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Vento No Litoral 

 

De tarde quero descansar 

Chegar até a praia e ver 

Se o vento ainda está forte 

E vai ser bom subir nas pedras 

Sei que faço isso pra esquecer 

Eu deixo a onda me acertar 

E o vento vai levando tudo embora 

 

Agora está tão longe 

Ver a linha do horizonte me distrai 

Dos nossos planos é que tenho mais saudade 

Quando olhávamos juntos na mesma direção 

Aonde está você agora além de aqui dentro de mim? 

 

Agimos certo sem querer 

Foi só o tempo que errou 

Vai ser difícil sem você 

Porque você está comigo o tempo todo 

E quando vejo o mar 

Existe algo que diz 

Que a vida continua e se entregar é uma bobagem 

 

Já que você não está aqui 

O que posso fazer 

É cuidar de mim 

Quero ser feliz ao menos 

Lembra que o plano era ficarmos bem 

 

Eieieieiei! 

Olha só o que eu achei 

Humrum 

Cavalos-marinhos 

 

Sei que faço isso pra esquecer 

Eu deixo a onda me acertar 

E o vento vai levando tudo embora 

 

Compositores: Eduardo Dutra Villa Lobos / 

Marcelo Augusto Bonfa / Renato Manfredini 

Junior 

 

 

 



RESUMO 

 

Venâncio, M. F. S. (2020). Luto, construções clínicas e elaborações subjetivas de familiares diante da 

morte de  seus entes hospitalizados em UTI. (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

Este estudo tem como objetivo analisar como se desenvolvem, a partir da clínica psicanalítica, 

os processos inconscientes que caracterizam a complexidade do trabalho do luto de sujeitos 

que se deparam com a morte de um ente hospitalizado em uma UTI, considerando a 

hospitalização da morte e a psiquiatrização do luto. Neste trabalho, concebeu-se o luto, a 

partir do referencial teórico da psicanálise freudolacaniana, como um trabalho psíquico 

realizado diante de uma perda, que pode ser compreendida como o encontro com o real. A 

ferramenta metodológica utilizada foi a Construção de Caso Clínico em psicanálise.  A partir 

da investigação teórica e das elaborações subjetivas e construções clínicas dos atendimentos 

realizados a dois sujeitos enlutados, foi possível afirmar que não é qualquer perda que 

convoca o sujeito ao luto, mas somente aquela de algo/alguém que lhe foi essencial.  O luto 

consiste em um trabalho do inconsciente e sua complexidade está relacionada com a relação 

estabelecida com o objeto perdido e o remanejamento libidinal exigido pela perda. A morte do 

ente querido pode ser pensada como uma ruptura e exige do sujeito enlutado outra 

temporalidade psíquica. Sendo assim, é esperado que haja o retorno da libido para o eu e o 

desinteresse pelo mundo externo, caracterizando certa depressividade no luto. Ao considerar a 

psicodinâmica imbricada no trabalho do luto, esta dissertação questiona a tendência em 

categorizar o sofrimento humano em patologias, propondo refletir sobre outras modalidades 

de tratamento, em contraponto à primazia da terapia medicamentosa. Defende-se, assim, os 

ambulatórios no campo da Saúde Mental como recurso terapêutico e se espera que este estudo 

possa contribuir para ampliar as discussões em torno do tema, problematizar a patologização 

do luto, subsidiar a orientação dos profissionais que lidam com sujeitos que se deparam com a 

morte de seus entes, e, até mesmo, fomentar a construção de espaços de assistência 

psicológica aos enlutados. 

 

Palavras-Chaves: Luto. Morte. UTI. Psicanálise. Construção de Caso Clínico.  

 

 



ABSTRACT 

Venâncio, M. F. S. (2020). Grief, clinical constructions and subjective elaborations of relatives in the 

face of the death of their loved ones hospitalized in the ICU. (Dissertação de Mestrado). Instituto de 

Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

This study’s intention is to analyze the development – from the psychoanalytic clinic 

perspective – of the unconscious processes that characterize the complexity of grief work on 

subjects whom face themselves with the death of a hospitalized being in ICU, considering 

death’s hospitalization and giref’s psychiatrization. On this work, grief was conceived, from 

the Freudian and Lacanian psychoanalysis’ theoretical reference, as a psychic work performed 

before a loss that can be understood as the encounter with the real. The methodological tool 

used was the Construction of Clinical Case on psychoanalysis. As from the completed 

theoretical investigation and the subjective elaborations and clinical buildings of the 

treatments given to two mourning subjects, it was possible to say that not any kind of loss 

summons the subject to grief, only that from something/someone essential to the person. Grief 

consists of an unconscious work and its complexity is connected to the established relation 

with the missing object and the libidinal relocation required by the loss. The death of the 

loved one can be seen as a rupture and requires a different psychic temporality from the 

grieving subject. Therefore, the return of libido for the ego and the lack of interest for the 

outside world, characterizing some depressivity on grief, are hoped to occur. When 

considering the psychodynamics imbricated on grief work, the present dissertation questions 

the tendency of categorizing human suffering into pathologies, and suggests reflecting on 

other treatment modalities in contrast to the drug therapy primacy. Thus, the ambulatories on 

the Mental Health field as therapeutic resources are defended here, and it is believed that this 

study may contribute to expand debates around the theme, problematize pathologization of 

grief, subsidize orientation from professionals who deal with subjects whom face their loved 

one’s death, and even promote the construction of psychological assistance spaces to the 

grieving ones. 

 

Keywords: Grief. Death. ICU. Psychoanalysis. Construction of Clinical Case. 
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1. INTRODUÇÃO 

Leve um homem e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o 

homem, nem que seja o boi.  Torquato Neto
1
 

 

 A presente dissertação se propõe a estudar o luto de familiares que perderam seus 

entes hospitalizados em UTI, tendo como cenário as discussões em torno da hospitalização da 

morte e da psiquiatrização do luto. Como contraponto, através das construções e elaborações 

subjetivas de dois casos clínicos, argumentou-se que o luto é um trabalho psíquico realizado 

pelo próprio sujeito e revela processos inconscientes subjacentes.  

  Ao longo da prática profissional, orientada pela psicanálise, em uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), percebeu-se que a morte ou a sua possibilidade faz emergir nos 

atores envolvidos - profissionais, familiares e pacientes - além do pesar, um desconforto, uma 

inabilidade em lidar não somente com as suas próprias reações e manifestações psíquicas, 

como também, com as dos outros. Os familiares são acometidos por uma série de sentimentos 

e reações, por vezes, confusos e ambivalentes, trazendo-lhes implicações na vida laboral, 

familiar e social. Familiares de um mesmo paciente vivenciam de modo diferente a 

experiência da perda. Cada familiar é afetado e vivencia a perda a partir da relação 

estabelecida com o ente adoecido, já que o processo do luto se dá de forma muito singular.  

Com certa frequência, observava-se que, após a notícia de um óbito, surgia a 

solicitação de um membro da própria família para medicar, "acalmar", o choro de um 

familiar. Ademais, notava-se, também, que profissionais de outras categorias solicitavam a 

intervenção imediata da psicologia diante do choro dos familiares que acabavam de perder o 

seu ente querido.  O que havia de errado no choro neste momento? Que reação os familiares 

e/ou profissionais esperavam dos outros familiares diante desta notícia? Foram questões que 

surgiram diante destas vivências.  

Cada tempo e cada cultura delimitaram os rituais, as expressões e os comportamentos 

adequados diante do morrer. O deslocamento da morte "domada" (Ariès, 1977/2003, p. 27), 

que acontecia no ambiente familiar  e envolvia rituais com cerimônias públicas presididas 

pelo próprio moribundo (Ariès, 1977/2003, p. 27), para as instituições de saúde, 

                                                                 

1
 Teve-se conhecimento deste poema, de Torquato Pereira de Araújo Neto, nas explanações do filósofo José 

Antonio Saja sobre a "morte". Este verso é retirado do poema "Pessoal Instransferível". Recuperado de 

http://www.ligia.tomarchio.nom.br/poetas_torquato.htm no dia 20 de abril de 2016.  
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institucionalizou não somente o processo de morrer, bem como a expressão subjetiva diante 

da morte.  

Nesse contexto, o aparecimento da subjetividade surge como um risco frente ao bom 

funcionamento da instituição hospitalar (Moretto, 2019). Sem dúvidas, não é possível pensar 

o hospital como uma instância apartada que consegue se isolar do mal-estar presente na 

sociedade e se manter intacto.  O hospital aparece neste cenário como "um microcosmo, onde 

se resumem com muita clareza os conflitos constitutivos na sociedade mercantil" (Kovács, 

1992/2010, p.43).  

 O hospital é uma instituição de saúde, de cuidado, mas também é lugar de exercício do 

poder disciplinar e da biopolítica (Foucault, 1979/1984c).  Na verdade, o nascimento do 

hospital, sob o domínio da medicina, já se deu na medida em que foram introduzidos 

mecanismos disciplinares. Estes visavam acabar com a desordem causada pelo caos em que o 

próprio estabelecimento hospitalar se encontrava tanto ao propagar doenças,  "como também 

a desordem econômico-social de que ele era foco perpétuo"(Foucault, 1979/1984b, p.104). As 

mudanças ocorreram no espaço físico e no que tange ao saber médico, por isso "o poder 

disciplinar foi confiado ao médico" (Foucault, 1979/1984b, p.107). Pode-se dizer, então, que 

hoje, a apropriação do fenômeno da vida e da morte pela medicina, ou seja, a medicalização, é 

uma forma do exercício do poder disciplinar e do biopoder (Foucault, 1979/1984a, 

1979/1984b, 1979/1984c). 

 Nos dias atuais, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), talvez, represente melhor a 

institucionalização da morte. Muitos são os fatores que contribuem para essa constatação: 

unidade fechada, maior controle de entrada e saída de profissionais, roupas privativas, 

horários restritos de visitas, instruções constantes sobre medidas de prevenção de infecção 

hospitalar, alertas para o uso de EPI's (equipamentos de proteção individual), pacientes 

sempre monitorados por aparelhos e pelos olhares atentos dos profissionais de saúde etc. 

Além disso, o imaginário em torno da UTI aponta para a iminência da morte e convoca para a 

antecipação do luto.  

Na prática, é muito comum observar que os familiares se mobilizam emocionalmente 

ao, "apenas", tomarem conhecimento da transferência do seu ente para a UTI. Esta unidade 

hospitalar aparece neste cenário como um local associado à finitude. Muitos afirmam que a 

UTI é um local para “quando não há mais jeito" ou "quando o paciente está nas últimas". 

Outros familiares não aceitam facilmente ter que se afastar dos cuidados do seu ente, no 

momento em que este oferece mais risco de morte, e ter de confiar no cuidado de pessoas, até 
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então, desconhecidas: os profissionais da UTI. No entanto, eles não têm outra escolha. Neste 

momento, precisam entregar seus entes aos cuidados dos especialistas.  

 Certamente, as pessoas não vão para a UTI para morrerem, por mais que alguns 

venham a ter este fim.  Não teria sentido o alto investimento tecnológico e profissional se essa 

fosse a finalidade dessa unidade de saúde. As pessoas vão para UTI porque apresentam 

"descompensação de um ou mais sistemas orgânicos ou por terem realizado cirurgias 

complexas e de longa duração, e que com o suporte, monitoração e tratamento intensivos têm 

possibilidade de se recuperar e necessitam de observação cuidadosa" (Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo [CREMESP], 1995). Todavia, a UTI ainda é o local do 

hospital onde as pessoas morrem com mais frequência, e, talvez, o local onde os pacientes, 

familiares e profissionais sejam atravessados, mais intensamente, pelo sofrimento psíquico 

diante da finitude. 

 Decerto, os avanços tecnológicos que acompanharam esse processo de 

institucionalização da morte possibilitaram melhoras no tratamento de doenças e no alívio da 

dor. Porém, Gawande (2014) é assertivo ao defender que a medicina só conseguiu, em alguns 

casos, adiar a morte, já que a finitude é inevitável. Freud (1915/1996) já advertia sobre a 

fatalidade da morte, por mais que houvesse o desejo da eternidade e que vivenciar o luto 

pudesse trazer sofrimento: “...essa exigência de imortalidade, por ser tão obviamente um 

produto dos nossos desejos, não pode reivindicar seu direito à realidade...”(Freud,1915/1996, 

p.317). Além disso, a morte do outro, como perda, é a única possível de ser vivenciada de 

forma consciente, o que traz implicações para quem permanece vivo, sendo, muitas vezes, 

"mais temida do que a própria morte" (Kovács, 1992/2010, p.154). 

 Apesar da melhoria que o desenvolvimento biotecnológico promoveu, não se pode 

negligenciar que o prolongamento do processo de morrer nas instituições de saúde trouxe 

implicações para os atores que acompanham este processo. Nesse contexto, observa-se que, 

muitas vezes, o familiar acaba vivenciando o luto em vida, antes mesmo da morte biológica 

do seu ente. O processo de morrer contribui para uma cisão na dinâmica familiar, trazendo, 

em muitos casos, adoecimento psíquico aos familiares (Soares, 2007). A ruptura que, por 

vezes, ocorre de forma abrupta, convoca os membros da família a se reorganizarem com a 

ausência daquele ente e faz emergir conflitos psíquicos já existentes. 

 Ademais, a institucionalização da morte também expôs a dificuldade dos profissionais 

de saúde em lidar com as expressões subjetivas dos familiares que se encontram diante da 

iminência da perda de um ente querido. Pôde-se identificar que parte dos estudos com esta 
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temática é realizada por enfermeiros que reconhecem a necessidade de um preparo dos 

profissionais de saúde para a realização de um melhor acolhimento aos familiares (Souza, 

Chaves, and Silva, 2006).  

 Pode-se notar, assim, que a rotina hospitalar não comporta a subjetividade. Tal rotina 

"é organizada de modo a silenciar a expressão emocional dos profissionais, dos doentes e de 

seus familiares" (Menezes, 2006, p.83). Além disso, a institucionalização da morte trouxe 

como consequências o seu escamoteamento, a indefinição do momento exato da morte, a 

dificuldade em lidar com a finitude e, consequentemente, uma interdição do luto (Ariès, 

1977/2003).  

 Portanto, é no contexto sócio-histórico em que há a redução do espaço e do tempo 

destinado ao luto (Oliveira, 2017, 2014; Veras e  Soares, 2016; Veras, 2015)  que se nota sua 

psiquiatrização, patologização e medicalização. Observa-se que o DSM-5 (APA, 2013), atual 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, reflete este movimento de 

psiquiatrização do luto  quando propõe uma categoria nova, ainda como sugestão para estudos 

posteriores - Transtorno do Luto Complexo Persistente - e, além disso, quando  retira o luto 

como critério de exclusão do Episódio Depressivo Maior (EDM). Outro ponto importante é 

que o DSM se refere ao luto como um evento estressor, enquanto que na psicanálise, o luto 

não se confunde com a perda em si (Oliveira, 2017), pois consiste em "uma reação à perda de 

um ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido "(Freud, 

1917/2006, p.249) que  requer "certo lapso de tempo" (Freud, 1917/1996, p.249).  

 Há quem não veja problema em apreender um fenômeno da vida humana como uma 

questão médica, como se recorrer aos "avanços" biotecnológicos permitisse usufruir apenas 

dos seus benefícios e isentasse de qualquer padecimento. Essa forma escolhida para 

normalizar os fenômenos da vida é legitimada por uma sociedade que não dispõe de espaço 

para o sofrimento e recorre aos psicofármacos se sustentando no engodo: "se bem não fizer, 

mal não faz". A questão é que não há garantias de que não haja mal algum. Além disso, a 

eficácia dos antidepressivos, por exemplo, no processo de luto é controversa, já que faltam 

estudos clínicos randomizados que possam comprová-la, como aponta Naomi et al (2007). 

Alguns estudos vêm tentando investigar o uso da farmacoterapia no luto, mas os achados são 

modestos (Naomi et al, 2007; Zygmont et al, 1998). O estudo de Reynolds et al, (1999) 

aduziu que a medicação - combinada com a psicoterapia - foi associada a remissão dos 

sintomas depressivos relacionados ao luto (Reynolds et al, 1999).  
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 Já que as evidências, tão buscadas pela medicina, não são tão claras, por que a 

insistência na terapia farmacológica, como tratamento de primeira linha, quando se fala em 

questões psíquicas? Longe de descartar a necessidade de medicamentos no manejo de muitos 

casos, a questão é por qual razão pôr em evidência apenas este tipo de tratamento? 

  Clavreul (1978) já dizia que a ordem médica não precisa ser defendida, porque ela já 

se impõe aos indivíduos e à sociedade por si mesma. A medicina invoca a ciência, e a ciência, 

atualmente, tem o poder de enunciação de verdade. O médico é o representante da instituição 

médica, do discurso médico. A existência do ato médico é atestada pela prescrição que pode 

ser de procedimentos, de orientações, mas sobretudo é uma prescrição medicamentosa que é 

"fruto de uma ordem, é também uma ordenação" (Clavreul, 1978, p. 115). No hospital, no 

contexto atual da morte, o discurso médico orienta as práticas e propõe reduzir as desordens 

para integrá-las na ordem (Clavreul, 1978). A psicanálise está advertida de que as demandas 

que lhe chegarão visarão uma resposta a partir da ordem médica, mas não cabe à psicanálise 

restituir a ordem (Moretto, 2019). 

 Diante desse contexto, a aposta desse estudo foi na psicanálise, uma atuação de "mãos 

vazias de tecnologias" (Moura, Mohallem e Faria, 1994), digamos vazias de tecnologias 

duras
2
 (Merhy, 2002), já que a UTI reflete o espaço do hospital com a mais alta tecnologia. A 

psicanálise, neste espaço, vem autorizar a subjetividade dos familiares e propõe lidar com 

aquilo que o discurso científico não pode responder, fazendo veicular algo da dimensão do 

sujeito. A psicanálise se apresenta como um discurso “de ajuda exterior”, de 

extraterritorialidade em relação ao discurso médico, como aponta Lacan (1966/2001). Isso 

não indica uma competividade, nem uma superioridade, mas sim uma diferença ética. Moretto 

(2019) intitula a experiência subjetiva como objeto da psicanálise na instituição de saúde. Esta 

extrapola o acontecimento em si, não tendo a ver apenas com a natureza do fato, mas com o 

sujeito e suas condições psíquicas para lidar com este. A subjetividade que aparece como um 

certo "risco" para a "boa morte" institucionalizada - retratada nas cenas de choro diante das 

notícias de óbito na UTI  -  a psicanálise toma como inerente ao seu fazer, já que o risco, 

como diz Moretto (2019), está na "exclusão da subjetividade" no campo da saúde. 

                                                                 

2
 De acordo com Emerson Merhy  (2002), a ideia de tecnologia não se restringe ao uso de equipamentos  e 

aparelhagem, mas se refere também ao saber tecnológico e um modus operandi.  Ele propõe classificar três tipos 

de tecnologias. As tecnologias duras que se referem aos equipamentos tecnológicos, máquinas, normas e 

estruturas organizacionais. As tecnologias leves que são as relacionais, como vínculo e acolhimento. E as 

tecnologias leve-duras que se referem aos saberes estruturados que orientam as práticas em saúde como a clínica 

médica, a clínica psicanalítica, etc.  
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 Portanto, a partir da psicanálise, argumenta-se que possibilitar a expressão e a 

elaboração dos aspectos subjetivos associados à perda pode evitar a farmacologização 

excessiva e precipitada do luto, assim como a obstrução do trabalho psíquico exigido. Para 

sustentar esse argumento, percebeu-se a necessidade de uma assistência psicológica que 

transcendesse a UTI.  Fora proposto, assim, o "ambulatório do luto". Um dispositivo que 

serviria, também, de retaguarda para os familiares que se defrontavam com a morte dos seus 

entes no contexto do hospital e que, sem a oferta de uma escuta clínica, possivelmente, 

poderiam ter sua dor psiquiatrizada. Dessa forma, este estudo se deu, inicialmente, no 

contexto da UTI, e, posteriormente, no ambulatório de luto que vem se estruturando na 

instituição.  

 Se as rupturas sempre farão parte do ciclo de vida, questiona-se quais são os processos 

psíquicos envolvidos no processo de luto de familiares que se deparam com a morte de um 

ente hospitalizado em uma UTI? Como objetivo geral, propõe-se analisar como se 

desenvolvem, a partir da clínica psicanalítica, os processos inconscientes que caracterizam a 

complexidade do trabalho do luto de familiares que se deparam com a morte de um ente 

hospitalizado em uma UTI, considerando a hospitalização da morte e a psiquiatrização do 

luto.  

Como objetivos específicos, propõe-se: 1. analisar que repercussões subjetivas a morte 

pode trazer aos familiares que acompanham um ente hospitalizado em UTI; 2. descrever 

como os enlutados, com a oferta da escuta pautada na psicanálise, significam e lidam com a 

perda do ente hospitalizado; 3. identificar como se dão as continuidades e as rupturas 

subjetivas e psicossociais para os enlutados diante da perda do ente hospitalizado; 4. analisar a 

incidência da prática psicanalítica no processo de luto de familiares diante do morrer e da 

morte de um ente hospitalizado em uma UTI. 

A presente dissertação, além da introdução e das considerações finais, é composta por 

mais sete capítulos. No primeiro, foi abordado o percurso realizado pela pesquisa, com a 

descrição do delineamento metodológico, do contexto em que se deu a mesma, dos sujeitos 

participantes e dos cuidados éticos adotados. No segundo capítulo, foram abordadas as 

mudanças em torno do processo de morrer, da morte e das expressões do luto, pontuando 

como estes deixaram de ser familiares para se tonarem institucionalizados, medicalizados e 

interditos. Apontou-se, assim, um contexto favorável para a patologização do luto, o que é 

abordado no capítulo seguinte. No terceiro capítulo, introduziu-se a discussão em torno da 

confusão diagnóstica que há entre tristeza e depressão, diante da precariedade subjetiva 
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promovida pelo discurso capitalista.  Recorreu-se aos Manuais Diagnósticos e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM’s) para localizar o tratamento dado ao luto ao longo das suas 

edições, já que estes orientam os diagnósticos em Saúde Mental na atualidade e teceu-se 

crítica à psiquiatrização do luto sob a lógica da gestão de risco. 

 No quarto capítulo, propôs-se pensar o luto como um trabalho psíquico e a clínica 

psicanalítica como alternativa à patologização do luto. Neste capítulo, abordou-se como a 

psicanálise freudolacaniana compreende o luto, a partir de conceitos como objeto, desejo, 

gozo, identificação, alienação, separação, Eu ideal, Ideal do Eu, entre outros. Nos capítulos 

seguintes, expôs-se a construção de dois casos clínicos - Janaína e Flora - destacando o luto 

como um encontro com o real que exige de cada sujeito um trabalho psíquico singular para a 

sua elaboração. No caso Janaína, apresentou-se um trabalho de entrada em análise a partir da 

demanda advinda com a morte da sua mãe, discutindo a alienação e separação, bem como o 

trabalho do inconsciente, através das elaborações oníricas, no processo do luto. No caso Flora, 

são discutidos o tempo do luto, a sua complexidade e os manejos transferenciais no trabalho 

analítico. Por fim, as considerações finais buscaram  retomar alguns argumentos construídos 

ao longo da dissertação, demonstrar as repercussões deste trabalho e defender a necessidade 

de modalidades alternativas de atendimento aos enlutados.  

Sendo assim, esta pesquisa pretende, a partir da clínica, sustentar o argumento de que 

o luto é um trabalho psíquico, discutir as implicações da hospitalização do morrer e da 

interdição das expressões subjetivas diante da morte e se contrapor à psiquiatrização do luto. 

Como foi exposto, é possível reconhecer que o lócus contemporâneo da morte é o hospital, 

que os profissionais desse espaço apresentam uma formação insuficiente para acolher e lidar 

com os familiares enlutados e que há um movimento a fim de tornar o luto - processo de 

elaboração de uma perda - uma nova patologia categorizada nos Manuais Diagnósticos e 

Estatísticos de Transtornos  Mentais. Destarte, o estudo em evidência pode contribuir para 

ampliar as discussões em torno do tema, problematizando a patologização do luto; 

subsidiando a atuação na equipe multiprofissional e, até mesmo, fomentando a construção de 

serviços de assistência psicológica aos enlutados. 
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2. PERCURSO INVESTIGATIVO 

2.1 Sobre o Delineamento do Estudo  

 

Esta pesquisa foi orientada pela teoria psicanalítica. É preciso considerar a 

especificidade da pesquisa em psicanálise, a qual se dá "a partir da psicanálise" (Freud, 1918-

19/1996, p.189), ou seja, trata-se de, ao mesmo tempo, um método de pesquisa e de 

tratamento. No entanto, como bem lembra Dunker (2017a), investigação e tratamento não 

conferem, à psicanálise, uma totalidade do seu método, pelo contrário, trata-se de uma 

experiência de não-totalidade: "são como duas bandas de Moebius, cada qual com uma torção 

em sentido contrário, costuradas uma à outra, em acordo com a relação proposta por Lacan 

para a psicanálise em extensão e a psicanálise em intensão" (Dunker, 2017a, p.181).  

 Na Proposição de 9 de outubro de 1967, Lacan (1967/2003) diferencia o que chamou 

de psicanálise em extensão e psicanálise em intensão, marcando que a primeira seria tudo 

"aquilo que resume a função da Escola como presentificadora da psicanálise no mundo"(p. 

251), e a segunda seria "a didática que prepararia os operadores para a extensão"(p. 251). 

