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Sigmund Freud, em uma carta a Ludwig Binswanger, que havia perdido um filho. 

 

 

“Embora saibamos que depois de uma 
perda dessas o estado agudo de luto 
abrandará, sabemos também que 
continuaremos inconsoláveis e não 
encontraremos nunca um substituto. 
Não importa o que venha a preencher a 
lacuna e, mesmo que esta seja 
totalmente preenchida, ainda assim 
alguma coisa permanecerá. E, na 
verdade, assim deve ser. É a única 
maneira de perpetuar aquele amor que 
não desejamos abandonar.” 
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RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão do conceito de luto e do trabalho 

de luto, bem como os fatores que facilitam ou prejudicam o seu curso. A relação do luto 

com a fase de elaboração e de término do processo psicoterápico também será abordado. 

Com esse intuito, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os temas em questão 

através do estudo de autores consagrados, destacam-se entre eles: Freud, Klein, 

Lindemann, Bowlby, Grinberg, Parkes e kübler-Ross. Em sumária pesquisa na base de 

dados virtual Bireme, foram encontrados 1.090 artigos relacionados ao assunto luto nos 

últimos 5 anos. Desse montante, 10 artigos se relacionavam com o tema luto e seus 

processos. Foram selecionados 2 artigos de estudo de coorte, que abordam o luto e seus 

fatores de complicação, para atualizar a revisão deste trabalho. A importância do luto está 

relacionada com o fato de que o mesmo sempre está envolvido em processos de mudança 

que implicam no reconhecimento da realidade e nas psicoterapias ocorrem através do 

entendimento e da ressignificação.  

 

 

Palavras-chave: luto, trabalho de luto, luto e psicoterapia. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this paper is to review the concept of grief and grief work as well as 

the factors that facilitate or hinder it's progress. The relation between grief and the elaboration 

and the end step of psichoterapic process will also be addressed. To this end a literature review 

was held on the subjects in question through the study of acclaimed authors, of which stand 

out: Freud, Klein, Lindemann, Bowlby, Grinberg, Parkes and Kübler-Ross. In a brief search on 

the Bireme's virtual database were found 1.090 articles related to the subject grief over past 5 

years. Of these articles 10 were related to the grief theme and it's process. Have been selected 2 

cohort study articles that address grief and its complicating factors to update the review of this 

work. The importance of grief is related to the fact that it's always involved in the changing 

processes that are carried out to the reality recognizing and the psichoterapies that occur thru 

the understanding and redefinition of what is being experienced. 

 

 

Keywords: grief, grief work, grief and psichoterapy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento intelectual humano a maneira de 

lidar com a morte foi mudando e passou a ser vista como uma passagem para outra vida. 

No antigo Egito, de onde se encontram muitos registros sobre os costumes praticados, a 

crença de vida após a morte levou a uma preocupação com o morto. A partir disso, foram 

criadas técnicas de preservação dos corpos, que eram colocados em tumbas, onde seus 

pertences e memórias eram preservados. Já na idade média, encontramos relatos de 

velórios e enterros, como sendo momentos de despedida e de concretização da morte. 

(ARIÈS,1977) 

 A tanatologia é a área de estudo interdisciplinar dos temas relacionados com a 

morte e o morrer, dentre eles o luto. A perda de um ente querido é um momento de muita 

dor para os familiares e amigos, então ficar triste é uma reação normal nessas situações. 

Apesar disso, é comum recebermos pacientes para atendimento psicoterápico com 

processos de luto mal resolvidos. Um processo de luto considerado bem resolvido 

necessita de uma aceitação da realidade da perda e de uma disposição para novas 

relações. Percalços nesse caminho dificultam ou impedem que essa elaboração seja 

atingida. Essa situação gerou um questionamento: por que algumas pessoas reagem a 

uma perda com um processo de luto que é considerado normal e outras não?  

 Para tentar responder a essa questão, me proponho a realizar uma revisão sobre 

conceito de luto, sua elaboração, bem como os fatores que facilitam ou prejudicam seu 

curso. A relação entre o luto e o processo psicoterápico também será abordado nesse 

trabalho, visando o entendimento de que o paciente em tratamento realiza lutos por 

perder vínculos e percepções antigas e, dessa forma, poder adquirir novas. 

