos autores variam sua caracterização do 

termo resiliência, segundo Grotberg (2005). Essa definição será a usada no presente trabalho. 

Em estudo realizado no Brasil, as autoras Mazorra, Franco e Tinoco (2002) buscaram 

identificar fatores de risco específicos na instalação de luto complicado para a população 

brasileira. Os dados mais significativos encontrados foram que a perda de pessoas jovens por 

morte violenta, ou de forma repentina ou de forma repentina e violenta ao mesmo tempo 

apresenta maior possibilidade de desenvolvimento do luto complicado. Outro fator 

dificultador significativo para o processo do luto encontrado pelas autoras foi a existência de 

segredos em relação a circunstâncias da morte ou sua causa. Em contrapartida, a existência de 

rituais fúnebres e a participação do enlutado, além de uma crença espiritual sobre a vida após 

a morte mostrarem-se facilitadores.  

Stroebe e Schut (2001), ao revisarem pesquisas que identificaram fatores 

dificultadores para o processo de luto, encontraram quatro tipos de fatores de risco, que são: 

1) vulnerabilidade pessoal do enlutado; 2) relação com a pessoa falecida, eventos e 

circunstâncias que levaram à morte, assim como a morte em si; 3) rede de suporte social e 4) 

outras circunstâncias após a morte. 

Mazorra (2009) faz uma compilação semelhante dos principais fatores de risco 

divididos nas categorias: a partir do enlutado, a partir do falecido, a partir da dinâmica 

familiar, rede de suporte, circunstâncias da morte, luto não-reconhecido e conclui que, quando 

o enlutado é considerado, é importante sua personalidade seja conhecida. A estruturação 

psíquica da pessoa pode ser um fator que influencia de forma positiva, quando essa pessoa é 

flexível e tem boa capacidade de se readaptar, enquanto que pessoas mais rígidas podem 
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apresentar maior dificuldade. As formas e os padrões de vinculação do enlutado também 

podem levar a uma maior adaptação ou maior complexidade ao processo de luto. Um enlutado 

com algum tipo de transtorno psíquico tem recursos emocionais mais escassos para lidar com 

a perda. O enlutado pode ainda apresentar uso abusivo de substâncias, como drogas, cigarro, 

álcool, associado a um amortecimento ou esquecimento da dor da perda.  

Considerando o falecido, Mazorra (2009) refere a importância de conhecermos o tipo 

e características de relação estabelecida. Esse dado aponta que sempre há mais em uma 

relação do que aparentemente é visto pelos olhos de quem está de fora. Uma perda pode 

impactar grandemente a vida do enlutado, porque envolve também outras perdas, as quais 

chamadas perdas secundárias, como a perda de papéis sociais, de condição financeira, entre 

outros. Essas outras perdas podem ser tão ou mais estressantes ou desafiadoras do que a perda 

do familiar em si, segundo Parkes (1998a). Podem gerar outras crises, para as quais o 

enlutado terá que dispor de recursos de enfrentamento. Caso o enlutado não consiga acessar 

estes recursos, será ainda mais exigido, podendo impactar também sua saúde física e psíquica.   

Quanto à dinâmica familiar, pode-se considerar os padrões de comunicação da 

família do enlutado (MAZORRA, 2009). Uma família em que a comunicação seja valorizada 

e efetiva auxilia o contato com a dor da perda e promove a expressão de sentimentos. Nesse 

sentido, a família pode se readaptar e encontrar um novo arranjo de seu sistema. 

Acompanhando as teias de relações entre as pessoas, um fator de grande impacto é a 

presença ou ausência de uma rede social de suporte ao enlutado. Além da importância da 

validação dos sentimentos, uma rede de apoio pode suavizar as reações do processo de luto, 

como anteriormente citado por Robbins (1993).  

Ao contrário do suporte social adequado, as circunstâncias da morte podem exercer 

uma influência negativa no processo de luto. Mazorra, Franco e Tinoco (2002) notaram, a 

partir de pesquisa com população brasileira, que mortes repentinas, violentas ou ambas 

concomitantemente são complicadoras. Uma morte súbita e/ou violenta afeta o sistema de 

crenças e impacta na noção de mundo que os indivíduos tinham até então. O senso de justiça, 

a previsibilidade de um acidente podem ser questões que vão assombrar um enlutado por uma 

morte violenta ou repentina.  

Uma morte precedida por um adoecimento pode então ser facilitadora pela 

possibilidade de vivencia do luto antecipatório (FONSECA, 2004). A existência de outras 
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perdas concomitantes ou muito próximas a uma perda de um familiar também podem 

sobrecarregar o enlutado, dificultando que ele se readapte ao mundo sem esse ente querido.  

Outro fator que pode ser dificultador é o luto não reconhecido. Segundo Doka 

(1989), em qualquer grupo social existem normas e regras a serem seguidas que regem os 

comportamentos, mas também os afetos, cognição e a espiritualidade. Isso não é diferente no 

luto. A sociedade na qual o enlutado está inserido, dita regras sobre quem pode se enlutar, por 

quem, quando, onde, como e por quanto tempo. Se o enlutado, por alguma razão, não estiver 

nesse rol de permissão, seu luto não é reconhecido socialmente.  

 

2.3 LUTO NÃO RECONHECIDO  

 

O luto não reconhecido se dá quando a perda, a morte, o enlutado, a relação entre o 

enlutado e a pessoa falecida ou a expressão do pesar não são validadas socialmente ou pelo 

enlutado (DOKA, 1989, 2008). 

Perdas não validadas são aquelas que o grupo social não reconhece como 

significativas. São: abortamentos, adoecimentos, rompimentos de vínculos amorosos, 

desemprego, perda de casa, mudança de localidade (bairro, cidade, país), perda de animais de 

estimação, perdas simbólicas (função, status ou reconhecimento social).  

Algumas mortes envolvem circunstâncias que são estigmatizadas ou que causam 

ansiedade, vergonha ou situações embaraçosas ao enlutado e ao grupo social. Mortes por 

suicídio, por doenças com estigma social como a AIDS, morte de pessoas em confronto com a 

lei deixam seus enlutados com a expressão do luto não autorizada ou não validada. 

Há também situações em que o enlutado não é reconhecido. Crianças, idosos, 

pessoas com transtornos mentais são social ou culturalmente consideradas como incapazes de 

vivenciar o processo de luto, e a sociedade os priva de participar nos rituais de luto. Além 

disso, pessoas como profissionais de saúde, mães ao entregarem filhos para adoção também 

podem fazer parte desse rol.  

Outro não reconhecimento social acontece quando a relação entre a pessoa falecida e 

o enlutado não é validada e reconhecida socialmente, como relacionamentos homossexuais, 

relacionamentos não tradicionais, perda de ídolos, de amigos, vizinhos, parentes mais 

distantes, ex-companheiros. 
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O comportamento e as expressões de pesar também passam por uma validação 

social. Quando diferentes expressões ou estilos de enlutamento acontecem, eles podem não 

ser validados.  

Koury (2003), em estudo realizado em capitais brasileiras, percebeu que a sociedade 

brasileira urbana atual não compartilha sofrimentos, mascara o morrer, distancia-se de 

enlutados, apresenta receio de que o sofrimento do enlutado se alastre e que as pessoas têm 

vergonha de estarem enlutados. Considerando o ambiente de trabalho, isso fica ainda mais 

evidente.  

“O luto não é reconhecido no ambiente de trabalho2”, afirma Hazen (2003, p. 149, 

tradução nossa). A autora cita vários estudos nos quais se apoia para defender essa posição e 

afirma ainda que a cultura e as organizações são mecanismos por meio dos quais a morte é 

negada e a imortalidade é assegurada. Aborda as regras das empresas que estabelecem tempo 

pré-determinado para a volta ao trabalho após uma perda e cita também a não reconhecimento 

das perdas e a falta de preparo dos líderes quanto às necessidades de uma pessoa enlutada.      

Se, no ocidente, as pessoas não podem ficar enlutadas no trabalho, no Japão, as 

organizações se envolvem nos funerais de funcionários mortos, de forma a prover recursos 

financeiros e participam dos rituais religiosos. Além disso, para funcionários mortos de altos 

cargos, as empresas mantêm monumentos em templos religiosos e para outros que morreram 

a serviço das organizações, mantém túmulos coletivos. Há ainda cerimônias anuais para 

lembrar os mortos (NAKAMAKI, 1995 apud BELL; TAYLOR, 2011). 

Casellato (2004) refere que pelo não reconhecimento do luto, este passa a ser 

experienciado no nível intrapsíquico e em muitas ocasiões acompanhado por sentimentos de 

raiva, medo e vergonha: “trata-se de vivenciar uma perda em completo isolamento” (p.85) e é 

um fator significativo para o desenvolvimento de um luto complicado. 

No Brasil, a própria legislação trabalhista não reconhece enlutados que não tenham 

vínculo de consanguinidade e de ascendência ou descendência. No artigo 473 da 

Conssolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 2011)  que regulamenta o afastamento do 

trabalho após uma morte, apenas podem se ausentar do trabalho sem prejuízo do salário em 

casos de perda de cônjuge, ascendente ou descendente, irmão ou pessoa que declaradamente 

seja dependente economicamente do enlutado. Os vínculos afetivos são desconsiderados, 

                                                             
2 “Grief is disenfranchised in the workplace” (HAZEN, 2003, p. 149). 
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assim como outras configurações de família presentes na sociedade atual. Esse enquadre da 

lei perpetua o não reconhecimento de lutos, o que é grave do ponto de vista da saúde mental 

desse enlutado e na forma que o país trata essa população. Além do sofrimento pela perda, ela 

é violentada pela legislação que não reconhece seu vínculo, sua perda e sua dor.      

O rompimento de um vínculo, portanto, exige do enlutado um trabalho de 

elaboração, que será baseado nos seus recursos internos, nas experiências anteriores e no 

suporte social de que dispõe. Essa interação de fatores conduz a necessidade de compreensão 

das diferentes formas pelas quais estudiosos na atualidade tem definido e acompanhado o 

processo de elaboração do luto.  

 

2.4 NOVAS CONCEPÇÕES SOBRE LUTO  

 

Os primeiros estudiosos como Freud (1915), Kubler-Ross (1969), Bowlby (1979), 

viam o processo do luto composto por fases, que poderiam ser sucessivas ou não, e que 

tinham como finalidade o desligamento do enlutado da pessoa perdida. As intervenções na 

clínica do luto eram voltadas para um afastamento entre o enlutado e o morto, enquanto que 

manter a conexão com a pessoa perdida era entendido como luto patológico, na nomenclatura 

desses autores.   

Silverman e Klass (1996), Silverman e Nickman (1996), Doka (2002a, 2002b), 

Gillies e Neimeyer (2006), Parkes (2009), Stroebe e Schut (2008) tem estudado o tema do luto 

na atualidade e não o consideram como um processo linear com um tempo predeterminado 

para se encerrar.  Esse novo movimento no estudo do luto iniciou-se no final do século XX e a 

presente pesquisa baseia seu percurso nesses novos movimentos, descritos de forma mais 

aprofundada a seguir.  

 

2.4.1 VÍNCULOS CONTÍNUOS 

 

A concepção de vínculos contínuos representa uma mudança de paradigma frente às 

teorias tradicionais. Para autores como Freud (1915), o enlutado precisava se desligar da 

pessoa perdida e o não desligamento era visto como patológico, no quadro descrito e 
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designado como melancolia. Nessa nova compreensão de luto, Silverman e Klaus (1996) 

propõem que as pessoas se envolvem e tem suas vidas envolvidas em outras de maneira que a 

relação construída entre as pessoas pode se manter, mesmo que uma das partes esteja ausente. 

O foco da terapia do luto, segundo essa visão, é que os sentimentos em relação a 

perda se abrandem e que o enlutado se conecte mais a questões sobre o futuro do que se volte 

e fique paralisado em questões do passado. Esse movimento vai transformando a relação 

existente entre o enlutado e o falecido, sem que ela se perca. Nessa perspectiva, o modelo dos 

vínculos contínuos deve focar em como transformar as conexões e como dar à relação uma 

nova perspectiva. (SILVERMAN; NICKMAN, 1996)  

Nesse modelo, a ênfase é na negociação e renegociação do sentido da perda ao longo 

do tempo. “Enquanto a morte é permanente e imutável, o processo não é3” (SILVERMAN; 

KLASS, 1996, p. 19, tradução nossa). 

Segundo Silverman e Klass (1996), as pessoas são transformadas pela experiência. 

Elas não terminam a relação, mas parte da transformação é a relação contínua, mas 

transformada com a pessoa perdida. E assim também é a visão do Modelo do Processo dual, 

que é explicado a seguir. 

 

2.4.2 MODELO DO PROCESSO DUAL 

 

O modelo do processo dual, desenvolvido por Stroebe e Schut (2008) se propõe a 

oferecer uma compreensão para explicar o processo de enfrentamento e também de 

construção de significados, sobre formas de lidar com o luto, as estratégias ou estilos de 

manejo do luto. No modelo do processo dual, lidar com o luto é considerado separadamente 

das consequências desse processo, embora se ocupe de entender o que ocorre quando são 

encontradas dificuldades na elaboração. Ele tem bases no princípio do trabalho de luto, mas se 

expande para explicar como a adaptação desse trabalho acontece O modelo do processo dual 

pode ser entendido, portanto, como uma forma de classificação para descrever maneiras com 

que os indivíduos lidam com a perda de uma pessoa significativa. Dois movimentos estão 

envolvidos nesse processo e são nomeados como orientações, sendo uma voltada à perda e 

                                                             
3 “While the death is permanent and unchanging, the process is not” (SILVERMAN; KLASS, 1996, p 19). 
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outra, à restauração. As duas orientações são consideradas como estressores e relacionadas à 

angústia e ansiedade, mas parte necessária do processo.  

A orientação à perda é o movimento pelo qual o enlutado está focado na perda e 

tentando processá-la. Envolve a procura pela pessoa falecida e o confronto com a perda, a 

intrusão de sentimentos referentes ao não encontro, realocação do vínculo com a pessoa 

falecida, evitação e negação de mudanças. A orientação para a restauração envolve a chamada 

para as mudanças da vida, a realização de coisas novas, afastar-se do luto, negar ou evitar o 

luto, ter novas regras, identidades, relações. 

Esse modelo especifica um processo dinâmico de manejo, um processo regulatório 

de oscilação entre os dois movimentos. Haverá momentos de confrontar aspectos da perda e, 

em outros, evitá-los. Essa oscilação entre eles é necessária para o enfrentamento adaptativo da 

perda, segundo Stroebe e Schut (2008), que ainda relatam que, ao longo do processo de luto, 

os dois processos acontecem, sendo que de forma mais frequente no início com maior ênfase 

no movimento voltado para a perda e posteriormente, no movimento voltado para a 

restauração.     

Para Mazorra (2009), o modelo do processo dual traz um novo olhar para o processo 

de luto, porque defende a oscilação entre os movimentos da perda e da restauração, 

diferentemente do movimento linear como descrito anteriormente. Esse modelo ressalta que o 

movimento de afastar-se da perda é tão importante para o processo de luto quanto sentir o 

pesar.     

Após este aprofundamento sobre o processo de luto, este trabalho focaliza no luto 

especificamente no ambiente do trabalho, visando entender como as pessoas e as organizações 

tem tratado desse tema.  

 

2.4.3 CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADO  

 

Segundo Doka (2002a), a perda frequentemente desafia os constructos, levando a 

uma tentativa de readequação ao mundo anteriormente sabido e construído. Attig (2002) 

complementa dizendo que essa reconstrução requer que o enlutado ajuste suas crenças ou 

interpretações da realidade e reestruture sua maneira de ver o mundo. 
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Esse modelo de buscar um reajuste a um mundo sem a pessoa falecida tem sido 

estudado por autores como Parkes (2009, 1998), Gillies e Neimeyer (2006), Neimeyer (1998), 

Nadeu (1998), que diferem em dar o nome de construção ou reconstrução de significado.  

Neste estudo, será chamado de construção de significado o processo que, por meio da 

reafirmação, do encontro e da construção de significado, possibilita a adaptação do enlutado 

ao mundo que foi transformado com a perda (GILLIES; NEIMEYER, 2006). A escolha pela 

palavra construção se justifica por ser um termo mais amplo e que também corrobora com a 

visão de que a vida humana está em constante transformação, sendo impossível separar o que 

é novo do que já fazia parte do mundo antes da experiência de perda.   

Segundo Nadeau (1998), esse processo dá um sentido para a perda e auxilia o 

enlutado a reconciliar-se com a vida, tendo uma nova visão de mundo. É uma revisão na 

identidade, nas relações sociais, nas relações com o morto e no sistema de crenças (FRANCO, 

2010). Neimeyer (2006a) refere que as perdas podem validar ou fazer ruir as antigas crenças 

das pessoas, exigindo sua revisão. Esse movimento gera angústia e faz emergir a necessidade 

de nomear a perda e atribuir um significado para ela, para possibilitar retomar a vida e criar 

uma nova concepção de mundo. 

O processo de construção de significado proposto por Gillies e Neimeyer (2006) é 

baseado em três mecanismos: fazer sentido, encontrar benefício e mudança de identidade. De 

acordo com esse modelo, o processo de construção de significado é feito por meio da revisão, 

reavaliação, renovação e/ou reconstrução dos modelos de significados anteriores a perda. Esse 

processo produz novas estruturas de significado pós-perda, pelas quais o enlutado vê o mundo 

de uma forma nova. Esses novos significados serão benéficos ao enlutado se aliviarem a 

angústia e se forem integrados a sua visão de mundo. Caso não tenham esses efeitos, o 

enlutado continua em sua busca por significados e estes não diminuem o pesar.  

Essa ruptura com o antigo sistema de crença do enlutado não precisa ser 

necessariamente avassaladora. Segundo Tedeschi et al (1998), pode acontecer que uma nova 

visão de mundo mais adaptada seja construída a partir dessa quebra, favorecendo um 

movimento de transformação e crescimento.  

A dor da perda é o disparador que pode iniciar a procura por significados ou um sinal 

de um encontro provisório de sentido para a morte.  Após a vivência da morte, as estruturas de 

significado anteriores são revistas e o mundo é visto de outra forma, se a perda tiver rompido 

com o sistema anterior de crenças desse enlutado. Construir um novo significado é, portanto, 
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o principal processo enfrentado pelos enlutados (NEIMEYER, 1998; NADEAU, 1998, 

PARKES, 2009).  

Nesse sentido, o modelo proposto por Gillies e Neimeyer (2006) considera que cada 

pessoa possui esquemas de significados, semelhantes ao conceito de mundo presumido 

proposto por Parkes (2009), que afirma que, além do pesar, o processo de luto inclui uma 

ameaça à segurança do enlutado, causa importantes mudanças em sua vida e sua família e 

desafia as premissas básicas sobre o mundo. Essas concepções que as pessoas formam sobre o 

mundo são o que ele chama de mundo presumido. Isso orienta os indivíduos, faz com que 

reconheçam o que está se passando e auxilia a planejar um futuro comportamento.  