Nesse sentido, Lacan (1967/2003) fala da própria função da análise na formação do analista, 

da passagem do psicanalisante a psicanalista. No entanto, enquanto a psicanálise em intensão 

se refere à relação entre analista e analisante, ao discurso do analisa, a psicanálise em 

extensão tem a ver com a inserção da psicanálise nos mais diversos contextos e a sua relação 

com outros discursos.  

 Na relação com outros discursos, a psicanálise tem sido alvo de críticas quanto à sua 

cientificidade. No século XX, alguns autores, a partir de critérios experimentalistas, alegaram 

que a psicanálise não era uma ciência porque não conseguia comprovar sua eficácia de forma 

objetiva, desconhecendo que a objetividade exigida não é objeto da psicanálise, mas, sim, a 

subjetividade (Nogueira, 2004). Mais precisamente, a psicanálise se interessa pelo 

inconsciente e esse não é passível de investigação como objeto da realidade. Apenas os 

fenômenos, as formações do inconsciente, podem ser acessados, como atos falhos, sonhos e 

sintomas (Nogueira, 2004).  

A introdução do discurso analítico surge assim como uma intervenção clínica diante 

do discurso institucional, marcando uma ética diferenciada, que não visa um bem-estar, mas 

um bem-dizer do seu sintoma (Alkmim, 2003, p. 43). A práxis psicanalítica, mesmo em sua 

extensão, orienta-se pela ética do bem-dizer que é regulada pelo: 
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Desejo da diferença absoluta, que é regido pela castração, não pelo todo, mas pelo não-todo, 

não pela universalidade, mas pela singularidade. É uma ética que não está a serviço da defesa 

dos costumes, da moral . . . . O dever ético do psicanalista consiste em sustentar o ato 

analítico, garantindo ao sujeito o direito de responsabilizar-se pelo que concerne ao desejo e 

ao gozo que o determina(Teixeira, 2005, s/n). 

 

Se a psicanálise visa o singular, e as produções de um analisante não servem para um 

outro, o que pode ser transmitido na pesquisa em psicanálise? Nogueira (2004) afirma que 

"aquilo que passa pela mediação da linguagem do analista" (Nogueira, 2004, p.98). Freud, a 

partir dos seus casos clínicos, construiu um corpo conceitual passível de transmissão.  Para 

Dunker (2017a), a psicanálise se insere na ciência ao propor "uma versão do método clínico", 

pautada na "reconstrução da experiência" (p.186). 

 A pesquisa em psicanálise consistiria, assim, em uma aposta política que se apresenta 

como uma resposta a essa polarização entre singular e universal. Ao psicanalista e ao 

pesquisador, cabe atentar-se para "o que numa dimensão universal - no que concerne ao 

sujeito da fala - só poderia ser verificado caso a caso, desenvolver a lógica que permite 

sustentar resultados a partir do particular, levando em conta, ao mesmo tempo, as exigências 

da ciência" (Sauret, 2003, p.102). 

A construção de caso clínico é uma ferramenta metodológica da pesquisa em 

psicanálise. Este estudo realizou a construção de dois casos clínicos.  Diversos autores vêm 

discutindo o que consistiria esse método de pesquisa em psicanálise.  Neste trabalho, utiliza-

se, como referência, as teorizações de Ana Cristina Figueiredo (2004) e Christian Dunker 

(2017a) sobre construção de caso clínico em Psicanálise.  

Para Figueiredo (2004), a formalização do caso não se resume a uma teorização. A 

construção do caso clínico parte da escuta interessada ao sujeito para, assim, fazer um arranjo 

dos elementos do seu discurso, não em prol de um sentido, mas evidenciando os significantes 

que aparecem no seu discurso. Esses indicarão a condução do caso e a posição do sujeito 

(Figueiredo, 2004). 

O caso clínico, em psicanálise, não é o relato da história do paciente, mas é aquilo que 

se extrai da prática clínica, a partir das intervenções do analista. Assim, devem aparecer, nessa 

construção os significantes do analisando, as elaborações em análise e as respostas do analista 

e seus efeitos. Para Figueiredo (2004), "a história deve-se fazer caso para trabalhar em 

psicanálise" (p.80). 

 Dunker (2017a) propõe quatro passos para a construção do caso clinico. O primeiro 

seria a escolha do gênero da escrita, que seria uma forma de "organizar narrativamente 
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relações entre saber, verdade e gozo"(p.213). O segundo consistiria em articular o tempo 

circular do mito, que expõe "zonas de repetição, de insistência e de regularidade" (p.214) e a 

narrativa histórica. O terceiro momento consiste em tomar o caso como um "sistema de 

transformações" (p. 214), ou seja, destacar diversas versões do caso com seus significante e 

repetições, atentando-se para as relações lógicas entre os significantes. O quarto momento 

considera como o tempo da transferência se articula com a construção do caso, pois as 

elaborações, em análise, são produzidas sob transferência. O tempo da transferência é 

significativo na construção do caso clínico e evidencia o desejo do psicanalista, localizando o 

caso na própria formação do analista (Dunker, 2017a).  

 .   

2.2 Sobre o contexto do estudo  

 

Os sujeitos desta pesquisa foram atendidos, inicialmente, no contexto da UTI, e, após 

a morte do familiar, no ambulatório do luto. 

 

2.2.1 Sobre a UTI 

 

 A UTI é considerada uma unidade fechada e tem, como objetivo, concentrar três 

componentes críticos: "os doentes mais graves, o equipamento técnico mais caro e sofisticado 

e a equipe com conhecimento e experiência para cuidar desses pacientes e lidar com essa 

aparelhagem específica" (Civetta, 1988, p. 7). 

 Este estudo ocorreu na UTI de um hospital universitário que atendia, diariamente, 

entre 10 e 16 pacientes, prioritariamente, adultos. A unidade era composta por uma equipe 

multiprofissional, formada por psicóloga, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, 

nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, farmacêutica, terapeuta ocupacional, auxiliares 

administrativos, auxiliares de limpeza e maqueiro. Além desses profissionais, outras 

especialidades circulavam no espaço da UTI através de interconsulta. 

 A entrada de familiares se dava com restrição. Eles poderiam comparecer em dois 

horários de visita: uma hora a cada turno. O ambiente era iluminado e climatizado 

artificialmente e possuía algumas poucas janelas, que permitiam visualizar as variações 

temporais. Os pacientes estavam sempre monitorados e podiam necessitar de outros 
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equipamentos, como ventilador mecânico, tubo orotraqueal, sondas, cateteres, entre outros. 

Os profissionais vestiam roupa privativa e "andavam sempre com pressa
3
", tentando 

"maximizar a utilização dos recursos técnicos, silenciando, assim, a expressão emocional dos 

profissionais, doentes e familiares" (Menezes, 2006, p.73). 

 Foi possível notar que a UTI era um ambiente que mobilizava subjetivamente por estar 

associada à terminalidade, o que tornava necessário que a psicologia acolhesse, além dos 

pacientes, seus familiares. Para a psicóloga que atua nesse serviço, pacientes internados e 

familiares constituíam os sujeitos da sua práxis.  

 Geralmente, o primeiro contato, com os familiares que chegavam para visitar o 

paciente na UTI, dava-se com o propósito de acolher as demandas que esses traziam, muitas 

vezes, dúvidas sobre o prognóstico do paciente e a rotina da UTI. Nesse momento, havia 

também a apresentação das normas de funcionamento da unidade, orientações sobre os 

aparelhos comumente utilizados pelos pacientes e sobre a importância do suporte familiar 

durante a hospitalização, de modo a "aliviar o imaginário" (Moura, Mohallem e Faria, 1994, 

p.159) em torno da UTI.  

 Ao longo da internação do seu ente, os familiares eram acolhidos continuamente: eram 

convidados a participar do grupo de familiares, realizado semanalmente pela psicóloga e pela 

assistente social; eram assistidos, durante a visita familiar, pela psicóloga que os acolhia, 

orientava-os em relação ao contato tato-afetivo e verbal com o paciente, e manejava possíveis 

dificuldades relacionais, expressas nesse momento. Os familiares também eram 

acompanhados durante as comunicações dos boletins médicos. Em todos esses contatos, era 

possível identificar familiares que necessitavam de acompanhamento psicológico contínuo e 

individualizado e, assim, era acordado com os mesmos a sua realização.  

 

2.2.2 Sobre o ambulatório do Luto 

 

 Diante da morte do ente querido, fazia-se necessário continuar o acompanhamento 

psicológico de alguns familiares. Havia uma dificuldade da rede de atenção psicossocial 

(RAPS), em acolhê-los no momento dessa urgência subjetiva. Inicialmente, alguns 

atendimentos continuavam  se dando no espaço da UTI ou em seus arredores. Porém, como já 

                                                                 

3
 Expressão utilizada por uma acadêmica que havia entrado pela primeira vez na UTI para acompanhar um 

paciente transferido para esta unidade.  
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existia um projeto de extensão na instituição, vinculado à Universidade – que atendia 

enlutados com perdas associadas à violência – ao longo desta pesquisa, o projeto ampliou e 

um ambulatório formal foi sendo estruturado, para atender os familiares que perdiam seus 

entes no hospital, de modo a favorecer o trabalho psíquico exigido pelo luto. 

 Atualmente, o ambulatório do luto funciona na instituição com psicólogas, estagiários, 

extensionistas e docente vinculados ao curso de psicologia da Universidade, com o propósito 

de ofertar atendimento psicológico de orientação psicanalítica, acolhimento e orientação para 

familiares enlutados.  

 

2.3 Participantes 

 A partir da escuta, aos familiares dos pacientes internados, que vieram  a óbito na UTI 

de um hospital público, foram identificados aqueles familiares que necessitavam de 

continuidade do acompanhamento psicológico, sendo encaminhados ao ambulatório do luto. 

Dos casos acompanhados no ambulatório, foram escolhidos, segundo a escuta clínica, dois 

casos de sujeitos que estavam em elaboração do processo de luto. Dessa forma, a amostra é 

não-probabilística, e por conveniência, pois se entendeu que este estudo não se propôs à 

generalização estatística. Foram escolhidos os sujeitos que mais auxiliaram a caracterizar e 

compreender o fenômeno estudado.  

 Para fins deste estudo, o familiar foi compreendido como aquele que comparecia com 

frequência ao ambiente hospitalar, para a realização da visita do seu ente hospitalizado, 

mesmo que não tivesse laço sanguíneo.  

 De modo a preservar o sigilo e o anonimato dos sujeitos participantes, foram adotados 

nomes fictícios e foram suprimidas, sempre que possível, informações que pudessem 

identificá-los.  

 O TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) deveria ser utilizado apenas 

quando a pesquisadora identificasse que a solicitação, para assinatura do termo, não 

mobilizaria, no participante, aspectos emocionais associados à perda. Essa recomendação foi 

orientada pelos comitês de ética de pesquisa do Hospital Universitário Professor Edgard 

Santos e do Instituto de Psicologia da UFBA, tendo em vista que se tratava de um estudo 

retrospectivo baseado nos registros do prontuário e da psicóloga. 
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2.4 Questões éticas 

A presente pesquisa respeitou os aspectos éticos necessários a qualquer pesquisa que 

envolva seres humanos e foi aprovada pelos comitês de ética de pesquisa do Hospital 

Universitário Professor Edgard Santos e do Instituto de Psicologia da UFBA, conforme 

pareceres consubstanciados números 2.724.866 e 2.831.079, respectivamente.  

Esta pesquisa também se orientou pela ética da psicanálise, a qual, ao conceber que 

tratamento e pesquisa se coincidem, recomenda que os casos não sejam escritos durante o 

tratamento, para não incorrer em situações nas quais a escuta flutuante e a associação livre se 

oponham à investigação científica (Freud, 1912/1996). 
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3.0 A HOSPITALIZAÇÃO DA MORTE E A INTERDIÇÃO DO LUTO  

  

 Este capítulo propõe traçar como as expressões e atitudes, diante da morte e do morrer, 

sofreram modificações ao longo do tempo e se tornaram fenômenos medicalizados e 

institucionalizados, contribuindo para a interdição do luto.   

 

3.1 A morte e o morrer ao longo da história: do familiar ao interdito  

 Para  contextualizar a forma como a sociedade concebe e lida com  a morte, o processo 

de morrer,  e, consequentemente, com o luto, recorreu-se a autores clássicos, como  Philippe 

Ariès (1977/2017) e Norbert  Elias (2001), que discutiram as expressões diante da morte ao 

longo da história, e ao historiador baiano, João José Reis (1952/1991), que, a partir da revolta 

popular conhecida como Cemiterada ocorrida em Salvador nos anos de 1836, abordou as 

atitudes diante da morte e dos mortos no Brasil do século XIX, em um contexto de 

medicalização e laicização da morte. 

 As atitudes diante da morte sofreram modificações sutis, ao logo do tempo, que só são 

perceptíveis com uma análise cuidadosa, porque não se trataram de mudanças abruptas que 

substituíram completamente as outras. Para Ariès (1977/2017), até o século XIX, a morte era 

"familiar, próxima, atenuada e indiferente" (p.38).  A essa morte, Ariès (1977/2017) chamou 

de "morte domada", em contraponto à "morte selvagem" característica dos dias atuais. Nessa 

época, da "morte domada", não se morria sem saber que havia chegado a hora. Não se 

apressava, nem se retardava a morte. Ao se saber que iria morrer, a morte era esperada à beira 

do leito e se seguia um ritual organizado e presidido pelo próprio moribundo. O padre, o 

médico ou os assistentes tinham, por função, fazer o moribundo seguir esse ritual. 

Inicialmente, havia o lamento - discreto - da vida, dos seres amados. Em seguida, o perdão 

dos familiares e amigos que eram recomendados a Deus pelo moribundo. Assim, o padre 

realizava a absolvição sacramental e se esperava a morte chegar. O quarto do moribundo se 

tornava um lugar público com o livre acesso de pessoas, inclusive de crianças. As expressões 

emocionais não eram excessivas.  

 A presença de familiares, no momento da morte, não indicava, necessariamente, afeto, 

pois tudo dependia da relação que o moribundo tinha com os seus entes (Elias, 2001).  No 

entanto, Ariès (1977/2017) afirma que "a familiaridade com a morte era uma forma de 

aceitação da ordem da natureza" (Ariès, 1977/2017, p.47), pois todos morriam, era um destino 

coletivo. A morte era vista como uma etapa da vida a ser transposta e, como eram feitas com 
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as grandes etapas, havia uma solenidade para marcá-la. Nessa época, a família desempenhava 

um papel importante na socialização imediata da criança, o que, talvez, explique a 

familiaridade da criança com a morte (Ariès, 1977/2017).  

 No entanto, entre o século XI e XII, Ariès (1977/2017) pontua que, mesmo ainda 

sendo familiar e domada, a morte passa a ser uma preocupação individual. Nessa época, havia 

o reconhecimento da própria existência e a morte seria um momento de tomar "consciência de 

si mesmo" (Ariès, 1977/2017, p.59). Ariès (1977/2017) vai nomeá-la como "morte de si 

mesmo". O homem passa a se preocupar com o que aconteceria depois da morte e passa a 

temer o julgamento final. As obras de artes da época retratavam cenas de juízo final, de 

decomposição do cadáver e a preocupação com os túmulos.  

 Nessa época, era como se a possibilidade da morte estivesse sempre presente no 

decorrer da vida, era como se as pessoas se portassem como um "morto em suspensão 

condicional" (Ariès, 1977/2017, p.59). Isso fazia com que a vida fosse vivida com muita 

intensidade e Ariès (1977/2017) fez questão de marcar que o "homem tinha uma paixão pela 

vida que hoje nos custa compreender, talvez porque nossa vida tenha se tornado longa" 

(Ariès, 1977/2017, p.59).  

 Até o século XVIII, a morte dizia respeito ao moribundo, diferente do que ocorre na 

atualidade, em que o moribundo é excluído da sua própria morte.  A morte era o momento de 

tomada de consciência de si mesmo. O testamento era um instrumento que, além de expressar 

a transmissão dos bens daquele que estava morrendo, exercia a função de afirmar os seus 

pensamentos e convicções. De algum modo, no testamento ficava claro que não havia 

confiança de que os familiares, que sobreviviam, iriam cumprir seus desejos. Por isso, era 

necessário expressá-los em um ato jurídico. O moribundo com o testamento "forçava a 

vontade dos que o cercavam, o que significava que, de outro modo, temeria não ser escutado 

nem obedecido" (Ariès, 1977/2017, p.69). 

 Na Bahia, por exemplo, há registros de testamentos nos quais o moribundo orientava 

como gostaria que fosse feito o seu velório e designava o familiar que seria responsável pela 

sua organização, mesmo que esse não tivesse uma relação afetiva e próxima com o mesmo. 

Reis (1952/1991) traz o relato de Maria dos Anjos que, em 1831, deixou, por escrito, as 

orientações para o seu funeral: "tenho um primo por nome Feliciano Joaquim, o qual não me 

procura, e que no caso de eu morrer se me mande chamar a ele para fazer o meu funeral e 

sufrágios para a minha alma [...] pois para cujo fim o deixo encarregado na sua 

consciência[...] (Reis, 1952/1991, p.129)". 
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  Em meados do século XVIII, observou-se uma mudança nos testamentos. Esses ainda 

eram utilizados para designar os herdeiros dos seus bens, mas suas vontades e devoções, 

passaram a ser compartilhadas oralmente com os familiares, testemunhando uma confiança a 

esses que era recusada até então (Ariès, 1977/2017). Não se pode esquecer, como bem marcou 

Ariès (1977/2017), que as relações familiares sofreram uma importante mudança no século 

XVII, sendo estruturadas muito mais nas afeições, o que pode explicar essa mudança do 

moribundo em relação à sua família.   

 A partir do final do século XV e início do século XVI, a morte passou a agregar um 

sentido erótico e, do século XVI ao XVIII, a morte foi associada ao amor. Comparada ao ato 

sexual, a morte ganhou estatuto de ruptura, ao retirar o homem da sua vida cotidiana e "lançá-

lo em um mundo irracional, violento e cruel" (Ariès, 1977/2017, p.65). O homem passou a se 

ocupar menos da sua própria morte, e a morte do outro era que se tornava uma "invenção 

inédita, como se fosse espontânea, inspirada por uma dor apaixonada e única do gênero" 

(Ariès, 1977/2017, p.66).  Até então, a consciência da sua própria morte não tinha interferido 

na familiaridade com a morte e com os mortos, mas, nesse momento, a morte é tida como 

uma ruptura. A solenidade prevista pelos costumes, realizada como um ritual, agora retratava 

a comoção dos familiares (Ariès, 1977/2017).   

 No século XVII, essa dificuldade, de aceitar a morte do familiar, aparece representada 

no desejo explícito em localizar o destino dos restos mortais dos seus entes, e na crítica feita 

em face da Igreja por não ter dado a devida importância ao corpo, por se ter interessado 

apenas pela alma.  Nos séculos XVI e XVII, não era dada certa importância ao que seria feito 

com os restos mortais do ente querido após o ritual fúnebre. O lugar exato da sepultura não 

importava; confiavam à igreja o destino do corpo do falecido, desde que preservassem um 

lugar sagrado. Porém, no século XVII começaram a surgir críticas relacionadas aos enterros 

dos falecidos no espaço da igreja, pelas condições insalubres que os vivos precisavam 

compartilhar e pelo destino não digno dado aos mortos (Ariès, 1977/2017). 

 Na capital Baiana, em 1836, inclusive, ocorreu uma revolta popular chamada de 

"Cemiterada", motivada por questões associadas à "higienização" da cidade e ao local onde 

seriam enterrados os restos mortais. A Igreja perdia o direito de fazer enterros, cabendo a um 

cemitério privado - o "Campo Santo"- essa função (Reis, 1952/1991). Apesar dos estudiosos 

alegarem que os interesses lucrativos, em torno dos sepultamentos, teriam motivado o 

movimento, a Igreja "sob o pretexto de que a proibição desses enterros era anticristã" (Reis, 

1952/1991, p.19), convocou a população a uma rebelião. Pessoas, indiscriminadamente, 
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destruíram o cemitério, há pouco inaugurado, e exigiram a revogação da lei que proibia o 

monopólio dos sepultamentos pelas igrejas. Com a Cemiterada, a lei foi anulada e o 

acontecimento foi esquecido pelas autoridades locais (Reis, 1952/1991). 

 Com o interesse pelos restos mortais, os cemitérios voltaram a ocupar as cidades, o 

que não aconteceu na Idade Média. A visita ao túmulo de um ente querido se dava como uma 

visita à casa dele, onde se evocavam as suas recordações. Os mortos se tornaram tão 

importantes quanto os vivos (Ariès, 1977/2017). 

 Elias (2001), apesar de reconhecer o trabalho de Ariès (1977/2017) como "bem-

documentado" (Elias, 2001, p.12), critica o saudosismo em relação ao passado, como se as 

pessoas morressem com mais tranquilidade do que no presente.  Elias (2001) se contrapõe a 

essa ideia ao marcar que não é possível desconsiderar os avanços da medicina e a 

possibilidade, em alguns casos, de permitir uma morte menos dolorosa. Ele se refere à idade 

média como tendo "a vida mais curta; os perigos, menos controláveis; a morte, muitas vezes 

mais dolorosa; o sentido da culpa e o medo da punição depois da morte, como doutrina 

oficial" (Elias, 2001, p.14).  Todavia, ao ser mediada por intervenções tecnológicas e 

localizada na instituição hospitalar, a morte, atualmente, distancia-se do cotidiano e assume 

"condições propícias à solidão" (Elias, 2001, p.51). 

 Nos dias atuais, Ariès (1977/2017) afirma que é experimentado um sentimento de 

fracasso diante da morte, que era estranho às mentalidade das sociedades no final da Idade 

Média. Nós vivemos uma "revolução brutal das ideias e dos sentimentos tradicionais" (Ariès, 

1977/2017, p.82) em relação à morte. É a "morte interdita", aquela inominável e vergonhosa 

que deve ser ocultada, não só dos moribundos, como também da sociedade. 

 Por outro lado, é preciso pensar que, se antes a morte era muito mais uma "questão 

pública" (Elias, 2001, p.18), pois as pessoas conviviam com a morte – seja porque não havia 

recursos tecnológicos que designassem um lugar institucionalizado para que ela ocorresse, 

seja porque era comum se deparar com as guerras e epidemias – hoje, ela se apresenta 

distanciada e interdita, ao mesmo tempo que "escancarada" (Kovács, 2014, p.97) no convívio 

social. 

 Ao tempo que há uma institucionalização da morte e, consequentemente, um 

distanciamento e "interdição" diante da mesma, observa-se, também, o seu escancaramento e 

banalização. Por mais que "80% das mortes ocorram nos hospitais hoje" (Kovács, 2014, 

p.44), ainda há aqueles que não conseguem ter acesso a uma instituição de saúde e morrem, 

muitas vezes, pela desassistência, não só médica, mas também pela falta de suporte social e 
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psíquico.  As mortes violentas, acidentais, por homicídio e suicídio, invadem as ruas e, com 

auxílio da mídia, são "escancaradas" nos domicílios, nas reuniões familiares, na vida das 

pessoas. Todavia, as mortes espetacularizadas não convidam à reflexão e correm o risco de 

serem banalizadas (Kovács, 2014). 

 Outro ponto é que a valorização dos mortos, reconhecida por Ariès (1977/2017), em 

determinadas épocas, não se deu da mesma forma entre ricos e pobres, negros e brancos.   O 

trabalho, realizado por João Reis na Bahia, intitulado com "A morte é uma festa", também 

demonstra como os rituais, em torno da morte, foram atravessados pelas mentalidades da 

época, mas também pelos interesses econômicos e pela estratificação social (Reis, 

1952/1991). 

 O historiador Reis (1952/1991) faz lembrar que não é possível desconsiderar a relação 

entre vida e política quando se fala das mentalidades em torno da morte, ao longo da história. 

As vestimentas, os acessórios utilizados nos mortos, o local do seu enterro e a pomposidade 

da solenidade fúnebre, por exemplo, variavam de acordo com a condição social do falecido. 

Apesar da morte ser compreendida, muitas vezes, como a última possibilidade de 

"nivelamento social" (Reis, 1952/1991, p.159) – entre brancos e negros, escravos e senhores, 

ricos e pobres – os que estavam no mais alto nível social faziam questão de não deixar que as 

desigualdades sociais fossem apagadas com a morte. Os familiares projetavam, nos rituais, 

"sua dor, insegurança e culpa, mas também seus valores culturais, hierarquias sociais, 

ideologias políticas e religiosas. As famílias enlutadas faziam desses enterros uma 

oportunidade de demonstrar seu prestígio, proporcionando aos convidados um espetáculo 

fúnebre equivalente, ou, se possível, superior a sua posição social" (Reis, 1952/1991, p.159).  

 

3.2 A Medicalização da Morte 

  

 A lida com a morte acompanhou, também, as mudanças em torno da relação entre vida 

e política. Pode-se observar como a organização social dos vivos demarcava, por exemplo, o 

local no chão das igrejas onde os mortos seriam enterrados. Quanto mais nobre, mais próximo 

ao altar (Reis, 1952/1991). No entanto, o enterro no chão das igrejas começava, também, a 

trazer problemas de saúde pública, ao deixar expostos odores fétidos e ao proliferar doenças 

(Ariès, 1977/2017). Por isso, para Foucault, a maior atenção que passou a se dar aos 

cadáveres, buscando individualizar seus túmulos, por exemplo, não se tratou, apenas, de uma 

posição religiosa e social, mas, também, política-sanitária (Foucault, 1979/1984a). 
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 A concepção médica que conquistava espaço no Brasil, na década de 1830, passou a 

criticar essa mentalidade "religiosa" em torno da morte, mais precisamente em torno dos 

funerais. Considerava-se uma mentalidade atrasada que não condizia com o desejo de um 

Brasil civilizado. Mesmo com a criação dos cemitérios, a morte passou a ser entendida como 

um problema de saúde pública para os médicos, que viam um foco de doença nos cortejos 

fúnebres e na localização dos cemitérios dentro das cidades. Para eles, era necessário separar 

os mortos dos vivos, pois, segundo a teoria do miasma, a decomposição dos corpos poluíam o 

ar e proliferava doenças nos vivos (Reis, 1952/1991). 