É importante ressaltar que o tema do luto é muito mais abrangente do que os que 

serão abordados nessa revisão. Sabemos por conseguinte que podemos encontrá-lo em 

etapas normais do desenvolvimento do aparelho psíquico, como as perdas de partes 

infantis ou em perdas sociais, como o desemprego e a aposentadoria. E em todas as 

situações de perdas será necessário um processo adequado de elaboração mental. 

 

 

2 MÉTODO 
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 Este trabalho foi realizado a partir da revisão bibliográfica de textos de autores 

consagrados, entre eles destacam-se: Freud, Klein, Lindemann, Bowlby, Grinberg, Parkes e 

Kübler-Ross, cujos nomes são consolidados como referências no tema em questão. Os 

últimos anos foram marcados por avanços nas pesquisas sobre o tema, aumentando a 

produção científica sobre o luto. Em sumária pesquisa na base de dados virtual Bireme 

(que abrange como fontes de informação: LILACS, IBECS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, 

SciELO), foram encontrados 1.090 artigos relacionados ao assunto luto nos últimos 5 

anos. Desse montante, 10 artigos se relacionam com o tema luto e seus processos, dos 

quais 6 artigos são do tipo estudo de coorte e 4 artigos são do tipo estudo de caso 

controle. Foram selecionados 2 artigos de estudo de coorte, que abordam o luto e seus 

fatores de complicação, para atualizar a revisão deste trabalho. 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Conceito de Luto 

 Darwin já descrevia no seu livro "The Expression of the Emotions in Man and 

Animals" experiências de luto através da descrição de expressões faciais que eram 

encontradas em mamíferos e aves, além dos seres humanos. (DARWIN, 1872) 

 Segundo Freud (1917) o luto " é a reação `a perda de um ente querido" ou "`a 

perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido". (p.249) Em algumas 

pessoas, as mesmas perdas provocam um quadro de melancolia ao invés de luto normal e 

assim suspeita-se que a pessoa possa ter uma predisposição para a patologia. O luto é 

superado após um período de tempo e não é necessário interferir nele, pois pode até 

prejudica-lo.  

Para León Grinberg, o conceito de luto é “um processo dinâmico complexo que 

envolve a personalidade total do indivíduo a abarca, de um modo consciente ou 

inconsciente, todas as funções do Eu, as suas atitudes, defesas, e, em particular, as 

relações com os outros”. (p.146) Em cada período do desenvolvimento humano, 

deparamo-nos com perdas e um subsequente luto, que tem como base a valorização 

afetiva associada. Renunciar ao seio materno, `a relação sexual com os pais e a cada 

ligação encontrada no desenvolvimento libidinal exemplificam lutos constantes 

necessários e normais ao amadurecimento psíquico. Todas as experiências de separação 
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reais ou fantasiadas vivenciadas pelo indivíduo provocam respostas persecutórias e 

reações depressivas associadas ao sentimento de perda de partes do self. (GRINBERG, 

2000) 

John Bowlby, define o luto como processos nos quais o investimento emocional  é 

retirado da pessoa amada perdida e que podem preparar a pessoa em luto para uma nova 

relação com uma outra pessoa. (BOWLBY, 1985) 

Na Classificação de Transtornos Mentais e Comportamentais da CID 10, o luto está 

citado no código diagnóstico Z63.4- "Desaparecimento ou falecimento de um membro da 

família". (CID-10, 1993, p. 300) 

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais,  na sua quinta edição- 

DSM-5, o Luto está no código V 62.82- "Luto sem complicação".  