Quando a morte de alguém significativo acontece, esta pode fazer parte do sistema 

de crenças anterior ou destoar das concepções de mundo prévias do enlutado. As perdas que 

estão de acordo com o mundo presumido de antes da perda podem ser dolorosas, mas as que 

se contrapõem aos esquemas de significados provocam uma dissonância e forçam o enlutado 

a uma busca por novas concepções. Essa mudança é chamada por Parkes (1998a) de transição 

psicossocial. 
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3. LUTO E TRABALHO  

 

O conceito do trabalho sofreu modificações ao longo da história, o que é 

compreensível porque as necessidades laborais também se modificaram. Segundo Pochmann 

(2004), na Grécia Antiga o trabalho possuía um sentido pejorativo, era realizado por escravos 

e indicava que o individuo que o exercia não tinha suas necessidades de vida atendidas. 

Apenas no segundo milênio é que o trabalho ganhou conotações positivas, até alcançar o 

requisito de cidadania no século XX.   

Morin et al (2011, p. 282) definem  trabalho na atualidade como “uma atividade pela 

qual a pessoa se insere no mundo, exerce diversos de seus talentos, se define, realiza muito de 

seu potencial e cria valor, propiciando-lhe, como retorno, sentimentos de desempenho e 

eficácia pessoal”.  Prosseguem os mesmos autores, considerando que por meio de seus 

resultados e de se sentir útil, o trabalho demonstra a existência, promove reconhecimento 

tanto de si como de outras pessoas. Promove rotina e cotidiano, e faz parte da construção do 

mundo presumido, como conceituado por Parkes (1998). Com o desenvolvimento das 

atividades de trabalho, os indivíduos pouco se deparam com o ócio e a angústia do vazio. 

Em sociedades industriais, como afirmado por Bastos et al (1995), o trabalho tem 

função de estruturante do tempo, dividindo a história pessoal em dias, meses, anos. Além 

disso, é um divisor entre atividade de cunho pessoal e as impessoais e legitimador social de 

algumas fases da vida, como a vida escolar, o trabalho e a aposentadoria.  

No sentido histórico e filosófico, é possível pensarmos o trabalho como forma de 

modificação da natureza e de si mesmo. Essa modificação resulta em produtos importantes 

como a cultura, a ciência (KILIMNIK, 2000). 

A relevância econômica é incontestável, pois é a partir do trabalho que as pessoas 

provem seu sustento e de sua família. Por meio do seu valor financeiro, as pessoas realizam-se 

tanto material quanto emocionalmente (POWERS; RUSSEL, 1993).   

A importância sociológica do trabalho tem sido significativa atualmente, já que 

muitas vezes, o trabalho tem fornecido maior realização a algumas pessoas do que família ou 

comunidades (BERGER, 1983).  Nesse sentido, podemos estabelecer um paralelo entre a 

satisfação do trabalho com os workaholics, estereótipo de pessoas viciadas em trabalho.    
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No campo psicológico, o trabalho contribui para a construção de identidade, de um 

papel social e também auxilia a pessoa a manifestar suas potencialidades e talentos, pois ela 

participa, coopera e produz resultados a partir de si mesma. (LÉVY-LEBOYER, 1994).  

Quanto aos sentidos atribuídos ao trabalho, Morin (2001) cita que as pessoas não 

parariam de trabalhar, mesmo se pudessem viver o resto da vida confortavelmente, porque o 

trabalho traz novas relações com outras pessoas, por fornecer sentimento de vinculação, por 

ter alguma atividade, para evitar o tédio e para ter um objetivo na vida. Examinando essas 

colocações, pode-se perceber que o aspecto relacional e de vinculação tem valores 

significativos para as pessoas no seu ambiente de trabalho.  

Muitas vezes, é o local onde grande parte das pessoas passa a maior parte de seu dia 

e estabelecer vínculos positivos nesse local, auxilia o bem-estar. O conceito de base segura, de 

Bowlby (1998) pode ser aplicado ao ambiente de trabalho, se as relações construídas tem 

afeto e são propulsoras do crescimento pessoal e profissional. Mazza (2010), em seu estudo 

sobre estresse e enfrentamento e sua relação com a qualidade de vida do trabalhador, reitera 

essa afirmação para as relações sociais estabelecidas no local de trabalho. Segundo a mesma 

autora, o trabalhador é muitas vezes atendido em demandas subjetivas no espaço social 

construído nessas relações.  Na pesquisa Perfil da Juventude Brasileira realizada pelo Instituto 

Cidadania (2003), foi percebido que os jovens relacionam trabalho com satisfação da 

necessidade, garantia da independência, autorrealização e crescimento. Considerando esses 

dados, percebe-se que o trabalho tem um fator importante na estruturação da identidade e 

como fonte de desenvolvimento. 

A escolha de uma ocupação norteia a vida porque o trabalho e sua remuneração são a 

base para a vida adulta e para as tarefas pertinentes a etapas do ciclo vital, como a construção 

de uma família, aquisição de bens e planos para o momento do envelhecimento (ERICKSON, 

1998). 

 

3.1 O PROFISSIONAL 

 

A escolha de uma profissão é um tema de interesse de diversas áreas do 

conhecimento. Essas podem ser agrupadas em três grandes segmentos: teorias não 

psicológicas, teorias psicológicas e teorias gerais. As teorias não psicológicas entendem que 
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fatores externos ao trabalhador dirigem esse processo, não mencionando uma participação 

efetiva do indivíduo. As teorias psicológicas analisam fatores internos das pessoas ao 

escolherem suas profissões, dando ao trabalhador papel ativo nesse movimento e questões 

socioeconômicas e culturais tem papel secundário. Por sua vez, as teorias gerais buscam o 

entendimento da escolha profissional por fatores psicológicos e pelas questões 

socioeconômicas e culturais, sem sobrepor algum dos fatores ao outro (BOCK, 2013).  

A partir de uma visão sistêmica, a postura assumida na presente pesquisa acredita 

que as pessoas realizam sua escolha profissional a partir de questões psicológicas assim como 

socioeconômicas e culturais. As pessoas têm necessidades próprias, que Chiavenato (2010) 

chama de desejos, aspirações, objetivos individuais ou motivos. Essas necessidades humanas 

são forças internas que movimentam as pessoas e influenciam seus pensamentos e direcionam 

seu comportamento, isto é, a motivação. No trabalho, esse é um elemento extremamente 

significativo para o desempenho do profissional. Chiavenato (2010, p 247) completa: 

“desempenhar significa cumprir uma tarefa ou obrigação, exercer uma função ou papel na 

organização, cumprimento, exercício, atuação, execução”. O desempenho profissional é o 

resultado do estado motivacional e do esforço do indivíduo na realização das tarefas para 

alcançar seus objetivos.  

De acordo com isso, o termo desempenho profissional é utilizado na presente 

pesquisa como a forma com que o trabalhador avalia seu conjunto de características ou 

capacidade de comportamento e rendimento de um trabalhador comparado às suas metas, 

requisitos ou expectativas previamente definidos.  

Na presente pesquisa utiliza-se também a percepção do profissional sobre seu 

desempenho sem nenhuma forma de avaliação mais objetiva, como, por exemplo, medidas de 

avaliação de desempenho usadas no ambiente de trabalho. Essa percepção pode ser 

semelhante à realidade objetiva, mas frequentemente existem diferenças que podem ser 

observadas. Isto se justifica porque o comportamento das pessoas se baseia na forma como 

elas percebem o mundo e não na realidade em si. Diz Robbins (2005, p. 104): “o mundo 

importante para o comportamento é o mundo na forma em que é percebido”. Este 

posicionamento é fundamental para o presente no que se refere a forma de percepção do 

enlutado sobre seu desempenho no trabalho. 
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3.2 O ENLUTADO NO AMBIENTE DE TRABALHO  

 

Mendes (1995) conta como, a partir do começo do século 20, com a implantação dos 

princípios tayloristas, percebeu-se a necessidade de estudar mais amplamente o impacto do 

trabalho sobre os processos psíquicos de seus executores. Com o desenvolvimento de linhas 

de produção e com o desenvolvimento industrial e a acentuada divisão entre a concepção e a 

realização do trabalho que se traduzia em enormes jornadas de trabalho, ritmo acelerado de 

produção, fadiga, automação dos processos, não participação no processo produtivo e 

parcelamento de tarefas, inúmeros prejuízos foram causados à saúde física e mental dos 

trabalhadores.  

O trabalho no século 21 tem apresentado significativas mudanças. A influência da 

tecnologia em constante aprimoramento, a disponibilidade de viagens aéreas, a instabilidade 

do emprego e os papéis familiares em mudança tem feito as empresas repensarem suas 

políticas para manter profissionais.  

Kodanaz (2015) destaca que a sociedade móvel, as mídias sociais, o envelhecimento 

da sociedade, as famílias exercendo cuidados no luto antecipatório como desafios sociais 

atuais que repercutem no trabalho, como explicado a seguir.  

Hoje, em busca de melhores condições de moradia, de boas escolas, as famílias 

moram afastadas de suas famílias de origem, e isso é o considerado como sociedade móvel 

por Kodanaz (2015). Quando há uma crise familiar, os funcionários, muitas vezes, precisam 

se afastar de seu trabalho para prestar assistência a seus entes queridos.  Quanto às mídias 

sociais, as notícias são postadas e em poucos segundos ganham o mundo. Quando é uma 

notícia inesperada é recebida, o profissional em questão pode precisar de algum tipo de 

auxílio naquele momento. A força de trabalho teve mudanças por conta da economia. Existem 

pessoas que permanecem trabalhando até 70 anos ou mais, e caracteriza uma sociedade que 

está envelhecendo. Essa força de trabalho reforça a porcentagem de empregados que sofrerão 

a morte de um ente querido durante o período produtivo.  

Com o aumento da expectativa de vida, uma população mais envelhecida e com a 

diminuição da segurança financeira, ser um cuidador é o trabalho mais desafiador emocional e 

fisicamente que uma pessoa pode ter, e essa demanda tem crescido consideravelmente, 

demonstrando a mudança de famílias sendo cuidadoras. Há ainda o luto antecipatório, quando 
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um empregado ou um ente querido é diagnosticado com uma doença em estágio terminal. Isso 

vai impactar de forma significativa o engajamento do profissional no seu trabalho.  

Além disso, a fronteira entre trabalho e vida pessoal tem tido uma linha divisória 

tênue.  Por conta da criação de organizações globais o mundo empresarial nunca dorme.  A 

tecnologia da comunicação permite que as pessoas trabalhem em qualquer horário e em 

qualquer lugar e as empresas estão pedindo que seus funcionários trabalhem mais tempo 

(ROBBINS, 2005).       

A tecnologia da comunicação permite que as pessoas trabalhem em qualquer horário 

e em qualquer lugar e as empresas estão pedindo que seus funcionários trabalhem mais tempo. 

As organizações globais não deixam o mundo empresarial dormir, e a fronteira entre trabalho 

e vida pessoal tem tido uma linha divisória tênue (ROBBINS, 2005). 

Se em uma condição cotidiana, o trabalho pode ser favorecedor ou dificultador do 

desenvolvimento de seu executor, em uma situação de luto do trabalhador essas possibilidades 

também são verdadeiras. Sendo assim, como a experiência humana de morte de um ente 

querido é considerada no ambiente de trabalho? O primeiro ponto de discussão é sobre as leis 

que regulamentam o trabalho em situações de morte.  

  

3.2.1 LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

    

No Brasil, a legislação que rege o trabalho é a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Segundo a lei, o empregado que trabalhar com registro em carteira profissional pode se afastar 

do trabalho sem prejuízo no salário por 2 dias consecutivos depois da morte de alguém da 

família. 

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 
salário: 

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, 

descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e 

previdência social, viva sob sua dependência econômica (BRASIL, 2011, p. 800). 

 

Essa lei data de 1967, quase 50 anos atrás. Nesse Brasil do passado outras 

configurações familiares ainda não eram comuns e muito menos aceitas.  O Projeto de Lei 

7.347/10 previa a ampliação para cinco dias úteis o período em que o funcionário poderia se 

ausentar do trabalho por conta da morte de um familiar. Entretanto, ele foi rejeitado na 
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Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados em 

setembro de 2012. Uma das justificativas da relatora na comissão diz que  nossa sociedade, o 

próprio conceito de velório mudou, bem como as facilidades de deslocamento. No projeto 

(PLS 59/2014) previu-se que o trabalhador poderia se ausentar por até oito dias, igualando aos 

servidores públicos. 

O tempo de afastamento do trabalho pode variar para mais de acordo com a 

convenção coletiva da categoria profissional ou, ainda, com regras estabelecidas por cada 

instituição privada. Aos servidores públicos são assegurados 8 dias corridos de licença por 

ocasião do falecimento do cônjuge, filhos, pai, mãe e irmãos. Aos professores são assegurados 

9 dias corridos. 

A lei ainda deixa dúvidas quanto ao que é ascendente e descendente. Pode-se pensar 

que como ascendente são consideradas as pessoas da linha anterior, da qual o indivíduo 

ascende, como pais, avós, bisavós. Como descendente então, seria a linha posterior, a prole: 

filhos, netos e bisnetos. 

Será possível precisar por quanto tempo é necessário o afastamento do trabalho após 

a perda de um ente querido?  

A inserção na lei representa um sinal de que a perda é reconhecida no Brasil, mas 

também é necessário salientar que nem todas as perdas são reconhecidas como possíveis de 

afastamento. Na lei brasileira, o direito ao pesar está vinculado à consanguinidade, e não há a 

consideração sobre outros membros da família, ou sobre outras formas de vinculação.  

Essa questão de não existirem na lei outras formas de vinculação pode fazer com que 

as perdas e/ou o enlutado não sejam reconhecidos como vivendo a experiência do luto e todas 

as reações que dizem respeito a ela. Como mensurar o grau da perda de um primo, que pode 

ser mais íntimo de que um irmão de sangue? Como assegurar a um homossexual que ainda 

não tenha uma relação regulamentada o direito a se afastar do trabalho depois da perda de um 

companheiro? 

A falta de uma regulamentação específica faz com que os trabalhadores, ao invés de 

terem direitos, dependam de uma política mais compassiva da empresa ou de líderes mais 

flexíveis e sensíveis. O enlutado se sente exposto neste contexto, tendo que, por exemplo, 

falar sobre questões pessoais.   
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Ainda pode-se ter um cenário menos acolhedor as necessidades de um enlutado. 

Mais difícil seria se uma pessoa enlutada, mesmo sem condições de voltar ao trabalho, tivesse 

que fazê-lo pelo receio de ser demitido ou de ter faltas e ser descontado em seu salário. Esses 

casos não são poucos nos quadros gerais das empresas. Alguns buscam auxílio médico para 

serem afastados por transtornos como depressão e podem ser estigmatizados como pessoas 

com questões emocionais importantes.  

É importante destacar que nem todo luto e nem toda perda causa um sofrimento que 

requeira afastamento do trabalho. O luto também pode ser gerador de transformações 

positivas, de crescimento pessoal. Quando isso não acontece dessa forma, pode haver o 

desenvolvimento de complicações para o processo de luto.  

 

3.3 A PESSOA ENLUTADA E TRABALHO  

 

O ambiente empresarial raramente reconhece que o luto está presente no ambiente de 

trabalho (VICKERS, 2009; HAZEN, 2009).  Essa falta de reconhecimento do luto, de 

entendimento sobre o processo e as noções falhas não facilitam o retorno do enlutado ao seu 

ambiente de trabalho e podem dificultar o desenvolvimento do processo de luto. Casellato 

(2005) adverte que o luto não reconhecido pode ser vivido negativamente no nível 

intrapsíquico, muitas vezes com sentimentos de vergonha, culpa, raiva e medo.      

A visão da inteligência emocional tem sido importante para uma mudança de atitude 

nas empresas, que tradicionalmente disseminavam que sentimentos e inteligência eram 

opostos e mutuamente excludentes (CHARLES-EDWARDS, 2005). Essa ideia buscava 

afastar os sentimentos do ambiente de trabalho porque estes impediriam os profissionais de 

pensarem de forma lógica e clara. Segundo o mesmo autor (CHARLES-EDWARDS, 2005, p. 

153-154), algumas cadeias de pensamento tem proporcionado essa mudança de visão:  

- Sentimentos estão intimamente relacionados à energia, entusiasmo e motivação 

necessários no trabalho; 

- Entre sentimentos e intuição, podem existir importantes informações que seria 

imprudência ignorar em um negócio; 

- A inteligência emocional é geralmente um ingrediente essencial para a construção 

de boas relações no trabalho;  
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- Sentimentos são parte da vida humana e merecem ser validados assim como 

manejados, ao invés de menosprezados.  

O primeiro desafio das empresas é aceitar que seus funcionários passarão por esta 

experiência e então buscar entendimento sobre o tema é de vital importância tanto para o 

enlutado como para a instituição.  

 

3.3.1 A INSTITUIÇÃO EM FOCO 

  

O fator humano tem sido cada vez mais considerado no ambiente organizacional e 

tem sido um conceito bem estabelecido como princípio de gerenciamento (CHIAVENATO, 

2010). Na prática, muitas empresas utilizam esse discurso e pouco realizam de atividades 

voltadas ao bem-estar de seus funcionários. 

Parte de seu bem-estar é ser reconhecido como pessoa que vive um momento de 

perda e que carrega emoções e sentimentos, os quais não conseguirá deixar do lado de fora do 

ambiente de trabalho. Corr (2002) refere que é preciso reconhecer os desafios vividos pela 

pessoa enlutada quanto à perda de seu mundo presumido, valorizar seus esforços para 

enfrentá-los e perceber que a luta ainda existe.  

Thompson (2009) propõe que haja distinção na tipologia das organizações para que 

sejam entendidas questões pertinentes ao tema do luto. Os quatro tipos de organizações 

descritos pelo autor para entender a complexidade do tema morte e luto são:  

a) Foco primário: organizações nas quais a perda e o luto são o foco principal, 

onde elas fazem parte da rotina de trabalho, como empresas funerárias, cemitérios, hospices. 

Os profissionais desses locais devem ter treinamento para lidar com questões emocionais 

pertinentes a um momento como esse, além de desenvolverem seus rituais e métodos de 

manejo para as emoções intensas que podem surgir em seu trabalho.    

b)  Foco central: locais cujo foco principal não é a morte, mas ela pode ocorrer 

com frequência, como instituições de saúde, serviços de emergência, casas de repouso. Uma 

resposta apropriada a esse momento delicado vai depender do treinamento recebido sobre 

auxiliar os enlutados e sobre lidar com as próprias emoções decorrentes do evento.  
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c) Foco contínuo: Um grau abaixo das instituições que tem foco central no que 

concerne a perda e o luto. O autor coloca principalmente nesse patamar as organizações de 

assistência social onde a morte e questões relacionadas. 

d) Foco periódico: basicamente é possível incluir todas as organizações porque 

elas são compostas por pessoas e pessoas, em algum momento da vida, passarão por perdas.  

Considerando essa tipologia, o importante é preparar as organizações para lidarem 

com questões relativas ao luto, porque a questão não é se terão que se deparar com isso, mas 

quando e como. 