 Reis (1952/1991) expôs, em sua pesquisa, como a morte tornou-se objeto de estudos 

no campo da medicina e de homens cultos no Brasil, no final do século XVIII. Diversos 

artigos e teses foram publicados nessa época, questionando os enterros realizados no espaço 

da igreja, apontando os malefícios dessas sepulturas na cidade e afrontando as autoridades 

locais que não se posicionavam contra esse costume.  

Para os médicos, a localização ideal dos cemitérios seria fora da cidade, longe de fontes 

d'agua, em terrenos altos e arejados, onde os ventos não soprassem sobre a cidade. As grandes 

aglomerações urbanas da época, como Salvador e Rio de Janeiro, deviam ter mais de um 

cemitério, em cujas imediações não se fizessem casas residenciais. Em torno dessas 

necrópoles, previa Rebouças, se fariam muros de oito a dez pés de altura. Os muros altos 

evitariam o ocorrido no interior de Minas Gerais, onde um cemitério aberto facilitaria a 

entrada de porcos e outros animais, que devoravam alguns cadáveres, "resultando disso maior 

infecção do ar do que o antigo costume ainda se continuasse", segundo denúncia do Dr. 

Jacinto Pereira Reis, além de murados, os novos cemitérios deviam ser cercados por árvores 

que purificassem o ar ambiente (Reis, 1952/1991, p.260). 

 

 Essa convivência tão próxima, entre mortos e vivos, passou a ser objeto de estudo da 

medicina, fazendo com que a morte fosse medicalizada. Entretanto, os médicos, no Brasil, 

não buscavam apenas reordenar a mentalidade funerária das igrejas, mas, também, almejavam 

a posse do cadáver para ser "anatomizado ou autopsiado; transformado em objeto médico (...) 

(Reis, 1952/1991, p.262), de modo a ser legitimado "o saber médico da morte" (Reis, 

1952/1991, p. 262). 

 O termo medicalização, utilizado por Zola em 1972 e por Illich em 1975, embora seja, 

frequentemente, associado ao ato de prescrição medicamentosa, é compreendido também 

como uma apropriação dos fenômenos da vida, tal como a morte, por exemplo, pela medicina. 

Vários autores (Donnangelo, 1976; Illich, 1975; Zola, 1971; Foucault, 1979/1984b) vêm 

buscando discutir como se deu a extensão da prática médica aos fenômenos da vida,  

considerando que não se tratou apenas de um aumento da demanda para o campo profissional, 
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mas envolveu a interação de fatores complexos da dinâmica política e econômica da 

sociedade.  Então, para entender como se deu a medicalização da morte, é preciso pensar a 

medicina como uma prática social e uma estratégia biopolítica, atravessada pela lógica 

capitalista (Foucault, 1979/1984b). 

 Ao longo da história, vê-se que a medicalização se deu, primeiramente, com o Estado, 

depois com o espaço urbano e, finalmente, a pobreza foi medicalizada. A medicalização do 

Estado apareceu, primeiramente, na Alemanha no começo do século XVIII, marcando uma 

preocupação do Estado em relação à saúde do seu povo, em termos econômicos, políticos e 

científicos. A preocupação maior era o de controle da natalidade, mortalidade e do índice de 

saúde, sem que houvesse qualquer movimento de promoção de saúde.   

 Entre o final do século XVIII e o século XIX, começaram a implementar o que se 

chamou de "polícia médica", na qual, além de uma avaliação mais complexa dos índices de 

saúde da população, buscaram uma normalização do saber e da prática médica. Havia um 

controle do Estado quanto aos programas de formação médica e ao exercício médico, 

incluindo também os tratamentos prescritos. Havia até mesmo médicos do próprio governo 

que exerciam uma espécie de "administração da saúde" (Foucault, 1979/1984a, p.84). É por 

isso que "a medicina e o médico são, portanto, o primeiro objeto da normalização. Antes de 

aplicar a noção de normal ao doente, se começa por aplicá-la ao médico" (Foucault, 

1979/1984a, p.83). 

 Na França, a medicina social foi orientada pela urbanização. A ocupação da cidade, o 

aumento das fábricas, das condições insalubres, provocaram um medo urbano e uma 

inquietude político-sanitária. Por mais que, ainda nesse período, a classe proletária não fosse 

vista como uma ameaça à saúde – como vai ser posteriormente – há o aumento das tensões 

entre as classes sociais, e uma necessidade, econômica-política, de regulamentação do espaço 

público (Foucault, 1979/1984a). 

 A medicalização do espaço urbano vai ser um aprimoramento do modelo político-

médico da quarentena da Idade Média. Tal modelo, suscitado pela peste, consistia em um 

esquadrinhamento do perímetro urbano e em uma forte fiscalização das cidades. Os doentes 

eram colocados em uma enfermaria especial, onde eram mantidos em vigilância. Foucault 

(1979/1984a) diferencia esse modelo "militar" adotado nas epidemias da peste, do adotado na 

época da Lepra. Os leprosos eram expulsos do espaço comum, numa tentativa de purificação 

religiosa do espaço urbano. Na época da lepra, "medicalizar alguém era mandá-lo para fora e, 

por conseguinte, purificar os outros"(Foucault, 1979/1984a, p.88). A medicina, nessa época, 
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era uma prática de exclusão, enquanto, na medicina urbana, adotada na epidemia da peste, as 

práticas tinham como proposta incluir para exercer melhor o controle (Foucault, 1979/1984a). 

 No momento em que a classe proletária começou a participar de mobilizações sociais 

e a representar um perigo à salubridade dos ricos, apareceu, na Inglaterra, a terceira forma de 

medicina social que tomou, como seu objeto, a medicalização do pobre. A classe operária, 

inicialmente, não era vista como um perigo para a sociedade, porque ainda não era numerosa 

e era a classe que contribuía para o funcionamento da urbanização da França, ao ser 

responsável pelos mais diversos serviços subalternos. Foucault (1979/1984a) diz que os 

pobres faziam parte da "paisagem urbana da cidade, assim como os esgotos e canalizações" 

(Foucault, 1979/1984a, p.98). O controle médico era exercido de uma forma disfarçada, já 

que permitia aos pobres uma assistência à saúde, ao tempo que tentava assegurar que os ricos 

estivessem protegidos das condições insalubres desses (Foucault, 1979/1984a). 

  Nota-se como a medicalização se deu por questões sociopolíticas. Por isso, Foucault 

(1979/1984a) defende que a medicina é uma prática social e uma estratégia biopolítica, e 

ressalta que "o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 

consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo"(Foucault, 1979/1984a, 

p.80). 

  No Brasil, a medicalização se inspirou nos países europeus. Foi, a partir de 1830, que 

a medicina começou a se estabelecer no país, e, em 1832, faculdades de medicina, nos moldes 

da École de Medicini de Paris, foram criadas na Bahia e no Rio de Janeiro (Reis, 1952/1991, 

p.249). Se o Brasil quisesse ser um país civilizado, deveria ser "um país policiado, 

higienizado (Reis, 1952/1991, p.249)", assim como os países policiados europeus. Os médicos 

dessa época se consideravam "a vanguarda civilizatória no Brasil" (Reis, 1952/1991, p.250) e 

propunham a "a reorganização e racionalização de algumas instituições básicas, como as 

prisões, hospitais, escolas e cemitérios, todas vistas como causadoras de doenças físicas e 

morais" (Reis, 1952/1991 p.249). 

 É importante ressaltar que o hospital, hoje visto como um local de excelência para o 

exercício da medicina, não era, no seu início, uma instituição médica. Inicialmente, era um 

espaço gerido por religiosos e legitimava a exclusão de uma parcela da sociedade. Foucault 

(1961/2012) refere-se ao Grande Internamento do século XVII, no qual todos aqueles que 

estavam à margem da sociedade – pessoas com transtorno mentais, desempregados, 

prostitutas – eram destinados ao hospital. Foi, apenas no final do século XVIII, que o hospital 

se tornou medicalizado. Até então, a formação médica não incluía a prática hospitalar, pois, 
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naquele momento, priorizava-se o saber em torno das prescrições e condutas, dissociadas dos 

seus contextos práticos (Foucault, 1979/1984b).  

 O hospital se tornou médico à medida que passou a utilizar mecanismos disciplinares, 

para ordenar o espaço hospitalar e controlar, por exemplo, epidemias. Para tal, a medicina 

modificou o seu saber para ser a principal responsável pelo poder disciplinar da instituição 

hospitalar. O hospital passou a ser um lugar de terapêutica, exigindo, assim, mudanças na sua 

arquitetura e registros frequentes, que auxiliassem a identificação e vigilância dos seus 

pacientes, como, também, subsidiassem a construção do saber médico hospitalizado 

(Foucault, 1979/1984b). Apesar do hospital ter se tornado um espaço de tratamento, em 

muitos casos, hoje, também é um local "precisamente de morte" (Ariès, 1977/2017, p.84). 

Tornou-se "inconveniente morrer em casa" destaca Ariès (1977/2017, p.84) e Elias (2001, 

p.18) acrescenta: "nunca na história da humanidade foram os moribundos afastados de 

maneira tão asséptica para os bastidores da vida social".  

 

3.3 A institucionalização do processo de morrer e o escamoteamento da morte 

 

  Não só a morte se tornou institucionalizada, mas a forma de lidar com a mesma 

também. Se, antigamente, as pessoas morriam em casa e havia rituais em torno do processo de 

morrer, nos dias atuais, a morte passou a ser deslocada para os hospitais. Tal deslocamento 

marcou uma importante mudança em torno da morte: não se morre mais entre os seus, morre-

se sozinho (Ariès, 1977/2017). O hospital se tornou um lugar onde se trava uma luta contra a 

morte, sendo o corpo do paciente um campo de batalha disputada pela equipe de saúde 

(Menezes, 2000).  

 A morte, que antes era familiar, passou a ser objeto de interdição e de vergonha.  Ariès 

(1977/2017) defende que se iniciou, assim, um período de escamoteamento da morte e falar 

de morte se tornou um problema. Aquele que presidia o seu processo de morrer – o 

moribundo – agora é poupado da sua própria morte. Oculta-se informações sobre a gravidade 

do seu estado de saúde porque a "verdade começa a ser problemática" (Ariès, 1977/2017, 

p.83) e o sofrimento e a doença são inconvenientes (Ariès, 1977/2017, p.259).  

 Se antes nem o doente, nem a família se preocupavam em nomear cientificamente o 

que acometia o doente – já que se tratava de assunto do especialista – hoje, há uma busca 

incessante pelos diagnósticos. Além disso, o doente é convocado a suprimir sua angústia 
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diante da ameaça que a doença traz, e seus comportamentos são condicionados pela medicina. 

É como se o enfermo passasse a pensar como médico, a observar de forma atenta, objetiva e 

clínica os sinais que o seu corpo apresenta para, assim, auxiliar os profissionais (Ariès, 

1977/2017, p.261). Na minha experiência profissional, deparei-me, por vezes, com a 

necessidade de manejar, clinicamente, para que os pacientes pudessem prescindir das 

descrições dos seus sintomas meramente em termos médicos, e pudessem narrar os aspectos 

subjetivos, envolvidos no processo de adoecer e de hospitalização.  

 No entanto, é importante lembrar, como bem marcou Herzlich (1993), que os 

profissionais evitam falar sobre a morte, não apenas para poupar o moribundo, mas, também, 

para "proteger o pessoal e a instituição" (p.10), para evitar o transbordamento emocional dos 

profissionais, que, também, se angustiam  no seu espaço de trabalho. É uma forma de manter 

o controle da rotina hospitalar e da morte. O que acontece, muitas vezes, é uma "simulação 

mútua" (Herzlich, 1993): de um lado o médico não toca no assunto de uma gravidade clínica e 

da iminência da morte, pois assim é mais tranquilo conduzir a relação com o paciente; do 

outro, o paciente finge não saber, para não se confrontar com a morte e atender a expectativa 

de superação do momento vivido. Os acordos são implícitos, mas nem sempre fáceis de serem 

sustentados. Submeter-se a esse pacto pode ser arriscado, principalmente para o paciente, 

pois, na tentativa de rompimento com esse, a equipe pode se manter na "posição simulada" e 

continuar não acolhendo qualquer tentativa de abordagem do assunto. Assim, é possível que o 

paciente (agonizante) assuma o risco de morrer em "uma solidão crescente" (Herzlich, 1993, 

p.13). 

 Um outro ponto é que a família, que antes acompanhava de perto a morte do outro, 

passa a ser "afastada para não incomodar o silêncio dos hospitais (...), não atrapalhar o 

trabalho dos médicos e não tornar visível a presença da morte, por meio de lamentações, 

choros ou questionamentos" (Kovács, 2010, p.39). O enfermo fica sob os cuidados da equipe 

profissional e, por mais que haja uma discussão em torno da humanização do cuidado e da 

inserção da família nesses espaços, o horário destinado à visita dos familiares ainda é restrito.  

Diante dos moribundos, os familiares, cercados por equipamentos e pessoas estranhas, se 

sentem desconfortáveis, não sabem o que falar, nem como lidar. O ambiente hospitalar, de 

alguma forma, institucionaliza essa lida com o morrer, ao tempo que esvazia de sentimentos 

esse momento e contribui para o que Elias (2001) denomina de solidão dos moribundos. O 

morrer, nos dias atuais, remete à "solidão, ao mecânico, ao desumano (Kovács, 2010, p.39)". 
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 Familiares, pacientes e profissionais passam a funcionar sob a lógica da instituição 

hospitalar. Para Ariès (1977/2017), assim como o moribundo precisa ser colaborativo com a 

equipe médica e se exige dele a superação do momento vivido, seus familiares, também, 

devem se mostrar indiferentes às emoções sentidas e seguir com as atribuições da vida, 

mesmo que, para isso, precise mascarar o que vivencia.  O que corrobora a afirmação de 

Kóvacs (2010) que, nessa era moderna da medicalização, há uma busca por "manter a morte 

na ignorância e no silêncio" (Kovács, 2010, p.39). 

 Não é apenas a alienação do moribundo, em torno da sua própria morte, que muda a 

atitude diante dessa, mas, também, a indefinição do momento exato da morte e, 

consequentemente, a variabilidade da duração do morrer, nos dias atuais. Nota-se que há uma 

gestão da morte, na qual os progressos da medicina contribuem tanto para postergá-la, quanto 

para ocultá-la, tornando-a "medicalizada, institucionalizada, racionalizada, rotinizada 

(Menezes, 2000, p.28)", "regulada, banalizada e silenciada (Menezes, 2000, p.44) ". 

 Com o desenvolvimento da tecnologia, não há apenas uma postergação do momento 

exato da morte, há, também, sua redefinição. O conceito de morte cerebral que ampliou a 

definição de morte – considerada, até então, restrita à parada cardíaca – só foi possível com o 

desenvolvimento das técnicas de reanimação e advento do ventilador mecânico (Agamben, 

2002).  Se observa, assim, afirma Agamben (2002), "uma vida nua pela primeira vez 

integralmente controlada pelo homem e pela sua tecnologia" (p.171), fazendo da morte um 

conceito não meramente biológico, mas também jurídico, e, consequentemente, político. 

Agamben (2002) aproximou o comatoso da UTI ao que ele nomeou como homo sacer, ou 

seja, aquele que está em um intermédio entre homem e animal. Nesse contexto, a vida e a 

morte entram em uma zona de indeterminação, expondo uma certa gerência sobre a vida, 

tornando possível se prescindir desta, sem que precise responder por isso (Agamben, 2002).    

 Diante desse contexto, o médico não é apenas um cientista, mas um homem de poder, 

ele é o "dono da morte, de seu momento e também de suas circunstâncias" (Ariès, 1977/2017, 

p.85). Com a morte ocorrendo no hospital, a confiança, que o moribundo custou a depositar 

em seus familiares, sofreu também um deslocamento.  Confia-se nos médicos, na equipe de 

profissionais do hospital. Menezes (2006) lembra que o intensivista precisa tomar diversas 

decisões ao longo do plantão, como "autorizar internação, escolher medicamentos, usar da 

aparelhagem, e até mesmo reanimar ou não um paciente" (p.65). O médico, assim, assume o 

poder de regulação e controle da morte, o que torna difícil, até mesmo, identificar o momento 
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exato em que a morte, de fato, ocorre, já que ela é postergada e ocultada com a tecnologia 

(Kubler-Ross, 1981).  

 A morte no hospital passa a ser concebida como "um fenômeno técnico causado pela 

parada dos cuidados, ou seja, de maneira mais ou menos declarada, por decisão do médico e 

da equipe hospitalar" (Ariès, 1977/2017, p.84). Por mais que, para a medicina e para o direito, 

a morte fosse definida pela parada do coração ou pela morte cerebral, era comum ouvir, de 

alguns familiares, em minha experiência profissional, que a morte do seu ente se dava quando, 

ao ser intubado e sedado, ele perdia a sua consciência. O grande momento dramático da 

morte, hoje, passa a ser substituído por pequenas mortes que ocorrem, por exemplo, quando o 

paciente é intubado, é sedado, é dialisado. 

 Essa dificuldade de identificar o momento exato em que a morte, de fato, ocorre, não 

só contribui para uma negação da morte, como, também, para uma negação da vida que 

persiste naqueles que estão em uma fase terminal da doença (Herzlich, 1993). É como se a 

morte simbólica se antecipasse à biológica (Leader, 2011), fazendo com que, muitas vezes, 

familiares e profissionais passem a tratar o moribundo como se esse já estivesse morto, e se 

abstenham, por exemplo, de manter qualquer tipo de relacionamento com o mesmo. 

  Pode-se perguntar, então, qual a implicação dessa morte que, muitas vezes, antecede a 

morte biológica, dessa morte que é recusada, cerceada por uma obstinação terapêutica, 

postergada e ocultada com a tecnologia, para os enlutados. Quais os efeitos desse morrer 

institucionalizado para a elaboração do luto? 

 

3.4 A interdição do luto  

 Da mesma forma que o moribundo passou a ser privado da sua própria morte, a 

sociedade foi privada da expressão emocional diante da morte do outro. A morte passou a 

substituir o lugar antes ocupado pelo sexo: o lugar de tabu. Fala-se mais claramente com as 

crianças sobre como elas nascem, do que como elas morrem: 

Antigamente dizia-se as crianças que se nascia dentro de um repolho, mas elas 

assistiam à grande cena das despedidas, à cabeceira do moribundo. Hoje, são iniciadas 

desde a mais tenra idade na fisiologia do amor, mas quando não vêm mais o avô e se 

surpreendem, alguém diz que ele repousa num belo jardim por entre as flores(Ariès, 

1977/2017, p.87). 

 

 Ariès (1977/2017) explica que o interdito do sexo envolvia questões relacionada à 

crença cristã em torno do pecado, e que, de alguma forma, a sociedade moderna, orientada 
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pelos ideais capitalistas, vai tomar o luto como um "pecado". Há uma exigência de felicidade 

a qualquer custo, não só individual, mas coletiva, e todos devem contribuir com a mesma, 

ainda que tenham motivos para não se sentir assim. Demonstrar tristeza seria pecar contra a 

felicidade (Ariès, 1977/2017, p.87). 

 Viu-se, na história, que a lida com a morte assumiu diferentes formas, e as expressões 

do luto também acompanharam essas mudanças. Até o século XIII, as expressões emocionais, 

diante da perda, eram espontâneas e violentas (Ariès, 1977/2017). A partir do século XIII, tais 

expressões passaram a fazer parte de um ritual, simulado pelas carpideiras. E assim foi no 

século XVI e XVII: a cerimônia funeral era acompanhada por mendigos, crianças 

hospitalizas, pessoas, muitas vezes, sem nenhuma vinculação com o falecido que recebiam 

pagamento para essa participação (Ariès, 1977/2017).  

 Os pobres "engrandeciam os funerais dos ricos" (Reis, 1952/199, p.153), dando a esses 

a possibilidade de exercer uma caridade no ato da morte, ao tempo, que também reafirmavam 

a distinção social ao contratar pobres para chorar nos seus enterros. Em Salvador (BA), a 

prática da carpideira era comum nos anos de 1800 e era regulamentada pela Câmera 

Municipal, que nomeava uma pessoa responsável por dividir as esmolas destinadas a esse fim 

ao final do velório. Os mais necessitados rondavam a cidade em busca de funerais (Reis, 

1952/1991). 

 No final da Idade Média, a sociedade impôs, aos enlutados, um período de reclusão a 

fim de resguardar, de outras pessoas, a dor sentida por eles e de obrigá-los a não esquecer, de 

forma rápida, o ente falecido (Ariès, 1977/2017). 

 Do final da Idade Média ao século XVIII, o luto assume um estatuto cerimonial. Ao 

mesmo tempo, que se convocava os enlutados a manifestarem um sofrimento que nem sempre 

era vivenciado, a exigência de uma cerimônia surgia como uma "proteção" para aqueles que 

realmente estavam sofrendo a perda do ente querido, já que previa uma "vida social" com 

visitas rotineiras de familiares e amigos, nas quais poderia ser expressa, sem excesso, a dor 

sentida (Ariès, 1977/2017). 

   No século XIX, a reclusão dos enlutados não era um ritual obrigatório, dava-se por 

livre escolha. As pessoas mais próximas da família poderiam participar desse momento. 

Nessa época, a expressão do luto se exacerba, torna-se dramática, e rompe com os limites 

estipulados pelas conveniências sociais, pois os enlutados apresentam maior dificuldade de 

aceitar a morte do seu ente (Ariès, 1977/2017). Os hábitos tradicionais de reclusão que 

incluíam, inicialmente, o afastamento das mulheres dos serviços fúnebres, sofrem 
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modificações para acompanhar as mudanças em torno dos mortos, principalmente, no que diz 

respeito a valorização das suas sepulturas (Ariès, 1977/2017). O maior interesse pelo destino 

dos restos mortais, antes confiado à igreja sem nenhuma cobrança posterior, reflete, também, 

a dificuldade, da época, dos enlutados em lidar com a ausência do seu ente, já que, 

localizando a sepultura, tornava-se presente, de alguma forma, o seu ente após a morte (Ariès, 

1977/2017).  

  Se no século XIX, havia uma exaltação do luto como uma vivência dolorosa e 

dramática. No século XX, essa expressão vai ser proibida, interditada. Essa interdição marca 

uma dificuldade da sociedade em lidar com a morte, por isso, a pertinência do que Ariès 

(1977/2017) expressa em relação ao luto, neste fragmento: 

(...) a sociedade moderna não vê senão morbidez constrangedora e vergonhosa, ou 

doença mental a ser tratada. Perguntamo-nos, então, assim como Gorer, se uma 

grande parte da patologia social de hoje não teria sua origem na expulsão da morte da 

vida quotidiana, com a interdição do luto e do direito de chorar os mortos (Ariès, 

1977/2017, p. 240). 

 

 A morte, na modernidade, suscita emoções que devem ser evitadas, tornando-se, 

assim, um embaraço (Elias, 2001). Tal dificuldade pode ser observada, por exemplo, na 

exclusão das crianças do processo de morrer. Não é sem motivos que percebo, na minha 

prática profissional na UTI, o embaraço dos familiares quando perguntam o que fazer com 

filhos ou netos do ente que acabara de falecer. Contar a eles o que aconteceu ou poupá-los? É 

o que tenho escutado com frequência. Tanto Elias (2001), quanto Ariès (1977/2017), afirmam 

que antigamente as crianças participavam desses rituais fúnebres porque a morte era vista 

como um processo natural da vida e, desde sempre, falava-se sobre esse assunto. Além disso, 

com o aumento da expectativa de vida, a morte passou a ser deslocada para a velhice e isso 

faz com que muitos vivam por gerações sem nunca ter tido contato com a morte de um ente 

querido. É o que Herzlich (1993) chama de "isolamento geracional" da morte (Herzlich, 1993, 

p. 4).  

 Para Elias (2001), a morte não é um problema para os mortos, mas sim, para os vivos. 

O moribundo antecipa a imagem da própria morte e, talvez, inconscientemente, os vivos se 

afastem dos moribundos.  Por isso, a dificuldade não é falar para as crianças que o pai, o avô, 

o tio faleceu, mas é como falar sobre isso, sem transmitir suas próprias angústias (Elias, 2001, 

p.15). 
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  Toda sociedade documentada apresentava rituais de luto. Roupas, acessórios e 

costumes indicavam, silenciosamente, que a pessoa estava de luto e, muitas vezes, eram 

suficientes para comunicar até mesmo o grau de parentesco da pessoa perdida e quanto tempo 

havia se dado a perda (Gorer, 1965). Para Leader (2011), "esses sinais externos ajudariam a 

inscrever o enlutado em um espaço público compartilhado (Leader, 2011, p.78) ".  Os rituais 

fúnebres têm, por finalidade, reconstituir "a ordem perdida com a morte " e preencher "a falta 

do morto ajudando os vivos a reconstruir a vida sem ele" (Reis, 1952/1991, p.138). 

