
Incompreensão dificulta a volta de quem perde parente  
Maria Carolina Nomura 
 
Queda da produtividade e da concentração são alguns efeitos do luto  
 
A advogada Malu Gualberto, cujo marido morreu no acidente com o vôo da TAM no ano 
passado  
 
Pouco menos de um mês após a morte de seu pai, a advogada Adriana Calvo, 34, recebeu um 
telegrama da universidade onde lecionava dizendo que ela havia sido demitida. 
 
A insensibilidade da instituição em relação ao momento de luto, conta, deixou-a chocada. 
"Meus alunos me deram muito apoio, mas, para a faculdade, eu era mais um número", 
lamenta. 
 
Calvo diz que retomou os trabalhos depois de uma semana da morte de seu pai. "Liguei o 
piloto automático. Mas houve um dia em que comecei a chorar no meio da aula", lembra. 
 
No ambiente de trabalho, teve apoio dos alunos e de alguns colegas -a maioria, porém, deixou 
de conversar com ela. 
 
Essa reação dos companheiros é comum e fruto da cultura ocidental, que não discute a morte, 
segundo a psicóloga Elaine Alves, do Laboratório de Estudos sobre a Morte da Universidade de 
São Paulo. 
 
"A morte é um tema interdito e não existe estudo sobre luto no ambiente de trabalho. Mas já 
há empresas que buscam informações para lidar com isso." 
 
"Chefes e colegas não compreendem que a dor continua e que o nível de estresse do enlutado 
sobe. As pessoas ficam constrangidas com a sua dor e, às vezes, com raiva porque têm de 
trabalhar dobrado", acrescenta Rosane Melo, especialista em estudo da morte. 
 
Por não sentirem abertura para falar sobre a perda, as pessoas não conseguem trabalhar o 
luto dentro de si e, além de terem crises de choro, podem aumentar o consumo de álcool e 
cigarro, segundo Holly Prigerson, professora de psiquiatria da Universidade Harvard. 
 
De volta 
 
Se, por um lado, o luto impede que a pessoa dê seu máximo no trabalho, por outro, retornar à 
profissão pode ter efeitos terapêuticos, na visão da psicóloga Carla Hisatugo, 33, que perdeu o 
filho, que tinha três anos e meio, há um mês. 
 
"Voltei a trabalhar depois de 15 dias da morte do Gustavo. Gostar do trabalho é um motivador 
porque, quando você retoma a atividade, sente que tem alguma utilidade na vida", diz. 
 
Para a educadora em saúde Marta Gunther, 51, que perdeu o marido há sete meses, trabalhar 
é um alívio. "Fico ocupada e não penso na dor." 
 

 
Leia mais: 
 
"Perdi tudo, menos a fé em Deus"  
 
Desde que recebeu a notícia do acidente da TAM, que matou 199 pessoas em julho passado, a 
advogada Malu Gualberto conta que sua vida parou. 
 
"Meu marido era gerente de desenvolvimento da TAM-Express e estava no prédio 
trabalhando." 
 



Ela afirma que não conseguiu mais ir para o escritório e retomar o trabalho social que 
realizava. "Só não perdi a fé em Deus." 
 
Atualmente, ela trabalha na associação das vítimas do acidente e acompanha as investigações. 
"Quero frisar que a TAM nos deu toda a assistência e se colocou à disposição." 
 

 
Leia mais: 
 
Legislação: trabalhador pode faltar até dois dias após morte de familiar 
 
O empregado tem o direito de não comparecer ao serviço, sem prejuízo de seu salário, por até 
dois dias consecutivos em caso de morte de parentes de primeiro grau (mãe, pai e irmãos), 
cônjuge ou pessoa que viva sob sua dependência econômica, desde que esteja declarada na 
carteira de trabalho, de acordo com o artigo 473 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 
Para professores, o período legal de ausência é maior: são permitidas até nove faltas 
consecutivas. 

 
Leia mais: 
 
Fases do Luto 
 
Entorpecimento: a pessoa não acredita no que acontece 
 
Raiva: há revolta; a pessoa pode ter a sua crença abalada 
 
Desorganização: a pessoa percebe a dificuldade em refazer a vida sem o falecido 
 
Reorganização: a pessoa consegue buscar um substituto para esse amor e dedicação. É o fim 
do processo  
 
Se há fixação em uma das fases, a pessoa pode estar com luto patológico. Recomenda-se 
buscar um especialista 
 

 
Leia mais: 
 
Perda pode ter efeitos negativos para empresa  
 
Firmas desenvolvem programas para ajudar na superação do luto  
 
Algumas empresas já acompanham o luto do funcionário de perto, por meio de gestores e 
profissionais de recursos humanos. Isso porque a baixa produtividade e os distúrbios de 
memória aumentam as chances de erro e podem comprometer não só o desempenho do 
trabalhador mas também toda a cadeia produtiva da empresa. 
 
De acordo com Russel Friedman, diretor-executivo do Grief Recovery Institute (Instituto de 
Recuperação do Luto), um estudo elaborado pela entidade em 2003 revelou que chega a US$ 
75 bilhões o prejuízo das companhias no mundo que não cuidam dos enlutados. 
 