É importante considerar que outras perdas também impactam o cotidiano do trabalho 

como adoecimento, divórcio, mas na presente pesquisa o foco está restrito a perda por morte 

de um ente querido. A este respeito, Thompson (2009, p 31) disse: “a morte pode ser 

significativa para o ambiente de trabalho, mesmo que ela não ocorra no ambiente de 

trabalho”. 

O mesmo autor (THOMPSON, 2009) ressalta ainda que quando questões que 

envolvem o luto são manejadas de forma ineficiente e inapropriada, o ambiente de trabalho 

pode sofrer impactos, como: ausências por questões de saúde; redução na quantidade e 

qualidade do trabalho, redução da confiança do trabalhador; dificuldades de concentração e 

memória, conflitos entre colegas, com superiores ou mesmo com clientes; tensões; ofensas às 

tradições; além de abuso de substâncias.  

É possível que as organizações se preparem para oferecer suporte a seus profissionais 

enlutados por meio de políticas e procedimentos que se baseiam na cultura organizacional. 

Esta se define como um sistema de valores compartilhados pelos membros de uma 

organização que diferencia essa organização das demais. “É, em última análise, um conjunto 

de características-chave que a organização valoriza” (ROBBINS, 2005, p 375). Uma empresa 

que, em sua cultura valoriza o profissional, busca proporcionar desenvolvimento deste de 

forma integral, valorizando suas potencialidades pode ter o entendimento de que a vida 

emocional do trabalhador influencia em seu desempenho (CHIAVENATO, 2010).  

Resta entender que cultura organizacional não é satisfação do profissional. Cultura é 

entendida como a maneira pela qual os funcionários percebem as características da empresa, 

sem relação com gostarem ou não delas. Satisfação procura medir a resposta afetiva ao 

ambiente de trabalho. Refere-se à maneira como os funcionários se sentem em relação às 
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expectativas da organização, às práticas de recompensa e outros aspectos (ROBBINS, 2005, 

p. 376).  

Uma forma de cuidado que tem sido observada é a criação dos programas de 

assistência ao empregado. O termo em inglês é “employee assistance program (EAP)”. 

Muitas empresas já realizam esse serviço tanto no Brasil como em outros países.   

“EAP é um programa de benefício ao empregado oferecido por muitos empregadores 

com a intenção de auxiliar empregados que estejam passando por dificuldades que afetem o 

seu desempenho no trabalho, seu bem-estar ou sua saúde” (KODANAZ, 2015, p. 25). Ele 

pode ser interno ou externo e operar de diversas formas baseadas nos serviços oferecidos, mas 

geralmente oferecem aconselhamento de curto prazo e encaminhamento para serviços de 

referência. Normalmente, quanto a morte e luto, o programa pode oferecer serviço de 

aconselhamento, literatura sobre o assunto e encaminhamento. O programa deve assegurar a 

confidencialidade e, por isso, não colocar em risco o emprego do trabalhador.  

Mesmo sendo ainda um programa pouco usado nas organizações, o fato de ele existir 

já é um importante passo no reconhecimento das necessidades dos trabalhadores. A satisfação 

no trabalho e suas consequências têm grande importância, pois para as organizações pode 

auxiliar na eficiência, produtividade, qualidade das relações de trabalho, níveis de 

absenteísmo e de turn-over e comprometimento, assim como em seus possíveis impactos 

sobre a saúde e bem-estar dos trabalhadores (MORIN et al, 2011, p. 281). 

Como citado por Charles-Edwards (2005, p. 157): “se você deseja um suporte de 

corpo e alma da equipe ao trabalho e a companhia, esse comprometimento precisa ser 

recíproco”.  

Além de uma política sensível, é necessário que as pessoas nesse ambiente estejam 

atentas ao profissional enlutado. É importante que o foco também seja a preparação de líderes 

e gerentes para reconhecerem e auxiliarem seus subordinados que estejam enlutados.  

 

3.3.2 O LÍDER OU GERENTE EM FOCO 

 

Um gerente ou um líder de equipe é um papel chave. É a ligação mais próxima da 

empresa com o funcionário. Normalmente é quem faz as regras serem cumpridas, quem faz as 

comunicações, demonstra o desempenho e as expectativas sobre o trabalhador.  
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Hazen (2009) enfatiza que os gerentes são as primeiras pessoas que devem perceber 

os sintomas do luto. Eles podem simpatizar ou não com o profissional, mas podem decidir 

abordar esse assunto de forma cuidadosa, independente de afinidades. Devem perceber o que 

está acontecendo com o trabalhador e agir segundo as necessidades destes, dentro das 

possibilidades da empresa. A autora ainda afirma que para fornecer suporte, eles devem: 

reconhecer os sintomas, refletir sobre estes sintomas, agir e educar. É necessário que quanto 

ao reconhecimento dos sintomas, eles percebam que as demandas do trabalho normalmente 

competem com o luto. Educar os líderes para que saibam que comportamentos como raiva e 

choro sem controle podem fazer parte do processo, e que se concentrar pode ser uma tarefa 

árdua, pode fazer uma diferença significativa no reconhecimento do luto e no desenrolar de 

seu processo.  

Refletir sobre as possíveis reações de luto que são compatíveis significa compara-las 

com aquelas que são incompatíveis com o ambiente de trabalho e as tarefas exigidas de seu 

subordinado. Por exemplo, colocar uma pessoa que perdeu um familiar para operar máquinas 

que coloquem em risco a vida não deve acontecer.  

Agir é, usando como exemplo o caso citado acima, realocar durante um período um 

operador de máquinas para uma função em que não exista risco à vida ou a sua integridade 

física. É minimizar possíveis efeitos nocivos do trabalho ao momento de vida do trabalhador.  

Quando um líder exercer a função de educar os outros empregados sobre os 

sintomas, ritmos e o processo do luto, ele pode também auxiliar seus subordinados a 

responder de forma apropriada ao colega que está em sofrimento.   

É importante que o gerente ou o líder da empresa esteja atento às necessidades do 

profissional enlutado e maneje o que for possível para atendê-las (CHARLES-EDWARDS, 

2005). Chegar a um ponto que seja viável para a empresa e que dê o suporte necessário ao 

enlutado, sem menosprezar também suas capacidades e vontades, pode auxiliar o enlutado em 

seu processo de luto.  

 

3.3.3 O COLEGA EM FOCO 

 

A relação que se desenvolve entre os membros de uma equipe de trabalho se 

assemelha a relação entre membros de uma família. Assim como há famílias funcionais e 
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disfuncionais, pode-se estabelecer um paralelo entre equipes. Times podem favorecer o 

crescimento, por meio de correr riscos e se desenvolver e ainda fornecer uma base segura para 

que o empregado tenha local para se segurar. Um modo disfuncional seria tornar o ambiente 

inseguro e ameaçador, de acordo com Charles-Edwards (2005).  

O importante é perceber como essas relações estão se desenvolvendo e favorecer um 

ambiente de cooperação e empatia com o profissional enlutado, mesmo que nem sempre seja 

uma tarefa simples em um ambiente competitivo como o do trabalho. A empatia é buscar o 

entendimento da forma como esse funcionário vê o mundo, a morte e o luto, sem menosprezar 

o evento e nem as capacidades do enlutado em lidar com ele.  

No contexto organizacional, a empatia tem sido percebida como uma prática para a 

consolidação de uma boa relação entre os funcionários (CHARLES-EDWARDS, 2005).  A 

empatia promove uma cultura organizacional mais afetiva.  

Nesse sentido, é importante salientar que as relações construídas no ambiente de 

trabalho com gerentes e colegas são parte importante da vida de trabalhadores nos dias atuais 

e, com isso, favorecer que essa rede seja suportiva ao enlutado, poder ofertar um ambiente 

curador, assim como uma ligação ao presente e esperança para o futuro (O’CONNOR, 2010; 

HAZEN, 2009). “O trabalho pode ser uma forma de encontrar sentido na perda e manter uma 

conexão com a pessoa que faleceu4” (HAZEN, 2009, p. 295, tradução nossa).   

É comum e frequente o desenvolvimento de relações de amizade no ambiente de 

trabalho. É nele que outras relações mais formais acontecem, que trazem adaptações a serem 

realizadas por mudanças nas circunstâncias sociais, nos fazem responder a desafios e onde 

aprendemos sobre o mundo e, muitas vezes, sobre nós mesmos (CHARLES-EDWARDS, 

2005).  O trabalho é uma comunidade da qual o trabalhador se insere e participa e que, como 

um grupo social, pode influenciar o processo de luto. 

Percebendo a importância de valorizar os profissionais como um todo, tem surgido 

um movimento que busca aliar cultura organizacional e espiritualidade. A espiritualidade no 

ambiente de trabalho reconhece que as pessoas tem uma vida interior que alimenta e é 

alimentada por um trabalho com significado, realizado dentro de um contexto de comunidade. 

Apesar de ser um tema novo e as pesquisas serem ainda incipientes, identificaram-se cinco 

                                                             
4 “Work can be a way to find meaning in a loss and maintain a connection with the person who died” (HAZEN, 

2009, p. 295).  
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características culturais evidentes nessas organizações. São elas, de acordo com Robbins 

(2005):  

1) Forte sentido de propósito: a construção da cultura da empresa em torno de um 

propósito significativo. Os lucros, embora importantes, não são o valor essencial da empresa. 

Um exemplo é a empresa com cunho social.  

2) Foco no desempenho individual: valoriza-se o ser humano, criam-se culturas 

onde as pessoas possam aprender e crescer continuamente.  

3) Confiança e respeito: empresas caracterizadas pela confiança mútua entre os 

membros, honestidade e transparência. 

4) Práticas humanistas de trabalho, com implementação de práticas humanistas 

como esquema flexível de horários, sistemas de recompensas coletivos ou organizacionais, 

limitação de status e de diferenças salariais, garantia de direitos trabalhistas, autonomia dos 

funcionários e estabilidade no emprego.  

5) Tolerância com manifestação de funcionários: não há impedimento da 

expressão das emoções de seus funcionários. As pessoas podem ser autênticas, expressar seu 

humor e sentimentos sem medo de reprimenda ou culpa. 

Apenas uma pequena parcela das empresas emprega esse modelo. Algumas delas são 

Southwest Airlines, Hewlett-Packward, Men’s Wearhouse, segundo Robbins (2005). Críticas 

têm surgido a respeito desse movimento. Existe como uma empresa impor a seus funcionários 

valores espirituais? São compatíveis a espiritualidade e a lucratividade? (ROBBINS, 2005, p 

389-391)  

 

3.4  OS CUSTOS DO LUTO 

 

No ambiente organizacional é obrigatório se pensar em custos. Quanto ao processo 

de luto, também é possível que se façam considerações sobre gastos causados por processos 

de luto vividos por trabalhadores.  

Segundo o IBGE morreram 99.995 pessoas no Brasil no ano de 2013. Considerando-

se 4 enlutados por cada morte, encontraram-se cerca de 399.980 enlutados no país naquele 

ano. Se forem considerados outros tipos de luto, como por rompimentos de vínculos, 
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mudanças de cidade, estado, adoecimento, entre outros, obtém-se então, um número ainda 

maior. Boa parte desses enlutados se encontra em idade produtiva e em condições normais de 

trabalho, o que leva a pensar nos impactos do luto no cotidiano dessas pessoas e no das 

organizações em que trabalham. 

O The Grief Recovery Institute® relata um significativo reflexo financeiro com a 

estimativa que “o luto escondido possa levar empresas a perdas financeiras de 

aproximadamente U$75,1 bilhões de dólares anualmente nos Estados Unidos5” (HAZEN 

2009, p.290, tradução nossa). O mesmo instituto considera que 1 entre 4 funcionários estarão 

enlutados em  algum momento, e o custo financeiro da perda de um membro da família, 

colega de trabalho, amigo ou animal de estimação é de U$46,9 bilhões de dólares, segundo 

dados veiculados no ano de 2003, de acordo com o Good Grief Center (2011).    

A perda de entes queridos de trabalhadores soma 2,4 milhões de pessoas nos Estados 

Unidos a cada ano. Estima-se que essas mortes custem cerca de 38 milhões de dólares a 

empresas onde estes enlutados trabalham. O sentimento de tristeza, por qualquer causa e não 

especificamente por luto, custa mais de 75 bilhões de dólares por ano em termos de redução 

de produtividade, aumento de erros e acidentes segundo Zalow (2002, apud ROBBINS, 2005, 

p 96).  

Em pesquisa recente, Fox, Cacciatore e Lacasse (2014) examinaram as 

consequências econômicas depois da perda de um filho e encontraram substanciais perdas de 

produtividade. Os custos associados à perda de produtividade no trabalho (presenteísmo) 

prevalecem sobre os custos do absenteísmo.  

O absenteísmo é o não comparecimento do funcionário ao trabalho. Pesquisa de 

Robbins (2005) mostrou que o custo médio dessas ausências gira em torno de 749 dólares por 

funcionário nas empresas norte-americanas. Essas faltas geram ainda perda de produtividade, 

aumento de custos pelo uso de horas-extras e por contratação de funcionários temporários 

para que as faltas sejam cobertas.  

O presenteísmo, por sua vez, é a presença física da pessoa no seu ambiente de 

trabalho, sem que ela tenha concentração para exercer suas atividades laborais. Isso pode 

acontecer por diversos motivos, como condições de queda na saúde física e/ou e emocional, 

                                                             
5 “Grief counselors at Grief Recovery Institute® estimated that hidden grief can lead to financial losses for 

companies –as much as $75 billion annually in the United States” (HAZEN, 2009, p 290) 
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lembrando que a atual competitividade dos ambientes corporativos podem favorecer essa 

prática (BORGES, 2013).         

Como visto, nem sempre é claro a forma como um luto pode gerar consequências ao 

trabalho de um indivíduo. Tampouco é simples entender como o processo de luto pode 

influenciar o desempenho de uma pessoa em sua atividade laboral.  Por isso, a presente 

pesquisa buscou analisar reações e sintomas característicos de um processo de luto e se estes 

têm efeito sobre o desempenho profissional dessas pessoas.   



50 
 

4  MÉTODO  

 

Para a realização desse estudo foi utilizado o método misto, combinado a partir de 

dados qualitativos e quantitativos, por promover uma construção da realidade de forma mais 

elaborada e completa, com base na ideia que “a realidade social é o próprio dinamismo da 

vida individual e coletiva com toda a riqueza de significados que transborda dela” (MINAYO, 

2010, p. 42).  

Enumerar fatos é uma possibilidade porque indivíduos e sociedade contem em si 

elementos de homogeneidade e regularidades. Segundo Minayo (2010), a pesquisa 

quantitativa busca essa regularidade e faz a junção das dimensões de extensividade e de 

intensidade inerentes aos processos humanos, que se aplica à presente pesquisa.  O modelo 

quantitativo tem como objetivo demonstrar indicadores e tendências, ou produzir modelos 

teóricos de alta abstração com aplicabilidade prática. Por sua vez, o método qualitativo é o 

que objetiva estudar a história, as relações, representações, crenças, percepções e opiniões dos 

participantes, que são produtos da relação do ser humanos com o que vivem, constroem, 

pensam e sentem. 

A abordagem de um método misto está relacionada com o “entendimento de que nos 

fenômenos sociais há possibilidade de se analisarem regularidades, frequências, mas também 

relações, histórias, representações, pontos de vista e lógica interna dos sujeitos em ação” 

(MINAYO, 2010, p 63), visão que buscamos com a presente pesquisa.   

Segundo Creswell (2007), o método misto é a técnica que baseia suas alegações de 

conhecimento em elementos pragmáticos. Emprega estratégias de investigação que envolvem 

coleta de dados simultânea ou sequencialmente para melhor entendimento do problema de 

pesquisa. Os dados coletados têm informações tanto numéricas quanto de texto, para a 

obtenção de um banco de dados com elementos quantitativos e qualitativos.    

A escolha desse método supõe que os métodos qualitativos e quantitativos têm muito 

a oferecer ao processo científico do estudo do luto e que eles podem ser complementares, 

articulando o único e singular de cada experiência humana de perda ao que coletivamente se 

percebe no processo de luto.  
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4.1  PARTICIPANTES 

 

Os participantes responderam voluntariamente a pesquisa via internet. Do total de 52 

questionários, 34 foram utilizados para a coleta de dados, uma vez que 16 se encontravam 

fora dos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Participaram homens e mulheres, com 

idades entre 21 e 60 anos.  

O número de participantes foi definido como sendo, no mínimo, 30 conforme 

orientação da Professora Yara P. S. Castro, do Departamento de Estatística da Pós-Graduação 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Essa quantidade é considerada significativa 

para um enfoque quantitativo, possibilitando correlações estatísticas de testes paramétricos e 

não paramétricos, e para aprofundamento dos casos.    

 

Critérios de inclusão: 

a) a morte do ente querido deveria ter ocorrido entre 3 a 60 meses anteriores a 

data da participação na pesquisa; 

b) o participante da pesquisa deveria estar trabalhando na época da morte do ente 

querido, para que pudesse perceber se houve efeitos dessa experiência em seu desempenho 

profissional; 

c) o participante deveria ser residente da região metropolitana de São Paulo, para 

que, caso houvesse necessidade de atendimento psicológico, este pudesse ser realizado pelo 

LELu – Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo; 

d) o participante deveria ser maior de 18 anos, por poder responsabilizar-se 

legalmente por participar da presente pesquisa.  

 

Critérios de exclusão: 

a) a morte do ente querido tivesse ocorrido em um tempo menor do que 3 meses 

ou maior do que 60 meses da data de preenchimento do questionário;  

b) ocorrência de perdas múltiplas relacionadas no campo de tempo decorrido da 

morte, sem a priorização de alguma delas; 
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c) não declaração do tipo de relação com a pessoa falecida; 

d) questionários duplicados, possíveis de serem percebidos e/ou pela hora de 

preenchimento, iniciais do nome do participante e grau de parentesco com a pessoa falecida; 

e) questionários que não foram terminados pelo participante.   

  

4.2 PROCEDIMENTO  

 

Plataforma Virtual 

A coleta de dados foi realizada de forma virtual. A escolha dessa forma de coleta se 

deu porque a internet é um meio pelo qual as pessoas têm interagido socialmente e ela 

proporciona acesso a amostras que estão além do alcance dos outros tipos de métodos 

utilizados em pesquisas em Psicologia (STROEBE; VAN DER HOUWEN; SCHUT, 2008). 

Segundo esses autores, a pesquisa na internet sobre o tema luto pode ter como vantagem 

acessar indivíduos que se isolaram socialmente e que poderiam não querer responder a uma 

pesquisa que fosse coletada pessoalmente.    

Além disso, a internet possibilita uma coleta informatizada, que além de economizar 

tempo, pode gerar uma amostra maior e mais distante fisicamente do pesquisador.  É uma 

forma de coleta financeiramente barata e que a qualidade dos dados é potencialmente boa 

porque sua entrada é automática, sem intervenção humana (STROEBE; VAN DER 

HOUWEN; SCHUT, 2008).     