 As manifestações e rituais, em torno do luto, são levados a desaparecer (Ariès, 

1977/2017). Após o enterro, não há roupas escuras, não há uma postura que marque a 

diferença entre um dia qualquer, como havia nos antigos rituais do luto. Já não se sente pena 

de uma demonstração excessiva do luto, o que há é uma repugnância por ser "um sinal de 

perturbação mental ou de má educação” (Ariès, 1977/2017, p.85). O luto só deve ser algo de 

um momento íntimo, solitário e envergonhado, assim como se dá o prazer sexual: "o prazer da 

pornografia é predominantemente privado"(Gorer, 1963, p.49). 

 Essa redução dos rituais de luto, na sociedade ocidental, tem a ver com o excesso de 

mortes da Primeira Guerra Mundial que, de alguma forma, convocou mudanças nos costumes, 

já que eram muitos mortos, muitos enlutados, mas nem sempre era possível ter acesso aos 

restos mortais do ente perdido. Foi nessa época, também, que Freud (1917/1996) escreveu seu 

artigo "Luto e Melancolia".  Leader (2011) pontua que o luto descrito por Freud não faz 

referência a uma dimensão coletiva, mas, ao mesmo tempo, ele situa que "o entendimento do 

luto como um problema individual veio justamente na hora em que ele se tornava mais 

distanciado da vida comunitária" (Leader, 2011, p.79), refletindo as questões da época em 

torno da Guerra.  

 Por mais que pareça contraditório, ao tempo que se reconhece uma dificuldade da 

sociedade em lidar e expressar, socialmente, o luto, vê-se o mesmo ganhando espaço e 

visibilidade nas redes sociais (Ramos, 2015, Oliveira-Cruz, 2011).  Os rituais fúnebres 

também foram transpostos para a internet, ressignificando a noção de tempo e espaço. No 

Brasil, há velórios virtuais
4
 que transmitem, a partir de web câmeras, a cerimônia, 

possibilitando aos participantes virtuais a expressão das suas condolências e, até mesmo,  

acenderem velas virtuais (Oliveira-Cruz, 2011). 

                                                                 

4
 Introduzidos em 2000 pelo Grupo Vila1 
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As redes sociais também têm sido utilizadas para anunciar a morte de falecidos ou 

para expressar as suas próprias condolências. Fotos são postadas para homenagear o morto e, 

até mesmo, a foto do perfil do enlutado é modificada para uma imagem que comunique o seu 

luto aos seus conhecidos da rede. Há comunidades que homenageiam pessoas falecidas, onde 

há pessoas que não conhecem o falecido, mas deixam suas mensagens, porque se comovem 

com a perda ou porque se identificam com a situação de vivenciar a perda de um ente querido 

(Ramos, 2015; Oliveira-Cruz, 2011). 

  Outro movimento comum tem sido tatuar na pele uma imagem que represente o ente 

falecido. Pinho e Rosa (2014) consideram que, atualmente, o ato de realizar tatuagens 

memoriais podem ser uma forma, profana e contemporânea, de atualizar os rituais sagrados 

em torno do luto. Elas citam o relato de uma moça que, ao ter uma gravidez interrompida, 

tatua um símbolo para representar, na pele, o filho que não chegou a nascer e, portanto, não 

pôde também ser enterrado e ter um túmulo que ela pudesse visitar.   Para as autoras, a 

tatuagem memorial tem a mesma função do que Lacan (1958-9/2002) propôs aos rituais 

fúnebres: convocar o jogo simbólico, para dar conta do buraco no real causado pela perda.  

 Esse movimento atual, de recolocar o luto no campo social, corrobora a defesa de 

Leader (2011) de que o luto exige uma dimensão pública. Essa é uma condição essencial para 

que o processo privado de elaboração da perda possa ser autorizado à expressão:  "nosso 

acesso ao luto é auxiliado se percebemos que outras pessoas também estão de luto (Leader, 

2011, p.81)". As carpideiras, por exemplo, contratadas para funerais nos séculos XVI e XVII, 

expressam essa relação entre público e privado. As carpideiras, ao lamentarem, mesmo que de 

forma artificial, a morte do falecido, permitiam que o verdadeiro enlutado pudesse acessar a 

sua dor. Para Leader (2011), esse distanciamento artificial se faz necessário para que o 

enlutado situe a perda simbolicamente. 

 Diante da maior dificuldade de lidar com a morte no passado, a sociedade respondeu 

com uma maior preocupação com os restos mortais e reivindicou sepulturas como uma forma 

de, também, perpetuar o morto entre os vivos. Atualmente, diante das modalidades 

inauguradas pelas novas tecnologias, observa-se que esse movimento de eternizar o falecido 

ocorre nas redes virtuais (Ramos, 2015; Oliveira-Cruz, 2011). Por exemplo, os perfis das 

redes sociais dos falecidos ficam disponíveis e/ou são transformados em memoriais para a 

visita e a expressão do pesar dos seus conhecidos. Mensagens, muitas vezes, são dirigidas ao 

próprio falecido e no tempo verbal presente, ignorando que esse receptor não está mais vivo.  
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 Para Oliveira-Cruz (2011), o uso da tecnologia virtual reflete uma "negação da morte e 

o prolongamento da existência do falecido" (Oliveira-Cruz, 2011, p.7).  Para Ramos (2015), o 

congelamento do perfil de falecidos, nas redes virtuais, envolve "a memória coletiva, a 

persistência da identidade e a vigilância sobre os mortos” (Ramos, 2015, p.28). Pode-se 

pensar que os recursos tecnológicos, hoje, são utilizados no trabalho do luto, seja para 

convocar essa dimensão pública, seja para prolongar a existência do ente querido por mais 

tempo.  

 O  recalcamento da morte não é, exatamente,  um problema atual, mas, sim, o modo de 

encobrimento da mesma que se tornou problemático (Elias, 2001).  Ariès (1977/2017) faz 

uma importante ressalva ao marcar que essa negação em torno da morte não significa uma 

indiferença em relação aos mortos. O autor defende exatamente o contrário, ao dizer que a 

interdição do luto repercute emocionalmente nos enlutados: "o recalque da dor, a interdição 

de sua manifestação pública e a obrigação de sofrer só e às escondidas agravam o 

traumatismo devido à perda de um ente querido (Ariès, 1977/2017, p.86) ". 

 Lacan (1958-59/2016) lembra que a própria crença folclórica fala de aparição de 

fantasmas que voltam para reivindicar algo que ficou faltando dos vivos: "se algo da 

satisfação devida ao morto fica faltando, é elidido ou recusado, então se produzem todos os 

fenômenos decorrentes da entrada em jogo, do acionamento da influência, dos fantasmas e 

das larvas no lugar deixado livre pela ausência do rito significante” (Lacan, 1958-59/2016, 

p.361). 

 Ao ressaltar a festividade que marcava os rituais fúnebres na Bahia do século 

antepassado, Reis (1952/1991) pontua que "(...) embora variando em intensidade, toda morte 

tem algo caótico para quem fica. Morte é desordem e, por mais esperada e até desejada que 

seja, representa ruptura com o cotidiano” (Reis, 1952/1991, p.138). Os rituais fúnebres 

tinham, por função, reconstituir a ordem perdida com a morte e auxiliar os vivos a 

reconstruírem a vida com a falta do ente.  

 Enfim, pode-se pensar que o luto comporta uma dimensão privada, que tem a ver com 

os processos psíquicos suscitados diante da perda, e uma dimensão pública que está 

relacionada com os rituais diante da perda, o diálogo entre lutos (Leader, 2011) e os valores 

da sociedade em que o mesmo se insere. A privatização do luto e a sua "interdição" (Ariès, 

1977/2017) – seja dos seus ritos, seja do processo psíquico de elaboração – favorecem um 

contexto de psiquiatrização e medicalização do luto. 
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4. A PSIQUIATRIZAÇÃO DO LUTO NA ERA DA GESTÃO DE RISCOS 

Triste destino transformar a dor da perda em uma enfermidade a ser tratada. Certamente para 

os psicanalistas é um dever ético descumprir o mandamento ideológico, disfarçado em 

constatação, de que a dor da perda deve ser tratada por remédios (Quinet, 2002d, p.205). 

 

 Este capítulo pretende discutir como a reação diante de uma perda importante - o luto - 

vem sendo patologizada e, sob a lógica da gestão de risco, psiquiatrizada. Para tal, 

inicialmente, buscou-se discutir como tristeza e depressão, significantes que hoje estão 

atrelados ao luto, apresentam-se como mal-estar contemporâneo, diante de uma sociedade 

regida pelo discurso capitalista e pela biopolítica. Em seguida, realizou-se uma revisão dos 

DSM's a fim de identificar como o luto foi tratado ao longo desses, pontuando como a retirada 

do luto, como critério para o diagnóstico diferencial do EDM, no DSM-5, insere-se em uma 

lógica de gestão de riscos. Ao considerar que o luto pode se complicar, propôs-se, também, 

discutir o que o torna patológico, remetendo-se à complexidade inerente ao trabalho psíquico 

exigido pelo luto. Por fim, suscitou-se reflexões em torno da psiquiatrização do luto e da 

busca por psicofármacos na tentativa de suprimi-lo.  

 

4.1 Tristeza, depressão e mal estar na contemporaneidade  

 Hoje, muito tem se falado sobre o mal estar na contemporaneidade e as repercussões 

do discurso capitalista para explicar os modos de apresentação da subjetividade. Cada vez 

mais, tem se observado um movimento crescente de categorização dos sofrimentos e das 

condutas humanas em patologias, tornando estreitas as fronteiras entre normal e patológico.  

Nesse contexto, a tristeza, que pode ser vista como um afeto comum diante da vida moderna, 

hoje, é facilmente confundida com uma questão psiquiátrica e é nomeada como "depressão", 

mesmo entre leigos, e, inclusive, por profissionais do campo da saúde, refletindo esse mal 

estar contemporâneo.  

 Como diz Oliveira (2017), é como se o sofrimento humano tivesse que sempre ser 

tomado a partir de uma insígnia de um transtorno mental. Dunker (2014b) propõe uma 

distinção entre o mal-estar que se apresenta como "experiência de mundo, capaz de captar sua 

incerteza, angústia e indeterminação” (p.186) e o "sofrimento como articulação de demanda 

em forma de narrativa” (p.186), para marcar que nem todo sofrimento psíquico é passível de 

uma nomeação ou categorização. Isso ajuda a pensar sobre a necessidade de codificar o 

sofrimento humano, frente aos dispositivos que se encarregam de geri-lo.   
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 Vive-se, hoje, paradoxalmente, em uma sociedade na qual não há espaço para a 

tristeza, mas a "tristeza" tem tomado conta cada vez mais das pessoas. Não é sem motivos que 

a depressão é considerada o "mal do século XXI" e vem atingindo números epidêmicos. Peres 

(2010) questiona como um uma doença, considerada mental, pode ser elevada a uma 

epidemia.  Como pode ser transmissível esse mal-estar psíquico? (p.27) 

 Horwitz, A. e Wakefield, J. (2010) não acreditam que esteja havendo, de fato, uma 

epidemia da depressão, um número maior de pessoas com a doença que eles denominam 

como depressão. Para eles, o que há é um diagnóstico falho que expressa uma confusão entre 

tristeza e depressão.  Eles concebem que as características de uma sociedade capitalista 

poderiam justificar o aumento da tristeza, mas não de um transtorno mental como a depressão. 

Numa justificativa mais biológica, eles acrescentam: "não se identificou, ou sequer concebeu, 

nenhum patógeno externo que possa ter resultado num aumento real de disfunções cerebrais 

induzidas por fatores fisiológicos, psicológicos e sociais" (Horwitz, A. e Wakefield, J., 2010, 

p.19). 

 Vê-se com Horwitz, A. e Wakefield, J. (2010) uma tentativa de compreender a 

"depressão" como um transtorno com marcadores biológicos.  Pensá-la como análoga às 

doenças orgânicas e sua proliferação a partir das ciências epidemiológicas, reflete uma 

tentativa de fusão no campo da psiquiatria e das neurociências, tendendo a tomar a 

subjetividade como algo de ordem cerebral, como se um mal funcionamento do cérebro, 

justificasse o sofrimento psíquico. Assim, as doenças tidas como mentais se aproximariam da 

biologia e seriam consideradas desajustes neurobioquímicos, "que não designam ninguém em 

particular, porque não levam em conta os conflitos, as divisões, os dilemas nos quais os 

indivíduos são realmente tomados" (Ehrenberg, 2009, p.200). O sujeito seria apenas um ser 

cerebral.    

 Foi exatamente essa falta de marcadores biológicos que fez com que o National 

Institute of Mental Health (NIHM) recusasse a usar o sistema classificatório do DSM-5 em 

sua pesquisa (Dunker, 2014b).  Insel (2013) afirma que o Manual tem, como fragilidade, a 

falta de validade, pois "os diagnósticos do DSM são baseados em um consenso sobre grupos 

de sintomas clínicos, e não em nenhuma medida laboratorial objetiva", como ocorre em 

outros campos da medicina (Insel, 2013, s/n). Insel (2013) propõe uma pesquisa que visa 

transformar o sistema classificatório, vigente na Saúde Mental, coletando dados genéticos, 

fisiológicos, cognitivos e de imagem. Para Insel (2013), os transtornos mentais são "distúrbios 
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biológicos que envolvem circuitos cerebrais que incluem domínios específicos de cognição, 

emoção ou comportamento" (s/n).   

 No campo da Saúde Mental, tem se questionado o que seriam os transtornos mentais, 

se seriam doenças reais – que podem ser conhecidas e nomeadas com  precisão – ou 

"maneiras convenientes (e às vezes arbitrárias) de agrupar sintomas psiquiátricos" (Phillips e 

et al, 2012, p.26) , ou "seriam como abstrações que existem no mundo" (Phillips e et al, 2012, 

p.6) e são experimentados pelas pessoas?  Numa perspectiva mais construtivista, seria 

possível conceber os transtorno mentais como um construto sem evidência de distúrbios 

psiquiátricos no mundo real, marcando que o "acesso epistêmico à realidade das coisas é 

sempre limitado" (Phillips e et al, 2012, p.7).  

 É possível observar que a noção de transtorno está em questão. O termo "transtorno 

mental" apareceu a partir do DSM-III, substituindo o termo "doença mental" utilizado até 

então. Para Dunker (2014a), esse termo surge como uma tentativa de conciliar as exigências 

da medicina baseada em evidências, e contornar a dificuldade, no campo da psiquiatria, de 

identificar sintomas patognomônicos, já que não é possível definir com precisão o início e o 

curso de um adoecimento psíquico.  Para Oliveira (2017), o lugar que o termo "transtorno 

mental" vem ocupando, do DSM-III ao DSM-5, revela questões em torno da regulação social, 

exercida pela lógica diagnóstica. O sujeito se torna o lócus do transtorno mental, apagando o 

"nexo entre indivíduo e sociedade" (Oliveira, 2017, p.103). Assim, tanto o transtorno, quanto 

o desvio social, se tornam objetos de normalização (Oliveira, 2017). 

 No campo da psiquiatria, há quem defenda que o uso do termo "transtorno mental" 

deva se "aposentar" no DSM, porque, além de utilizar uma linguagem reguladora para se 

referir às pessoas com sofrimento psíquico, suas definições não demarcam "um território 

conceitual seguro na vida e nas experiências humanas, nas quais o modelo médico pode 

governar adequadamente" (Phillips e et al, 2012, p.20). Além de não haver consenso 

diagnóstico entre os diversos profissionais de saúde que fazem uso dessa classificação 

(Phillips e et al, 2012).   

 Pode-se pensar, assim, que a imprecisão diagnóstica da psiquiatria, entre outros 

fatores, tem contribuído para tomar a tristeza normal como patológica e provocando essa 

"epidemia da depressão" (Caponi, 2014). Essa imprecisão traz implicações para as pesquisas 

que são realizadas acerca do tema, as políticas sociais que são elaboradas visando esse 

público, e o tratamento que é ofertado (Horwitz, A. & Wakefield, J., 2010), tornando a 

credibilidade da psiquiatria uma preocupação, inclusive de psiquiatras: 
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Na psiquiatria moderna, as definições movem o tratamento e a pesquisa, e os clínicos 

modernos com uma definição demasiado ampla podem deslocar um transtorno diagnosticado 

para praticamente qualquer nível que desejarem - especialmente ao lidar com uma doença 

como a depressão, que inclui entre os sintomas tristeza, insônia e fadiga, comuns entre pessoas 

não afetadas (Horwitz, A. & Wakefield, J., 2010, p.20). 

 

 Diante de um sistema classificatório – que destitui o sujeito, explica em termos de 

"transtorno" o que o sujeito sente e o cérebro aparece como instância que fabrica ou coordena 

o sofrimento psíquico – é preciso se perguntar como fica a implicação do sujeito diante do seu 

sofrimento. Os Manuais não deixam claro o limite entre o que é o transtorno e o que é a 

responsabilidade do sujeito (Dunker, 2014a). Além disso, Dunker (2014a), lembra que, a 

partir do DSM III, o termo "transtorno" (disorder), ao substituir o termo "doença”, pressupõe 

um desacordo com  uma ordem pré-estabelecida. Assim, é preciso se perguntar "o que 

consiste nesta ordem, quais são critérios para o estabelecimento desta e quem a define" 

(Dunker, 2014a, p.102). 

 É a cultura, através dos seus mecanismos e instituições reguladores – como a 

medicina, o estado, a religião, etc. – que define as fronteiras entre mal-estar, sofrimento e 

sintoma, definindo, também, aquilo que: 

 Merece tratamento e atenção e o que deve ser objeto de repressão ou exclusão, o que é uma 

forma digna ou indigna de sofrer, o que é uma narrativa legítima para um determinado 

discurso.  . . . Há tipos de sofrimento que se tornam expectativas sociais a cumprir, outros que 

devem se tornar invisíveis e inaudíveis (Dunker, 2018, p. 328). 

 

  Kehl (2015) utiliza a expressão "sintoma social" para se referir àquele que está em 

"desacordo com a normatividade social e acaba por denunciar as contradições do discurso do 

Mestre” (Kehl, 2015, p. 23). Assim, é possível pensar a tristeza como um sintoma social que 

faz contraponto à norma social vigente, que é a de uma sociedade antidepressiva, não só pela 

recorrente busca de psicofármacos para conter a tristeza cotidiana, como, também, pela 

exigência da felicidade a qualquer custo (Kehl, 2015).  

 A chamada depressão, hoje, pode ser pensada como um sintoma social e ocupa o lugar 

antes ocupado pela melancolia, até as primeiras décadas do século XIX (Kehl, 2015). Pode-se 

pensar que é o nome dado, na contemporaneidade, ao sofrimento frente à perda de um lugar 

diante do Outro, tal sofrimento "no âmbito da vida pública, atinge todas as certezas 

imaginárias que sustentam o sentimento de ser" (Kehl, 2015, p.49). 
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 A contemporaneidade é atravessada pelo capitalismo e pelo discurso biomédico (e 

pela biopolítica), o que faz Vaz (2017) pôr em dúvida qual discurso teria mais influência na 

gestão da vida das pessoas, nos dias atuais. Enquanto o capitalismo promove um gozo 

desenfreado sob o lema de que é preciso aproveitar o momento presente, o discurso médico 

promove a necessidade de adiar o gozo para prevenir riscos futuros (Vaz, 2017). Entretanto, 

não é que o discurso médico faça resistência ao discurso capitalista ou vice-versa. É preciso 

ter clareza de que cada qual traz implicações para o modo de gestão da vida e do sofrimento 

humano. 

  Lacan (1972), ao formular o discurso capitalista, toma, como referência, a mais-valia 

da teoria de Marx, ou seja, aquilo que é extraído do trabalho proletariado e subtraído pelo 

capitalismo. No discurso capitalista, a mais-valia seria um objeto perdido, essa seria extraída 

da causa do desejo, engendrando a lógica em que "produzir e consumir gera a falta a gozar" 

(Soler, 2011, p.58). 

 O discurso capitalista foi proposto por Lacan
5
 em 1972 e, diferentemente dos outros 

discursos, não faz laço social, apenas liga o indivíduo e os produtos da sociedade de consumo 

(Lacan, 1972). Esse discurso promove uma precariedade subjetiva, "precariedade dos laços, 

da família, do casal, do emprego, quer dizer dos laços possíveis no trabalho" (Soler, 2011, 

p.60), resultando em um individualismo forçado que faz, de cada sujeito, o único responsável 

pelo seus laços sociais.  Numa sociedade regida por tal discurso, há a fragilidade dos laços 

sociais, deixando os "indivíduos sempre mais expostos à precariedade e à solidão" (Soler, 

2012, p. 208). 

 O discurso capitalista não é regido pelos mesmos princípios que regem os outros 

discursos propostos por Lacan, pois não concebe o real como “impossível”, que escapa ao 

simbólico e implica em uma falta na linguagem. Esse – o real - só é possível ser articulado por 

meio da lei e, na sociedade capitalista, a lei já não é necessária (Teixeira, 2007). O estatuto do 

real é abalado, pois se não há lei que proíbe, o real não atua como impossível. Por isso, Soler 

(2012) defende que essa sociedade, ao funcionar dessa forma, promove a metonímia do gozo, 

“incitando à caça desembestada ao mais-de-gozar” (p.74). No discurso capitalista, o gozo todo 

é possível, é “regulado pelo consumo dos objetos” (p.75), pelas leis do mercado, mascarando 

a castração fundante (Teixeira, 2007). 

                                                                 

5
 Lacan (1969-70/1992), em seu seminário "O avesso da Psicanálise", propôs o discurso do Mestre, o discurso 

Universitário e seus avessos interpretantes, o discurso da Histérica e o discurso do Analista. Em Milão, em 1972, 

na conferência sobre "O discurso psicanalítico", ele propôs o discurso capitalista. 
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 No capitalismo, é o momento presente que é enaltecido, a noção de que as coisas são 

efêmeras e precisam ser aproveitadas no instante momento, e, portanto, não há espaço para 

adiar o gozo. Enquanto os outros discursos, propostos por Lacan, fazem laço social, o 

discurso capitalista desfaz o laço social e “destitui toda pergunta sobre a causa do desejo e 

somente promove e enaltece o êxtase da satisfação de um corpo que consome, ou do capital 

que se acumula” (Teixeira, 2007, p.74).  

 Para Foucault (1984), com o capitalismo, a medicina não se tornou privada, mas sim, 

coletiva. O que ele quis dizer com isso? Que o corpo passou a ser objeto de controle da 

sociedade e a política se tornou biopolítica: "foi no biológico, no somático, no corporal que, 

antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. (...) A 

medicina é uma estratégia bio-política" (Foucault, 1984, p.80). 

 O biopoder aparece como um mecanismo de poder que toma as características 

biológicas de toda uma população como estratégia de intervenção política (Foucault, 1977-

1978/2008). Os dispositivos de segurança se tornam mecanismos importantes nessa forma de 

governo, na qual, o alvo não é mais a família, nem o território, mas sim, a população. 

Enquanto, no poder soberano, a lei proibia, no poder disciplinar, a disciplina prescrevia; na 

“governamentalidade”, a segurança, "sem proibir nem prescrever, mas dando-se 

evidentemente alguns instrumentos de proibição e de prescrição, (...) anula, freia e regula a 

realidade" (Foucault, 1977-1978/2008, p.61). Foucault (1977-1978/2008) demonstra, assim, 

que o poder disciplinar e o poder soberano não são substituídos, mas contribuem para o 

exercício dos dispositivos de segurança que tomam, como referência, a regularidade dos 

fenômenos próprios da população:  

A estatística vai revelar pouco a pouco que a população tem uma regularidade própria: número 

de mortos, de doentes, regularidade de acidentes, etc.; a estatística revela também que a 

população tem características próprias e que seus fenômenos são irredutíveis aos da família: as 

grandes epidemias, a mortalidade endêmica, a espiral do trabalho e da riqueza, etc.; revela 

finalmente que através de seus deslocamentos, de sua atividade, a população produz efeitos 

econômicos específicos (Foucault, 1977-1978/2008, p.169). 

 

 Nesse contexto, as práticas médicas-psicológicas atuais vêm desempenhando funções 

terapêuticas e disciplinares baseadas em rastreamento de risco. No entanto, um risco não 

implica, necessariamente, em um perigo evidente, mas sim, na possibilidade da ocorrência de 

comportamentos indesejáveis em um futuro (Castel, 1987). Até certo ponto, identificar riscos 

precocemente é importante para detectar possíveis adoecimentos. O que torna essa questão 
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delicada é a lógica da hiperprevenção que confere, aos indivíduos, uma condição constante de 

"quase-doença" (Vaz, 2017, p.78).  

  Entre risco e perigo se fazem algumas distinções importantes. Enquanto o perigo, por 

ser imediato e sua fonte ser visível, pode ser totalmente afastado, o risco, por ser um evento 

futuro, sem relação causal explícita, só pode ser reduzido ou ampliado. O risco está 

relacionado a um futuro possível, mas, ao mesmo tempo, incerto, o que faz com que as 

escolhas presentes estejam imbricadas. O risco só pode se tornar conhecido por peritos que 

avaliam, a partir de cálculos estatísticos, a probabilidade da ocorrência de um efeito adverso e 

a magnitude dos seus efeitos (Vaz, 2017).  