"Os funcionários não podem estacionar a dor do lado de fora do trabalho. É preciso dar-lhes 
tempo para se recuperarem e espaço na empresa para conversarem sobre o assunto", diz. 
 
A Hallmark dos Estados Unidos, por exemplo, tem um programa específico no qual os 
empregados com algum problema podem se conectar com outros que passaram por 
dificuldades semelhantes, a fim de compartilhar as experiências. 
 
Friedman calcula que a demanda por informação sobre como cuidar do luto de funcionários 
aumentou 800% nos Estados Unidos e no Canadá, após a publicação do estudo. 



No Brasil, a busca por informação sobre o assunto, apesar de ainda ser tímida, existe. 
 
"As empresas têm se conscientizado da importância dessa necessidade", afirma Maria Helena 
Pereira Franco, coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenção sobre o Luto da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 
Para José Tolovi Jr., presidente do Great Place to Work, empresas que não se preocupam com 
o seu capital humano estão na contramão da tendência mundial. "O ideal é implementar 
programas que visem a auxiliar o profissional quando ele se depara com momentos de crise 
pessoal", explica. 
 
Na Petrobras, por exemplo, são feitas palestras para gestores e profissionais de saúde da 
companhia para falar sobre o luto e outros assuntos que envolvem o sentimento de perda, 
como a aposentadoria, aponta Elaine Alves, do Laboratório de Estudos sobre a Morte da 
Universidade de São Paulo. 
 
Pressão 
 
Os prazos cada vez mais curtos e a competitividade fazem com que os funcionários percam a 
sensibilidade diante do luto ou do problema do colega, afirma Daniele Mendonça, gerente de 
negócios da Across, empresa de recursos humanos. 
 
"É importante que a pessoa enlutada seja tratada com compreensão. Deve ser envolvida no 
trabalho, mas com prazos de entrega maiores", exemplifica. 
 
Para Friedman, se a empresa perceber que, ao cuidar do funcionário, ela estará olhando para 
si mesma, prejuízos emocionais e financeiros para ambas as partes serão evitados. 
 

 
Leia mais: 
 
Substituição de pessoa morta causa estranheza entre ex-colegas 
 
A morte de um funcionário afeta diretamente o desempenho da equipe relacionada a ele. Mais 
do que a ausência da pessoa, a idéia de finitude faz com que os colegas reflitam sobre o 
sentido de suas próprias vidas. 
 
De acordo com a psicóloga Maria Helena Pereira Franco, os profissionais se vêem obrigados a 
dar continuidade aos negócios, mas, ao mesmo tempo, não gostam de pensar que a morte vai 
ser tratada apenas como mais um fato na empresa. 
 
"Logo haverá outra pessoa para substituir essa. Tem quem ganhe e quem perca com a 
situação", acrescenta Franco. 
 
Ver a mesa que era de sua mãe ser ocupada por outra pessoa fez com que a estagiária Pâmela 
Aguiar, 19, percebesse que sua mãe não voltaria mais. 
 
"Nós trabalhávamos no mesmo prédio. Ela no segundo andar, e eu, no sétimo. Quando ela 
morreu, fiquei sem vir trabalhar por um mês", conta Aguiar. Ela diz que não consegue ir para 
os lugares que freqüentavam juntas, como o refeitório. 
 
A sensação de ver uma substituta na função de sua mãe, afirma, causa-lhe "estranheza". "O 
pessoal mudou tudo, não parecia mais a mesa dela. Mas sempre que passo por lá, dou uma 
espiada de canto de olho no espaço que era dela." 
 
Suicídio 
 
A psicóloga Elaine Alves, da USP, diz que a falta de diálogo sobre a morte interfere no 
desempenho de todos. "Em casos de suicídio, é pior ainda", diz. 



De acordo com Cristina Moura, professora da Equipe de Pesquisa e Intervenção no Luto da 
UnB (Universidade de Brasília), colegas de trabalho de suicidas recebem um grande impacto 
da morte. "Eles apresentam as mesmas reações que um familiar do suicida tem, como 
taquicardia, além do sentimento de culpa de que deveriam ter impedido o suicídio." 
 

 
Leia mais: 
 
“Não tinha energia nem para falar"  
 
Há oito anos, quando perdeu sua filha, que tinha 25 anos, a pedagoga Alice Davanço 
Quadrado, 63, conta que "perdeu o chão". 
 
"Eu tive uma baixa muito grande na produtividade, não tinha mais condições de me 
concentrar. Não tinha ânimo para me arrumar. Você não tem energia física para andar ou falar 
e fica debilitada intelectualmente." 
 
Para ela, por mais que as pessoas sejam compreensivas, há um questionamento velado sobre 
quanto tempo vai durar essa dor. 
 
Quadrado, que era coordenadora de projetos em um centro de pesquisas, conta que só 
conseguiu retomar a sua vida um ano depois. 
 
Foi então que teve a idéia de fundar a Casulo, uma associação para pessoas enlutadas -apoio 
que diz não ter encontrado na época. 
 
"Quando você conhece pessoas que entendem esse sentimento, você encontra seus "eus'", 
comenta.  
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2008, Caderno de Empregos, p. 2-3. 