Para isso, foi elaborado um questionário na plataforma virtual Google Drive.A 

elaboração online do instrumento foi feita pela pesquisadora. Os passos para sua inserção na 

plataforma virtual, com suas respectivas imagens ilustrativas, seguem:  
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1. Acesso do Google Drive por meio do endereço eletrônico 

 

 

 

2. Inserção do login de usuária da pesquisadora 
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3. Inserção da senha de usuária da pesquisadora 

 

 

 

4. Na página do Google drive, criação de novo formulário.  
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5. Criação do formulário, inserindo inicialmente o texto do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.  

 

 

 

6. Escrita do aceite do Termo de Consentimento livre e esclarecido e escolha  

desse item como pergunta obrigatória que, se não fosse respondida, impedia o participante da 

pesquisa em continuar o questionário. 
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7. Escrita e confecção das perguntas referentes ao questionário propriamente dito.  

 

 

 

8. Alteração do tema de fundo do questionário para que este tivesse um aspecto 

estético apropriado ao tema da pesquisa.  
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9. Conferência e aprovação do questionário em sua versão publicada, que seria 

vista pelos participantes da pesquisa.  

 

 

 

4.3  INSTRUMENTO 

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário estruturado com 

perguntas fechadas e abertas sobre o enlutado, seu trabalho e sua perda. 

A primeira parte do instrumento era a aceitação da participação na pesquisa por meio 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (ANEXO A). Foi criada uma 

pergunta obrigatória em que o participante declarava aceitar participar da pesquisa, ter 

perdido um ente querido de 3 meses a 5 anos antes daquela data, que estava trabalhando na 

época da perda, que tinha mais de 18 anos e era residente na região metropolitana de São 

Paulo. Esse cuidado foi tomado para que o participante apenas respondesse o questionário, 

caso tivesse aceitado participar da pesquisa. Então, após sua aceitação, ele iniciava o 

preenchimento do questionário (ANEXO A), o instrumento de coleta de dados do presente 

estudo.  

A segunda parte do instrumento era constituída por informações sócio-demográficas, 

como idade, escolaridade, estado civil, entre outras e também abordou questões sobre 
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profissão, sobre quem foi o ente querido falecido, tempo decorrido da perda, afastamento do 

trabalho.   

A terceira parte continha questões fechadas sobre dimensões da vida da pessoa que 

podem ser impactadas com a perda de um ente querido. O questionário foi elaborado a partir 

das dimensões pessoais afetadas por um luto descritas por Stroebe e Stroebe (1998) e pelo 

instrumento Hogan Grief Reaction Checklist (HOGAN et al, 2001).  

As questões foram agrupadas de acordo com dimensões baseadas nesses autores e 

somaram 7 categorias,  que são: aspectos físicos e psicossomáticos, aspectos emocionais, 

aspectos espirituais, aspectos cognitivos, relacionamentos, resiliência, questões relacionadas 

ao trabalho.  Os aspectos físicos e psicossomáticos, que compreendem da questão 19 a 33, são 

as questões que abordam sintomas físicos e psicossomáticos que podem acontecer em 

resposta a um processo de luto. Os aspectos emocionais (questões 35 a 52, 55 a 57, e 61) são 

reações e sintomas emocionais que podem estar relacionados a vivência de uma perda de um 

ente querido. As questões 53 e 54 envolvem os aspectos espirituais, possíveis reações que 

envolvem a dimensão espiritual que podem surgir no luto. Quanto a dimensão 

relacionamentos, questões 58 a 60, Nas questões 74 a 76, consideramos reações e 

comportamentos que podem seguir a experiência de perda de uma pessoa querida em relação 

a relacionar-se com outras pessoas. Os aspectos cognitivos dizem respeito a reações e 

sintomas envolvendo a área cognitiva e foram pesquisados nas questões 68, 77, 78, 82 e 83. A 

categoria resiliência, questões 62 a 66, envolve percepções sobre ganhos emocionais com a 

experiência de morte de um ente querido. A categoria trabalho (questões 69 a 73, 79 a 81, 84 

a 86) é sobre reações e sintomas que estão intimamente ligados ao trabalho que podem ter 

surgido com a perda do ente querido e o luto subsequente.   

Foi criada uma questão aberta sobre a experiência dos enlutados com a empresa e o 

luto (questão 20). Para abordar as dimensões da vida do enlutado e o efeito do luto no 

desempenho do trabalho também foram oferecidas questões abertas, que foram: sobre 

aspectos físicos e psicossomáticos - questão 36, sobre aspectos emocionais, espirituais, 

relacionais, e de ganhos com a perda - questão 69, aspectos cognitivos e envolvendo o 

trabalho - questão 89. A questão 90 foi sobre algum sintoma ou efeito não citado, que o 

enlutado desejasse mencionar. E a última questão (91), foi oferecido um espaço para que o 

enlutado escrevesse algum comentário caso desejasse.  
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O instrumento de coleta de dados foi formulado no Google Docs, e seu endereço 

eletrônico era o seguinte: 

https://docs.google.com/forms/d/12Z7YQqwnL2BHoMdKnECo0II8CBPg8uyLVgCbHX6_V

ps/viewform?usp=send_form 

Foi realizado um teste piloto com o questionário para verificar sua acuracidade. O 

questionário foi alterado após o teste piloto, pois ele não satisfazia de forma acurada aos 

objetivos da pesquisa. Foi observado que as questões e as alternativas possíveis de serem 

assinaladas apenas trariam dados já conhecidos pela pesquisadora através da literatura, e não 

somavam novo conhecimento ao tema do estudo. Então, houve alteração das alternativas 

sobre as reações e sintomas para avaliação de qual tipo de efeito cada uma dos itens exerceu 

no desempenho profissional dos enlutados. Para tal fim, as alternativas das questões fechadas 

foram alteradas para: não teve efeito, teve efeito positivo, teve efeito negativo e não se aplica 

(quando o participante não teve o sintoma ou a reação).    

 

4.4  COLETA DE DADOS 

 

O envio do questionário piloto foi feito por email a uma pessoa conhecida que se 

encaixava nos critérios de inclusão da pesquisa. O participante acessou o questionário, e o 

respondeu no mesmo endereço citado acima. Houve a avaliação da pesquisadora e foram 

feitas modificações no questionário a fim de fornecer dados de forma mais acurada para o 

objetivo deste estudo. Após melhoria do questionário, sua divulgação foi realizada via internet 

pelo método bola de neve.  

A primeira forma de divulgação foi por um email-convite que explicava a pesquisa e 

sua finalidade (ANEXO B). Esse email continha o link que direcionava para o endereço do 

local virtual da pesquisa. Os emails foram enviados para pessoas conhecidas, com o pedido de 

encaminhamento para pessoas que pudessem participar.  

A segunda forma foi através de publicação do texto do email-convite sobre a 

pesquisa convidando pessoas a participarem pelas redes sociais, Facebook e LinkedIn. A 

partir da publicação, houve pessoas que compartilharam em suas páginas pessoais também. A 

pesquisadora também entrou em contato com administradores de grupos do Facebook 

https://docs.google.com/forms/d/12Z7YQqwnL2BHoMdKnECo0II8CBPg8uyLVgCbHX6_Vps/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/12Z7YQqwnL2BHoMdKnECo0II8CBPg8uyLVgCbHX6_Vps/viewform?usp=send_form


60 
 

relacionados à área da saúde ou sobre luto e, após consentimento dos administradores, postou 

o convite e o link para a pesquisa.  

Semanalmente, os convites eram reiterados por meio do envio de novo email e em 

nova postagem nas redes sociais.  A coleta de dados foi iniciada no dia 19 de outubro de 2015 

e encerrada dia 06 de novembro de 2015.  

A coleta de dados quantitativos e qualitativos foi realizada simultaneamente.  

Creswell (2007) define essa forma de coleta como estratégia de triangulação concomitante. 

Após a coleta foi realizada uma comparação entre os dois bancos de dados para avaliar 

convergências, divergências e possíveis combinações.  

 

4.5  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

O processo de análise estatística foi realizado com a consultoria e orientação da 

professora de Estatística da Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

Yara P. S Castro. Para a análise e interpretação dos dados, foi realizada uma descrição da 

amostra da população estudada segundo suas características sócio-demográficas. Os dados 

foram processados através do programa de computador Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS 17). O mesmo programa realizou a análise das questões fechadas do 

instrumento, fornecendo a frequência de respostas sobre reações e sintomas, segundo as 

modalidades das seguintes respostas: não teve efeito, teve efeito positivo, teve efeito negativo 

e não se aplica. Os gráficos foram construídos pelo programa Microsoft Office Excel 2007. 

Os testes estatísticos foram adequados ao nível de mensuração das variáveis envolvidas.  

Foi realizado um estudo multidimensional para identificação do comportamento 

conjunto dos efeitos de sintomas e reações estabelecidas para a presente pesquisa através do 

programa de computador Système Portable d’Analise dês Données (SPAD 4.0). Esse 

agrupamento foi realizado através de uma classificação hierárquica para a  construção de 

tipologia, os clusters.  Essa análise possibilita o agrupamento dos participantes por 

semelhanças e diferenças e a análise destes, sem a interferência da pesquisadora (ESPER, 

2005).  As relações entre os clusters e as variáveis foram realizadas através do teste de Qui 

quadrado, uma vez que as variáveis são qualitativas. O nível de significância utilizado foi de 

0,05. 
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As respostas abertas do questionário foram analisadas qualitativamente.  As 

categorias foram criadas posteriormente a coleta dos dados e emergiram da própria narrativa 

dos participantes. Na leitura das respostas foram feitas notas de codificação, isto é anotações 

de conceitos à medida que eles emergiam durante a análise, segundo Strauss e Corbin (2008).   

 

4.6  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O presente estudo esteve embasado nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que afirma que todas as pesquisas com seres 

humanos oferecem algum grau de risco. A presente pesquisa não criou risco excepcional para 

o participante, ou seja, o método não provocou riscos maiores do que os encontrados no 

cotidiano dos sujeitos. Tratou-se de uma pesquisa de risco mínimo, segundo a classificação da 

Resolução 16/2000 do Conselho Federal de Psicologia. Na organização do questionário, antes 

de seu início, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(ANEXO A), e apenas após o aceite em participar da pesquisa, foi disponibilizado o 

questionário (ANEXO A). Todos os questionários foram aplicados após a aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), dia 

01 de junho de 2015 e pela Plataforma Brasil com o parecer nº 1.286.152 de 19 de outubro de 

2015. 

Além desses cuidados, foi considerado que os enlutados são um grupo que pode estar 

mais vulnerável emocionalmente, mas que também o uso da internet possibilita maior acesso 

a recursos oferecidos na rede (STROEBE; VAN DER HOUWEN; SCHUT, 2008). De 

qualquer forma, os dados de contato da pesquisadora de telefone e email foram colocados na 

carta de apresentação e no termo de consentimento livre e esclarecido, para que, se houvesse 

algum desconforto, os enlutados pudessem procurar a pesquisadora para atendimento 

psicológico ou outro tipo de encaminhamento. Nenhum participante entrou em contato com a 

pesquisadora para esse acolhimento. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 A POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Foram respondidos 52 questionários. Deles, um foi excluído por ter sido utilizado no 

pré-teste e ter havido mudanças significativas no questionário que inviabilizariam sua relação 

com o questionário definitivo. Dois questionários foram excluídos por não informarem sobre 

o ente querido falecido e 2 questionários não foram terminados. Três questionários foram 

excluídos por serem duplicados. Essa averiguação foi possível pela proximidade da hora de 

preenchimento do questionário em conjunto com as iniciais dos participantes. Três foram 

excluídos porque os participantes informaram vários entes queridos falecidos na pergunta 

sobre quem era a pessoa falecida, sem especificar sobre qual deles recairia a escolha da 

resposta. Outros 7 questionários não foram analisados porque o período decorrido entre a 

morte e a pesquisa era inferior a 3 meses ou superior a 5 anos. Sendo assim, a amostra 

analisada foi de 34 questionários. 

Mesmo com o esforço para que não houvesse perdas ou duplicidades nos 

questionários, foi possível perceber que a plataforma virtual utilizada ainda apresenta 

possibilidade de erros, que poderiam ter comprometido a pesquisa. A inserção do questionário 

na rede foi feito pela pesquisadora, o que pode ter contribuído para que esses erros 

acontecessem, uma vez que ela não é conhecedora profunda do meio no qual ocorreu a coleta 

de dados. Possivelmente, a contratação e orientação de um técnico em informática ou em 

internet poderiam ter soluções para esses problemas, que eram desconhecidos pela 

pesquisadora.  

Os dados sociodemográficos das amostras são descritos a seguir nas respectivas 

tabelas e gráficos.  

A tabela 1 apresenta a distribuição da amostra em números absolutos e relativos, 

considerando as variáveis: sexo, faixa etária, estado civil, quantidade de filhos e escolaridade.  
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TABELA 1 – Distribuição da amostra quanto a sexo, faixa etária, estado civil, 

quantidade de filhos e escolaridade. 

    Características N % 

   
Sexo   

Feminino 28 82,4 

Masculino 6 17,6 

   

Faixa etária   

18 a 27 anos 3 8,8 

28 a 37 anos 11 32,4 

38 a 47 anos 12 35,3 

48 a 60 anos 7 20,6 

   

Estado Civil   

Solteira (o) 10 29,4 

Casada (o) ou mora junto 16 47,1 

Divorciada (o) ou separada (o) 6 17,6 

Viúva (o) 2 5,9 

   

Filhos   

0 15 44,1 

1 13 38,2 

2 4 11,8 

3 2 5,9 

   

Escolaridade   

Médio 4 11,8 

Superior 9 26,5 

Pós graduação 21 61,8 

   

 

Caracterizando esta amostra da presente pesquisa, 28 participantes são mulheres.  

Doze pessoas compreendem a faixa etária de 38 a 47 anos e 11 participantes, a de 28 a 37 

anos. Dezesseis pessoas eram casadas ou viviam junto e 19 participantes tinham filhos. 

Quanto à escolaridade, 21 pessoas são pós-graduadas. 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) de 

outubro de 2015, a população economicamente ativa da região metropolitana de São Paulo era 

de 17.817 mil. Dessa população, 52,5% (9.348 mil pessoas) estavam ocupadas. Das pessoas 

que trabalhavam, 54,1% são do sexo masculino e 62,5% das pessoas estavam na faixa etária 

de 25 a 49 anos.        

Comparando os dados encontrados na presente pesquisa com os dados do IBGE 

(2015) aquele da amostra que mais se assemelha aos do IBGE é o da faixa etária. Na amostra 

da pesquisa, somando duas faixas etárias (dos 28 aos 37 anos e dos 38 anos aos 47 anos) 
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temos 69,7% (23 participantes) da amostra, enquanto que a faixa etária do IBGE que mais se 

assemelha é a dos 25 aos 49 anos, que totalizam 62,5%. Esse dado mostra um número mais 

alto do que o de pessoas compreendidas na faixa etária do IBGE. Esse porcentual próximo, 

mas maior pode ser reflexo de uma amostra composta por pessoas com idade próxima a da 

pesquisadora, consideração compatível com o tipo de método utilizado para a coleta de dados, 

por bola de neve.  

A amostra coletada pela atual pesquisa obteve 28 questionários preenchidos por 

mulheres trabalhadoras, dado contrastante com o da população economicamente ativa 

segundo o IBGE (2015), que apresenta maior parcela de homens (54,1%) nessa condição. 

Assim como a questão da faixa etária, o gênero da pesquisadora pode ter enviesado a amostra, 

já que grande parte do seu circulo de amizade é composto por mulheres. A profissão da 

pesquisadora, Psicologia, é uma carreira na qual as mulheres são maioria.  

Autores como Parkes (1998, 2009), Franco (2010), Casellato (2015) afirmam que o 

gênero do enlutado influencia o processo de luto. Mais especificamente, às mulheres 

ocidentais permite-se a expressão de pesar e de sentimentos relativos à perda. A maciça 

presença de mulheres na amostra da presente pesquisa pode ter relação com fator cultural que 

atribui às mulheres a possibilidade de expressar o luto.  

Esse processo de autorização social do luto do gênero feminino pode representar o 

efeito contrário no luto masculino, se os homens não têm suas expressões de pesar 

reconhecidas e nem validadas socialmente. Casellato (2015) afirma que o homem enlutado 

não reconhece seu processo de luto, com o agravante de que os valores sociais e culturais da 

sociedade ocidental não facilitam seu reconhecimento. Essa vivência de não expressão de 

sentimentos referentes à perda de um ente querido pode ter contribuído para uma baixa adesão 

dos homens à presente pesquisa.  

Quanto ao estado civil dos participantes da amostra, 16 participantes são casados ou 

estão em uma relação estável. A escolha de um parceiro na sociedade ocidental atual é feita, 

em sua grande maioria dos casos, por afinidades e escolha das pessoas envolvidas. Isso sugere 

a existência de sentimentos positivos e recompensadores na relação, entendida então como 

uma base segura, ate mesmo uma fonte de suporte e de apoio emocional e prático para as 

questões cotidianas de um processo de luto. Para Bowlby (1997), uma das bases seguras de 

um indivíduo na fase adulta é o companheiro.  
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Quanto a escolaridade dos participantes, 21 pessoas eram pós-graduadas. Há 

divergência entre este dado e o do IBGE (2015), o que pode ser explicado pelo recurso 

metodológico para obtenção de participantes, por bola de neve, e pelo fato de que mesmo com 

a maior facilidade de acesso a internet, camadas sociais menos privilegiadas podem ter 

acessos mais escassos.  

   A tabela 2 abaixo apresenta distribuição da amostra em números absolutos e 

relativos de participantes sobre as variáveis: vínculo com a pessoa falecida, causa da morte, 

presença ou ausência de outras mortes no mesmo período e tempo decorrido desde o 

falecimento.  

 

TABELA 2 – Distribuição da amostra quanto ao vínculo com a pessoa falecida, causa da 

morte, presença ou ausência de outras mortes no mesmo período, e tempo decorrido 

desde o falecimento. 

Características N % 
 

Pessoa que faleceu era  

  

Mãe ou pai 14 41,2 
Avó ou Avô 7 20,6 
Irmã (o) 6 17,6 
Tia ou tio 2 5,9 
Esposa ou marido 2 5,9 
Noiva (o) 2 5,9 

Filha (o) 1 2,9 

 

Causa da morte 

  

Naturais  30 88,3 
Não Naturais (acidente, homicídio e suicídio) 3 8,7 

 

Você teve outras mortes de familiares nesse mesmo período de tempo 

  

Sim 19 55,9 

Não 15 44,1 

 

Há quantos meses seu ente querido faleceu? 

  

3 a 6 meses 6 17,1 
7 a 12 meses 4 11,4 
13 a 24 meses 10 28,6 
Mais de 24 meses 14 40,0 
   

 

Quanto a características da amostra sobre a perda, 14 pessoas sofreram a perda de pai 

ou mãe. Esse dado está coerente com a faixa etária predominante do estudo associado a 

características da sociedade atual, com o envelhecimento das pessoas e com a maternidade e 

paternidade sendo adiada para após os 30 anos. Como considerado por Cerveny (1997) e 
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Walsh e McGoldrick (1998), perdas nos diferentes momentos do ciclo vital impactam de 

forma diferente as pessoas e as famílias. A perda dos pais na idade adulta é esperada, 

considerado como natural. Na vida adulta, ocorre a saída da família de origem para a 

construção de uma nova família e o foco de cuidado e afeto se volta mais para a família que se 

inicia. Em revisão de literatura sobre esse tipo de perda, Moss e Moss (1995 apud PARKES, 

1998) referem que ela raramente desencadeia quadros psicopatológicos. Mesmo sendo 

esperada, a perda de um ou ambos os pais não é exclusivamente menos pesarosa. Somem-se 

ao processo de luto o significado da pessoa perdida e a qualidade da relação entre enlutado e o 

morto.  