 Como pôde ser visto, aquilo que a sociedade define como transtorno mental diz muito 

da ordem social que a rege, assim como, aquilo que uma sociedade toma como risco revela 

"não apenas os males que acreditamos existir em nossa cultura, mas sobretudo sua própria 

constituição interna, seus valores maiores" (Vaz, 2017, p.65). Tal concepção de risco 

considera questões relacionadas à saúde, como problemas de segurança, legitimando práticas 

de "epidemiossegurança cada vez mais preemptivas no interior de narrativas moralistas da 

história sobrenatural das doenças" (Castiel, 2017, p.35).  

 Vê-se, assim, uma forma de gestão da vida e da saúde. A "lógica hiperpreventiva" 

(Castiel, 2017) visa suprimir a autonomia das pessoas, já que é a figura do médico que exerce 

o controle, nesse contexto em que as pessoas são sempre "pacientes", sendo elas doentes ou 

não. Illich (1975) faz uma dura crítica à medicina ao afirmar que a prática médica traz 

diversos efeitos iatrogênicos (clínico, social e estrutural) e torna a sociedade, 

contraditoriamente, menos sadia (Illich, 1975).   

 Para Donnangelo (1976), as teorizações de Illich, apesar de radicais quanto à total 

desinstitucionalização da medicina, contribuíram para pensar que a extensão da medicalização 

não foi "um fenômeno simples e linear" (p.33), mas refletiu "uma complexa dinâmica 

econômica e política na qual se expressaram os interesses e o poder de diferentes classes 

sociais" (p.33).  Não foi somente o cuidado médico que se estendeu aos vários campos da 

vida, mas também um campo de normatividade, que passou a interferir nas formas de 

organização e apresentação da vida (Donangelo, 1976).  

 Em uma lógica hiperpreventiva, os fatores de riscos são medicalizados, trazendo, para 

os indivíduos, situações de quase doença (Vaz, 2017). É uma forma de governar a partir da 

produção de medo, pois o "risco é uma forma contemporânea de experimentar o medo" (Vaz, 
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2017, p.71). As pessoas com medo de adoecer no futuro, mesmo "sadias", vivem no presente 

tentando controlar os fatores de risco ou em busca da identificação precoce de uma doença.  

Não só os ditos "anormais" são objetos da medicalização, como também, atualmente, os 

"normais". Há uma prática voltada para a regulação e a gestão dos normais (Birman, 2017). 

 Tudo isso explica condutas de profissionais na UTI, que tomam, por exemplo, a 

tristeza, característica do luto diante de diversas perdas (de um ente querido - perante a sua 

morte; de um corpo íntegro – perante o adoecimento; de sua autonomia - perante a 

hospitalização, etc.), como patológica, e não somente a diagnosticam como "depressão", 

como a tratam como tal, com antidepressivos, pois "mal não há de fazer". 

 Caponi (2014) afirma que, com o tempo, os DSM's compartilharam dessa lógica 

hiperpreventiva e passaram a desconsiderar as narrativas dos pacientes, que eram essenciais 

para o entendimento de determinado sofrimento psíquico, classificado como transtorno. Para a 

autora, o DSM-5 submete-se, assim, à lógica do "dispositivo de segurança" de Foucault, uma 

estratégia biopolítica sustentada em três mecanismos: 1. a imprecisão da fronteira entre a 

normalidade e anormalidade psiquiátrica, o que tem implicado em um crescente aumento nos 

diagnósticos psiquiátricos; 2. a substituição da avaliação clínica por técnicas mais objetivas e 

quantificáveis, como testes e checklists; 3. uma antecipação do risco, ou seja, baseado no 

aparato estatístico, busca-se "identificar pequenas anomalias, angústias cotidianas, pequenos 

desvios de conduta como indicadores de uma patologia psiquiátrica grave por vir" (Caponi, 

2014, p.753). 

  Entendendo, como propõe Caponi (2014), que os DSM's se submetem à lógica de 

dispositivos de segurança, tentando rastrear sinais do risco de uma pessoa adoecer 

mentalmente no futuro, percebe-se que a lógica é "prevenir" o quanto mais cedo for possível. 

Sendo assim, vive-se em uma época na qual a crítica não se restringe, apenas, como dito no 

início desta seção, ao estreitamento das fronteiras entre normal e patológico. Os denominados 

"normais", também, vêm sendo medicalizados, psiquiatrizados, refletindo o que Dunker 

(2014b) nomeou como "política 'ampliacionista', que inclui indiscriminadamente pessoas no 

campo da doença mental" (p. 182).  

 Nesse contexto, a partir de "uma indiferenciação entre adoecimento e risco de 

adoecer" (Oliveira, 2017, p.107), o luto, compreendido como um "reação esperada diante de 

uma perda" (Freud, 1917/1996, p.107), foi, ao longo dos DSM's, tornando-se objeto de 

psiquiatrização, como será possível acompanhar na próxima seção.  
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4.2 Como os DSM's se referem ao Luto?  

 O Manual Diagnóstico e  statístico de Transtornos Mentais  (DSM), produzido 

pela Associação Americana de Psiquiatria, atualmente, é utilizado como referência em todo 

mundo para o diagnóstico de transtornos mentais.  Sauvagnat (2012) critica o fato dos EUA 

quererem impor seu modelo classificatório, como uma norma mundial, já que seu estado de 

saúde mental, classificado pela Organização Mundial de Saúde, é próximo ao de países de 3º 

mundo. A crítica é a de que o DSM concebe as pessoas como se fossem "mortas", um dossiê 

de sintomas que não sofre alterações das mais diversas variáveis. Isso, para o autor, dificulta 

um diagnóstico mais cuidadoso que tome, como base, a estrutura do sujeito, e não os 

fenômenos sintomáticos apresentados (Sauvagnat, 2012).  

 Sauvagnat (2012) salienta que os DSM's "causaram" falsas epidemias no passado. O 

DSM-III foi responsável por uma falsa epidemia, a de personalidades múltiplas. O DSM-IV 

foi responsável por três falsas epidemias, reconhecidas pelo seu próprio criador Allen 

Frances: o transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, o transtorno Bipolar da Criança 

e o Espectro autista. Seguindo esse ritmo, em um cálculo estatístico, Sauvagnat (2012) prevê 

que o DSM-5 possa "produzir 9 epidemias" (Sauvagnat, 2012, p.20).   

 O tratamento dado ao luto, no último Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, o DSM-5, tem suscitado questões sobre a dissolução entre normal e patológico e o 

lugar da psiquiatria na contemporaneidade (Oliveira, 2017; Zachar, P., 2015; Lancet, The, 

2012; Mojtabai, 2011; Horwitz, A. & Wakefield, J., 2010). Pensando nisso, propõe-se, nesta 

seção, uma revisão de como os DSM's, publicados entre o ano de 1952 e 2013, referem-se ao 

luto.  

 Na primeira edição do Manual Diagnóstico e  statístico de Transtornos Mentais  

(DSM-I), não há referência ao termo Luto.  O DSM-I aborda a depressão como uma reação à 

perda sofrida, atentando-se para as circunstâncias dessa perda e para a relação que se 

estabelece com o objeto perdido. A morte é citada como um elemento que pode precipitar 

uma depressão ou uma reação psicótica. A morte de uma pessoa da família é também citada 

como algo que traz uma ruptura para a dinâmica familiar e que deve ser considerada nas 

"Reações de Ajustamento" (APA, 1952). Na segunda edição do DSM (DSM-II), em 1968, o 

termo luto continua não sendo citado. Nessa, há algumas passagens que se referem à relação 

com a perda, tomando-a como um evento associado à depressão (APA, 1968). 

https://www.amazon.com.br/Manual-Diagn%C3%B3stico-Estat%C3%ADstico-Transtornos-Mentais/dp/8582710887
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Americana_de_Psiquiatria
https://www.amazon.com.br/Manual-Diagn%C3%B3stico-Estat%C3%ADstico-Transtornos-Mentais/dp/8582710887
https://www.amazon.com.br/Manual-Diagn%C3%B3stico-Estat%C3%ADstico-Transtornos-Mentais/dp/8582710887
https://www.amazon.com.br/Manual-Diagn%C3%B3stico-Estat%C3%ADstico-Transtornos-Mentais/dp/8582710887
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 É no DSM-III, em 1980, que o termo luto passa a aparecer nos DSM's. O luto vem 

adjetivado com a palavra "sem complicações" e não é compreendido como um transtorno 

mental, mas como um critério de exclusão no diagnóstico diferencial do Episódio Depressivo 

Maior (EDM). No entanto, há a  ressalva de que o diagnóstico de luto pode ser alterado para 

Episódio Depressão Maior "se o luto for indevidamente severo ou prolongado" (APA, 1980, 

p.213).  Na revisão do DSM III-TR, em 1987, o manual já antecipa, ao falar do EDM, o que 

seria a complicação do luto por um Episódio Depressivo Maior, caracterizando-o por uma 

"preocupação mórbida com inutilidade, ideação suicida, deficiência funcional marcada ou 

retardo psicomotor prolongado" (APA, 1987, p.253).  

 Além disso, o luto aparece, no DSM-III, como uma categoria de uma sessão 

intitulada "condições não atribuíveis a um transtorno mental que são um foco de atenção ou 

tratamento". Nessa sessão, chama-se atenção para alguns fenômenos que não são nomeados 

como transtornos mentais, mas que podem necessitar de tratamento e/ou repercutir na 

compreensão de outros transtornos.  Nas duas versões do DSM- III (APA, 1980; APA, 1987), 

o luto sem complicação é definido como uma reação normal à perda de uma pessoa querida, 

que pode vir acompanhada de sentimentos de depressão e sintomas associados, como falta de 

apetite, perda de peso e insônia. Além das características supracitadas, outras são apontadas 

para diferenciar o luto normal de um episódio depressivo maior (APA, 1980; APA, 1987). 

 No luto, segundo o DSM-III, pode aparecer culpa relacionada ao que não pôde ser 

feito pela pessoa que morreu; pensamentos de morte, que estão associados à ideia de morrer 

no lugar da pessoa falecida, e, geralmente, o enlutado não percebe o rebaixamento do humor 

como algo patológico, mesmo que sinta necessidade de buscar ajuda profissional para lidar 

com alguns sintomas apresentados. É considerada a variação cultural acerca da duração do 

luto, mas é defendido que, dificilmente, a reação a uma perda se dá após dois ou três meses do 

fato ocorrido (APA, 1980; APA, 1987). 

 O luto também é citado como critério de exclusão de outros transtornos mentais, 

como Transtorno de Ajustamento (APA, 1987, p.301/ p.330), Transtorno de Ajustamento com 

humor deprimido (APA, 1987, p.301), Reação de Ajustamento (APA, 1980, p.438), Jogos 

Patológicos (APA, 1980, p.292), Psicose Depressiva (APA, 1987, p.455) ou até agravar 

déficits intelectuais na Demência (APA, 1980, p.110), entre outros. Assim como nas edições 

anteriores, a morte de uma pessoa apreciada é compreendida como um evento estressor 

psicossocial que pode desencadear ou repercutir em um transtorno mental como a depressão 

neurótica (APA, 1980, p.425).  
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 O DSM-IV (1994) e sua versão revisada, o DSM-IV-TR (2000), trazem o luto como 

critério de exclusão da Depressão Maior. Esses afirmam que a tristeza é inerente à vida 

humana e que, diante de um evento estressor psicossocial, como a perda de um ente querido, 

pode haver sintomas que se aproximem de um Episódio Depressivo Maior, mas não deve ser 

diagnosticado como tal, já que o luto é um processo adaptativo esperado. Na edição anterior 

do DSM (DSM-III e DSM-III-R), compreendia-se que a duração do luto normal podia variar 

culturalmente, inclusive podendo não aparecer imediatamente após a perda, mas dificilmente 

apareceria depois de 2 ou 3 meses após um falecimento. 

  No DSM-IV, e sua revisão, DSM-5I-TR, há uma maior precisão temporal ao definir 

que os sintomas do luto devem aparecer em até 2 meses após o falecimento do ente querido e 

não persistir além desses dois meses.  Ainda assim, não é excluída a possibilidade de um 

diagnóstico de Episódio Depressivo Maior a um enlutado, desde que os sintomas 

apresentados estejam "associados com acentuado prejuízo funcional ou incluam preocupação 

mórbida com desvalia, ideação suicida, sintomas psicóticos ou retardo psicomotor" (APA, 

1994, p.538; APA,  2000, p.356). Essas características também já haviam sido notificadas no 

DSM- III (APA, 1980; APA, 1987) como indicativas de uma condição patológica do luto.  

 No DSM-IV (APA, 2000), o luto também compõe a seção "Condições adicionais que 

podem ser um foco de atenção clínica", sem a locução adjetiva "sem complicação".  Nessa 

sessão, o luto merece uma atenção clínica por apresentar, como já pontuado nas outras 

edições, sintomas característicos de um Episódio Depressivo Maior, sem que, no entanto, seja 

diagnosticado como o mesmo.  Na 4ª edição do DSM, os sintomas, que aproximam o luto do 

Episódio Depressivo Maior, são sentimento de tristeza e sintomas associados, como insônia, 

falta de apetite e perda de peso (APA, 2000, p.741). Todavia, assim como no DSM-III, 

também é feita a ressalva de que o luto pode ser considerado patológico ou um Episódio 

Depressivo Maior. Além das características citadas na edição anterior, como preocupação 

mórbida com inutilidade, sentimento de culpa (que não a de ter feito algo pelo falecido),  

ideação suicida (que não seja relacionada à morte no lugar da pessoa falecida ou ao 

reencontro com a pessoa falecida), prejuízo funcional marcada ou retardo psicomotor 

prolongado, foram acrescentadas experiências alucinatórias (que não o fato de achar que ouve 

a voz ou vê temporariamente a imagem da pessoa falecida) (APA, 1994;  APA, 2000). 

 O diagnóstico diferencial, entre o Episódio Depressivo Maior e o luto, se dá a partir 

da persistência dos sintomas por mais de dois meses após a perda de um ente querido.  

Tomando como base que o luto pode causar complicações e prejuízo significativos, o DSM-



53 

 

IV apontou diretrizes relacionadas à duração dos sintomas e tipos particulares de sintomas, 

para melhor definir os limites entre o luto e um Episódio Depressivo Maior (APA, 1994 

p.1080; APA, 2000, p.1224). O luto também é utilizado como critério de exclusão para o 

"Transtorno de Ajustamento"(APA, 1994, p. 992), caso os sintomas sejam marcados por uma 

"reação que excede ou é mais prolongada do que seria esperado" (APA, 1994, p. 992). 

 A edição mais atual do DSM, o DSM-5, é de 2013. Ela tem incitado discussões pela 

retirada do luto como diagnóstico diferencial do EDM e pela proposta de inclusão do luto 

como categoria nosológica nas próximas edições. A retirada do Luto, como critério de 

exclusão do EDM, foi justificada por ser um critério muito simplista que se baseava na 

durabilidade de até dois meses do processo de luto. O Manual, assim, considerou melhor, para 

a orientação clínica, propor duas notas explicativas sobre as diferenças entre luto e Depressão 

Maior. A aposta era de que, ao ser possível diagnosticar um EDM, mesmo diante de um 

processo de luto, haveria um estímulo para que os clínicos fizessem uma avaliação mais 

crítica dos sintomas diferenciais de um EDM e do luto, e não se precipitassem em um 

diagnóstico equivocado (APA, 2013). 

 No DSM-5, o luto, juntamente com "sentimentos de desvalia, ideação suicida, 

problemas de saúde e funcionamento interpessoal e laboral pior" (APA, 2013, p. 811), 

caracterizam um EDM. O luto também passa a ser incluído no rol dos estressores 

psicossociais graves que podem desencadear um EDM (APA, 2013). As diferenças entre o 

luto e o EDM, na última edição do DSM, podem ser observadas no quadro comparativo 

abaixo (Figura 1).  

 O DSM-5 marca que o processo natural do luto apresenta sintomas semelhantes ao de 

EDM, como sentimentos de tristezas intensos, ruminação acerca da perda, insônia, falta de 

apetite e perda de peso, e que, por mais que sejam considerados adequados diante de uma 

situação de perda, a possibilidade do diagnóstico de EDM não deve ser descartada, pois pode 

estar camuflando um transtorno prévio. Para tal, a análise desses sintomas deve considerar a 

história do indivíduo e as normas culturais (APA, 2013). 
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Figura 1-  Quadro comparativo entre luto e Episódio Depressivo Maior no DSM-5 

LUTO EDM 

Sentimentos de vazio e perda Humor deprimido persistente e 

incapacidade de antecipar felicidade ou 

prazer 

As "dores do luto" aparecem como 

"ondas" que podem diminuir de 

intensidade ao longo do tempo e estão 

associadas a lembranças do falecido 

O humor deprimido é mais persistente e 

não está ligado a pensamentos ou 

preocupações específicos 

Pode vir acompanhada de emoções e 

humor positivos 

Infelicidade e angústia generalizadas 

Preocupação com pensamentos e 

lembranças do falecido 

Ruminações autocríticas ou pessimistas 

encontradas no EDM 

Autoestima preservada; ideação 

autodepreciativa associada a percepção 

de falhas em relação ao falecido 

Sentimentos de desvalia e aversão a si 

mesmo, de não merecer estar vivo ou da 

incapacidade de enfrentar a dor da 

depressão 

 

Se ideações suicidas, estão associadas ao 

desejo de reencontro com o falecido 

Ideações suicidas associadas ao 

sentimento de desvalia 

Fonte: DSM-5 (APA, 2013, p.166) 

 

 O DSM-5 afirma que não é esperado que o luto desencadeie um EDM, mas, quando 

isso acontece, os sintomas depressivos e o prejuízo funcional são mais graves e tendem a 

ocorrer em pessoas que têm uma vulnerabilidade para transtornos depressivos.  Nesses casos, 

em que o luto é acompanhado pela depressão, chama atenção, no Manual, que há, de forma 

explícita, a indicação do uso de medicamentos antidepressivos, sem que haja nenhuma 

referência a outras alternativas de tratamento (APA, 2013). 

 No DSM-5, o luto também continua compondo a seção "Outras Condições que podem 

ser Foco da Atenção Clínica" (APA, 2013, p.715), na qual propõe uma atenção para o luto 
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"sem complicações", de modo a auxiliar no entendimento da queixa do paciente, e não 

confundi-lo com uma depressão, já que os sintomas se aproximam. 

 O luto aparece no DSM-5, assim como nas edições anteriores, como diagnóstico 

diferencial de alguns transtornos, como transtorno de conduta, agorafobia, transtorno 

depressivo e bipolar, transtorno de ansiedade (APA, 2013, p.194), transtorno de adaptação 

(APA, 2013, p. 287), transtorno do pesadelo (APA, 2013, p. 407),  entre outros (APA, 2013). 

O luto também é considerado um evento estressor que pode trazer consequência para 

ejaculação retardada (APA, 2013, p.425), transtorno erétil (APA, 2013, p.427), transtorno do 

orgasmo feminino (APA, 2013, p.431), transtorno do interesse/excitação sexual feminino 

(APA, 2013, p.435), transtorno da dor gênito-pélvica/penetração (APA, 2013, p.438), 

transtorno do desejo sexual masculino hipoativo (APA, 2013, p.442), qualquer disfunção 

sexual, ejaculação prematura (APA, 2013, p. 444), entre outros (APA, 2013). 

 Outra seção, em que o luto aparece no DSM-5 e que tem trazido discussões polêmicas 

em torno da sua patologização, é "Condições para Estudos Posteriores". Nessa, algumas 

categorias foram propostas, por especialistas, de modo a estimular os pesquisadores a 

compreendê-las, caracterizá-las e categorizá-las melhor, e, assim, ser possível incluí-las nas 

próximas edições do DSM. O luto aparece como "Transtorno do Luto Complexo Persistente" 

e, ao longo do Manual, em diversas seções, já há referência ao mesmo como uma categoria 

nosológica, (APA, 2013, p.290, p.287), apesar de ainda ser uma proposta de inclusão como 

tal, apenas nas próximas edições.  No entanto, como o "Transtorno do Luto Complexo 

Persistente" aparece descrito de forma minuciosa, com características diagnósticas, 

epidemiológicas, de diferencial diagnóstico (APA, 2013), torna difícil não começar a pensá-lo 

como um transtorno.  

 O Transtorno do Luto Complexo Persistente, a priori, diferencia-se de um luto normal 

pela sua persistência e complexidade. Seria um transtorno que acometeria mais as mulheres 

do que os homens, e pode ter início após o primeiro ano de vida. Os sintomas, geralmente, 

aparecem nos primeiros meses após a perda, mas podem levar até anos para surgirem. A 

orientação é de que o transtorno só seja diagnosticado se os sintomas permanecerem por mais 

de 12 meses para adultos ou seis meses para crianças (APA, 2013).  

 Alguns critérios são apontados como característicos desse transtorno como:  saudade e 

preocupação com o ente querido, dificuldade em aceitar a morte, amargura ou raiva associada 

à perda, desejo de morrer para estar com o falecido, perturbação social, sentir-se sozinho ou 

isolado, dificuldade de recordar momentos positivos com o ente falecido, dificuldade em fazer 
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planejamentos futuros, entre outros. É possível, também, que o enlutado tenha alucinações 

visuais ou auditivas com o ente falecido e podem experimentar queixas somáticas (p. ex., 

queixas digestivas, dor, fadiga), incluindo sintomas experimentados pelo falecido. Além 

disso, podem relatar, com frequência, ideações suicidas.  Ressalta-se que esses sintomas 

devem causar sofrimento significativo e/ou prejuízo na vida social, profissional ou em áreas 

importantes da vida para o sujeito. Somado a isso, "a reação de luto deve ser desproporcional 

ou inconsistente com as normas culturais, religiosas ou apropriadas à idade" (APA, 2013, p. 

790).  

 O DSM-5, também se refere, ao longo do manual
6
, ao luto traumático, que seria um 

"luto devido a homicídio ou suicídio com preocupações angustiantes persistentes referentes à 

natureza traumática da morte (frequentemente em resposta a lembranças da perda), incluindo 

os últimos momentos do falecido, grau de sofrimento e lesão mutiladora ou a natureza 

maldosa ou intencional da morte" (APA, 2013, p.790). 

4.3 O luto pode se tornar patológico?  

 

 Sob o argumento de conferir um maior cientificismo e aderir a uma linguagem em 

comum, os manuais classificatórios têm se aproximado das ciências naturais, tornando-se 

mais descritivos e respondendo a um pragmatismo econômico (Monteiro e Lage, 2007). 

Dunker e Kyrillos Neto (2011) expuseram como, a partir do DSM-III, o Manual se tornou 

ateórico e descritivo das grandes síndrome psiquiátricas, demarcando um distanciamento da 

psicopatologia e da psicanálise que, até então, mantinham suas influências.   

 Oliveira (2017), em sua pesquisa, buscou mapear o que orientou a concepção do 

DSM-5 e a sua relação com o movimento de psiquiatrização do luto.  Ela expôs que, desde o 

início, o DSM-5 se propunha a expandir suas bases científicas, e, para tal, utilizaria como 

subsídios os saberes neuropsicológicos. A proposta do Manual era auxiliar os clínicos em uma 

maior precisão diagnóstica, além de, ao possibilitar o seu acesso em diferentes dispositivos 

tecnológicos, ampliar o alcance classificatório para os mais diversos profissionais de saúde e 

instituições. Havia, também, uma promessa de suprir uma fragilidade, dos manuais anteriores, 

em relação à etiologia dos transtornos mentais, identificando os seus marcadores biológicos. 

No entanto, essa promessa não foi alcançada, o que fez com que a National Institute of Mental 

                                                                 

6
 Transtornos relacionados a Traumas e Estressores. 
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Health (NIMH) – instituição financiadora do DSM-5 e uma importante instituição de pesquisa 

em Saúde Mental, no mundo – declarasse que não utilizaria o Manual como referência para 

suas pesquisas (Insel, 2013).  

  Por outro lado, Oliveira (2017) também destacou que os próprios chefes das forças 

tarefas dos DSM's anteriores (DSM-III e DSM-IV) viram, no DSM-5, "um risco de 

deslegitimização científica, terapêutica e social da psiquiatria" (Oliveira, 2017,  p. 6). A 

Society of Humanistic Psychology, juntamente com mais de 50 organizações, posicionaram-

se  contra o rumo que o DSM-5 tomaria, ao priorizar as bases neurobiológicas em detrimento 

das variações socioculturais, na definição do transtorno mental, colocando em risco a 

população ao submetê-la ao uso indiscriminado de psicofármacos (Oliveira, 2017) .  

 Sem desqualificar o trabalho científico que os manuais classificatórios exigem, 

Monteiro e Lage (2007) pontuaram as suas limitações e defendem que o ato de classificar não 

pode se encerrar em si mesmo e explicar os chamados transtornos mentais. O diagnóstico 

nosológico permite identificar sintomas compartilhados por sujeitos diferentes e incluí-los em 

categorias, mas não conseguem explicar a complexidade desses sintomas (Dunker e Kyrillos 

Neto, 2011). 

 Ao observar a "linha do tempo" (Figura 2), que sintetiza como o "luto" foi tratado ao 

longo dos DSM's, vê-se que, até o DSM-II, o termo luto não aparecia nos manuais. No 

entanto, a reação diante da perda de uma pessoa querida já remetia a algo de uma 

patologização desde o primeiro DSM, já que a depressão era associada à reação à perda. 

 Apesar das discussões, em torno da inclusão do luto como categoria nosológica nos 

manuais, terem se potencializado nos últimos anos, desde o DSM- III, já se evocava a 

possibilidade de o luto caracterizar um EDM, caso fosse acompanhado de sintomas mais 

severos, intensos e duradouros, como prejuízo na vida social e profissional, sentimentos de 

desvalia endereçados a si mesmo, ideações suicidas e alucinações (APA, 1987, APA, 2000). 