Essa categoria pode ser usada quando o foco da atenção clínica é uma reação 

normal `a morte de um ente querido. Alguns indivíduos podem apresentar, como 

parte da reação a perda, sintomas característicos de um Episódio depressivo 

maior. A duração e a expressão do luto variam entre os diferentes grupos 

culturais. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p.716-717) 

 

3.2 Trabalho de Luto  

Os processos psicológicos envolvidos no luto, tanto sadio quanto patológico, são 

múltiplos e estão intimamente relacionados. 
 Freud (1917) cita no texto "Luto e Melancolia" os sintomas encontrados no enlutado 

que são: desanimo profundo, falta de interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de 

amar e inibição de qualquer atividade. O autor também explica que o teste de realidade mostra 

que o objeto de amor já não existe mais, o que passa a exigir que toda a libido depositada 

naquele objeto seja desvinculada. O luto tem que cumprir a tarefa de deslocar os desejos e 

lembranças da pessoa que faleceu. É normal que ocorra uma oposição a esse desinvestimento, 

visto que as pessoas nunca deixam facilmente uma posição libidinal. O processo é executado 

pouco a pouco, com grande gasto de tempo e energia psíquica. “Cada uma das lembranças e 

expectativas isoladas através das quais a libido esta vinculada ao objeto é evocada e 

hipercatexizada, e o desligamento da libido se realiza em relação a cada uma delas”. (p. 250-

251) Embora o luto desencadeie vários sentimentos e atitudes que não parecem normais para 

com a vida, não é considerado uma patologia que deva ser tratada. Assim como a criança passa 

por etapas para seu desenvolvimento saudável, as etapas do luto precisam ser vivenciadas para 

que não ocorram traumas ou prejuízos futuros.  
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De acordo com Klein, o processo de enfrentamento da realidade da perda é lento e 

provoca muita dor. Essa dor é devida à necessidade de renovar os laços com o mundo 

externo, o que revive a perda constantemente, mas também à necessidade de refazer o 

mundo interno, que se sente em perigo por ansiedades precoces reativadas. (KLEIN, 

1940) 

 Só gradualmente, afirma Melanie Klein, obtendo confiança nos objetos 

externos e em múltiplos valores, o indivíduo em luto normal reinstala 

dentro de si os seus objetos de amor perdidos reais e ao mesmo tempo os 

seus primeiros objetos amados, os seus pais bons, os quais, ao ter lugar a 

perda real, sentiu também o perigo de perder. E, gradualmente, obtendo 

confiança nos objetos externos e em múltiplos valores, o indivíduo em 

luto é capaz de fortalecer a confiança na pessoa amada perdida. Só assim 

pode aceitar que o objeto não seja perfeito, só assim pode não perder a 

confiança e a fé nele sem temer vingança. Quando isto foi conseguido, 

deu-se um passo importante no trabalho de luto e venceu-se. (GRINBERG, 

2000, p.149) 

 Através das lágrimas, o enlutado não apenas expressa seus sentimentos e alivia as 

tensões, mas também, no seu inconsciente, é como se as lágrimas fossem excrementos e 

dessa forma expulsa seus objetos maus e os sentimentos relacionados, aumentando a 

sensação de alívio ao chorar. (GRINBERG, 2000) 

O sofrimento pelo objeto amado também implica num incentivo para repará-lo e 

conservá-lo. A experiência dolorosa pode ser sublimada e tornar-se produtiva, como na 

realização de atividades criativas (ler, pintar), mesmo com as frustrações e pesares gerados pela 

perda. O autor ainda ressalta que, em qualquer tipo de perda de objeto, ocorre subjacente uma 

perda de partes do ego. Uma das formas de investigar como pode transcorrer o luto pelo objeto 

é avaliar o aparelho mental da pessoa e como ela elaborou lutos prévios. (GRINBERG, 2000) 

Com a evolução da minha revisão, encontrei autores que definem as etapas do luto, que 

Freud já se referia em seus textos. Os autores são os que seguem. 

O psiquiatra Erich Lindemann desenvolveu estudos sobre luto, publicados em 1944, no 

trabalho "Symptomatology and Management of Acute Grief". Introduziu o termo trabalho de 

luto, marcado por tarefas que o enlutado realiza até chegar a uma solução para o luto. 

Apresentou as características que definiriam o luto agudo: estresse físico, ruminações sobre a 

pessoa perdida, culpa por sobreviver, raiva, redução da funcionalidade e internalização do ser 
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perdido. Afirmou que a duração das reações do enlutado dependem do sucesso com o qual ele 

passa pelo trabalho de luto.  