Quanto à causa da morte, 29 participantes perderam seu ente querido por 

adoecimento, o que é compatível com as mudanças sociais atuais, referentes ao 

envelhecimento populacional e a necessidade de cuidados para pessoas com doenças crônicas. 

Os 3 casos relatados de mortes não naturais, suicídio, homicídio e acidente, revelam um 

quadro social também significativo: o da violência. Na cidade de São Paulo, dados de mortes 

violentas (causas externas e acidentes de trânsito) somaram de 2010 a 2014, mais de 15 mil 

casos (Prefeitura Municipal de São Paulo - PROAIM, 2016).  Como referido por Parkes 

(2008), mortes violentas são mais impactantes para o mundo presumido, instaurando uma 

sensação de insegurança para o enlutado. Isso leva também a uma sensação de perigo 

constante, favorecendo sintomas como estresse, taquicardia, com efeitos negativos no 

desempenho laboral dos participantes.    

Um dado a ser considerado com atenção é que 19 pessoas da amostra tiveram outras 

perdas durante o mesmo período da morte do ente querido considerado para a realização do 

questionário, o que pode sobrecarregar o indivíduo, levando-o a uma exacerbação de sintomas 

e complicações no processo de luto. Oliveira (2014) considera que casos de perdas múltiplas, 

sejam elas simultâneas ou consecutivas, podem ser dificultadoras para o processo de luto, pois 

afetam diversas esferas pessoais e sociais da vida do enlutado, acusando rupturas 

significativas. A perda de outras pessoas queridas em um curto espaço de tempo pode ainda 

sobrecarregar o processo de luto e diminuir a rede de suporte do enlutado. (KIRSTENSEN; 

FRANCO, 2011).  

O tempo decorrido entre o falecimento do ente querido e a participação na pesquisa 

foi uma medida importante na compreensão das respostas. Considerando que 24 participantes 

fizeram referencia a mortes ocorridas mais de um ano antes da participação na pesquisa, leva-
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se em conta o fator memória, que poderia ter feito esquecer sintomas e reações do luto no 

desempenho do trabalho dos 6 primeiros meses após a morte do ente querido. Quanto a 

questão sempre levantada sobre o tempo de duração do luto, não se pode precisar por quanto 

tempo as reações e sintomas são esperados, mas pode-se ter como base a relação do passar do 

tempo e as implicações do luto para a vida do enlutado. Parkes (1998a) afirma que a maior 

parte das pessoas se percebe em processo de recuperação em algum momento do segundo ano 

após a perda.  

Isso não quer dizer que todas as pessoas não apresentam reações e sintomas após o 

primeiro ano da perda. Mais significativo do que o tempo decorrido da perda é a forma de 

vinculação com a pessoa perdida que traz considerações sobre uma possível complicação no 

processo do luto. Na visão dos vínculos contínuos, a ligação do enlutado com a pessoa 

falecida é uma tentativa de preservação da relação. A complicação no processo de luto se dá 

se a pessoa enlutada não consegue ressignificar a relação (SILVERMAN; KLASS, 1996).   

Os dados de números absoluto e de porcentagem de respondentes da pesquisa sobre 

as respostas de acordo de trabalho, porte da empresa empregador a e renda dos participantes 

são apresentados na tabela 3.    

 

TABELA 3 – Distribuição da amostra quanto ao acordo de trabalho, porte da empresa 

empregadora e renda dos participantes.   

Características N  % 
 

Acordo de trabalho 

  

Autônomo 11 32,4 
Empregado 14 41,2 
Funcionário Público 9 26,5 

 

Porte da empresa 

  

Grande 13 38,2 
Pequeno 5 14,7 
Micro 4 11,8 
Sem resposta 12 35,3 

 

Renda 

  

De 2 a 4 salários mínimos 10 29,4 
De 4 a 10 salários mínimos 13 38,2 

De 10 a 20 salários mínimos 5 14,7 
Acima de 20salários mínimos 3 8,8 
Não quiseram declarar 2 5,9 
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Quanto à profissão, a amostra foi heterogênea, compreendendo segmentos distintos: 

2 advogados, 1 agente técnico administrativo, 1 analista de garantia, 1 arquiteto, 1 atuário, 1 

auditor, 1 autônomo sem especificação, 1 cabeleireiro, 1 coordenador de projetos sociais, 1 

coordenador de Recursos Humanos, 1 educador, 1 empreendedor, 1 empresário, 2 

fisioterapeutas, 2 funcionários públicos, 1 médico, 1 pesquisador, 1 professor, 10 psicólogos, 

1 teleoperador e 1 terapeuta ocupacional. Destas, 16 foram classificadas na área da saúde. 

Esse dado sugere a conscientização e importância das pesquisas para esses profissionais, com 

mais suscetibilidade e disposição para participarem de estudos que envolvam questões 

humanas e a morte. Quanto à vinculação profissional, 14 trabalhavam em empresas na época 

da morte de seu ente querido, sendo 13 em empresas de grande porte. Dos 31 participantes 

que declararam renda, 13 apresentam renda de 4 a 10 salários mínimos. 

Os dados do IBGE (2015) referem que as atividades com as maiores taxas de 

ocupação são: outros serviços (alojamento, transporte, limpeza urbana, serviços pessoais) 

18,7%; serviços prestados a empresas 18, 3%; comércio 17,2%, indústria 17,1%. As áreas da 

educação e saúde somaram 15,1%. Da população ocupada, 63% trabalhavam no setor 

privado, 17,4 % trabalham por conta própria, 6,6% são militares ou funcionários públicos e 

4,5% são empregadores. Em comparação com a amostra da presente pesquisa, encontram-se 

diferenças importantes. Enquanto que 47% dos participantes deste estudo trabalham nas áreas 

de educação e saúde, o mesmo segmento representa apenas 15,1% dos dados do IBGE (2015). 

Esta diferença pode se dar pela anuência de profissionais dessas áreas quanto à importância de 

realizar pesquisas para produzir conhecimento e auxiliar os indivíduos, que são o foco dessas 

áreas de atuação. Outra possibilidade levantada é de a divulgação da pesquisa ter sido feita 

pelo método bola de neve, podendo ter tendenciado a amostra. 

No que diz respeito ao trabalho ser privado, público e militar, ou autônomo, há 

comparações importantes a se destacarem entre os dados do IBGE e da presente pesquisa. 

Segundo o IBGE (2015), 41% dos trabalhadores estão alocados em empresas privadas, 

mesmo resultado dos respondentes desta pesquisa. Entre as profissões declaradas, 29,4% eram 

os profissionais que trabalhavam como autônomos: psicólogo, advogado, cabeleireiro, 

empresário, pesquisador. Na amostra, 10 dos 34 participantes eram psicólogos, o que sugere 

viés da pesquisa, pois aumenta o número de profissionais autônomos, o que é comum na 

profissão em questão. Esse dado também pode sugerir necessidade de conscientização sobre 
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as questões relacionadas com o luto, tema ainda estigmatizado na sociedade brasileira, porém 

não distante do cotidiano do profissional psicólogo, que pode, então, abordá-lo.   

A tabela 4 apresenta dados sobre o número absoluto e em porcentagem de  

respondentes da pesquisa quanto ao afastamento ou não do trabalho após a morte do ente 

querido, tempo de afastamento autorizado pela empresa e tempo efetivamente afastado da 

atividade laboral. Focaliza, portanto, mais estreitamente na relação luto e afastamento do 

trabalho. 

 

TABELA 4 – Distribuição da amostra quanto afastamento ou não do trabalho após a 

morte, tempo de afastamento autorizado pela empresa e tempo efetivamente afastado do 

trabalho. 

Características N % 
 

Você se afastou do trabalho após a morte 
  

Sim 17 50,0 
Não 
 

17 50,0 

Quantos dias úteis a empresa autorizou que você ficasse afastado   
Nenhum 3 8,8 
1 a 3 dias 8 23,5 
4 a 7 dias 6 17,6 

> 7 dias 6 17,6 

 

Quantos dias ficou efetivamente afastado 
  

Nenhum 3 8,8 

1 a 3 dias 7 20,6 

4 a 7 dias 5 14,7 

7 a 15 dias 8 23,5 

16 a 30 dias 1 2,9 

> 30 dias 1 2,9 

 

 

Dos 34 respondentes, a metade se afastou do trabalho após a perda, sendo que 10 

estavam empregados ou eram funcionários públicos e 10 eram profissionais autônomos. Esta 

diferença na soma das respostas neste segmento pode se explicar pela possibilidade de o 

profissional liberal ser também empregado ou funcionário público.  Considera-se que os 

profissionais podem ter maior flexibilidade para decidir se podem ou não se ausentar do 

trabalho, se querem ou podem se ausentar do trabalho. Há a consequência financeira dos dias 

não trabalhados, que afeta de perto o profissional liberal. Se não trabalhar, não terá resultados 
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financeiros, o que pode ser outro estressor, além da perda de um familiar para esse 

trabalhador.     

Ainda analisando esse dado, das 10 pessoas empregadas no setor privado ou no 

público, 5 perderam pais, filhos e irmão, portanto estão asseguradas pela legislação que 

regulamenta o afastamento do trabalho. A lei possibilita, nesta situação, que o trabalho seja 

estruturante e favoreça a construção de significado para o enlutado. Como Hazen (2009), estar 

nesse ambiente pode ser um aspecto que auxilia no processo de luto, somado ao suporte social 

advindo das relações de trabalho. Na lacuna da lei, estão 4 participantes, que tiveram perdas 

de avós, pois não fica claro se avós são considerados ascendentes ou se apenas os pais o são. 

Para esses participantes e ainda para um deles que sofreu a perda de um tio ou tia não existe 

reconhecimento legal do seu luto e não há o direito de afastamento, tirando a legitimidade 

dessa perda, como se fosse menos significativa do que a de outras pessoas com um grau de 

parentesco mais próximo. Aqui cabe uma reflexão sobre a importância da vinculação e dos 

laços afetivos, que não necessariamente são os mesmos que os laços de consanguinidade. A 

perda é única e singular para cada enlutado. Ao mesmo tempo, é compreensível que 

parâmetros precisem existir para regulamentar nações e sociedades.  

Do ponto de vista do luto, não legitimar as relações perdidas é não reconhecer as 

perdas acarretadas por essa ruptura. Isso é o luto não reconhecido. O enlutado não é 

reconhecido no seu ambiente de trabalho. É um espaço físico e social onde o luto não existe, 

já que as emoções e a vida pessoal do trabalhador não pertencem a este ambiente e como 

ressaltado por Casellato (2005), o não reconhecimento do luto pode significar uma 

complicação do processo, o que pode acarretar  outras perdas tanto para enlutados como para 

as empresas nas quais trabalham.   

Quanto ao comportamento da empresa frente à perda de um ente querido, 8 pessoas 

tiveram de 1 a 3 dias de afastamento concedido pela empresa, o que está de acordo com a lei 

trabalhista para a licença de pessoas enlutadas, caso o ente querido seja um familiar de 

primeiro grau: pais, filhos, cônjuge e irmãos. Destas 8 pessoas liberadas de 1 a 3 dias, temos 

como falecidos: 2 irmãos/irmãs, 2 mães ou pais, 4 avôs/avós. Os 4 casos de pessoas que 

perderam algum dos avós não estão claramente expressos na lei que regulamento o 

afastamento por morte de familiar. 
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 Seis participantes da pesquisa foram liberados por um período de 4 a 7 dias após a 

morte de seu ente querido e outras 6 pessoas, de 7 a 15 dias. Deste total de 12 participantes, 9 

perderam mãe ou pai, 1  perdeu filha ou filho, 1 perdeu irmão e 1 perdeu o noivo.  Dessas 12 

pessoas, 6 trabalham em empresas de grande porte, 2 em pequenas empresas e 2 no setor 

público. As empresas podem liberar seus funcionários por mais tempo do que previsto na lei, 

quando a convenção coletiva assim permitir. A liberação dos enlutados pelas empresas por 

tempo maior do que o previsto por lei pode conotar um maior esclarecimento quanto ao 

impacto que o luto pode causar a par com uma política empática com o trabalhador. A 

liberação pode ocorrer também informalmente, com acordo entre as partes, o que pode ser 

interpretado pelo enlutado como positivo, por haver certa empatia do líder ou gerente, ou 

como negativo, uma vez que a empresa pode não oferecer isso como direito assegurado e nem 

estendê-lo a todos os funcionários. 

Três respondentes não foram liberados pelas empresas. Desses casos, para um deles, 

apesar de ter havido morte de mãe ou pai e com a lei sendo clara sobre o período de licença, 

esta não foi concedida. Os outros dois casos foram de perda de noivo e de tio ou tia. Essa 

questão não foi respondida por 11 pessoas. Dessas 11 pessoas, 8 são profissionais autônomos 

e 3 pessoas eram empregados. Na pergunta aberta sobre a percepção dos enlutados a respeito 

da flexibilidade da empresa com as necessidades deles em relação ao luto, os mesmos 3 

declaram que não sentiram qualquer flexibilidade por parte da empresa enquanto um 

respondente, mesmo tendo sido liberado mais tempo do que o previsto por lei, entendeu que 

não teve suas necessidades atendidas pela empresa. 

   Observando os dados a quantos dias os enlutados não trabalharam, 8 deles 

precisaram de um tempo maior do que o previsto na lei e assim permaneceram de 7 a 15 dias 

afastados. Sete pessoas se afastaram de 1 a 3 dias. Esse dado sugere que as necessidades de 

afastamento dos enlutados das atividades laborais ultrapassam o tempo previsto na lei. 

Observar e respeitar as necessidades dessa pessoa pode proporcionar um compromisso maior 

desse trabalhador a sua empresa, caso ele perceba mutualidade por parte da empresa. Nesse 

sentido, Charles-Edwards (2005) recomenda que as organizações tenham uma cultura de 

valorização da equipe de trabalho pela sua humanidade e não apenas como unidades de 

produção para serem meramente explorados.  
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5.2  AVALIAÇÃO DOS GRUPOS DE SINTOMAS 

 

Seguindo a proposta de dimensões pessoais afetadas pelo luto descritas por Stroebe e 

Stroebe (1998), o Hogan Grief Reaction Checklist (HOGAN et al, 2001) e questões 

desenvolvidas especificamente para esta pesquisa, com foco nas atividades laborais, foram 

criadas sete categorias para a análise. As categorias foram: aspectos físicos e psicossomáticos, 

aspectos emocionais, aspectos espirituais, aspectos cognitivos, relacionamentos, resiliência, 

aspectos relacionados ao próprio trabalho.  

O gráfico 1 apresenta os dados referentes a respostas de efeitos percebidos como 

negativos sobre sintomas físicos e psicossomáticos da amostra. Para esta categoria foi 

tabulada a quantidade de respostas dadas pelos participantes (n=188) como equivalente a 

100% das respostas. 

 

 

GRÁFICO 1 – Efeitos Negativos dos Sintomas Físicos e Psicossomáticos 
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Os sintomas físicos e psicossomáticos com efeitos negativos mencionados com 

maior frequência foram: maior estresse, palpitação no coração, maior cansaço, alteração de 

apetite sexual, maior sonolência e falta de ar. Os dados achados na presente pesquisa de que 

enlutados estão mais propensos a ter problemas de saúde encontram respaldo em Stroebe, 

Schut e Stroebe (2007).  Estes sintomas levam o trabalhador a procurar assistência médica e 

podem acarretar licenças de saúde. Podem também levar a uma queda na produtividade 

devido a risco de afastamento e absenteísmo, além da pouca disponibilidade do trabalhador, 

mesmo não ausente do trabalho, o que é conhecido pelo nome de presenteísmo. Os sintomas 

relatados com mais frequência não se direcionam a uma doença propriamente dita, mas 

evidenciam um corpo em sofrimento.  

De acordo com a profissão exercida pelo enlutado, esses sintomas podem significar 

situações perigosas e erros, como perdas financeiras para uma empresa, ou até mesmo 

acidentes de trabalho, de diferentes escalas.  

Como a presente pesquisa não investigou a preexistência de doenças anteriores à 

perda do ente querido, é possível que tenha havido uma piora de sintomas ou mesmo o 

desenvolvimento de algum quadro orgânico após a morte.  

Um quadro de estresse é uma sobrecarga ao organismo, podendo desencadear uma 

resposta do organismo a um estado de alerta constante. Esse estado de alerta provoca 

alterações hormonais que ressoam pelo corpo do enlutado, afetando diversas áreas. Além 

disso, a perda pode desestabilizar o indivíduo e abalar seu mundo presumido (PARKES, 

1998).  A perda do mundo presumido traz a necessidade de readequação do enlutado, 

exigindo dele mais energia em todos os ambitos, inclusive no físico, que pode ficar 

sobrecarregado e desencadear sintomas como os descritos pelos participantes da pesquisa.  

A queixa de palpitação no coração leva a entendê-la pela perspectiva do quadro de 

síndrome do coração partido, cientificamente denominada de acinesia apical transitória. 

Segundo Ramos (1990), há correlação de estresse associado a essa cardiopatia, que é 

caracterizada por dor no peito, dificuldade de respirar e fluidos nos pulmões. É comum o 

diagnóstico de ataque cardíaco, devido a similaridade da sintomatologia, no entanto o que 

ocorre é um aumento do hormônio da adrenalina e de outros associados ao estresse 

(WITTSTEIN, 2005).  
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Os aspectos emocionais foram avaliados segundo os efeitos negativos que 

acarretaram ao desempenho profissional dos enlutados. Para essa avaliação foram 

consideradas 252 respostas, que são o 100% da amostra. O gráfico 2 abaixo é a apresentação 

destes dados.  

 

 

GRÁFICO 2 – Efeitos negativos dos sintomas emocionais  

 

Quanto aos efeitos negativos das reações emocionais da perda de um ente querido 

frente ao desempenho no trabalho, os participantes relataram como mais frequentes os 

sentimentos de tristeza, saudades, choque, solidão, fragilidade, ansiedade. No ambiente de 

trabalho, os sentimentos e problemas enfrentados pelos indivíduos não são bem recebidos, se 

expostos e vividos durante o expediente, embora seja impossível negar sua existência. 

Considerando os sentimentos mais relatados, é esperado que estes influenciem o desempenho 

do trabalhador, porque os sentimentos produzem também comportamentos humanos 

(PARKES, 1998). Emoções como a tristeza e ansiedade, encontradas como frequentes na 

presente pesquisa, podem interferir no desempenho ou no comportamento de um profissional. 
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Outros sentimentos relatados com menos frequência pelos participantes como 

descrença e irritação podem gerar conflitos entre pessoas, colegas, gestores ou clientes dos 

profissionais enlutados.  