Porém, até o DSM-IV, o luto aparecia como um critério de exclusão do diagnóstico de EDM. 

Então, em casos de luto, o diagnóstico de EDM seria uma exceção diante de sintomas já 

citados. Quando esse critério diferencial é retirado no DSM-5, é dada certa ênfase à 

possibilidade de, mesmo diante de casos de luto, haver o diagnóstico de EDM. A retirada do 

luto, como critério diferencial do diagnóstico de depressão, dividiu opiniões de diversos 

pesquisadores.  

 



58 

 

 

Figura 2 - Linha do tempo: o luto nos DSM's  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: APA (1952, 1968, 1980, 1987, 1994, 2000, 2013) 

 

  Os psiquiatras Wakefield e First (2012) alegaram que os estudos utilizados 

para defender a retirada do luto como critério de exclusão do diagnóstico de EDM não 

apresentaram evidências empíricas suficientes para tal. O que fez com que os autores se 

preocupassem com a possibilidade de haver um aumento de falsos positivos, ou seja, pessoas 

enlutadas sendo diagnosticadas com depressão (Wakefield e First, 2012). 

 A questão é que, para um transtorno depressivo ser confirmado, não é suficiente 

identificar sintomas, preencher um checklist, pois, os mesmos sintomas descritos para a, 

assim chamada, depressão, podem estar presentes em pessoas que foram acometidas por uma 

perda devastadora, por exemplo. Oliveira (2017) lembra que os critérios, descritos no DSM, 
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acabam não sendo patognomônicos da chamada depressão e podem se confundir com as 

vivências do luto, por exemplo.  

 Por isso, torna-se importante considerar o contexto no qual esses sintomas emergem, 

pois "é a ausência de um contexto apropriado para os sintomas que indica um transtorno" 

(Horwitz, A. & Wakefield, J., 2010, p. 27). De algum modo, vê-se que o próprio DSM sugere, 

em alguns momentos, que a história do indivíduo e as normas culturais sejam consideradas 

nos diagnósticos.  No entanto, diante da atual conjuntura, tais considerações podem ser vistas 

apenas como uma tentativa de se referir à integralidade do cuidado e atender a uma 

desejabilidade social, velando ênfases muito fortalecidas em torno da perspectiva 

neurobiológica do transtorno mental.    

 Até o DSM-IV (APA, 1994; APA, 2000), a situação de morte recente de um ente 

querido era o único "contexto" reconhecido como capaz de produzir sintomas similares a de 

uma depressão e, portanto, deveria ser um critério de exclusão para tal transtorno. Por mais 

que uma pessoa enlutada atendesse os critérios de uma depressão, entendia-se que não havia 

ali um transtorno mental. No entanto, no DSM-5 (APA, 2013), o luto é retirado como critério 

de exclusão do diagnóstico de Episódio Depressivo Maior (EDM) e passa a ser incluído no rol 

dos estressores psicossociais que podem desencadear um EDM (APA, 2013). 

 Pode-se destacar alguns pontos problemáticos diante da forma como o luto é tratado 

no DSM-5. Primeiro é o fato de desconsiderarem que situações inerentes à condição humana - 

não só a perda de uma pessoa - mas também situações como um desemprego, uma desilusão 

amorosa, etc., podem provocar sintomas como tristeza, insônia, inapetência, entre outros 

encontrados no checklist do EDM, sem que, no entanto, configurem-se uma condição 

patológica. Outro ponto, como afirma Oliveira (2014), é que há um equívoco ao considerar o 

luto como um "evento estressor", como os outros já citados no Manual. Tal equívoco provoca 

uma elisão entre o evento desencadeante (a perda do ente querido) e a reação à perda (o 

próprio luto), tomando-os como uma coisa só, ou seja, a causa pelo efeito e vice-versa.  

Oliveira (2014, 2017) aponta, ainda, mais dois argumentos para afirmar que a 

abordagem do luto no DSM-5 é problemática. Ela destaca, inicialmente, que não se nega a 

possibilidade do luto vir a se complicar, mas incluí-lo nas categorias nosológicas "implica em 

uma decisão político-discursiva."(Oliveira, 2017, p.107). Freud (1917/2006) já dizia, no seu 

artigo sobre Luto e Melancolia, que o luto poderia se tornar algo da "ordem do pathos" (p.95), 

mas, no entanto, ele defendia o luto como um trabalho psíquico que demandava tempo para 

sua elaboração. Além disso, Oliveira (2017) destaca que, se o luto é transformado em 
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transtorno mental, torna-se, prioritariamente, um problema médico e se privilegia o 

tratamento medicamentoso, desconsiderando que a complexidade, que o luto pode revelar, 

tem a ver com os "processos de subjetivação e sua dependência de alteridade" (Oliveira, 2017, 

p.107).  

 O DSM-5 supõe que manter o luto, como critério de exclusão no diagnóstico de 

depressão, poderia camuflar um transtorno depressivo preexistente ou um luto complicado por 

uma depressão. No entanto, pesquisadores, como Mojtabai (2011), defendiam, dois anos antes 

da publicação da quinta edição do DSM, que o luto deveria ser mantido como critério de 

exclusão para o episódio depressivo maior. Na sua pesquisa, Mojtabai (2011) buscou 

comparações entre pessoas com episódios depressivos relacionados ao luto e outros tipos de 

episódios depressivos, e mostrou que o luto não esteve associado com o crescimento de risco 

futuro de depressão. Os riscos eram semelhantes aos da população em geral.  

 É possível perceber que no DSM-IV (APA, 2000), ao se fazer o diagnóstico 

diferencial entre luto e EDM, há um movimento de defesa de que o sofrimento e a tristeza são 

inerentes à vida e que, por mais que haja uma aproximação dos sintomas do luto com os do 

EDM, este não deve ser diagnosticado. Já no DSM-5 (APA, 2013), o que há é um movimento 

contrário, ressalta-se a semelhança entre os sintomas do luto e os do EDM e a importância de 

se atentar para a possibilidade de ser um EDM, mesmo em processo de perda recente. Essa 

mudança, da ênfase que é dada em cada Manual, diz muito do mal-estar contemporâneo e da 

lógica hiperpreventiva (Castel, 1987). 

 É certo que há uma nota
7
, no DSM-5, que sugere, aos clínicos, uma avaliação mais 

crítica dos sintomas diferenciais de luto e EDM, de modo a não se precipitarem em um 

diagnóstico equivocado (APA, 2013).  No entanto, é difícil não compartilhar da opinião de 

Wakefield (2013) de que essa nota será, muito provavelmente, ignorada, o que aumentará os 

diagnósticos de EDM, caracterizando mais uma nova epidemia, representativa de uma 

dissolução dos limites entre normal e patológico em nossa sociedade.  

 Outro ponto a ser destacado na revisão dos DSM's é que o tempo de aparecimento ou 

de duração dos sintomas, diante de uma perda, vai sendo abordado ao longo das últimas três 

edições dos manuais, e, aos poucos, vai se buscando uma maior precisão desse critério 

temporal. Inicialmente, no DSM-III, o critério temporal é mais vago, propõe-se que a reação à 

                                                                 

7
 A nota foi transformada no quadro comparativo entre luto e Episódio Depressivo Maior no DSM-5 

(Figura 1) 
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perda pode não aparecer de forma imediata, mas dificilmente aparecia após 3 meses do 

falecimento do ente querido (APA, 1987).   

 No DSM-IV, além de ser afirmado que os sinais do luto deveriam aparecer em até dois 

meses e não persistirem além desses, a temporalidade é utilizada como critério diferencial 

entre o luto e o EDM (APA, 2000). No DSM-5, nos casos de luto, para o diagnóstico de 

EDM, não há mais o critério de tempo. Uma pessoa enlutada pode ser diagnosticada com 

EDM se os sintomas persistirem por mais de duas semanas como prever o diagnóstico de 

depressão. A questão do tempo reaparece quando se referem ao "Transtorno do Luto 

Complexo e Persistente", ao se estimar que o diagnóstico deve ser feito diante da persistência 

(por mais de doze meses para adultos e seis meses para crianças) dos sintomas descritos para 

esta categoria (APA, 2013).  

 Faz-se essa ressalva de como a questão do tempo, em relação ao luto, situa-se ao longo 

dos Manuais, porque hoje se vive exatamente em uma época de, como já citado, "interdição 

do luto" (Ariès, 1977/2003, p.262), e não há tempo e tolerância para expressão da tristeza. 

Veras e Soares (2016) afirmam que falar de morte é "falar sobre o tempo, sobre a nossa 

relação com a passagem do tempo e a nossa finitude" (p.227), marcando que vivemos em 

"tempos de imortalidade” (p.227). Para os autores, cada vez mais, o luto tem sido encarado 

como patológico. Por isso, Mendes, Viana e Baras (2014) referem que há um aumento dos 

diagnósticos de depressão em um momento contemporâneo, no qual não há tempo para se 

vivenciar as perdas: "o indivíduo é convidado o tempo todo a reagir rapidamente às 

experiências de perda, o que acaba dificultando e muitas vezes impedindo a elaboração do 

luto" (Mendes et al, 2014, p.428). A sociedade não se dá conta que impedir a expressão do 

luto, obstruir, mesmo que parcialmente, o seu trabalho com psicofármacos é o que pode torná-

lo patológico (Oliveira, 2014, p.96). 

 Não está sendo colocado em questão que o luto possa exigir um trabalho mais 

complexo e que, em alguns casos, sejam necessárias intervenções profissionais. Esse ponto foi 

advertido por Freud, em 1917, e se acredita que seja consenso entre os profissionais 

atualmente. A questão é por que esse trabalho psíquico, exigido pelo luto, pode se tornar 

complexo e persistente; por que algumas pessoas precisarão de suporte de profissionais; e por 

que a indicação de tratamento deve ser, prioritariamente, farmacológica. 
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4.4 A analgesia da dor: a busca pelos psicofármacos no luto 

 Birman (2006) afirma que o modo de subjetivação contemporâneo é marcado pelo 

empobrecimento da linguagem e pelo narcisismo, pois não é permitido mostrar a falha ao 

outro, é preciso se mostrar autossuficiente. A linguagem perde seu valor simbólico, deixando 

de assumir uma função metafórica para ser metonímica. Para o autor, a pós-modernidade é 

caracterizada pela dor e não pelo sofrimento. A diferença é que o sofrimento exige uma 

alteridade, um endereçamento, um apelo ao outro.  Já a dor se encerra por si mesma, é uma 

"experiência solipsista" (Birman, 2006, p.191), na qual não há lugar para a alteridade no seu 

mal-estar. Birman (2006) reconhece que a sociedade contemporânea perdeu a capacidade de 

transformar a dor em sofrimento e tem recorrido aos psicofármacos para "analgesia".    

 É, muitas vezes, no lugar de objeto que aquele que sofre chega a um consultório, seja 

de um psiquiatra ou de um psicanalista. O diferencial está em como essa demanda será 

manejada. A psiquiatria biológica tem, cada vez mais, se firmado no "campo da racionalidade 

e da institucionalidade" (Birman, 2006, p.174), a partir de uma aproximação das 

neurociências e das bases biológicas, e vem atendendo a essa demanda que escamoteia  o 

sujeito e deixa o seu desejo à deriva. 

"Pode-se compreender como a psicanálise se encontra num impasse quando se pressupõe 

dirigir ao outro a sua demanda. Em contrapartida, a psiquiatria biológica pode florescer, já que 

com os psicofármacos pode fazer o curto-circuito do sofrimento e atender diretamente aos 

reclamos da dor, sem qualquer apelo. A animalidade dolorida pode ser atendida sem pedir 

nada, no jardim das delícias promovido pela medicalização da dor" (Birman, 2006, p.192). 

 

 Os psicofármacos carregam, em si, uma promessa de ajuste neuroquímico capaz de 

regular a subjetividade. Mesmo quando não se tem o efeito esperado, a expectativa de que 

essa promessa venha a se concretizar se mantém enquanto se busca um ajuste da dosagem ou 

a troca por uma droga mais adequada. Sabe-se que falar de tratamento, na sociedade 

contemporânea, é pôr a terapêutica medicamentosa em evidência.  

 Nos casos de diagnóstico de depressão em pessoas enlutadas, notou-se que, no DSM-

5, a indicação do uso de medicamentos antidepressivos é explicitada, sem que, juntamente a 

esta recomendação, houvesse alguma referência a outros recursos de tratamento (APA, 2013). 

Todavia, existem estudos que questionam a eficácia dos antidepressivos no contexto do luto.  

Durbán, Loarte, Higuera, Maza e Fernández (2014), por exemplo, identificaram, em seu 

estudo, uma pontuação mais alta de "luto complicado" naqueles que faziam uso de 

psicofármacos, indicando que a terapia medicamentosa, por si só, não era efetiva. 
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 Observa-se, na atualidade, que a prática médica está associada à prescrição 

medicamentosa, o que faz com que o saber médico tradicional passe a ser substituído, muitas 

vezes, "por um pseudo-saber farmacêutico" (Illich, 1975, p.38) visando, apenas, abolir 

sintomas. Distinguir o que é patológico, ou não, permite identificar que tipo de assistência e 

intervenções são adequadas em cada caso, o que faz, por exemplo, com que haja melhor 

utilização dos recursos públicos destinados à terapêutica (Horwitz, A.; Wakefield, J., 2010).  

 Quando o DSM-5 expande a fronteira entre a “normalidade” e a “loucura”, isso 

repercute não só na clínica, como também na economia (Fernandes, 2013). Não se pode 

esquecer que os ditos "anormais" têm um consumo mercadológico especial, ou seja, abrem 

uma demanda para o mercado (Illich, 1975). Além disso, diante da política de gestão de 

riscos, os "normais" também aderem a esse mercado, no qual o medicamento tem estatuto de 

mercadoria. A indústria farmacêutica, atrelada ao determinismo biológico (através do qual se 

percebe o transtornos mental, ou a sua possibilidade, como algo que pode ser reparado 

quimicamente) amplia sua atuação, entrando na lógica do capitalismo. Produzem-se doenças e 

vendem-se remédios para curá-las. Coser (1977/2017) refere-se ao campo de prova da 

depressão, ou seja, um campo de teste para a indústria farmacêutica. Para ele, a multiplicação 

dos diagnósticos de depressão tem íntima relação com o comércio de psicofármacos.   

 Na atualidade, tem-se notado que a indústria farmacêutica tem utilizado uma estratégia 

muito perspicaz quando, além da divulgação dos seus produtos, propõe-se a "ensinar" os 

médicos a fazerem diagnósticos "mais precisos" de transtornos mentais (Kehl, 2015). Hoje em 

dia, os representantes de medicamentos não só levam, para os consultórios médicos, os 

últimos lançamentos dos psicofármacos como também livretos, com os métodos mais 

avançados para identificar cada vez mais, nas queixas dos seus pacientes, sinais de transtornos 

e, assim, ampliar o rol dos que são passíveis de terapia medicamentosa.  Os congressos de 

psiquiatria, que são financiados pela indústria farmacêutica, também têm enfatizado a 

instrumentalização dos profissionais para o diagnóstico. Isso merece muita atenção porque 

não só contribui para o aumento dos diagnósticos, como também difunde a ideia de que a vida 

humana tem de obedecer a uma norma e qualquer desvio deve ser farmacologizado (Kehl, 

2015, p.53).  

 Quando a saúde ganha estatuto de mercadoria, a indústria farmacêutica se submete ao 

discurso capitalista e há, assim, um conflito de interesse: a indústria farmacêutica é a principal 

patrocinadora de eventos acadêmicos que instrumentalizam os médicos a diagnosticarem e a 

prescreverem; é quem fabrica os produtos fins dessas prescrições; e é a mesma que financia as 
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pesquisas que verificam a eficácia dos fármacos (Leader, 2011). Se as pesquisas sobre a 

eficácia dos antidepressivos são financiadas pela própria indústria farmacêutica, estudos que 

não compartilham do mesmo sistema de diagnóstico que o fabricante de remédios ou que 

questionem a própria eficácia dos antidepressivos não encontrarão financiamento com 

facilidade. Nesse contexto, a depressão é considerada uma entidade clínica e as questões 

polêmicas, em torno da sua imprecisão diagnóstica, são desconsideradas (Leader, 2011). 

 Diagnosticar equivocadamente como depressão uma pessoa que apresenta tristeza 

normal e propor o medicamento como a intervenção mais importante pode coagir o sujeito a 

escolher pela proposta medicamentosa e a desconsiderar outras propostas terapêuticas 

(Horwitz, A. e Wakefield, J., 2010).  

  A promessa, que a indústria farmacêutica faz, de uma vida sem dor e sem tristeza é 

um verdadeiro engodo, pois é capaz de produzir "exatamente o contrário: vidas vazias de 

sentido, de criatividade e de valor" (Kehl, 2015). O estudo realizado por Durbán et al (2014) 

além de demonstrar que luto complicado estava presente nas pessoas que faziam uso de 

psicotrópicos, também demonstrou que pessoas que tinham um acompanhamento psicológico 

prévio apresentavam uma situação de complicação do luto menos grave, apontando para a 

importância da proposta terapêutica no processo de elaboração do luto. O que faz pensar que é 

o trabalho psíquico que permite algum sentido diante da dor, da dor da perda (Kehl, 2015). 

 Verifica-se, hoje, um entrave entre aqueles que lidam com o sofrimento e aqueles que 

administram o mal-estar. Submeter-se à psicanálise é um processo difícil, em que não há 

possibilidade de previsão antecipada de resultados, não condizendo com o que a sociedade 

contemporânea almeja: "resultados rápidos e previsíveis, transparência absoluta e a remoção 

do comportamento indesejado" (Leader, 2011, p.25).  O que, de fato, torna a busca por 

medicamentos, para sanar a tristeza, uma alternativa muito mais tentadora, mesmo que o 

"preço a ser pago seja um tratamento cosmético que trabalhe os problemas superficiais, não 

subjacentes e profundos" (Leader, 2011, p.28).  

 Assim, em um esforço para "alcançar, em seu horizonte, a subjetividade da sua época" 

(Lacan, 1953/1998, p. 309), a psicanálise, aqui, surge como um contraponto à biopolítica 

contemporânea, ao defender que o luto é um trabalho psíquico imbricado na relação 

estabelecida com o objeto perdido, como será visto no próximo capítulo. Sustentar esse 

contraponto, como diz Oliveira (2017), é resistir às tentativas da ordem social de transformar 

o sofrimento humano em transtorno mental. Por isso, Dunker (2014a) defende que fazer 
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clínica, hoje, é uma forma de fazer uma crítica social, por meios diferentes, e implica em 

"escutar não só o sintoma, como a articulação com o sofrimento e o mal-estar" (p.189).  
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5.0 LUTO PARA A PSICANÁLISE 

5.1 O Luto em Freud 

 Ao longo de diversas obras
8
, Freud faz referência ao luto, mas é no texto "Luto e 

Melancolia" que Freud (1917/1996) traz a sua maior contribuição para o tema. O luto é 

definido como uma "uma reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração que 

ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim 

por diante "(Freud, 1917/1996, p.249). Freud (1917/1996) ressalta que o luto pode implicar 

em uma descontinuidade, uma ruptura do curso da vida, para aquele que se depara com a 

perda, mas isso não o torna "uma condição patológica" (Freud, 1917/1996, p.249). Em 

diversos momentos, Freud (1910/1996, 1917/1996, 1922/1996) se refere ao luto como um 

processo normal diante da perda.  Para ele, o luto desempenharia uma importante função 

psíquica: "desligar dos mortos às lembranças e às esperanças dos sobreviventes" (Freud, 

1913/1996, p.78), permitindo que o sofrimento e as autocensuras do enlutado diminuíssem ao 

longo do tempo.   

 No artigo Luto e Melancolia, é possível observar que o interesse de Freud 

(1917/1996) é pelo estudo da melancolia, e o luto é tomado como referência comparativa à 

mesma. Essa comparação também é realizada ao longo de outros artigos (Freud, 1895/1996, 

1910/1996, 1917/1996, 1923/1996, 1926/1996). Neles, Freud faz uma comparação com a 

melancolia tomando-a, em alguns momentos, como um processo patológico do luto, em 

outros, simplesmente distinguindo-a do luto. No seu texto de 1917, inicialmente, Freud atribui 

à melancolia, uma condição patológica do luto, mas, ao longo da sua arguição, ele também 

sugere a possibilidade do próprio luto se tornar patológico, inclusive quando se refere à 

neurose obsessiva (Freud, 1917/1996).  

Para Freud (1917/1996), diante de uma perda algumas pessoas vão desenvolver um 

processo melancólico, outras, o luto. No entanto, é preciso destacar que, na melancolia, pode 

não haver uma perda real, já que, nesse caso, Freud lhe confere o estatuto de perda ideal, na 

qual o sujeito não sabe de fato o que perdeu. Nessa, a perda seria relativa ao eu, que se 

tornaria empobrecido e esvaziado, sendo comuns a diminuição da autoestima e a presença das 

autorecriminações e autoenvilecimento (Freud, 1917/1996).  Já no luto – objeto desse estudo 

– Freud (1917/1996) afirma que há uma perda real, portanto relativa ao objeto, o que tornaria 

                                                                 

88
 Inibição, Sintoma e Angústia (1926), Sobre a transitoriedade (1916), Totem e Tabu (1913) e Uma 

Neurose Demoníaca do Século XVII (1923), entre outros. 
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o mundo empobrecido e vazio. Haveria uma disposição dolorosa no luto, e a inibição e o 

desinteresse pelo mundo externo seriam explicados pelo próprio processo da perda. Tanto o 

luto, quanto a melancolia seriam caracterizados pelo desinteresse pelo mundo externo, 

desânimo e inibição das atividades que antes eram realizadas (Freud,1917/1996).  

Essa ideia de Freud (1917/1996), de que no luto "nada existe de inconsciente a 

respeito da perda" (p.251), é questionada por muitos autores (Allouch, 2004; Leader, 2011; 

Oliveira, 2014), já que no luto, também, é possível não saber o que se perdeu com a morte de 

um ente querido. Além disso, quando Freud (1917/1996), na definição do luto, refere-se à 

perda de um "ideal de alguém", supõe-se que a perda a qual ele se refere não pode ser 

acessada apenas pelos dados da realidade.  

 A elaboração da perda, no luto, consiste em um trabalho psíquico, no qual a libido 

ligada ao objeto perdido é deslocada, momentaneamente, para o ego, o que faz com que haja 

uma perda de interesse pelo mundo externo (Freud, 1917/1996). Freud (1914/1996), ao falar 

da relação entre o eu e os objetos externos, distingue a libido do ego da libido objetal: uma se 

dirige aos objetos, outra, ao próprio eu. Quanto mais se emprega uma, mais a outra se esvazia.  

 É importante lembrar que Freud (1914/1996) propõe dois tipos de escolhas objetais: 

tipo anaclítico ou de ligação – no qual os primeiros objetos sexuais de uma criança são 

aqueles que exercem a função materna ou paterna, e narcisista – na qual se adota como 

modelo o seu próprio eu, o que ela própria é, o que ela própria foi, o que ela gostaria de ser, 

alguém que foi uma vez parte dela mesma, ou seja, procura a si mesmo como objeto de amor. 

No entanto, no indivíduo, podem ser encontrados os dois tipos de escolha objetal – o que 

permite a existência de um narcisismo primário em todos os seres – podendo uma escolha se 

acentuar mais do que a outra (Freud, 1914/1996).  

 Freud (1916/1996) lembra que não é somente em situações de luto que a libido é 

deslocada. Ao longo da vida, é comum a retirada de libido de objetos e pessoas, sem que isso 

se configure um adoecimento. Freud (1916/1996) nomeia esse processo como capacidade de 

amar, mas também pontua que a retirada da libido de um objeto amado é um processo 

doloroso.  

 No luto, no momento de retorno da libido para o eu, há o que Freud nomeou como 

"alienação do presente e do futuro"(Freud, 1916-17/1996, p.284), já que "as únicas coisas que 

parecem ter valor são as que se relacionam com a pessoa que morreu" (Freud, 1893-

1895/1996, p.185), e que, portanto, estão no passado.  Com o passar do tempo, é esperado que 
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a realidade ateste que o objeto não existe mais e haja o desinvestimento do objeto perdido e 

essa libido volte a ser reinvestida no mundo externo (Freud (1917/1996).  

Freud (1916/1996) utiliza o termo "transitoriedade" ao abordar a finitude de tudo, 

incluindo a vida. Para ele, dar-se conta dessa efemeridade nos leva a duas reações: ao luto 

antecipatório, no qual se deixa de usufruir do momento presente crendo que, em algum 

momento, esse deixará de existir; ou a uma “rebelião” (Freud, 1916/1996, p.317), uma 

negação de que realmente a finitude esteja pra tudo e para todos. 

 Apesar de Freud já ter se remetido ao luto antecipatório em 1916, é comum fazerem 

referência à origem do termo "Luto antecipatório" ao psiquiatra Erich Lindemann, em 1944 

(Fonseca, J.P., & Fonseca, M.I., 2002). Esse psiquiatra desenvolveu esse conceito a partir da 

observação da antecipação do luto em esposas de soldados que iam para guerra, e que temiam 

a possibilidade da morte desses. Posteriormente, esse conceito foi ampliado para o contexto 

de doenças ou condições terminais, nas quais a morte se anunciava (Fonseca, J.P., & Fonseca, 

M.I., 2002), como na instituição hospitalar por exemplo. 