Na trilogia "Apego e Perda", Bowlby abordou os assuntos de vínculo afetivo, ansiedade 

de separação, pesar e luto, processos mentais, defesas, trauma e períodos que são sensíveis no 

início da vida. No estudo sobre o luto, apresenta fases pelas quais as pessoas geralmente 

passam de forma sucessiva. (BOWLBY, 1985) Na primeira fase, chamada de Protesto, o 

enlutado busca de todas as formas o objeto perdido; nessa fase, são encontrados o pranto, as 

acusações e a raiva. A  fase intermediária é nominada de  Desespero, onde a soma de todas as 

decepções evidenciam uma desorganização no indivíduo; corresponde a uma fase depressiva, 

onde ocorre a mudança de antigos padrões com o objeto que foi perdido para poder estabelecer 

novos caminhos. A terceira fase é a Separação, considerada pelo autor a mais importante, 

corresponde a poder tolerar a depressão e assim se reorganizar dirigindo-se a um novo objeto. 

(GRIMBERG, 2000) 

Colin Murray Parkes, psiquiatra e pesquisador britânico, juntou-se a John Bowlby nos 

estudos sobre o luto, em 1962, no Intituto Tavistock de Relações Humanas. No seu 

entendimento, o luto é uma transição psicossocial, com impacto em todas as áreas 

humanas. Desenvolveu uma teoria biológica do luto sobre as reações a perda na vida 

adulta. São elas: 1. Alarme (com sintomas fisiológicos relacionados ao elevado nível de 

estresse ao qual o enlutado é exposto), 2. A procura (predominam pensamentos sobre o 

morto, com dor emocional e ansiedade), 3. O alívio (o alívio vem com o tempo ou o 

próprio enlutado encontra formas de reduzir a dor), 4. Raiva e Culpa (sentimentos de 

raiva autodirigida ou contra outras pessoas, que podem gerar sentimentos de culpa), 5. 

Obtendo nova identidade (percepção do mundo externo e nova adaptação a ele). Defende 

instituições que ofereçam os cuidados necessários para pacientes e seus familiares 

durante o período de luto, antes ou depois da morte. (PARKES, 1998) 

A tanatóloga e psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross estudou os processos de morte e 

morrer em seu trabalho com doentes em fase terminal, definiu cinco estágios durante o 

processo de reconciliação com a morte, que posteriormente também foram aplicados ao 

processo de luto, são eles: 1. Negação (como sendo uma recusa em aceitar a realidade que 

está acontecendo, o enlutado ignora a perda), 2. Raiva (a pessoa sente raiva pelo 

inconformismo com a perda), 3. Barganha (os pacientes podem tentar negociar com 

médicos, com amigos ou mesmo com Deus em troca de cura, fazem promessas/doações, 

frequentam religiões. Assim, após a perda podem tentar manter alguma forma de ligação 
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com o morto), 4. Depressão (os pacientes apresentam sintomas clínicos de depressão, 

isolamento, solidão, tristeza, perturbação do sono e desesperança, os quais dificultam a 

readaptação), 5. Aceitação (neste último, os pacientes compreendem que a morte é 

inevitável e aceitam a universalidade da experiência. O enlutado se reorganiza).  

(KLÜBER- ROSS, 1981) 

É consenso entre os autores que nem todas as pessoas passam por todos os estágios e 

que algumas podem passar em sequência diferente ou até mesmo senti-los ao mesmo 

tempo.  

 

 

 

3.3 Tipos de Luto 

Os textos atuais classificam diferentes tipos de luto, abordam suas particularidades e 

visam uma melhor avaliação do quadro para que possa ser diferenciado da doença 

depressiva. O mais citado é o luto patológico; este recebeu vários sinônimos com o passar 

do tempo, como luto atípico e luto complicado, sendo este último o mais usando em 

artigos científicos sobre o tema e por esse motivo adotado nesta revisão. Ao luto 

complicado, reservo um item próprio no seguimento do texto. Outro tipo de luto 

classificado é o luto de perda ambígua, no qual não existe o corpo para ser velado. É uma 

situação encontrada com familiares de pessoas desaparecidas, a exemplo das ditaduras, 

ou de pessoas que sofreram tragédias e o corpo também não foi encontrado, a exemplo de 

quedas de avião. Nesses casos, podemos encontrar uma dúvida permanente no enlutado. 