O gráfico 3 se refere aos dados de porcentagem de respostas sobre os efeitos 

percebidos como negativos dos aspectos espirituais. Para esse gráfico, o n =10, o equivalente 

a 100% das respostas.  

 

GRÁFICO 3 – Efeitos negativos dos aspectos espirituais 

 

Quanto à religiosidade, pouco foi percebido como efeito negativo no desempenho do 

trabalhador. Dos 34 respondentes, apenas 10 respostas de cunho negativo foram encontradas. 

O perfil da amostra sugere uma população pouco afeita a buscar entendimento no campo da 

religiosidade para a vivência de seus lutos. 

Com a finalidade de obter uma maior compreensão deste aspecto, abaixo é 

apresentado o gráfico 4, com a frequência de respostas sobre efeitos percebidos como 

positivos dos aspectos religiosos. Foram consideradas 24 respostas. 

Questionamentos sobre a 

fé 

Aumento da fé 

Aspectos espirituais - efeitos negativos 

% de casos 
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GRÁFICO 4 - Efeitos positivos dos aspectos espirituais  

 

O processo de luto, na maioria dos casos, se desenvolve de forma saudável, sem 

complicações, sendo o enlutado amparado por seus próprios recursos de enfrentamento, e o 

suporte social (CASELLATO et al, 2009). A espiritualidade é mais um recurso que o enlutado 

pode utilizar nesse processo, dado observado na presente pesquisa. O amparo espiritual 

mostrou-se eficiente, e mesmo quando ele era questionado, mostrou ter um efeito positivo 

para os enlutados no desempenho laboral.  

O processo de luto, mesmo sendo um momento de ruptura que pode ser considerado 

uma crise que desorganiza o indivíduo, pode resultar em uma reavaliação dos valores desse 

enlutado. Nesse sentido, a ligação com o sagrado, divino, fornece amparo (GIMENES, 2002), 

e favorece que o enlutado recobre a sensação de controle de segurança. A espiritualidade, a 

ligação com o sagrado entrega a este divino o sofrimento e muitas vezes, auxilia o enlutado a 

construir um significado para a perda.    

Os efeitos negativos de relacionamentos interpessoais no desempenho do trabalho 

são apresentados no gráfico 5. Nessa categoria foram consideradas 49 respostas como a 

totalidade de 100%.   
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GRÁFICO 5 – Efeitos negativos das reações nos relacionamentos 

 

Questões sobre relacionamentos interpessoais tiveram efeito negativo para 12 

pessoas, que relataram se isolar nos primeiros seis meses depois da morte. Dez pessoas 

também perceberam dificuldade de relacionamento. No ambiente de trabalho, uma das 

prioridades é a interação com as pessoas e a comunicação com elas. Sendo a comunicação um 

processo de transmissão de uma informação de uma pessoa a outra, e compartilhadas por 

ambas (CHIAVENATO, 2005), o isolamento durante o período inicial do luto atua como 

importante fator de risco para luto complicado, sobretudo no ambiente de trabalho.  Além 

disso, a comunicação está intimamente ligada ao sistema cognitivo, que pode sofrer influencia 

do processo de luto e prejudicar a comunicação.  

Nove respostas indicando efeito negativo sobre a piora na comunicação com colegas 

de trabalho foram relatadas. Esse efeito pode prejudicar de forma significativa o 

relacionamento de uma equipe de trabalho, onde cada pessoa exerce influência direta no 

trabalho da outra.  Sete respostas indicaram desapontamento com colegas de trabalho, que 

poderiam exercer a função de rede de suporte a um enlutado, mas que para esses 7 

participantes, isso não ocorreu.  
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O gráfico 6 apresenta os efeitos percebidos como positivos dos ganhos relatados 

pelos enlutados após a perda do ente querido. Nessa categoria, foram contabilizadas 59 

respostas, o que equivale à porcentagem 100%.    

 

 

GRÁFICO 6 – Efeitos positivos da resiliência 

 

Em relação à resiliência, foram avaliados os efeitos positivos em relação ao 

desempenho no trabalho. Dezessete pessoas indicaram terem sentido mais compaixão pelas 

outras pessoas. Esse dado favorece o relacionamento do trabalhador com colegas no seu 

exercício profissional. Dezesseis pessoas com maior tolerância, que é positivo em um 

ambiente de trabalho, visto que, em alguns locais, ele é um território de disputas e de extrema 

competitividade. Segundo Parkes, “assim como ossos quebrados podem se tornar mais fortes 

do que os não quebrados, a experiência de luto pode fortalecer e trazer maturidade” (1998, p. 

22).  

A resiliência é um termo que pode ser aplicado a esta situação. Trata-se da 

capacidade e flexibilidade de um indivíduo de se adaptação a situações ameaçadoras, 



79 
 

amedrontadoras, estressantes (ARAÚJO, 2006), resultando delas um indivíduo mais 

fortalecido emocionalmente.  

Dezesseis participantes responderam que se tornaram mais tolerantes, o que amplia a 

possibilidade de ser mais empático com os outros. Por empatia entendemos “a capacidade de 

compreender o significado e validar a experiência de outra pessoa” (CASELLATO, 2015, p 

19). A empatia é conseguir entender a forma que o outro percebe o mundo e significa a 

própria dor. Mas também é não se misturar a esses sentimentos, para então auxiliar a pessoa 

enlutada, a partir das necessidades dela e não as que consideramos que ela precise. Essa 

característica é importante em diversas áreas da vida e, no trabalho constrói um ambiente 

acolhedor, atualmente mais valorizado pelas empresas (THOMPSON, 2009). 

Quanto aos efeitos negativos sobre os aspectos cognitivos no desempenho laboral, o 

gráfico7 apresenta o resultante de 203 respostas. 

  

 

GRÁFICO 7 – Efeitos negativos sobre sintomas cognitivos 
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Segundo Stroebe, Schut e Stroebe (2007), a área intelectual é pouco percebida como 

afetada no processo de luto, mas no ambiente do trabalho, pode ter repercussões 

significativas, assim como identificado na presente pesquisa. 

Quanto aos efeitos negativos, 21 pessoas apresentaram dificuldade de concentração 

para o exercício de tarefas, enquanto15 trabalhadores precisaram de mais tempo. Em ambas as 

situações encontra-se uma diferença na produtividade dessas pessoas. Esse dado se relaciona 

ao chamado presenteísmo, termo usado em Psicologia organizacional para designar quando o 

funcionário está no trabalho, mas não produz como deveria. Isso gera um custo significativo 

para as empresas.  Quinze pessoas referiram ansiedade com questões que antes da perda não 

teriam esse efeito. Os sentimentos de fragilidade e medo estão associados a essa questão, 

aliados a falta de segurança do enlutado na sua capacidade laboral.   

Quanto ao desempenho profissional, os enlutados perceberam pouco efeito negativo 

da avaliação de outras pessoas sobre o trabalho dos enlutados. Apenas 6 trabalhadores 

sentiram aumentar o controle das pessoas sobre o trabalho, outras 6 se sentiram excluídas de 

decisões que envolviam suas tarefas e outras 6 acharam que perderam oportunidades de 

crescimento no trabalho. Esse quadro facilita a confiança dos enlutados em seus colegas, já 

que não se sentem ameaçados neste ambiente.    

Os enlutados podem tentar suprimir seus sentimentos quando estão no trabalho. Por 

um lado, sentem a necessidade de proteger colegas no trabalho não expondo a eles o que estão 

vivendo, reassegurando-os de que eles estão “bem”, como afirma Charles-Edwards (2009, p 

432). Por outro lado, considerando um ambiente de trabalho pouco acolhedor, o enlutado 

receia que, ao expor sua intimidade, sofra impacto da opinião das pessoas sobre seu trabalho 

ou pela avaliação da chefia sobre seu desempenho com consequente receio de perder o 

emprego. 

Efeitos negativos sobre o trabalho são apresentados no gráfico 8 abaixo. Nessa 

categoria, n = 47 para a totalidade das respostas.   
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GRÁFICO 8 – Efeitos Negativos de sintomas sobre o trabalho 

 

Quanto aos aspectos mais notadamente relacionados ao trabalho, 15 participantes 

demonstraram ansiedade com situações que antes da perda não teriam este efeito. A 

competitividade presente nas empresas na atualidade gera um ambiente de trabalho pouco 

empático para com a dor dos enlutados. Essa rivalidade tem suas raízes em mudanças na 

economia mundial, nas relações sociais e políticas, na tecnologia, na organização produtiva e 

nas relações de trabalho (LIMONGI-FRANÇA; ARELLANO, 2002).  

Oito profissionais se questionaram sobre sair do emprego após a perda. Do ponto de 

vista organizacional, é possível que empresas percam talentos se os profissionais de fato 

chegarem a se demitir. Para Spencer (2002), a rotatividade de pessoas não é um problema, se 

as pessoas que deixaram o emprego não apresentam bom desempenho. Mas, deve ser 

considerado se a empresa busca reter pessoas talentosas.  

Seis trabalhadores referiam que sentiram aumentar o controle das pessoas sobre o 

trabalho, outras 6 se sentiram excluídas de decisões que envolviam suas tarefas e outras 6 

acharam que perderam oportunidades de crescimento no trabalho. Esse quadro facilita a 

confiança dos enlutados em seus colegas, já que não se sentem ameaçados neste ambiente. 
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5.3  ANÁLISE DE CLUSTERS  

 

Para uma compreensão do grupo de participantes comparados entre eles, foi 

realizado o agrupamento por semelhanças. Sua análise buscou, portanto, agrupar por 

aglutinação os participantes da pesquisa que fornecem respostas semelhantes ao longo do 

questionário. Os enlutados foram agrupados em três grupos: grupo 1, grupo 2 e grupo 3, com 

exceção de 1 participante que não se assemelhava a nenhum grupo e foi desconsiderado pelo 

próprio programa de computador que fez a aglutinação.   

Na análise de clusters, o programa identificou como estatisticamente significativas as 

questões: 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88.  

O gráfico 9 apresenta a análise de clusters realizada. O grupo 1, representado pela 

cor verde, é composto por 5 participantes. O grupo 2, em vermelho, soma 11 participantes. O 

grupo 3, em azul, tem 17 respondentes.  

 

GRÁFICO 9 – Análise de Clusters 

 

                    3 CLASSES 
     CLASSE 1 / 3                          5 
     CLASSE 2 / 3                        11 
     CLASSE 3 / 3                        17 

 

Fator 2 

Fator 1 
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A partir da análise dos clusters, denominou-se o grupo 1 como aquele sem o efeitos 

dos sintomas, o grupo 2 como efeitos negativos e o grupo 3 como sem presença dos sintomas. 

A tabela 5 integra os resultados dos efeitos referidos pelos participantes do grupo1às 

categorias pesquisadas.    

 

TABELA 5 – Respostas do cluster 1 às categorias analisadas 

Categorias Efeito 

positivo 

Sem efeito Efeito 

negativo 

Sem 

sintoma 

Total de 

respostas 

Físico e 

Psicossomático 

1 51 9 0 61 

Emocional 10 42 11 1 64 

Espiritual 1 9 0 0 10 

Relacional 0 16 3 1 20 

Resiliência 6 14 0 0 20 

Cognitivo 3 26 0 0 29 

Trabalho 3 45 2 0 50 

 

A semelhança desse grupo é o tipo de repostas dadas as perguntas fechadas do 

instrumento, sendo em sua maioria (203 respostas em um total de 254) a resposta “não teve 

efeito”. O grupo 1 é formado por 2 mulheres e 3 homens, com idades variadas (21, 35, 38, 45, 

51), 3 solteiros, e 3 com filhos. 3 com pós-graduação e 2 autônomos e 3 empregados, sendo 1 

funcionário público. 2 perderam mãe ou pai, 2 perderam irmão e 1 perdeu um dos avós. 

Quanto à causa da morte, para os 5 foi por adoecimento. Quatro não tiveram outras mortes de 

pessoas significativas no mesmo período, e 3 não se afastaram do trabalho. 

Analisando as respostas e as pessoas que compõem esse grupo, o luto antecipatório 

está presente nesse agrupamento. Todas as mortes desse grupo foram naturais resultantes de 

adoecimento. O luto antecipatório foi um fator protetivo para as pessoas desse grupo. Sua 

função principal é propiciar um desenvolvimento normal do luto, já que ele auxilia o enlutado 

a reorganizar seus recursos para a perda iminente de um ente querido (FONSECA, 2004). 

Diante da perda iminente, as pessoas podem resolver pendências e o processo de luto 

antecipatório auxilia a preparação para perda tanto intelectual quanto emocionalmente 

(FONSECA; FONSECA, 2002), o que foi encontrado na presente pesquisa.   
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Para esse grupo, a ausência de outras perdas significativas próximas a do ente 

querido considerado para a pesquisa foi outro fator de proteção. Uma perda pode ter um 

impacto significativo na vida de um enlutado, mas em casos de perdas múltiplas, há uma 

maior sobrecarga do indivíduo, tendo maior probabilidade de gerar problemas psicológicos e 

do processo de luto (PARKES, 1998, 2009; OLIVEIRA, 2014). 

A tabela 6 apresenta as respostas dadas às categorias analisadas pelos respondentes 

do grupo 2.  

 

TABELA 6 - Respostas do cluster 2 às categorias analisadas 

Categorias Efeito 

positivo 

Sem efeito Efeito 

negativo 

Sem 

sintoma 

Total de 

respostas 

Físico e 

Psicossomático 

5 17 80 38 141 

Emocional 5 11 104 23 143 

Espiritual 5 3 7 7 22 

Relacional 2 5 27 10 44 

Resiliência 5 5 7 27 44 

Cognitivo 2 8 34 22 66 

Trabalho 12 8 34 53 107 

 

O grupo 2 é formado por 11 respondentes, todos do sexo feminino, a idade varia de 32 

a 50 anos. Três mulheres são separadas, 3 solteiras, 3 casadas e 2 viúvas. Seis não têm filhos. 

Nove mulheres eram empregadas no setor privado ou público. Entre as perdas estão: 5 

perderam mãe ou pai, 2 perderam o marido, 1 tio (a), 1irmão (ã), 1 avó, 1 filho (a). Quanto às 

causas da morte: 9 foram adoecimento, 1 acidente e 1 não foi declarada. Oito pessoas 

perderam seus entes queridos há mais de 1 ano. Sete mulheres afastaram-se do trabalho. 

O grupo 2 se assemelhou pelas repostas mais frequentes de efeitos negativos de 

sintomas e reações no desempenho laboral. Em duas categorias, o grupo teve maior 

frequência de repostas de não apresentarem sintoma, nas categorias resiliência e trabalho.   

Nesse grupo há 2 perdas, de filho e de cônjuge, com especificidades que trouxeram 

maior impacto sobre o desempenho laboral. O processo de elaboração pela perda de um filho 
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difere de outras perdas quanto ao tempo de duração, quanto à intensidade e frequência de 

sintomas e necessidade de rituais em memória do filho perdido (CASELLATO, 2002). Para 

Archer (1999 apud PARKES, 2009), a perda de um filho ser tão avassaladora corresponde a 

uma perspectiva psicobiológica, que ressalta que a força do vínculo, a reação à perda e a 

intensidade do luto são proporcionais ao vínculo genético. Por sua vez, a perda de cônjuge 

apresenta impacto na saúde dos enlutados e segundo Parkes (2009) é o tipo de luto em que 

leva a maior número de encaminhamentos psiquiátricos. A morte de cônjuge traz também 

constatações sobre finitude do enlutado e causa outros rompimentos significativos como perda 

de status social, perda financeira, perda de rede de suporte (WALSH, 1998).  

Quanto aos ganhos referentes à perda, esse grupo expressou poucas repostas de efeito 

positivo, o que possibilita entender que a morte do ente querido não teria trazido 

ensinamentos positivos e fortalecido esses indivíduos emocionalmente. Esse olhar para a 

perda e não encontrar ganhos foi entendido como um fator dificultador para o processo de luto 

do grupo 2.  

A espiritualidade não foi um fator facilitador para esse grupo. A espiritualidade em 

seu sentido ampla é “a busca do sagrado, ou do divino através de experiências ao longo da 

vida” (GIMENES, 2002). Toda religião busca o contato com o divino e observa o sofrimento 

humano e as formas que as pessoas respondem às dificuldades da vida cotidiana, na tentativa 

de auxiliar os indivíduos a enfrentarem situações adversas. No grupo 2, a fé, a crença no 

divino não sustentou esses enlutados frente à perda de seu ente querido.  

O grupo 3 caracterizado pela maior frequência de respostas de não ter o sintoma 

soma 17 respondentes. 14 mulheres, 10 são casados, 10 com filhos, 7 autônomos, e 10 

empregados no setor público ou privado. Nesse grupo, 7 pessoas perderam pai ou mãe e 5 

perderam um dos avós e 16 tiveram a perda por morte natural. O tempo decorrido da morte do 

ente querido foi de mais de um ano para 13 participantes. Onze pessoas tiveram outras perdas 

nesse mesmo período, 10 se afastaram do trabalho.  

A tabela 7 sintetiza as respostas do grupo 3 em cada uma das categorias de análise.  
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TABELA 7 - Respostas do cluster 3 às categorias analisadas 

Categorias Efeito 

positivo 

Sem efeito Efeito 

negativo 

Sem 

sintoma 

Total de 

respostas 

Físico e 

Psicossomático 

12 11 65 131 219 

Emocional 24 17 74 105 220 

Espiritual 17 4 2 11 34 

Relacional 1 7 9 50 67 

Resiliência 30 1 2 35 68 

Cognitivo 1 4 34 63 102 

Trabalho 18 15 5 132 170 

 

Um fator protetivo para esse grupo foi a presença da religiosidade como efeito 

positivo na atividade laboral. Como dito por Gimenes (2002), a espiritualidade é a busca de 

conexão do ser humano com o sagrado e de tentativa de enfrentamento de situações críticas. 

Para esse grupo, ela funcionou como conexão com o divino e ofereceu mais recursos aos 

enlutados em seus processos.  

Outro aspecto evidenciado nesse grupo é a presença da resiliência, apontada como 

efeito positivo em 30 respostas. A resiliência traz um sentido de fortalecimento diante das 

adversidades, que também se relaciona com a espiritualidade. Outro fator que favorece os 

efeitos positivos nesse grupo é a perda de pais e avós no momento do ciclo vital, a idade 

adulta onde essas perdas são esperadas. Cerveny (1997) argumenta que na vida adulta, o foco 

de cuidado se desloca da família de origem para a família em construção. Sendo assim, essas 

perdas são consideradas como naturais e, geralmente oferecem menor desestruturação ao 

enlutado no desenvolvimento no processo de luto saudável.   

 

5.4  ANÁLISE DE CLUSTERS X IDADE, GÊNERO E ESCOLARIDADE.  

 

A análise dos clusters 1, 2 e 3 em relação à idade e escolaridade não encontrou 

correlação entre as variáveis e os agrupamentos, pois os valores de qui-quadrado foram 

maiores do que 0,05. No entanto, houve correlação entre a variável gênero e os clusters.  
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O grupo 1 foi composto por três homens estão nesse grupo. O gênero masculino está 

mais propenso a esconder seus sentimentos e a não pedir ajuda do que as mulheres, enquanto 

que as mulheres sempre apresentam mais problemas psicológicos decorrentes do luto que os 

homens, segundo Parkes (1998). O mesmo autor (2009) explica que isso acontece porque os 

homens tendem a evitar ou inibir a expressão de sofrimentos, o que corrobora com os dados 

encontrados nesse grupo sobre não apresentar os sintomas e reações pesquisados.  