Uma crítica feita a Freud sobre sua compreensão do luto é a de que ele não faz 

referência à dimensão pública do luto, à participação de outras pessoas nesse processo, 

restringindo-o a um processo apenas individual (Leader, 2011). No entanto, é preciso fazer 

uma ressalva. O artigo "Luto e Melancolia" foi escrito por Freud entre 1915 e 1917, período 

em que ocorreu a 1ª Guerra Mundial, na qual o grande número de mortos tornava mais 

distanciada a expressão do luto da vida comunitária. Gorer (1965) afirmou que, diante da 

Primeira Guerra Mundial, os rituais públicos de luto, no Ocidente, sofreram um declínio, pois 

se perdia o sentido de se enlutar por aqueles soldados que nem eram encontrados.   

 

********** 

Além de Freud, Lacan também trouxe importantes contribuições para a compreensão 

desse processo psíquico chamado luto. No seminário 6 (Lacan, 1958-59/2016) e no seminário 

10 (Lacan, 1962-63/2005), Lacan avança ao articular a função do luto e a constituição da 

fantasia e do objeto no desejo. Desse modo, a partir de Freud, Lacan e outros autores 

contemporâneos, serão abordados, nesta seção: o luto implicado no próprio processo de 

constituição do sujeito; como os conceitos desejo, gozo e fantasia se articulam no processo do 

luto; e o luto como um trabalho psíquico que pode ser auxiliado pelo trabalho analítico.  
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5.2 A falta que dói e a falta constitutiva do desejo 

  m seu seminário “A relação de objeto”, Lacan (1956-57/1995) aborda a constituição 

do sujeito enquanto desejante, a partir da sua relação com a falta do objeto. Dessa forma, ele 

aponta as três modalidades de falta do objeto: a privação, a frustração e a castração. A 

privação diz respeito a um objeto simbólico que aparece como falta no real. A criança, diante 

da necessidade orgânica (fome), convoca a mãe a responder com objetos reais (leite materno), 

no entanto, é necessário que a mãe esteja na ordem simbólica para que ela interprete esse 

apelo do bebê e possa respondê-lo.  

Já a frustração é a falta imaginária de um objeto real. A frustração marca as relações 

primitivas da criança, na qual a mãe, como originalmente agente da frustração, marcará os 

primeiros indícios de ausência/presença, preparando a criança para a entrada na ordem 

simbólica. Essa entrada só poderá se dar quando houver uma inversão no objeto: esse passa a 

ser simbólico e a mãe é introduzida como objeto real, possibilitando a entrada de um objeto 

intermediário.  sses objetos ganham o estatuto de “dom” (Lacan,1956-57/1995, p.69) que 

trazem em si “a marca do valor dessa potência materna” (Lacan,1956-57/1995, p.69), ou seja, 

os objetos reais são apreendidos pela via simbólica, e, dessa forma, a mãe pode fornecê-los ou 

não. A criança, então, identifica-se ao que falta à mãe, colocando-se no lugar de objeto fálico, 

para assim garantir a oferta desses “objetos de dom”. Mãe e criança se inscrevem numa 

relação dialética, na qual “a criança espera alguma coisa da mãe e também recebe alguma 

coisa desta” (Lacan, 1956-57/1995, p.71). 

A castração, como terceiro registro da falta, é uma falta simbólica de um objeto 

imaginário (Lacan,1956-57/1995). Para advir como um sujeito de um discurso, é necessário se 

submeter à castração simbólica, à falta, isso implica em nunca ter acesso a verdade plena. O 

neurótico, ao se constituir como desejante, extrai o objeto a da realidade e o localiza no real, 

fazendo surgir o desejo, o sintoma e o gozo (Lacan, 1956-57/1995). O falo imaginário, da 

dialética da frustração, torna-se uma dívida simbólica, e a falta transmitida é estruturante para 

o sujeito.  

As perdas, que o sujeito vivencia ao longo da vida e demandam  luto, são da ordem da 

privação, de um furo no real (Lacan, 1956-57/1995, p.36). Para alçar à castração é necessário 

que a perda convoque a causa do desejo (Lacan, 1958-59/2016). Um objeto de uma 

necessidade difere do objeto de desejo. Um objeto se torna objeto de desejo quando o sujeito 

se priva de algo que adquire "o valor do que o vincula ao significante, daquilo que permanece 

velado para o sujeito, o que ele sacrifica dele mesmo, a libra de carne comprometida na sua 
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relação com o significante" (Lacan, 1958-59/2016, p.351). Um outro semelhante só se torna 

objeto de desejo se ele ganhar estatuto de objeto impossível (Allouch, 2004).  

Allouch (2004) lembra que o objeto do desejo é para sempre perdido, por ser um 

objeto que não tem correspondência. Por mais que esse objeto de desejo seja inalcançável, 

Teixeira (2009) defende que ele é "materializado, positivado, imaginarizado em objetos da 

realidade" (p.18) que, ao se apresentarem como causa do desejo, ganham estatuto de objeto e 

tentam suprir esta falta estruturante.  

 Ao falar do luto, Lacan (1958-59/2006) se refere à relação como a falta do objeto.  

Essa relação pode ser pensada a partir da privação, ao tomar o luto como um "rombo no real". 

Só é possível se enlutar quando a perda provoca esse furo no real, e Allouch (2004) destaca 

que esse é "topologicamente como um lugar, um lugar onde o sujeito pode despejar todo tipo 

de coisas, notadamente as imagens e os significantes colocados em jogo no trabalho do luto." 

(p.275) 

 Diante do encontro com o real provocado pela separação de um objeto amado, Freud 

(1926/1996) propôs, como reações, a dor e o luto, e não a angústia. A dor seria a reação à 

perda em si, enquanto que a angústia, seria a reação à ameaça da perda (Freud (1926/1996). 

No artigo Inibição, Sintoma e Angústia, Freud (1926/1996) aproxima dor e luto ao afirmar 

que a separação de um objeto amado é um processo doloroso, pois, ao mesmo tempo que é 

preciso descatexizar o objeto antes investido, há uma hiperinvestimento de tudo aquilo que 

remete à lembrança do objeto e o faz presente (Freud, 1926/1996). Násio (2007) acrescenta 

que a dor, no luto, diz respeito "ao reinvestimento momentâneo de uma imagem em vias de 

desinvestimento" (p.50). Há dor quando algo da realidade faz o enlutado se recordar do 

falecido, e, inevitavelmente, é preciso admitir a sua ausência, que resiste em ser admitida.   

 Ao tentar explicar como se dá a fisiologia da dor e como essa se relaciona com a 

esfera mental, Freud (1926/1996) defende que as mesmas condições econômicas são 

encontradas no processo de separação do objeto e na catexia da dor, diante de um corpo 

modificado ou lesionado. A transição da dor física para a mental corresponde a uma mudança 

da catexia narcísica para a catexia de objeto (Freud, 1926/1996). A dor é um fenômeno que 

emerge entre limites: "entre o corpo e a psique, entre o eu e o outro, ou, principalmente, entre 

o funcionamento bem regulado do psiquismo e o seu desregramento" (Nasio, 1997, p. 19). A 

dor psíquica, dessa forma, seria "um fracasso do aparelho psíquico" (Quinet, 2006, p.172). 

 Para Násio (2007), o que dói não é a perda do ente querido, mas continuar a amá-lo 

mesmo diante dessa perda. Ele lembra que alguns casos chegam a se aproximar da loucura, 
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principalmente, quando a morte é súbita. Nesses casos, é possível que o enlutado construa 

uma realidade alucinada que traga de volta o falecido, de modo a assegurar, por mais tempo, a 

sua existência e atenuar sua dor. Esse desvio da realidade, Freud (1917/1996) chamou de 

psicose alucinatória. Mesmo quando a morte já é esperada, Birman (2006) lembra que a perda 

de um ente querido é sempre dolorosa.  

 No entanto, não é qualquer perda que provoca dor, mas aquela que carrega um certo 

valor para o sujeito. Freud (1926/1996) lembra que, desde cedo, o sujeito, diante das perdas 

que caracterizam a transitoriedade da vida, é obrigado a realizar certos lutos: 

Parece perfeitamente normal que aos quatro anos de idade uma menina chore penosamente se 

sua boneca se quebrar, ou aos seis se a governanta reprová-la, ou aos 16 se ela for desprezada 

pelo namorado, ou aos 25, talvez, se um filho dela morrer. Cada um desses determinantes da 

dor tem sua própria época e cada um desaparece quando essa época termina. Somente os 

determinantes finais e definitivos permanecem por toda a vida. Devemos julgar estranho se 

essa mesma menina, depois de ter crescido e se tornado esposa e mãe, fosse chorar por algum 

objeto sem valor que tivesse sido danificado. Contudo é exatamente assim que se comporta o 

neurótico(Freud, 1926/1996, p.171). 

 

 A cada perda, o sujeito é remetido à castração. É pela perda que o sujeito é inserido no 

simbólico, pois a falta está na própria constituição da subjetividade. Para Lacan (1962-

63/2005), para advir como sujeito, é preciso se submeter à castração simbólica, renunciar ao 

objeto a, e há de se ter, portanto, uma perda de gozo. 

 Há uma passagem mítica que Freud (1950 [1895] /1996) atribuiu ao momento em que 

se teve a posse desse objeto que é extraído para sempre – conhecido como a Coisa, Das Ding 

– e que é a primeira experiência de satisfação do bebê quando, diante da sua necessidade 

fisiológica, a mãe lhe dá o seio. Essa experiência é única e jamais repetida. Freud (1950 

[1895] /1996), em seu Projeto, ao se referir à "totalidade da experiência" de satisfação, 

descreve-a assim:  

Ela (ação específica) se efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma pessoa experiente é 

voltada para um estado infantil por descarga, através da via de alteração interna. Essa via de 

descarga adquire, assim, a importantíssima função secundária da comunicação, e o desamparo 

inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais (Freud,1950 [1895] 

/1996, p.370). 

 

  No decorrer do seu texto, Freud vai afirmar que, da segunda experiência em diante, o 

que há é um "desapontamento" (Freud,1950 [1895] /2006, p.372), indicando a 

impossibilidade de repetição dessa experiência. 
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Em Lacan (1956-57/1995), a noção de objeto a, sempre perdido, é essencial para 

entender a constituição do sujeito e, consequentemente, o processo do luto.  No entanto, esse 

objeto, que Freud se refere como perdido no luto, Quinet (2006) lembra que não é o objeto a, 

o objeto pulsional, mas "um significante-mestre que poderia ser sustentado por alguém, ou um 

significante idealizado como a pátria, a liberdade etc."(p.205), que se encontrava no lugar do 

ideal do eu e sofre uma abalo com a morte, fazendo o sujeito se deparar com a falta 

constitutiva, com a castração. Esse lugar nomeado como ideal do eu, I (A), é construído a 

partir do ideal do Outro, ou seja, os significantes daqueles que exerceram a função do Outro 

foram recalcados e determinaram o sujeito a partir da identificação simbólica (Quinet, 2012). 

A morte desmorona aquilo que dava suporte à castração, apontando para a castração do outro, 

por isso Lacan (1962-63) diz que, no luto, o sujeito pode dizer "eu era a sua falta"(p.156), eu 

era aquilo que dava suporte à sua castração.   

 É, exatamente, a partir da falta do Outro que o sujeito pode se reconhecer como 

faltante.  É, na medida em que o objeto a é extraído dessa relação entre o sujeito e o outro, 

que a falta se estrutura e mobiliza o sujeito em busca de seu desejo, levando-o a angústia de 

castração (Lacan, 1962-63/2005). Quinet (2002a) afirma que "a falta presente no luto é a 

mesma que sustenta o desejo, e tanto um quanto o outro, dão ao sujeito as coordenadas pelas 

quais ele se orienta ante as peripécias da vida" (Quinet, 2002a).  No entanto, a falta no luto, 

não é a falta constitutiva do desejo, a perda narcísica não é a mesma que ocorre na psicose, é a 

perda de um gozo fálico que está associada ao narcisismo do sujeito (Quinet, 2006).   

 Apesar de Freud marcar a dor como afeto do luto, Besset (2007) propõe que, diante da 

perda de um objeto, o sujeito venha a manifestar angústia ao em vez do trabalho psíquico do 

luto. Além disso, entendendo a angústia como uma reação diante da possibilidade da perda 

(Freud, 1926/1996), é possível pensá-la no caso de luto antecipatório, onde a morte é 

anunciada.  Násio (2007) propõe pensar a angústia como uma resposta à falta imaginária. O 

bebê, por exemplo, por ainda não saber diferenciar uma falta definitiva de uma falta 

temporária é acometido pela mistura de dor e angústia, quando a mãe falta. Para Násio (2007), 

uma situação de perigo desperta angústia, enquanto uma situação traumática, a dor (p.85). 

Ao diferenciar luto e angústia, Berta (2007) pontua que a angústia "é a presença do 

Outro e o conseqüente desamparo do sujeito, confrontando este último com o real" (p.68), 

enquanto o luto é um trabalho de elaboração de uma perda "centrada na imagem e que tem 

por função semblantear a hiância que a perda provocou" (Berta, 2007, p.68). 
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 Lacan, ao longo de suas obras, constrói uma teoria da angústia. No seu seminário 10, 

ao se contrapor à definição inicial de Freud sobre a angústia, afirma não se tratar do "sinal de 

uma falta, mas de algo que devemos conceber num nível duplicado, por ser a falta de apoio 

dada pela falta” (Lacan ,1962-63/2005, p.64). A angústia "introduz a função da falta" 

(Lacan,1962-63/2005, p.146), sinalizando o objeto a.  Pode-se dizer, assim, que essa não 

surge só pela ausência, mas também pela presença. A angústia surge quando algo vem ocupar 

o lugar do objeto faltoso do desejo, o objeto a (Lacan,1962-63/2005).   

  A angústia está relacionada ao desejo do Outro, o que remete à questão estruturante 

da subjetividade:  "a função angustiante do desejo do Outro estava ligada a eu não saber que 

objeto a sou eu para esse desejo" (Lacan,1962-63/2005, p.353). O desejo está relacionado 

com a angústia de castração, pois ele “não está apenas velado”, mas está “essencialmente 

relacionado com uma ausência” (Lacan, 1962-63/2005, p.55).  O luto desvela, exatamente, 

esse lugar "não sabido", diante do desejo do outro, como diz Násio (1991): “ficamos de luto 

daquele que foi imaginariamente importante para nós – disso nós sabíamos –, e para quem 

fomos o objeto fantasístico do seu desejo – disso, não sabíamos” (p. 103). 

 No luto, a tristeza marca uma recusa ao desejo, sendo uma resposta do sujeito frente à 

castração (Quinet, 2002c).  Diante da perda, em vez de aparecer a angústia, o que aparece é a 

tristeza,"a nostalgia do ideal, saudade do Um que encobria a falta" (Quinet, 2002c, p.92). 

Quinet (2006) pontua que a tristeza, diferente da angústia, engana. No entanto, quando há um 

rompimento na cadeia significante, que desvia o sujeito do desejo e o coloca na posição de 

objeto, a tristeza pode ser lida como um sinal de gozo, do real, e, portanto, aproxima-se muito 

da angústia.  

Para Berta (2007), o luto seria uma ponte entre a angústia e o desejo (p. 68). Antes 

mesmo do trabalho do luto se iniciar, é possível que o sujeito seja acometido por "tempos 

de angústia" (Berta, 2007, p.48), e é como se o trabalho psíquico do luto, permitisse o 

sujeito  ascender como sujeito desejante. 

É com a fantasia que o neurótico se defende da angústia, encobrindo-a (Lacan,1962-

63/2005). Lacan (1962-63/2005), ao falar da função da fantasia, explicita essa relação do 

sujeito com o objeto a, já que é, a partir do sacrifício do falo, que esse surge como causa de 

desejo.  A fantasia, então, constitui-se a partir de um luto primordial e possibilita um modo de 

gozar, ao fazer uso de um objeto a postiço. Ao ser postiço, esse objeto a não cumpre sua 

função perfeitamente, deixando transparecer furos, falhas e faltas. 
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 O neurótico não recua diante da castração, mas, sim, de “fazer de sua castração o que 

falta ao Outro” (Lacan, 1962-63/2005, p.56). Ele tenta tamponar a castração do outro com 

objetos, fazendo com que se mantenha fixado à sua fantasia e se servindo de objeto de gozo 

do outro. Assim, o neurótico faz, da castração, uma garantia da existência do Outro. Esse 

Outro, Lacan (1962-63/2005) afirma que aparece, ao sujeito, como um destino.  Alienar-se ao 

Outro é um destino, mas se separar é um escolha (Soler,1997). Não é possível fugir de se 

alienar aos significantes do Outro, mas é preciso que falte um significante e que essa falta 

convoque o sujeito a responder com um signo da sua própria castração. 

 É somente enquanto sujeito dividido, submetido à castração, lembra Carvalho (2014a), 

que se torna possível constituir recursos simbólicos essenciais para elaboração da perda. 

Lacan (1974/1993) vai chamar de "dor de existir" àquela que remete "à sua própria existência 

como vazio", "à falta-ser do sujeito" (Quinet, 2002c, p.93).   

 Sendo assim, diante de uma perda que é "elevada à categoria de falo "(Carvalho, 

2014a, p.125), o sujeito se defronta com o objeto causa do seu desejo, e, quando esse novo 

luto não é atravessado, há a suspensão do desejo. A psicanálise propõe, como saída da dor 

diante da falta, não compactuar com a abolição do desejo, ou a pulsão de morte, como Freud 

se refere, mas, sim, instaurar o desejo de saber (Quinet, 2006). 

 

5.3 Desejo e gozo no luto   

  Para se livrar da dor da perda é necessário fazer o luto do objeto perdido – objeto esse 

que pode ser pensado a partir da falta, como causa de desejo, mas também, como objeto mais 

gozar, implicando em excesso, em gozo. O sujeito pode se situar na via do gozo, o gozo do 

sintoma e da fantasia, como também a do desejo (Carvalho, 2014b). O que faz pensar que, em 

alguns casos, renunciar à posição de gozo pode ser a maior dificuldade do processo de luto 

(Besset, 2007). Tanto que Besset (2007) questiona se é a perda do objeto amado ou a da 

posição de gozo que torna o processo do luto doloroso. 

 A relação entre amante e objeto amado, lembra Sá (2014), é orientada pelo desejo e 

pelo gozo. O objeto amado é inserido na fantasia do sujeito, enlaçando-o ao que lhe falta, ao 

objeto de satisfação: "a falta do outro é substituída pelo objeto causa de seu desejo ou ainda 

como seu objeto mais de gozar" (Sá, 2014, p.283). Dessa forma, pode-se pensar que o luto de 

um objeto amado é marcado pelo desejo e pelo gozo. 
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 O objeto se torna desejável, à medida que ele é investido libidinalmente (Lacan, 1953-

54/2009, p.188). A libido seria a energia psíquica do desejo (Lacan, 1958-59/2016, p.11).  

Quando há modificações no ego, há, também, alterações na distribuição do investimento da 

libido, por isso é esperado que "uma pessoa atormentada por dor e mal-estar orgânico deixe 

de se interessar pelas coisas do mundo externo, na medida em que não dizem respeito a seu 

sofrimento" (Freud, 1914/1996, p.89), assim como ocorre no luto. É esperado, também, que o 

sujeito volte as suas catexias libidinais ao mundo externo quando se recupera dessas 

perturbações (Freud, 1914/2006). Por isso, Birman (2006) afirma que "a perda incide sempre 

sobre a economia do narcisismo" (p.399). 

  Neste ponto, expõe-se o Grafo do Desejo, proposto por Lacan (1958-59/2016), para 

retomar o que foi exposto na seção anterior, no que se refere à constituição do desejo; ao 

entendimento de como desejo, gozo e fantasia se relacionam; e, posteriormente, pensar como 

essa articulação aparece no luto. 

 Inicialmente, é preciso lembrar que a criança aparece como um pedaço de carne, é o 

"sujeito da necessidade" (Lacan, 1958-59/2016, p.38), é o ∆ do Grafo 1. A criança está 

inserida na linguagem antes mesmo do nascimento, através da fala dos pais, mas é no 

encontro com os arautos do Outro, A, com a apreensão do Outro, que ela pode se tornar um 

sujeito desejante ($) (Lacan, 1958-59/2016). 

 

Figura 3: Grafo do desejo 1 

 

 No entanto, outros processos psíquicos ocorrem ao mesmo tempo, como pode ser visto 

no grafo 2.  ntre ∆ e A, entre o sujeito e Outro, ocorre o estádio de espelho. O  u (m) se 

formará pela identificação ao eu ideal (i(a)), ao outro semelhante, que antecipa sua imagem, 

Fonte: Lacan (1966/1998, p.819) 
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uma imagem unificada, conferindo-lhe um unidade corporal que é autenticada pelo Outro 

(Lacan, 1958-59/2016). 

 

Figura 4: Grafo do desejo 2 

 

 

Esse eu-ideal é estruturado pelo olhar do outro. Freud (1914a/1996) propõe o conceito 

de narcisismo para explicar como se dá a constituição do eu. Para Freud (1914a/1996), o 

narcisismo está entre o autoerotismo – a primeira forma de satisfação da libido que ocorre de 

forma desorganizada – e a libido objetal. No entanto, enquanto os instintos autoeróticos são 

encontrados desde o início da vida, para que o narcisismo possa ser desenvolvido, é 

necessário que uma nova ação psíquica seja adicionada. Assim, o “investimento externo”, 

como sonhos, desejos e ideais dos pais, marcam o narcisismo primário que constituirá o Eu 

Ideal, com o qual a criança estará identificada imaginariamente.  Lacan (1966/1998), a partir 

de Freud, afirma que o Eu é o primeiro objeto da libido e o sujeito se constitui a partir do 

Outro. Esse Eu Ideal dará origem às identificações secundárias e, dessa forma, o sujeito 

poderá se identificar com o outro semelhante. Nesse momento, há a passagem do eu especular 

para o ideal do eu (I (A) ) (Lacan ,1966/1998).  

O  ideal do eu, I(A), é "o lugar de onde o sujeito se vê como amável, (...) é o traço do 

Outro, ou melhor, a insígnia do Outro que situa o eu ideal para o sujeito, i (a), como aquele 

objeto imaginário, amado pelo Outro, com o qual o sujeito se identifica" (Quinet, 2006, p. 

205). O ideal do eu (I (A) ) é o outro enquanto falante, e funciona como intermédio da relação 

simbólica entre os humanos. Pode-se, assim, entender que o Eu Ideal está no plano 
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imaginário, enquanto o Ideal do Eu, no plano simbólico (Lacan, 1953-54/2009). No entanto, 

um depende do outro, "a regulação do imaginário depende da relação simbólica entre os seres 

humanos" (Lacan, 1953-54/2009, p.187). 

 No 2º andar do grafo, (Grafo do desejo 3), há a relação com o "Outro, na medida em 

que há apelo ao Outro como presença, presença sobre fundo de ausência" (Lacan, 1958-

59/2016, p.23). É nesse ponto que há o encontro com o desejo, desejo que, inicialmente, é do 

Outro, na medida que traz a inscrição da falta no Outro $(A) (Quinet, 2000). O desejo se 

relaciona com a demanda, que é a própria cadeia significante dirigida ao Outro (A), lugar de 

onde é emitida a própria mensagem do sujeito de forma invertida, o significante do Outro 

(Quinet, 2000). 

 

Figura 5: Grafo do desejo 3 

 

Fonte: Lacan (1966/1998, p.831) 

  

 O acesso ao desejo se dá a partir da demanda, já que esse se localiza "além e para 

aquém da demanda" (Quinet, 2000, p.97). A demanda ($<>D) é sempre castrada. O 

significante que falta no Outro é evidenciado $(Ⱥ), é o furo do simbólico que aparece como a 

castração (Lacan, 1958-59/2016). Na medida que a demanda, dirigida ao Outro, não é 

respondida, já que não se trata de Outro absoluto, abre-se "a questão do desejo e a passagem 
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ao nível do inconsciente pulsional" (Quinet, 2000, p.97). Como pode ser observada na relação 

$(Ⱥ) -» $<>D (Lacan, 1958-59/2016).  

  É  a partir do Outro (A) que podem ser formuladas as questões da existência, como 

Che voi? Que quer você? Quem sou eu no desejo do Outro?”, como mostra o grafo 4. Na 

busca dessas respostas, o sujeito se depara com um Outro não mais absoluto, mas sim faltante, 

atravessado pela castração, exigindo-lhe uma perda de gozo. O sujeito se defende da castração 

construindo sua fantasia ($<>a) e seus sintomas (A) (Lacan, 1958-59/2016). O desejo só pode 

ser regulado a partir da fantasia (Lacan, 1966/1998) e é "uma defesa contra a demanda do 

Outro" (Quintet, 2000, p.97). É a fantasia que permite "fazer frente a seu desamparo na sua 

relação com o desejo do Outro" (Lacan, 1958-59/2016, p.27). 

 

Figura 6: Grafo do desejo 4 

 

Fonte: Lacan (1966/1998, p.829) 

 

 Pode-se, então, pensar que, a cada perda, o sujeito é remetido à castração, à perda 

originária, havendo a suspensão do desejo. Quando o "Ideal desmorona" (Lacan, 1962-

63/2005, p. 363), o enlutado se depara com a perda daquele que servia de sustentáculo para o 

seu eu ideal.  
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 Quinet (2006) acentua que essa perda do ideal provoca dor, mas também, prazer, 

referindo-se àquilo que Freud anuncia em Além do Princípio do Prazer, e Lacan vai definir 

como gozo. A dor aparece diante de um excesso de gozo, de um gozo "inadequado para o 

sujeito" (Quinet, 2006, p.173) e diante da perda daquilo que "escamoteava a castração" 

(p.173).  