Aqui o ato de velar e enterrar ajuda no teste de realidade da perda. Nos casos de doentes 

crônicos terminais, identificamos um luto antecipatório, no qual o processo acontece 

antes da perda real da pessoa doente e é frequente que o luto do familiar após a morte 

seja menos intenso e mais rápido. (SILVA, 2014) O luto complexo persistente se apresenta 

com um quadro demasiadamente demorado, no qual a pessoa está impossibilitada de 

lidar com as exigências psíquicas da situação, perde sua funcionalidade e deve estar 

presente por pelo menos 12 meses (seis meses em crianças). (AMERICAN PYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014) Este último também pode ser considerado um luto complicado.  
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3.3.1 Luto Complicado 

 

  Os primeiros autores ao tratar do assunto usaram o termo melancolia para o luto 

que não caminha pelo curso normal de elaboração; atualmente a maioria dos autores 

trata esses casos como enfermidades depressivas. Na classificação atual da AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2014), as características melancólicas são usadas como 

especificadores para transtornos depressivos. 

Segundo Freud, as características que encontramos na melancolia são: um 

desânimo profundo, um desinteresse pelo mundo externo e a perda da capacidade de 

amar. No luto patológico, a libido permanece orientada para o ego com uma grande 

perturbação da autoestima, podendo levar à autorrecriminações e à autodepreciação, 

chegando ao ponto de até esperar por um castigo. A perturbação da autoestima está 

ausente no luto normal; afora isso, as características podem se coincidir.  "No luto, é o 

mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio ego". (p.251) Nem sempre a 

perda precisa ser real, pois a perda como um objeto de amor desencadeia a mesma dor. A 

melancolia está de alguma forma relacionada a uma perda objetal inconsciente,  ao 

contrário do luto normal, no qual a perda é consciente. (FREUD, 1917) 

Na teoria de Melanie Klein, nos primeiros meses de vida, a relação do bebê com o 

seio é de objeto parcial, um prolongamento seu, um objeto a ser devorado e consumido. 

Com o passar do tempo, ocorre uma mudança nas relações de objeto, que coloca o ego 

numa posição que consegue se identificar com o objeto e então a relação passa a ser 

levada em consideração, com a mãe representando um objeto total que pode ser perdido 

pela agressividade contra o objeto, levando a um ímpeto de repará-lo por amor. (CINTRA, 

2004) 

O desenvolvimento desse processo patológico deve-se em parte a natureza narcísica de 

relação de objeto (mais primitiva, pois trata-se de uma regressão da libido à fase oral 

canibalesca) e por outra parte à ambivalência de amor e de ódio em relação ao objeto e ao 

predomínio da pulsão sádica, que opera nesse caso por uma forma masoquista de tortura ao 

doente. (MIJOLLA, 2005) 

O melancólico comumente apresenta queixas, lamentos e autocensuras. É 

deduzível que sofreu uma perda de objeto que produziu efeitos no seu próprio ego. Uma 

parte dessa energia retirada do objeto vai para outra instância, uma instância acusadora, 

que faz criticas sobre o objeto introjetado. Freud chamou essa instância de consciência 
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moral, que se dissocia do ego, e que foi chamada posteriormente de superego. 

(GRINBERG, 2000) 

No luto patológico, predomina uma culpa perseguidora, que sente os objetos como 

persecutórios, impedindo a sua reparação. A culpa depressiva, quando consegue 

estabelecer-se sem ambiguidade (o que envolve a necessidade da pessoa ter passado 

adequadamente pelas posições definidas por Melanie Klein e ter atingido a posição 

depressiva),  propicia a chance de uma autêntica reparação, estimulando a capacidade de 

enriquecimento e sublimação do ego. (GRINBERG, 2000) 

Abraham chegou à conclusão que, no luto normal, o sujeito consegue restabelecer  a 

pessoa amada e perdida no seu Ego, enquanto o melancólico fracassa nessa tentativa. 