No grupo 2 composto apenas por mulheres, as emoções foram respostas muito 

frequentes como tendo efeito negativo sobre o trabalho. Em consonância com o dado 

encontrado de expressões do luto através de reações e sintomas investigados na presente 

pesquisa, encontra-se a autorização cultural para as mulheres se enlutarem e para expressarem 

seu pesar (PARKES, 1998). Em contrapartida, as mulheres têm maior dificuldade em lidar 

com as questões da vida prática e replanejarem suas vidas após a perda. Traçando um paralelo 

com o Modelo do Processo Dual, as mulheres tendem a se orientar para a perda, enquanto os 

homens à restauração (PARKES, 2009, STROEBE; SCHUT, 2008).    

 

5.5 ANÁLISE QUALITATIVA 

  

O processo de luto é um grande desafio tanto para os enlutados como para as 

empresas. Para cada uma das partes pode haver efeitos positivos e negativos, e encontrar uma 

forma de cuidado que as pessoas sejam cuidadas nesse momento pode ser crucial para o 

desenvolvimento do luto ou a complicação do processo. Nesse sentido, a presente pesquisa 

estudou a vivência dos participantes, considerando quanto o trabalho pode proporcionar o 

processo de luto saudável e como o enlutado é impactado pela perda de um ente querido, por 

meio da análise qualitativa das respostas abertas presentes no questionário. 
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5.5.1 TRABALHO: EFEITOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

5.5.1.1 Positivos 

  

- Flexibilidade 

A sensibilidade das pessoas no ambiente de trabalho, principalmente nas posições de 

liderança, assim como a flexibilidade e o suporte de políticas organizacionais, podem exercer 

influência no processo de luto. Quanto mais as organizações respondem, mais rapidamente 

elas voltam a estar focadas em suas missões (THOMPSON, 2009).  

Fornecer suporte ao enlutado é respeitar o sofrimento humano advindo dessa 

experiência e a história do trabalhador. Esse reconhecimento traz uma sensação de 

pertencimento ao enlutado a uma rede, que fornecerá suporte quando a vida pessoal está em 

transformação. Marris (2008) fala sobre relações com colegas de trabalho e vizinhos podem 

ser uma rede de suporte ao enlutado e ser a ligação dos enlutados com o passado.  

A manifestação de alguns participantes deixa clara essa percepção, como 

exemplificado a seguir. 

“Tive o apoio da direção e de todos os colegas de trabalho. Quando voltei, 

perguntaram se eu realmente estava em condições de trabalhar, caso contrário, poderia 

continuar em casa até me sentir bem”. 

“Sim, deram todo suporte. Quando me recuperei, meu chefe não questionou ou usou 

as faltas contra mim”. 

“A empresa em si não tem muita flexibilidade, mas o meu departamento de trabalho 

foi flexível comigo”. 

 

- Suporte social  

O suporte social, dos fatores interpessoais de proteção, é uma das variáveis mais 

significativas, evitando resultados negativos na saúde dos enlutados (STROEBE; SCHUT; 
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STROBE, 2007). Considerando essa afirmação, o suporte social presente no trabalho facilita o 

processo do luto normal, proporcionando ao enlutado uma sensação de segurança nesse 

ambiente, diferente de local de trabalho onde há extrema competitividade.  

As falas abaixam ilustram a presença desse suporte e a importância dele.      

“... Todos se solidarizaram comigo...”.  

“Chorei durante muito tempo no local de trabalho. Mas eu procurei falar bastante 

sobre isso (e eles me escutaram). Isso aliviou um pouco as minhas dores”. 

 

- Trabalho como recurso de enfrentamento  

Muitas pessoas consideram o trabalho como positivo, pois segundo Thompson 

(2009) o trabalho reestabelece certo senso de normalidade em uma situação de luto, onde o 

enlutado experiencia insegurança e incerteza. Além disso, ele proporciona uma sensação de 

empoderamento ao enlutado, que se sente frágil depois da perda. Para exemplificar essa 

relação positiva do trabalho como recurso de enfrentamento, seguem as falas de alguns 

participantes.  

“Trabalhar foi bom para mim. Ficava mais atenta às reações em casa”. 

“O trabalho, para mim, no caso de perda de alguém próximo, foi de grande 

importância. Não conseguia ficar à toa, em casa, pensando no ente que se foi”. 

“O trabalho foi meu principal refúgio”. 

  

5.5.1.2 Negativos 

 

- Medo de perda do trabalho por baixo desempenho 

O trabalho não é apenas uma forma de ter rendimentos. Ele estrutura a vida do 

trabalhador, dá oportunidade de usar habilidades e de desenvolvimento (CARTWRIGHT; 

COOPER, 1994). A possibilidade de perder o emprego é outro estressor para um enlutado que 

está em processo de mudança de vida sem a pessoa perdida. Esse medo pode sobrecarregar 
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suas capacidades e deixar o enlutado mais vulnerável emocional e fisicamente, como os 

respondentes relatam.    

“Todas as experiências foram negativas e em várias situações corri o risco de perder 

o emprego em razão do baixo desempenho”. 

“Quanto ao desempenho eu muito mais me cobrei sobre isso, querendo resolver tudo, 

fazer tudo para que não ficasse evidente essa minha fragilidade ou deficiência”. 

 

- Não reconhecimento do luto 

A falta de reconhecimento de uma empresa de que um trabalhar enlutado não tem 

uma pronta recuperação e que não terá o desempenho de antes dessa morte é, segundo 

Calhoun (2004) , uma corrupção do poder e uma evitação da responsabilidade de uma 

organização sobre as pessoas que lá trabalham.  

“... Tinha que atender pacientes e chorar entre um e outro. Aguentei por um mês, até 

que um dia eu travei, não conseguia falar, tremia, meu braço enrijeceu, como uma crise 

convulsiva”.  

As emoções sufocadas nesse contexto de não reconhecimento do luto podem 

acarretar maior intensidade e prolongamento destas, favorecendo a instalação de um quadro 

de luto complicado (CASELLATO, 2005).  

O modelo do processo dual fornece uma explicação para essa dificuldade de 

focalização em outras áreas da vida, como o trabalho, enquanto o há um movimento do 

enlutado em voltar-se para a perda. Principalmente, nos primeiros meses, o enlutado orienta-

se mais à perda do que a restauração (STROEBE; SCHUT, 2008). As falas dos participantes 

expressam a dificuldade de focalizar em algo que não seja a pessoa falecida.      

“... A empresa exigia mais do que eu poderia oferecer naquele momento...”.  

“É muito difícil trabalhar assim. O corpo, o cérebro, já estão desgastados e tendo que 

trabalhar, o desgaste é ainda maior. A energia que deveria ser usada para a gente se recuperar 

é usada para trabalhar”. 
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5.5.2 O ENLUTADO  

 

- Dificuldade de estar presente 

A falta de cuidado de uma organização a seus trabalhadores pode ter vários 

resultados e nenhum deles é positivo. Para Thompson (2009), uma das possibilidades menos 

problemáticas é a perda de um profissional para outra empresa, e o pior é a manutenção de 

trabalhadores desmotivados, sem vínculo e baixa responsabilidade com relação ao trabalho. 

Esse profissional pode afetar os colegas e minar o ambiente de trabalho e as tarefas. Uma 

empresa competente deve ter líderes com competências para assegurar que a equipe de 

trabalho se sinta e seja de fato valorizada e que tenha suporte (THOMPSON, 2009).  

“Eu não tinha ânimo em fazer as atividades que demandavam muito esforço e 

trabalho”. 

“O aumento do estresse provocou falta de concentração e motivação”. 

 

- Suporte especializado auxiliou o processo de luto 

Os enlutados dispõem atualmente de mais serviços voltados às suas necessidades, 

desde organizações especializadas até profissionais treinados (PARKES, 1998).  

“Em relação ao desempenho não houve grande efeito pois tive suporte psicológico 

durante todo tempo”. 

“Por ter um cargo de bastante responsabilidade e ainda num momento de maior 

volume, tudo foi uma somatória de fatores. Procurei psicólogos e psiquiatras e tomei 

medicação durante todo o período”. 

A própria empresa pode fazer parte dessa rede de cuidado ao enlutado, seja por uma 

política complacente a eles, seja através de programas de assistência que podem facilitar o 

acesso a profissionais e instituições (THOMPSON, 2009). Programas de educação para o 

enfrentamento de crises para os funcionários, equipes de liderança podem ser outra 

modalidade de suporte até na prevenção de complicações no processo de luto (JEFFREYS, 

2005).   
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- Adoecimento  

Stroebe, Schut e Stroebe (2007), em uma revisão de literatura sobre efeitos do luto na 

saúde, relataram que os enlutados estão mais propensos a problemas de saúde, e que essa 

população apresenta maiores níveis de deficiências, uso de medicações e hospitalização do 

que não enlutados. Na presente pesquisa, os enlutados referem sintomas físicos e 

psicossomáticos após a perda de seu ente querido.       

“Adoeci meses depois, tive depressão, tive várias reações físicas, mas sem 

comprovação de doença por exames. Fiquei bem debilitada”. 

“Tive dores no corpo, dores de cabeça...”. 

“Tudo o que passei foi péssimo, durante o primeiro ano após o falecimento tive cerca 

de 30 a 40 dias de faltas. Cheguei a ir para o hospital, fazer até ressonância da cabeça. Quando 

ia para o trabalho não conseguia me concentrar e precisei de muita ajuda de meus colegas”. 

 

- Emoções 

A presença das emoções no ambiente de trabalho tem sido mais bem recebida após o 

reconhecimento da inteligência emocional, rompendo com a dicotomia inteligência e emoções 

(CHARLES-EDWARDS, 2005).  As emoções e sentimentos fazem parte do 

comprometimento que um trabalhador tem a seu trabalho, seus colegas, seus superiores. Com 

as emoções, as pessoas são motivadas e podem ser empáticas aos outros. Esse movimento cria 

um ambiente de trabalho mais afetivo e acolhedor, saudável ao enlutado em sofrimento.  

“... e chorava muito a falta de minha irmã e a preocupação com minha mãe (pois a 

dor dela é maior) e com o meu irmão que também ficou muito abalado”. 

“Fiquei mais sensibilizada com meus pacientes e acolhedora com as outras pessoas”. 

As emoções também foram, relatadas como fatores negativos por alguns 

participantes.  Com a perda do mundo presumido, as pessoas acreditam estar enlouquecendo 

porque suas concepções sobre o que era garantido no mundo foram arrancadas, exigindo uma 

readequação (THOMPSON, 2009; PARKES, 1998, 2009). O modelo do processo dual que 

propõe forma de lidar com os estressores da perda e da restauração também amplia o 
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entendimento dessas reações emocionais (STROEBE e SCHUT, 2008). Quando há o 

movimento de oscilação para a perda, as emoções se sobressaem.  

“... Tinha que atender pacientes e chorar entre um e outro. Aguentei por um mês, até 

que um dia eu travei, não conseguia falar, tremia, meu braço enrijeceu, como uma crise 

convulsiva”. 

“Insônia, desatenção, depressão, diminuição de a atenção atrapalharmos (sic) muito 

no trabalho”. 

“Minha vida pessoal piorou no geral, eu fiquei uma pessoa muito mais insegura e 

fechada, isso influenciou diretamente no meu trabalho”. 

 

- Perdas secundárias 

Parkes (1998) afirma que é difícil precisar o que foi perdido para um enlutado 

quando alguém significativo morre. Existem inúmeras outras perdas que compõe o processo 

de luto e nem sempre essas outras perdas são evidentes e facilmente identificáveis. No caso da 

presente pesquisa, os participantes referiam perdas secundárias significativas como ruptura 

com familiares, possíveis perdas financeiras, e readequação a novos papéis.  

Essas outras perdas podem ser outro fator estressor que se associa ao processo de 

luto e pode ocasionar complicações no seu andamento, tanto física quanto emocionalmente.   

“A pessoa falecida era a base da minha família, então sem ela, tudo ficou meio 

perdido e eu de repente acabei tendo muita responsabilidade e não soube lidar com a situação. 

Fugi demais de compromissos e meu desempenho foi bem mediano, pois psicologicamente eu 

estava muito instável e sem concentração”. 

“Na verdade, minhas maiores perdas foram no ambiente familiar, que ainda repercute 

em meu raciocínio. Com a morte, questões de inventário vieram à baile muito rapidamente, 

lamentavelmente, a luta pelo espólio, se sobrepôs à perda de pessoa tão nobre. Isso me fez 

romper com minha família, me decepcionar. Optei por ser órfã de família. Uma vez que me 

surpreendi com as ganas por dinheiro que a família demonstrou, apequenando a vida.... Dessa 

forma,  além da dor pela perda dela, também se passou a dor não ter mais afeto pelos meus. 
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Isso também foi um agravante para meu desempenho profissional, e se estende até os dias de 

hoje”. 

“Com a licença meu salário foi descontado pela metade (são retiradas as 

gratificações e benefícios quando se é afastada por licença médica – a desculpa é que 

gratificações e benefícios são relacionados à produtividade). Se está afastada e não 

trabalhando, não recebe porque não está produzindo. Perdi metade do salário, o que 

complicou MUITO a minha vida financeira. O que piorou ainda mais meu estado emocional”.  

 

- Revisão de escolhas 

Um momento de crise na vida de uma pessoa pode ser transformador. Ele pode ser 

um ponto de virada, porque esse momento a pessoa já está transformada pela perda, ela não é 

mais a mesma. Essa mudança pode ter resultados positivos ou negativos, influenciados por 

muitos fatores, mas dificilmente as pessoas associam o luto a ganhos. Thompson (2009) cita 

algumas mudanças positivas que podem advir de um luto: apreciação da vida, relações 

afetivas fortalecidas, resiliência, novos pontos de vista, preparação mental e emocional, 

descoberta de novos talentos e habilidades, revisão de valores e sabedoria. Nessa pesquisa 

encontramos pessoas profundamente transformadas a partir da perda e consideraram ganhos 

para a vida pessoal as mudanças advindas desse processo. Algumas falas dos participantes 

ilustram essa revisão. 

“Após acompanhar o adoecimento do meu pai, notei que fiquei menos exigente 

comigo e com os outros. Tem poucas coisas na vida que valem a pena se preocupar e meu 

desempenho profissional melhorou. Busco mais qualidade de vida e me preocupar menos com 

questões banais do cotidiano”. 

“Aprender a lidar com essas emoções me fez repensar minha profissão”. 

“Após um ano pedi demissão do emprego para ter um período sabático”. 

 

Integrando os resultados encontrados, a pesquisa teve um numero maior de 

participantes do sexo feminino, o que se expressou na formação dos clusters, o que 

possibilitou analisar como os participantes masculinos e os femininos vivenciam o luto 
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também no ambiente de trabalho.  Idade e escolaridade não demonstraram ter correlação com 

os clusters formados.  

A faixa etária mais presente na pesquisa situou-se entre 28 e 49 anos, o que coincide 

com a informação dada pelo IBGE (2015) sobre a população economicamente ativa na região 

metropolitana de São Paulo. Tendo a região metropolitana de São Paulo como local da 

pesquisa, constatou-se a presença de mortes violentas entre a população estudada. Mesmo que 

o dado bruto seja pequeno (n=3), as mortes violentas são um fator complicador conhecido 

para o processo de luto. Considerando que essa causa de morte tem crescido, é preciso 

preparar a sociedade, governos e empresas para essa população enlutada. Isso significa 

aumento da demanda de profissionais da saúde e de serviços públicos da área por uma maior 

busca de seus serviços, mais custos a empresas, por turn-over, presenteísmo, absenteísmo e 

por perdas financeiras.  

Os enlutados da amostra sofreram outras perdas simultâneas ou em período próximo 

a perda do ente querido considerado para a realização da pesquisa. Esse dado implica uma 

sobrecarga ao enlutado, que precisa realizar atividades cotidianas e viver seu pesar. As perdas 

de 24 participantes ocorreram mais de um ano antes da pesquisa. Metade (n=17) da amostra 

afastou-se do trabalho, sendo que 12 dessas pessoas se afastaram por período superior ao 

garantido por lei. Isso sinaliza a possibilidade de a lei estar ultrapassada, requerendo mesmo 

revisão para assegurar às pessoas o direito a afastamento por luto, sem esbarrar em 

preconceitos que tragam consequências indesejáveis ao enlutado.  

O impacto do luto mostrou ter efeito negativo sobre as áreas: física e psicossomática, 

emocional, relacional, cognitiva e ocupacional. Efeitos positivos foram percebidos na área da 

resiliência e espiritualidade. Esses dados indicam que um enlutado é impactado em diversos 

âmbitos de sua vida, mas que ganhos podem acontecer. 

Quanto aos efeitos no âmbito físico e psicossomático, percebeu-se que para essa 

população estudada evidenciou que havia um corpo em sofrimento, com presença de 

sintomas, mesmo não havendo informação de doenças anteriores a perda. Os participantes 

mostraram o quanto esse sofrimento causou também danos à saúde física e mental. Esses 

dados implicam custos significativos às empresas, por licenças, afastamentos, presenteísmo,  

turn-over, perda de talentos. Isso também se aplica à área cognitiva, uma vez que os enlutados 



96 
 

estudados relataram ter apresentado dificuldades de concentração, medo, receio de 

mostrarem-se fragilizados.  

Os aspectos emocionais interferem no desempenho laboral, deixando o enlutado mais 

fragilizado, com medos diversos. Apresenta menor controle sobre suas emoções com essa 

área de sua vida pessoal sobrecarregada com o luto. Os relacionamentos no ambiente de 

trabalho e na vida privada também sofrem impactos negativos, como isolamento e piora na 

comunicação. O enlutado sente ainda que lhe falta suporte social para viver seu luto, o que 

pode causar complicações. Especificamente nas relações de trabalho, os respondentes 

consideraram mudar de emprego, o que geraria custo alto para as empresas, mas também se 

sentiram acolhidos por colegas.    

Aspectos positivos foram percebidos nas categorias de resiliência e espiritualidade, 

como a possibilidade de revisão da vida e de aumento da empatia dos enlutados por outras 

pessoas.  

Na avaliação dos clusters, 3 grupos foram formados: os que não apresentaram efeito 

(grupo 1), os que apresentaram mais efeitos negativos (grupo 2) e os que não apresentaram o 

sintoma (grupo 3). Para o grupo 1, o luto antecipatório pode ter sido um fator facilitados para 

o processo de luto, assim como a inexistência de outras perdas concomitantes ou próximas a 

do ente querido.   