(ABRAHAM, 1924) 

Citando a teoria de Abraham, Grimberg (2000) sintetiza dizendo: a pessoa que se torna 

melancólica devido a uma desilusão amorosa com o objeto tende "a eliminar esse objeto como 

se este se tratasse de fezes, tratando logo de o devorar e de o introjetar". (p. 151) 

 

 

3.4 Condições que prejudicam o curso do Luto 

 
Os fatores que principalmente podem prejudicar um curso normal de luto são o 

tipo de morte, as condições do aparelho mental do enlutado para enfrentar essa perda e a 

quantidade de perdas sequenciais (comumente encontramos uma soma de perdas em 

pacientes idosos). As mortes violentas e inesperadas provavelmente vão ser mais 

dispendiosas de serem elaboradas, assim como nas mortes antinaturais, que não seguem 

o curso esperado da vida, nas quais os filhos morrem antes dos pais. (NEWSON, 2011) 

Um dos grandes obstáculos do trabalho de luto parece ser que muitos pacientes 

tentam evitar a aflição relacionada a experiência da perda e, assim, também evitam a 

expressão das emoções necessárias para ela. (LINDEMANN, 1944) 

O ego possui três funções básicas: "controle motor, percepção sensorial e 

biblioteca de lembranças". (BRENNER,1987, p.54). Na esfera da percepção, ocorre uma 

discriminação entre o mundo interno e o mundo externo. E essa discriminação é obtida 

com a elaboração do processo de luto. Nas perturbações da percepção, encontra-se 

predomínio da magia e da onipotência, com uma negação do princípio da realidade. Isso 

ocorre devido à intolerável dor causada pela perda e relaciona-se com o processo 
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primário, onde o ego é essencialmente corporal e só visa a descarga das pulsões. 

(GRINBERG, 2000). 

A identificação com objetos do meio ambiente (um dos mecanismos de maturação 

do ego) depende da experiência vivenciada e tem grande significado no amadurecimento  

do aparelho psíquico. Freud (1916) ressaltou que uma perda do objeto (morte física) ou 

uma separação muito prolongada, desempenham um importante papel no processo de 

identificação. Nesses casos, existe uma forte identificação com a pessoa perdida; os 

exemplos podem variar desde um filho que se torna igual ao pai depois que ele morre, 

seguindo com seus negócios - considerado normal- até uma filha que acusava a si mesma 

de fatos cometidos na verdade por seu pai – considerado doença mental. Além de 

apresentar-se num processo normal, como no primeiro exemplo, pode apresentar-se com 

a tendência de identificação com o objeto amado, porém odiado (que Ana Freud chamou 

de ‘identificação com o agressor’) como no segundo exemplo. Por fim, qualquer que seja o 

modo pela qual a identificação é usada, ela sempre enriquece o ego para melhor ou para 

pior. (BRENNER, 1987) 

Em egos imaturos, o uso de mecanismos maníacos também atuam para não 

perceber a perda, e neles identificamos: a gratificação sádica de vencer e humilhar o 

objeto, de o superar na demonstração de competência e rivalidade e de sentir que 

triunfou sobre ele; isso pode alterar o processo de elaboração do luto. A defesa maníaca 

tem a finalidade de resistir a angústia depressiva, a dor e a culpa, ela está a serviço de 

controlar e dominar os objetos que se tornam ameaçadores, como também para tentar 

reparar os objetos que sentiu ter danificado. Contudo, essa nunca é uma solução 

adequada e, na falha desse mecanismo, o ódio transforma a pessoa amada e perdida em 

perseguidora.  Para Grinberg (2000, p. 149), “O maior perigo para o sujeito em luto é o 

retorno para si próprio do ódio para com a pessoa amada e perdida”. Outro dos 

mecanismos defensivos utilizados pelo indivíduo para tratar e vencer a angústia e a 

depressão da perda é a despersonalização, que se apresenta com a vivência da perda de 

uma parte do self.  

 Melanie Klein (1940),  defende que existe uma ligação entre o luto e os processos 

do início da infância. Ter estabelecido nos primeiros anos de vida uma boa imagem de 

mãe internalizada vai ajudar a vencer a perda. A criança passa por processos comparáveis 

com o luto do adulto ao longo do seu desenvolvimento mental e é com esses aprendizados 

que vai conseguir seguir a vida quando sentir algo penoso.  
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Outro ponto importante a ser avaliado nas pessoas que procuram atendimento é a 

sua capacidade de estabelecer relações afetivas. Por vezes, experiências infantis ruins e de 

insegurança, vivenciadas nas suas próprias famílias, vão formar vínculos afetivos 

instáveis para toda a vida. (BOWLBY, 1985)  

Nas patologias do desvalimento, o ponto de fixação corresponde a libido 

intrassomática, portanto anteriores às relações de objeto. A depressão nesses pacientes 

manifesta-se sem tristeza e existem falhas na subjetividade e na capacidade de 

simbolização. (COSTA, 2015) Pensando que, para se sentir uma perda, é necessário ter 

tido primeiro uma relação objetal de afeto e posteriormente temer perder esse objeto, 

podemos supor que estes pacientes não consigam mentalizar os sentimentos e demais 

aspectos do processo de luto. E assim podem desenvolver processos tóxicos, como 

somatizações e adições. 

 

3.5 Luto e Processo Psicoterápico  

 

 Para mostrar a importância do luto no processo psicoterápico selecionei duas 

fases: elaboração e término, nas quais a perda e a separação são evidentes. As bases 

teóricas se baseiam principalmente na psicanálise, e por esse motivo ficam um tanto 

quanto interligados seus conceitos com a psicoterapia de orientação analítica, mas não 

existem dúvidas de que essas bases se aplicam também à essa modalidade psicoterápica. 

A psicanálise consiste no entendimento de conflitos inconscientes, objetivando a 

reestruturação e o amadurecimento da pessoa, realizados através de modificações das 

relações primitivas com os objetos importantes, vivenciados na relação transferencial. 

(ZIMMERMANN, 1996). Como parte da mudança e com a ajuda do terapeuta, mecanismos 

de defesa e resistências são deixados a fim de que o paciente possa adquirir novos 

padrões de relação de objeto. 

 

3.5.1 Luto e Elaboração  

Freud (1914), em seu trabalho ‘Recordar, Repetir e Elaborar’ refere que: 

“O paciente retira do arsenal do passado as armas com que se defende contra o 

progresso do tratamento - armas que lhe temos de arrancar, uma por uma” 

(p.167); [...]“o médico revela as resistências que são desconhecidas ao paciente: 
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quando essas tiverem sido vencidas, o paciente amiúde relaciona as situações e 

vinculações esquecidas sem qualquer dificuldade”. (p.163) 

Comentando a última citação, quando Freud refere-se a “arrancar” as resistências 

do paciente, na verdade se trata de compreendê-las e de dar tempo ao paciente para que 

ele possa elaborar sua resistência e por conseguinte enfrentá-la. À medida que vai 

aumentando o entendimento, algo novo surge - o  insight- que serve para apropriar-se de 

uma realidade que não se podia ter acesso até certo momento. (ETCHEGOYEN, 1987) O 

novo significado adquirido com o insight modifica a ideia que a pessoa tinha sobre ela 

mesma e sobre a realidade que o cerca.  

Nesse ponto do processo inicia uma gradativa mudança, onde o paciente vai buscar 

novos caminhos. Quanto mais complexas e profundas forem as dificuldades encontradas, 

mais difícil e dolorosa será realizar essa mudança.  Sengundo Grinberg, o trabalho de luto 

e o trabalho de elaboração analítico têm em comum a necessidade de aceitar a realidade e 

a frustração associada a ela, o que conduz ao insight e ao juízo da realidade, sendo todas 

etapas penosas e sofridas. (GRINBERG, 1966 apud ABUCHAIM, 1994). Nos processos 

analíticos, também encontram-se pacientes com muita dificuldade para realizar esse 

trabalho interno de “desligar catexias libidinais de um objeto e deslocá-las para outro”. 

(FREUD, 1937, p. 274) 

Num processo de mudança, entende-se que perdas ocorrem, deixam-se velhos 

modelos para adquirir novos. Por essas perdas encontramos um trabalho de luto 

realizado pelo paciente, visto que com um olhar diferente sobre a sua realidade mudam-

se maneiras de funcionar e abandonam-se sintomas para obter formas menos 

desgastantes e mais saudáveis de se viver. 