O grupo 2, tendo sido formado exclusivamente por mulheres, possibilitou uma 

compreensão pela vertente de gênero. Tipos de perda sofrida por pessoas deste grupo (filho e 

cônjuge) e suas perdas secundárias indicaram ter impacto sobre as respostas de efeito negativo 

para essas participantes. A resiliência e a espiritualidade não foram fatores presentes para as 

respondentes desse grupo. No grupo 3, esses dois fatores tiveram função de proteção.  

Na análise qualitativa, os participantes mostraram sua singularidade frente à vivência 

da perda de um ente querido. Ainda assim, foi possível criar categorias que expressassem 

experiências comuns. O trabalho exerceu efeitos positivos como maior flexibilidade para os 

trabalhadores quanto a se afastarem do trabalho, o suporte social recebido, tendo a atividade 

laboral atuado como recurso de enfrentamento para o luto. Os efeitos negativos foram: medo 

de demissão por piora no desempenho e não reconhecimento do luto.  
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Sobre a vivência do luto, os enlutados referiram que era difícil estar presente, que 

adoeceram que as emoções estavam afloradas e que perdas secundárias interferiram no 

processo. No entanto, a presença de suporte especializado foi positiva, assim como a 

possibilidade de rever suas escolhas. 

O luto impacta o desempenho de um trabalhador, tanto quanto as outras áreas da vida 

desse indivíduo. É impossível ficar emocionalmente ileso de uma experiência de perda de um 

ente querido e a atividade laboral também será afetada nesse momento de vida do trabalhador. 

É importante que tanto as pessoas da vida privada, quanto às do ambiente de trabalho, assim 

como as empresas e suas lideranças estejam conscientizadas sobre os efeitos do luto, assim 

como preparadas para lidar com esse profissional. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em uma sociedade em mudança, as pessoas e o trabalho devem acompanhar as 

inúmeras transformações: um mundo globalizado, a presença maciça da tecnologia, 

instabilidade do emprego, envelhecimento populacional, mudanças em papéis familiares. A 

morte continua velada, escondida. O ambiente de trabalho, então, favorece muito que seja 

ainda mais negada. Uma pessoa enlutada, porém, vive sua perda, inclusive neste ambiente. 

Por isso, essa pesquisa buscou entender a vivência do luto em profissionais da região 

metropolitana de São Paulo.  

A vivência do luto e seu efeito no desempenho laboral foram estudados a partir de 

reações e sintomas apresentados no processo de luto. As áreas afetadas negativamente foram: 

física e psicossomática, emocional, relacional, cognitiva e das questões relacionadas ao 

trabalho, como execução de tarefas. Os impactos foram desde adoecimentos físicos e mentais, 

a falta de concentração, baixo rendimento, isolamento social, maior fragilidade e maior 

estresse.  

Efeitos positivos dessa experiência também foram observados pelos participantes. Na 

área da resiliência, os respondentes se perceberam mais tolerantes e com mais compaixão 

pelas outras pessoas, o que pode resultar em uma maior empatia. O âmbito espiritual foi 

positivo para os trabalhadores quando perceberam aumentar a fé ou até mesmo questioná-la. 

A aproximação com o sagrado alenta o ser humano e pode trazer sentido para as perdas e os 

sofrimentos decorrentes dela. Na área relacional, houve participantes que se aproximaram de 

pessoas, tendo um efeito positivo para eles no desempenho profissional.  

Quando os participantes foram aglutinados por semelhanças em grupos, a forma de 

classificação dos efeitos percebidos pelos enlutados corroborou com os dados de frequência 

de respostas. O grupo 1 apresentou mais respostas de “não ter percebido efeito do sintoma ou 

reação”, o grupo 2 teve “percebeu mais os efeitos negativos” e o grupo 3 “não apresentou os 

sintomas”. Este grupo também se apresentou mais resiliente e espiritualizado.   

Esses dados evidenciaram fatores que foram protetivos para a amostra estudada: luto 

antecipatório, ausência de outras perdas, espiritualidade e resiliência. Entre os fatores que 
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influenciaram negativamente estão: perda de filho e de cônjuge e as perdas secundárias 

decorrentes da morte do ente querido.  

A questão do gênero se destacou pela relação que possibilitou estabelecer com 

sintomas e reações, dado este que é amplamente discutido na literatura (PARKES, 1998, 

2009; STROEBE; SCHUT, 2008) sobre o luto. Mulheres se voltaram mais a perda e os 

homens à restauração.  Idade e escolaridade não apresentaram essa relação.  

A análise qualitativa possibilitou ver como o trabalho teve influência positiva por ser 

fonte de suporte social e, quando é empático às necessidades do profissional, pode atuar como 

um recurso de enfrentamento do luto. 

O enlutado, por sua vez, fala sobre a dificuldade de estar presente no trabalho, sobre 

as emoções afloradas, as perdas secundárias e a dor causada por elas. Fala também de doenças 

físicas após a morte de seu ente querido. Percebe que, mesmo com as dificuldades, o auxílio 

de ajuda especializada, como médicos e psicólogos, e as relações sociais suportivas auxiliam 

nesse momento e favorecem que o enlutado faça uma revisão de valores, podendo transformar 

sua vida.  

Esta pesquisa pode ter apresentado viés por conta da escolha metodológica para 

coleta de dados, por bola de neve. A população estudada foi composta em sua maioria por 

mulheres (n=28), assim como por psicólogos e outros profissionais da área de saúde (n=13).  

Devido ao número reduzido de respondentes (n=34), a análise estatística teve 

recursos reduzidos e houve o cuidado da pesquisadora em não especificar os participantes, já 

que eles poderiam ser facilmente identificados. A análise do tipo de morte em relação aos 

clusters não pode ser realizada, porque no grupo de mortes por causas não naturais havia 

apenas 3 respondentes.  

Com o crescimento da violência no mundo e na região metropolitana de São Paulo, 

independentemente do local onde ocorram mortes violentas, existe uma sensação de constante 

insegurança. Esse efeito é ainda mais exacerbado em enlutados que sofrem um abalo no seu 

mundo presumido e fica mais intenso quando a perda desta pessoa se deu por conta da 

violência.  

É importante considerar esse dado tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto 

organizacional. Ter um profissional enlutado pode significar ter uma pessoa em alerta 
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constante, irritada e pouco empática. Além disso, esse profissional pode adoecer, não produzir 

ou não realizar seu trabalho da forma esperada. Para a saúde pública, ele pode procurar ajuda, 

adoecer e sobrecarregar o sistema público por uma questão vivencial relacionada ao luto.   

Esta pesquisa ressalta o não reconhecimento do luto no ambiente do trabalho. Como 

sabido, o não reconhecimento do luto pode levar a complicações no processo, com risco de 

adoecimento do enlutado. O não reconhecimento já fica explícito na legislação que 

regulamenta as relações trabalhistas. Um enlutado só é reconhecido pela consanguinidade e 

não pela relação afetiva construída entre as pessoas. Ou seja: a lei regulamenta o não 

reconhecimento do luto. 

A lei impõe uma ordem para uma sociedade e é necessária, portanto. Mas ela 

também deve existir para promover o bem aos cidadãos, o que, em muitos casos de luto, não 

permite que cumpra seu objetivo. A população de enlutados estudada precisou, após a 

experiência de perda, de tempo de afastamento do trabalho superior ao que era previsto na lei. 

Esse dado deve ser considerado para uma revisão da legislação, que além de não cumprir o 

objetivo de proteger o cidadão, veladamente violenta enlutados que não tem o grau de 

ascendência e descendência validados na lei, assim como não considera os vínculos afetivos 

construídos entre as pessoas. 

A ampliação do numero de participantes talvez tivesse trazido mais luz para este 

cenário. Uma contribuição da presente pesquisa está em ressaltar a necessidade de estudos 

realizados pela perspectiva das empresas, sobre as formas que utilizam para tratar os 

funcionários enlutados e como elas os percebem quanto ao desempenho da atividade laboral.  

Na presente pesquisa, os dados de sintomas e reações indicam o desenvolvimento de 

um curso esperado do processo de luto, tendo sido percebido que o enlutado espera um 

acolhimento e cuidado das empresas frente a esse momento da sua vida. Há empresas nas 

quais existe a realidade do cuidado com o trabalhador e esse cuidado se expressa de maneira 

digna e é bem implantado 

Com esta pesquisa, espera-se que esse olhar empático e cuidadoso para com os 

trabalhadores enlutados se expanda por parte das empresas e organizações e que os 

trabalhadores, além de acolhidos em suas necessidades, sejam vistos em sua condição básica 

de humanidade, que é o fato de existirem em relação, com significados construídos para essas 

relações, significados esses que precisam ser reconstruídos quando de um rompimento. 
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Pesquisa Luto e Trabalho
*Obrigatório

1. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - TERMO DE
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO *

Eu, residente na região metropolitana de São Paulo, concordo em participar na qualidade

de voluntário da pesquisa “Repercussões no desempenho do trabalhador da região

metropolitana de São Paulo após uma perda por morte” cujo objetivo é avaliar como o

luto do trabalhador repercute em seu desempenho profissional. Realizada pela psicóloga

Cibele Martins de Oliveira Marras, CRP 06/73284, pelo Programa de Estudos em Pós-

Graduação de Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica – PUCSP, para

obtenção de título de Mestre. A pesquisa não utiliza procedimento invasivo que ofereça

danos à minha saúde física ou psíquica. Estou ciente de que minha participação

consiste em preencher um questionário, e que sou livre para me recusar a responder a

qualquer questão e, se, em algum momento, não tiver mais interesse em continuar

participando, posso sair da pesquisa, informando o pesquisador e encerrando a validade

desse termo sem qualquer prejuízo à minha pessoa. Por meio deste, dou permissão para

o uso do questionário que preenchi. Estou ciente de que as informações obtidas poderão

ser utilizadas com ética na elaboração de trabalhos científicos e para publicação em

meios acadêmicos e científicos. Será garantida a confidencialidade das informações

fornecidas por mim, e meu nome não será divulgado nos documentos pertencentes ao

estudo. Caso a participação na pesquisa me mobilize emocionalmente e eu sinta a

necessidade de suporte, ou maiores esclarecimentos, estou ciente de que posso

contatar a pesquisadora pelo endereço eletrônico cibelemarras@yahoo.com.br ou pelo

telefone (011) 99251-3098, para obter acolhimento e, se necessário, o encaminhamento

para acompanhamento psicológico. Declaro que os objetivos e detalhes dessa pesquisa

foram-me completamente explicados, conforme seu texto. Desse modo, concordo em

participar do estudo e colaborar com a pesquisa.

Marcar apenas uma oval.

 Aceito participar desta pesquisa, sou maior de 18 anos e residente da região

metropolitana de São Paulo

2. Iniciais do seu nome

3. Sua idade

4. Sexo

Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino
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5. Estado civil

Marcar apenas uma oval.

 Solteira (o)

 Casada (o) ou mora junto

 Viúva (o)

 Outro: 

6. Filhos e/ou dependentes

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

7. Se você tem filhos, diga quantos

8. Escolaridade

Marcar apenas uma oval.

 Ensino Fundamental incompleto

 Ensino Fundamental completo

 Ensino Médio completo

 Ensino Superior

 Pós-Graduação

9. Profissão

10. No momento da morte de seu familiar, você trabalhava como

Marcar apenas uma oval.

 Autônomo

 Empregado

 Funcionário público ou Empregado público

11. Se você trabalhava em empresa, ela era

Marcar apenas uma oval.

 Microempresa (até 9 funcionários)

 Empresa de pequeno porte (de 10 a 49 funcionários)

 Empresa de médio porte (de 50 a 99 funcionários)

 Empresa de grande porte ( mais de 100 funcionários)
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12. Na época da morte de seu familiar, sua renda era

Marcar apenas uma oval.

 Até 2 salários mínimos

 De 2 a 4 salários mínimos

 De 4 a 10 salários mínimos

 De 10 a 20 salários mínimos

 Acima de 20 salários mínimos

 Não desejo declarar

13. A pessoa que faleceu era

Marcar apenas uma oval.

 Sua mãe ou seu pai

 Sua filha ou seu filho

 Sua esposa ou seu marido

 Sua tia ou seu tio

 Sua sobrinha ou seu sobrinho

 Sua neta ou seu neto

 Sua sogra ou seu sogro

 Sua avó ou seu avô

 Sua prima ou seu primo

 Seu genro ou sua nora

 Outro: 

14. Há quantos meses seu familiar faleceu?

15. Qual foi a causa da morte?

Marcar apenas uma oval.

 Adoecimento

 Acidente

 Suicídio

 Homicídio

 Outro: 

16. Você teve outras mortes de familiares nesse mesmo período de tempo?

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não
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17. Você se afastou do trabalho após a morte?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

18. Quantos dias úteis a empresa liberou que

você ficasse afastado?

19. Quantos dias você realmente ficou afastado

do trabalho?

20. Você considera que a empresa foi flexível com a sua experiência e necessidade depois

da morte de seu familiar?

 

 

 

 

 

21. Abaixo você encontra questões sobre reações ao luto. O luto é um processo
individual. Então é possível que você não tenha reagido ou sentido como
algumas das descrições abaixo. Tente se lembrar nos primeiros 6 (seis) meses
após a perda, e informe sobre o efeito da perda no seu desempenho no trabalho
nesse período. Você pode marcar: Não teve efeito, Teve efeito negativo e Teve
efeito positivo ou Não se aplica (quando você não teve essa reação).

Falta de ar

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

22. Palpitação no coração

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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23. Visão embaçada

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

24. Boca seca

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

25. Dores de cabeça

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

26. Dores no corpo

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

27. Alterações intestinais

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

28. Alterações gástricas

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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29. Alteração no apetite sexual

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

30. Alteração do seu peso

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

31. Maior apetite

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

32. Menos apetite

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

33. Mais sonolência

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

34. Apresentou maior cansaço após a perda

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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35. Maior estresse

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

36. Escreva sobre como foi sua experiência com as reações citadas acima e o efeito delas

sobre seu desempenho profissional.

 

 

 

 

 

37. Agora você responderá perguntas sobre emoções. Tente se lembrar dos 6 (seis)

primeiros meses depois da morte, e se estas emoções tiveram algum efeito e

qual foi esse efeito no seu desempenho no trabalho.

Tristeza

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

38. Choque

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

39. Não conseguir acreditar na morte.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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40. Parecia não ter acontecido essa perda com você.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

41. Reações diferentes do esperado frente a essa perda.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

42. Raiva da pessoa que faleceu.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

43. Raiva de você mesmo.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

44. Você sentiu alívio com a morte em algum momento.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

45. Irritação.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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46. Você se sentiu só.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

47. Saudades da pessoa falecida.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

48. Saudades de como você era antes da perda.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

49. Descrença.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

50. Medo.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

51. Ansiedade.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica



15/09/2015 Pesquisa Luto e Trabalho

https://docs.google.com/forms/d/12Z7YQqwnL2BHoMdKnECo0II8CBPg8uyLVgCbHX6_Vps/printform 10/17

52. Choro pela morte no ambiente de trabalho.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

53. Sentimento de fragilidade.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

54. Revisão de valores pessoais depois da perda.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

55. Questionamentos sobre sua fé.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

56. Aumento da fé.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

57. Sonhos com a pessoa falecida.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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58. Lembranças do familiar falecido.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

59. Sentimento de não saber mais quem você era.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

60. Você se isolou das pessoas.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

61. Você se aproximou de pessoas.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

62. Você apresentou dificuldade de se relacionar com pessoas.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

63. Você aprendeu a enfrentar a vida de outra forma.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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64. Você se sente como se fosse uma pessoa melhor depois da perda.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

65. Você tem mais compaixão pelas outras pessoas.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

66. Você se sente mais fortalecido depois dessa experiência.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

67. Você se tornou mais tolerante.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

68. Você se tornou mais esperançoso com relação ao futuro.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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69. Escreva sobre suas emoções e como elas tiveram efeito no seu desempenho

profissional.

 

 

 

 

 

70. Nessa etapa, falaremos especialmente sobre questões relacionadas ao seu
trabalho. Tente se lembrar se isso aconteceu com você nos 6 (seis) primeiros
meses após a morte de seu familiar e dos efeitos em relação ao seu

desempenho profissional.

Você teve dificuldade de se concentrar para exercer suas tarefas.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

71. Você sentiu que as pessoas não te designavam tarefas.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

72. Você sentiu que aumentou o controle das pessoas sobre o seu desempenho

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

73. Você sentiu que diminuiu o controle das pessoas sobre o seu desempenho.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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74. Você sentiu que ficou nervoso com questões que antes não te deixariam assim.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

75. Você se sentiu excluído de decisões que envolviam o seu trabalho.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

76. Você percebeu melhora na comunicação com pessoas do seu trabalho.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

77. Você percebeu que houve piora na comunicação com pessoas do seu trabalho

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

78. Você ficou desapontado com pessoas do seu trabalho.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

79. Você gastou mais tempo para exercer suas tarefas

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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80. Você gastou menos tempo para exercer suas tarefas.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

81. Você se sentiu discriminado no seu ambiente de trabalho pela morte.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

82. Você sentiu que perdeu oportunidades de crescimento no trabalho

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

83. Você sentiu que ganhou oportunidades de crescimento no trabalho.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

84. Você teve dificuldades em compreender pedidos ou tarefas.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

85. Você se sentiu sobrecarregado em suas funções.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica
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86. Você se questionou sobre sair do emprego.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

87. Você se questionou sobre sua carreira ou profissão

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

88. Você reviu o valor que você dava ao trabalho após a perda.

Marcar apenas uma oval.

 Não teve efeito

 Teve efeito positivo

 Teve efeito negativo

 Não se aplica

89. Escreva sobre essas experiências no seu ambiente de trabalho e como elas tiveram

efeito em seu desempenho.

 

 

 

 

 

90. Houve algo sobre a perda de seu familiar que teve efeito sobre seu desempenho no

trabalho e não foi abordado nas questões acima? Você pode escrever sobre isso nesse

espaço.
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91. Caso queira escrever algum comentário, faça-o nesse espaço.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – 

CARTA CONVITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se você passou pela experiência de perda de um familiar, no período de 13 a 24 

meses anteriores a data de hoje, trabalhava quando houve a morte de seu familiar, é maior de 

18 anos e mora na região metropolitana de São Paulo, você está sendo convidado a participar 

dessa pesquisa virtual. Essa pesquisa é sobre as repercussões no desempenho profissional 

após uma perda pessoal de um familiar.  

Sou Cibele Martins de Oliveira Marras, psicóloga (CRP 06/73284) e pós-graduanda 

em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Essa 

pesquisa é a minha dissertação de mestrado. Você irá responder a um questionário com 

perguntas acerca de algumas manifestações que podem ter ocorrido com você no ambiente de 

trabalho durante os 6 (seis) primeiros meses após a perda.  

Todos os seus dados serão mantidos em sigilo e esse estudo está embasado nas 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, de acordo 

com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, 466/12. Sua 

participação auxiliará a produção de conhecimento sobre o luto no ambiente de trabalho. 

Lembre-se que você pode desistir de participar da pesquisa em qualquer momento da 

execução do questionário. O tempo para o preenchimento do questionário é de 

aproximadamente 15 minutos.    

 

Cibele Martins de Oliveira Marras 

cibelemarras@yahoo.com.br 

Tel.: (11) 999251-3098 
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