 

3.5.2 Luto e Término 

Tratando-se do processo final da psicoterapia, que nem sempre é muito estudado, 

a relação do luto com o trabalho analítico encontra-se mais imperante. Nessa fase, deve-se 

ajudar o paciente a elaborar duas perdas, a perda do terapeuta e do tratamento. Ao 

mesmo tempo em que o paciente sente satisfação - quando os objetivos do processo 

foram alcançados - também sente pesar pela perda de um objeto valorizado, como é o 

terapeuta;  cuja sensação é de uma perda real, do terapeuta em pessoa. Esta relação, que 

se prolonga por muito tempo e alcança grande intimidade, não é deixada sem pena. Um 

tratamento que foi satisfatório deve  provocar uma situação de luto pelo psicoterapeuta, 
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que reativa e revisa todos os lutos da vida, a partir do primeiro e inicial, o luto pelo seio. 

(ETCHEGOYEN, 1987) Observa-se que podem ressurgir conflitos de separação da mãe - 

vivida na figura do terapeuta - suscitando regressões e sentimentos de morte do objeto 

amado e de partes do próprio paciente. Eis que então nos mostra o quão importante é 

essa fase para se poder trabalhar esses conflitos inconscientes remanescentes. 

(ZIMMERMANN, 1996) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme me propus no início do trabalho, revisei os conceitos de luto de autores 

consolidados. Foi visto que o luto é um processo normal, que pode se classificado em tipos 

diferentes, mas com características em comum. Esse processo, na perda de um ente 

querido, exige que o enlutado realize o teste de realidade e a tarefa de deslocar os 

investimentos feitos naquela relação com a pessoa perdida para outros objetos. Dessa 

forma, e por ser uma situação de imensa aflição pelos laços desfeitos, é feita pouco a 

pouco pelo enlutado. Baseado nessas informações, devemos ter cuidado para não 

classificar precocemente processos de luto como disfuncionais e, ao mesmo tempo, estar 

atentos para pessoas mais propensas a apresentarem lutos complicados. O luto normal só 

deve ser acompanhado e nunca tratado como doença clínica ou mental. 

Identificam-se situações em que o curso do luto se encontra prejudicado ou impedido. 

Nesses casos encontramos, principalmente, alterações no tempo e na intensidade. As 

condições dinâmicas que se apresentam no luto complicado estão relacionadas com a 

deficiência ou falta de aparelho mental ou, ainda,  com uma exigência externa muito 

grande, devido a qual o aparelho mental não apresenta condições de realizar o 

enlutamento. Naturalmente, a pessoa que tiver mecanismos de defesa mais desenvolvidos 

irá passar melhor por esses processos. E ainda, ao avaliar o modo de ser do paciente e 

como foram elaboradas desvinculações prévias, poderá nos apontar um prognóstico para 

o processo atual. 

Na psicoterapia muda-se a realidade através de uma releitura. Observamos a 

importância do trabalho de luto em dois momentos, como considerado anteriormente. Na 

fase de elaboração, na qual perde-se modelos antigos para adquirir novos, e na fase de 

término do tratamento, na qual apresentam-se as perdas do  terapeuta e do tratamento. 

Em especial neste último, podemos encontrar o ressurgimento de  conflitos inconscientes, 
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pelo sentimento de perda do objeto amado, refletidos na separação do terapeuta e no 

termino do tratamento.  

Finalizando, entendo que a importância do luto está relacionada com o fato de que o 

mesmo sempre está envolvido nos processos de mudança que são realizados através do 

entendimento e da ressignificação do que estava sendo vivenciado. Assim sendo, podemos 

auxiliar os nossos pacientes a passar pela perda de um ente querido que é inerente a vida.  

A maturidade que o processo analítico pode oferecer às pessoas melhora as suas 

condições de vida. A habilidade de resolver problemas pode estar relacionada a uma 

capacidade de enfrentar perdas e consequentes lutos que voltam a ocorrer na 

psicoterapia, o que é essencial de ser atentado pelos terapeutas nos tratamentos dos seus 

pacientes. 

 

“Todo o nascimento requer tempo e é, como a verdade, obra humana de criação. O 

mesmo ocorre com a verdade do reconhecimento da perda.” (MIJOLLA, 2005, p. 1884) 
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