   Como a libido retorna para o eu, o enlutado pode se apresentar entristecido. Quinet 

(2002b) afirma que a tristeza, presente no luto, é sinal de que o desejo se encontra extraviado, 

pois a "tristeza está do lado do gozo, enquanto o desejo está do lado do inconsciente" (Quinet, 

2006, p.181).  Para o autor, Freud defende que "o sujeito se entristece quando essa falta se 

articula com a nostalgia e a saudade do Pai" (Quinet, 2002b, p.11). Quando a falta é exposta, 

o sujeito se depara com o real, sendo convocado a lidar com a falta estruturante, e pode passar 

a ocupar o lugar de objeto de gozo na fantasia (Quinet, 2002b).  

Essa falta, que aparece no luto, é a mesma, manifestada em outra vertente, que aparece 

no desejo, já que é necessário que haja sujeito dividido, "que ele seja constituído enquanto 

objeto" (Lacan, 1962-63/ 2005, p. 303), para que haja luto. A culpa aparece quando o sujeito 

cede de seu desejo, transformando a falta em falta moral (Quinet, 2002c, p.95). Lacan (1962-

63/2005) explica a culpabilidade que, comumente, aparece nos enlutados da seguinte forma: 

Só nos enlutamos de quem possamos dizer a nós mesmos: eu era a sua falta. O que 

damos no amor é, essencialmente, aquilo que não temos, e quando isso que não temos 

volta para nós, com certeza há uma regressão e, ao mesmo tempo, uma revelação 

daquilo em que faltamos para com essa pessoa, para representar essa falta. Mas aqui, 

em razão do caráter irredutível do desconhecimento concernente à falta, esse 

desconhecimento simplesmente se inverte, ou seja, a função que tínhamos de ser sua 

falta, cremos agora poder traduzi-la em havermos faltado para com ela - quando era 

justamente nisso que lhe éramos preciosos e indispensáveis (Lacan, 1962-63/2005, 

p.156). 

 

 Para Lacan (1962-63/ 2005), não há luto diante de uma perda qualquer, somente 

aquela que provoca um "rombo no real" (Lacan, 1962-63/2005, p. 356) é capaz de enlutar um 

sujeito. No entanto, é preciso lembrar que Freud (1913/1996) já dizia que "em quase todos os 

casos em que existe uma intensa ligação emocional com uma pessoa em particular, 

descobrimos que, por trás do terno amor, há uma hostilidade oculta no inconsciente" 

(Freud,1913/1996, p.48). 

  Essa ambivalência fundamental, que se acentua diante da perda do ente querido, 

colabora pra o sentimento de culpa (Leader, 2014) e, quanto mais houver sentimentos 

ambivalentes, mais haverá a possibilidade do luto se tornar patológico (Freud, 1923/1996). 
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Pode-se pensar que a angústia pode aparecer quando, diante da perda do objeto amado, há um 

encontro com o gozo inadequado (Besset, 2007). 

 A saudade do objeto perdido, para Násio (2007), é vivenciada com amor, desejo e 

gozo. Por mais que a lembrança do falecido possa trazer sofrimento ao enlutado e ser 

vivenciada com dor, é possível que o sujeito também goze dessa dor, ao ofertá-la como 

homenagem, "uma prova de amor" (Násio, 2007, p.50), ao morto. É, mantendo a lembrança 

do falecido, mesmo que dolorosa, que se mantém contato com o objeto que não existe mais.  

 Diferente do que muitos acreditam, não é somente o elo amoroso que torna difícil o 

desligamento do objeto perdido, mas exatamente essa ambivalência entre amor e ódio que 

marca a relação com o objeto (Leader, 2014). Na hipótese de Leader (2014), o que deixa o 

sujeito sem ânimo, no processo de luto, é essa tentativa de separação do amor e do ódio, 

fazendo surgir um conflito reprimido no inconsciente. É possível observar que há sujeitos 

enlutados que possuem uma fixação em um gozo desmedido, que pode fazê-los cederem à 

morte. Nesses casos, para Carvalho (2014b), é possível pensar na chamada depressão. Essa 

configura o excesso, a fixação no gozo, enquanto a angústia remete à angústia de castração, à 

causa do desejo.  

 No trabalho esperado do luto, o analista deve estar advertido que a tristeza é um 

extravio do desejo e está no campo do gozo. O dever ético da psicanálise consiste em se 

orientar pelo inconsciente, consiste em "saber quais são as cadeias significantes, os 

significantes primordiais que determinam  no sujeito suas ações, suas fantasias, seus sintomas, 

ou seja, as vias por onde corre seu desejo" (Quinet, 2006, p. 179). O analista, assim como não 

deve ceder ao desejo, não deve ceder ao gozo, já que ambos – desejo e gozo – se orientam 

pelo mesmo objeto inacessível (Gerbase, 2007).   

 Gerbase (2007) retoma o gozo como uma posição ética e propõe que a análise possa 

possibilitar, ao sujeito, rever suas modalidades de gozo, sem que o tome como algo 

indesejável. O analista precisa estar advertido e promover o bem-dizer do desejo e do gozo do 

analisando, podendo, dessa forma, fazer com que ele encontre a causa do seu desejo 

(Carvalho, 2014b). 
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5.4 O trabalho do luto e o trabalho analítico 

 

A morte surge como aquilo que rompe com o curso de vida do sujeito e dos que estão 

à sua volta, mas é importante destacar que a morte, para a psicanálise, não é a mesma 

concebida pela medicina.  Para a psicanálise, é a morte de um corpo habitado por um sujeito 

de linguagem e, portanto, tem repercussões simbólicas para quem está morrendo e para quem 

permanece vivo. Todavia, as pessoas só têm acesso à morte do outro, e não a sua própria 

morte, como Lacan (1958-59/2016) afirma:   

A dimensão propriamente intolerável que se oferece à experiência humana não é a experiência 

de nossa própria morte, que ninguém tem, mas a da morte de um outro, quando ele é para nós 

um ser essencial (Lacan,1958-59/2016, p.360). 

 

O luto não pode ser confundido com um evento estressor
9
 (Oliveira, 2017), como o 

DSM V (APA, 2013) assim propôs. Luto e perda não são as mesmas coisas. O luto não é um 

processo automático diante da perda.  O luto é um trabalho psíquico de elaboração da perda, 

como reafirma Birman (2006), de "um objeto que é crucial para o sujeito" (p.398).  É 

importante lembrar que Freud (1917/1996) já defendia que o luto não se tratava de uma 

patologia e, portanto, não necessitava, necessariamente, de tratamento ou intervenção, mas, 

sim, de tempo para sua elaboração.   

 No trabalho esperado do luto, para Freud (1917/1996, 1926/1996), com o tempo, o 

teste da realidade passa a convocar o desligamento libidinal do objeto perdido, mas esse 

desligamento é doloroso e o sujeito, muitas vezes, faz o movimento contrário e hipercatexiza 

a ligação com o objeto perdido, através das suas recordações. Não só as memórias dos 

momentos vividos com o ente se tornam presentes, mas os momentos que não puderam ser 

vividos também. É como se o mundo agora abrigasse "um espaço vazio" (Leader, 2011, p.34) 

e evocasse o objeto perdido. 

O furo no real que o luto provoca, como defende Lacan (1962-63/2005), passa por 

uma imaginarização de uma vida que não foi cumprida, que deixou projetos a serem 

realizados. Por isso, Allouch (2004) afirma que "quanto menos tiver vivido, segundo o 

enlutado, aquele que acaba de morrer, mais sua vida terá, a seus olhos, permanecido uma vida 

potencial, mais assustador será seu luto, mais necessária será essa convocação simbólica" (p. 

347). Isso não tem a ver apenas com a idade do falecido, tem a ver com o que se espera desse 

ente que faleceu. No entanto, para Allouch (2004), a morte de um filho é "uma perda radical" 

                                                                 

9
 Ver discussão na seção "5.3 O luto pode se tornar patológico?" 
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(p.346) ao implicar, além da perda de um ser amado, a perda do que ele poderia ser 

potencialmente e que nunca se terá acesso. 

Sendo assim, pode-se pensar que, paradoxalmente, o trabalho inicial do luto se propõe 

a "manter e sustentar todos esses vínculos de detalhes, na verdade, a fim de reestabelecer a 

ligação com o verdadeiro objeto da relação, o objeto mascarado, o objeto a, para o qual, 

posteriormente, será possível dar um substituto" (Lacan, 1962-63/2005, p.363). Freud 

(1917/1996) já lembrava que abandonar uma posição libidinal não se fazia de bom grado.  

Lacan (1962-63/2005) recorda que, para Freud, o trabalho do luto consistiria em: 

Consumar pela segunda vez a perda do objeto amado, provocada pelo acidente do destino. E 

Deus sabe o quanto ele insiste, justificadamente, no espaço detalhado, minucioso, da 

rememoração de tudo o que foi vivido da ligação com o objeto amado (Lacan, 1962-63/ 2005, 

p.363). 

 

Birman (2006) propõe três temporalidades para o trabalho do luto. A primeira é 

marcada pelo "violento impacto psíquico da perda" (p. 398), pode-se dizer que essa se 

localiza no campo do real. A segunda se dá no campo imaginário, o sujeito se confronta com a 

perda e pode aceitá-la ou recusá-la. Para o autor, esse movimento tem relação com a culpa 

que o sujeito assume ou não diante da perda. A terceira temporalidade está no campo 

simbólico, o sujeito deve ressignificar a perda do objeto. O luto fracassa, para Berta (2007), 

quando o enlutado não pode estruturar novamente o enquadre simbólico, imaginário e real, 

diante do objeto perdido. 

Articulando os registros Real-Simbólico-Imaginário com o trabalho do luto, pode-se 

destacar que Lacan (1962-63/ 2005) diferencia o luto da psicose, ao dizer que, nessa, o que foi 

rechaçado no simbólico reaparece no real; já no luto, a perda provoca um buraco no real e 

convoca o simbólico, já que é projetado o significante faltante. Tal significante é essencial à 

"estrutura do Outro, aquele cuja ausência torna o Outro impotente para nos dar nossa resposta. 

Esse significante, só podemos pagá-lo com nossa carne e nosso sangue" (Lacan,1962-

63/2005, p.360).  

Diante da perda, o sujeito se defronta como uma desorganização do seu sistema de 

significantes e, inicialmente, esse é insuficiente para preencher o buraco causado no real. Por 

isso, Carvalho (2014a) lembra que "o elemento simbólico convocado no luto será sempre o 

significante fálico" (p.124) e o luto se conclui quando o sujeito acessa a "posição desejante a 

partir do sacrifício desse falo simbólico" (p.124).  

Nesse ponto, poderia ser questionado se, de fato, o luto é um trabalho psíquico que se 

finda. Dunker (2017b), inclusive, afirma que a teoria freudiana sobre o luto não deixa claro 
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quando o luto se encerra. Esse dilema é discutido por diversos psicanalistas, como será 

exposto nos próximos parágrafos.  

Sabe-se que, em Freud (1917/1996), o luto, ao se concluir, deixa o ego novamente 

livre para um novo investimento.  No entanto, Allouch (2004), por exemplo, considerou 

"romântica" essa ideia de Freud de que, quando o trabalho do luto se conclui, o enlutado 

encontra um outro objeto de amor para substituir o perdido. Por outro lado, Ambertín (2005) 

recorreu aos escritos de Freud, em suas obras e em suas cartas, para, a partir do próprio Freud, 

sustentar o argumento de que o luto deixa um enigma incurável no sujeito. Dunker (2017b) 

também compartilha dessa ideia ao dizer que o luto guarda algo de interminável em si mesmo.  

 Na Conferência de 8 de julho 1953, na Sociedade Francesa de Psicanálise, Lacan 

(1953/2005) expõe que o sujeito tenta "rodear o cadáver de algo que constitui uma sepultura, 

de manter o fato que "isso durou"" (p.36), pois o símbolo do objeto é o "objeto aí”, é assim 

que é possível separar o objeto dele mesmo, ao tempo que se torna possível mantê-lo sempre à 

disposição. 

 Talvez a ideia de Birman (2006), quanto à identificação com um traço do morto ao fim 

do luto, possa ajudar a pensar o que seria a conclusão desse trabalho psíquico. Birman (2006) 

chama de gramática da perda, o que Freud denominou de trabalho do luto, e regula esse 

processo em três registros psíquicos: a incorporação, a introjeção e a identificação do objeto 

perdido no psiquismo.  

 Inicialmente, o objeto é incorporado no corpo do sujeito e, em seguida, introjetado no 

psiquismo sob a forma de imagem. Até aqui, o sujeito e o objeto se confundem, o sujeito não 

admite a perda já que há uma inscrição imaginária do objeto perdido. Birman (2006) afirma 

que o sujeito "permanece na condição de morto-vivo, como um morto sem sepultura" (p.400). 

É, com a identificação a um traço, que o trabalho do luto poderá ser concluído.  Ao 

reconhecer, de fato, a perda, o sujeito se identifica apenas com uma marca, um traço do objeto 

perdido que é inscrito como um símbolo no inconsciente. O sujeito não é mais o objeto 

perdido, mas detém um traço desse. Assim, esse processo consistiria em uma criação 

simbólica que transformaria as perdas em ganhos simbólicos (Birman, 2006).  

 A identificação, para Freud (1917/1996), é "uma etapa preliminar da escolha objetal, 

que é a primeira forma – e um forma expressa de maneira ambivalente – pela qual o ego 

escolhe um objeto"(p.255).  Para Lacan (1961-62/2003), a identificação é com o estatuto do 

significante, tem a ver com a relação que o sujeito estabelece com o significante e, portanto, 

com o traço unário. O objeto perdido deixa um rastro, que, por sua vez, ao ser apagado, deixa 
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um traço. Um traço é "marca, letra, signo da existência de um objeto" (Carvalho, 2017, p.73). 

O apagamento do traço produz a inscrição do significante.    

 Pinho e Rosa (2014), partindo da leitura de Allouch (2004), citam que uma forma 

contemporânea de lidar com o luto de um ente querido tem sido tatuar o próprio corpo, 

fazendo uma inscrição na pele que, ao ser exposta, é endereçada ao outro, ao deciframento do 

outro, e pode, até mesmo, convocar o sujeito a uma identificação àquela marca, assim como, 

com o traço unário.  

 Para Fédida (2009), é necessário que um fragmento do morto seja transformado em 

relíquia, pois, ao sacralizar alguma lembrança desse, é possível permitir o seu esquecimento. 

Allouch (2004) defende que o luto exige um sacrifício. É como se o morto e o enlutado "cada 

um tivesse consigo um pedaço do outro, não um pedaço qualquer, mas um pedaço que lhe 

importasse, um pedaço libidinalizado, um pedaço em que o desejo estaria comprometido" 

(p.384).  

 É, com a morte, que o enlutado reconhece esse pedaço de si que compartilhava com o 

outro, pois, antes dessa, era difícil, até mesmo, distinguir se tratavam-se de dois pedaços ou de 

apenas um. O morto reivindica o sacrifício desse pedaço e, só assim, a condição desejante 

pode aparecer de novo. Enquanto não há esse sacrifício, "o estatuto desse pedaço de si 

permanece flutuante (daí por que evocamos, a esse respeito, o espaço transicional). Pertence 

ele ao enlutado? Ao morto?" (Allouch, 2004, p. 350). 

O luto só é efetuado quando há esse sacrifício de um pedaço de si. A perda de 1 (um 

pequeno pedaço de si) não se realiza sem a do pequeno a, como pode ser visto na fórmula 

proposta por Allouch (2004, p.285):  

 

$      - (1 + a) 

 

 Entretanto, Dunker (2017b), a partir de Freud, compreende que, quando a libido passa 

a ser retirada do objeto perdido, não se trata do fim do luto, mas o início do processo de 

elaboração da perda. Para ele, o luto é reeditado a cada perda, pois as perdas se conectam 

simbolicamente e imaginariamente. Dunker (2017b) acredita ser problemático pensar o 

término do luto a partir da substituição e enriquecimento com o objeto perdido, pois isso 

implicaria dizer que o luto termina quando se integra a lutos anteriores. Para o autor, pensar 
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numa nova apropriação do tempo do objeto, como também propôs Kehl (2015), é mais 

adequado para se pensar o término do luto.   

 Para Kehl (2015), o tempo exigido pelo luto vai além do cronológico e tem a ver com 

a reconstrução de uma nova temporalidade psíquica, que englobe as "novas modalidades de 

ausência e presença do objeto e suas representações" (p.206). O momento decisivo do luto 

acontece quando o enlutado sai de uma posição passiva, a de que foi abandonado, para uma 

posição ativa, aquele que pode abandonar quem o abandonou (Kehl, 2015). 

Como pôde ser visto, ainda não há consenso, nem mesmo na psicanálise, sobre o que 

seria o término de um luto. Sabe-se que a morte provoca uma ruptura do limite entre eu e 

outro e, psiquicamente, o enlutado deverá reconstruir um novo limite (Nasio, 2007, p.47). 

Dessa forma, o essencial, para a concretização do trabalho do luto, não consiste em apagar as 

lembranças do falecido definitivamente, mas sim fazer coexistir um amor pelo falecido com a 

possibilidade de um novo amor. O enlutado deve aprender a amar o falecido sem a sua 

presença viva.  

Neste ponto, é necessário questionar também o que seria um luto complexo ou então: 

por que um luto pode se complicar? 

 Lacan (1962-63/2005) aponta o que seria problemático no trabalho do luto: o desejo 

não se prenderia ao objeto a, mas à imagem do objeto, tratar-se-ia de uma relação imaginária 

alienante. Seria o "amor congelado em torno da imagem do objeto" (Násio, 2007, p.51), uma 

cristalização da representação psíquica do falecido, em uma tentativa de trazê-lo de volta. 

Quando Lacan (1962-63/2005) diz que só é possível se enlutar diante de alguém que 

possamos dizer "eu era a sua falta" (p. 156), ele está marcando que se trata da perda de um 

lugar onde o sujeito se imaginava amado, ou seja, o desmoronamento do eu ideal (i(a)). É 

preciso lembrar que o eu ideal, i (a), está no plano imaginário e é sustentado pelo ideal do eu, 

I(A), que está no plano simbólico e carrega, em si, a insígnia do Outro com o qual o sujeito se 

identifica (Quinet, 2006, p. 205). O luto, para Lacan (1962-63/2005), consiste em manter os 

laços do objeto, enquanto I i (a), e o seu término "é a redução de I i(a) à (a)" (Lacan, 1962-

63/2005, p.157). 

 Para Birman (2006), tanto na melancolia, quanto em um luto patológico, o sujeito 

ficaria nos dois primeiros tempos da elaboração psíquica – na incorporação e introjeção do 

objeto perdido – ou seja, não haveria a identificação com o traço do morto, que permitisse 

reconhecê-lo como perdido. Como não há simbolização da sua perda, o enlutado faz, desse 

objeto, um morto-vivo na sua economia psíquica, um morto sem sepultura, estabelecendo, 
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com o mesmo, uma identificação alienante (Birman, 2006). Nesses casos, "o sujeito se 

empobrece simbolicamente, pois não pode transformar a perda real em invenção simbólica" 

(Birman, 2006, p.402). 

Apesar de Freud (1917/1996) propor que, diante de uma perda, o sujeito pode 

desenvolver o luto ou a melancolia, muitos autores (Mendlowicz, 2000, Oliveira, 2014) 

questionam a possibilidade de haver outros destinos, como a de um luto mais complexo por 

exemplo, que não se trataria, necessariamente, de uma melancolia. Esse questionamento é 

importante porque a prática clínica tem demonstrado que há lutos que complicam, mas não é 

pela complexidade e persistência do luto que esses sujeitos enlutados serão melancólicos. Não 

é possível dizer que um luto complicado será um desencadeador de um melancolia, até 

porque, na melancolia, não é necessário estar diante de uma perda real.  

É possível pensar que a perda de um ente querido, em alguns casos, pode fazer com 

que o sujeito apresente sintomas depressivos
10

, inclusive mais persistentes e complexos. 

Desde que o luto passou a ser abordado nos DSM's, mais precisamente a partir do DSM III, já 

havia a sinalização de que o luto poderia ser diagnosticado como depressão maior. Nas 

palavras dos DSM's, o luto poderia ser classificado como complicado se viesse acompanhado, 

entre outros sintomas, por: "sentimentos de desvalia, ideação suicida, problemas de saúde e 

funcionamento interpessoal e laboral pior" (APA, 2013, p. 811). A questão é que, no 

momento em que, no DSM-5, o luto deixa de ser um critério a ser considerado como 

diagnóstico diferencial de um processo depressivo, coloca-se a possibilidade de tomá-lo, 

imediatamente, como patológico, principalmente aqueles processos que se apresentam  mais 

destoantes das exigências sociais e demandam maior tempo.  

O DSM-5 (APA, 2013), para excluir o luto como critério para o diagnóstico 

diferencial do EDM, utilizou-se do argumento de que é impossível precisar, a priori, quanto 

tempo o luto pode perecer. Decerto, não é possível, de antemão, precisar cronologicamente o 

processo do luto.  No entanto, sabe-se que a retirada do critério temporal, para o diagnóstico 

diferencial entre luto e depressão, provoca um efeito reverso. Em vez de considerarem a 

singularidade do processo do luto, abre-se espaço para o diagnóstico precipitado de depressão 

diante dos sintomas apresentados pelo enlutado.  

 Para a psicanálise freudolacaniana, depressão é um termo meramente descritivo 

(Leader, 2011) e que não confere consistência aos fenômenos incluídos nessa categoria 
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 Ver discussão na seção "5.2 Como os DSM's se referem ao Luto?"  
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diagnóstica (Soler, 2002). A depressão se trata de uma constatação clínica (Leguil, 1996), já 

que o que existem são estados depressivos presentes em qualquer estrutura clínica (Quinet, 

2002c, Soler, 2002, Leguil 1996, Leader, 2011, Carvalho, 2014a). Assim como nos estados 

depressivos, o enlutado pode se deparar com a perda daquilo que "antes o sustentava na vida 

em relação ao que ele tinha de fazer e em relação ao que ele tinha de ser ou suportar frente aos 

outros" (Leguil, 1996, p.6). 

Para a psicanálise, depressão também não é sintoma, é uma resposta do sujeito frente 

ao real, caracterizada pela inibição e pela tristeza como afeto (Carvalho, 2014a). Tomar a 

depressividade, presente no luto, como uma doença, nomeada depressão, pode induzir o 

sujeito a se desresponsabilizar quanto às suas escolhas seu desejo e seu gozo (Carvalho, 

2014a).  

 Para pensar o tempo necessário do luto, pode-se recorrer ao que Lacan (1945/1998) 

chamou de tempo lógico
11

. O tempo exigido para a elaboração da perda dependerá 

essencialmente do vínculo que se estabelecia com o objeto perdido, o que torna necessário 

considerar o que Allouch (2004) destaca: "o que a morte torna de definitivamente não 

cumprido no morto, é, portanto, o que ele terá cumprido, ainda que sob essa forma negativa, 

que intervém como que determinando o que será o luto no enlutado" (p. 350).  

  Ao partir do que Lacan (1945/1998) concebe como tempo lógico e fazendo uma 

analogia com a temporalidade presente no processo analítico, Allouch (2004), advertido da 

não generalização do que propõe, afirma que, no percurso do luto, passa-se por um instante de 

ver, de se deparar com a vida não cumprida do falecido, aquilo que não foi possível 

concretizar. Posteriormente, passa-se pelo tempo de compreender, o qual seria o momento 

precisamente do trabalho psíquico do luto, levando o enlutado ao momento de concluir, ou 

seja, à conclusão do que foi possível ser concretizado em vida pelo falecido.  

O trabalho que o enlutado precisará fazer envolve falar do objeto perdido nos mais 

diversos ângulos:  as memórias das vivências com ele, o que foi feito e o que não foi possível 

fazer. Sendo assim, a elaboração psíquica, exigida diante da perda, consiste em um 

movimento de "reordenar e rearrumar, pensar sobre a perda de nosso ente querido 

repetidamente, em situações, poses, humores, lugares e contextos diferentes" (Leader, 2011, 

p.36).  No entanto, em uma sociedade marcada pelo imediatismo, é difícil encontrar, entre 

                                                                 

11
Lacan (1945/1998) discute o problema de lógica no texto "O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada - 

Um novo Sofisma" nos Escritos. 
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familiares e profissionais, quem suporte essa fala repetitiva e, muitas vezes, acompanhada por 

intensa tristeza.  

 Inclusive, Oliveira (2014) defende que, se não há espaço para que o trabalho psíquico 

do luto ocorra, se há uma interrupção, é possível que os destinos do luto sejam em torno do 

adoecimento: "inibir o trabalho do luto pode levar a uma cronificação desse estado e a 

manifestação de condições clínicas patológicas como a "depressão, dores crônicas 

generalizadas, somatizações, de violência psíquica, para citar alguns de seus destinos" 

(Oliveira, 2014, p.96). 

 Muitos autores (Maesso, 2017; Oliveira, 2017; Leader, 2011) têm destacado que é 

necessário uma comunidade que acolha o enlutado e não o tome como objeto de 

medicalização.  Para tal, Allouch (2004) defende que o sacrifício exigido, para a 

concretização do trabalho do luto, só pode ser um ato público, e não apenas "uma operação de 

si a si" (p. 395). Afinal, é muito difícil enterrar um morto sozinho (Fédida, 1999).  Lacan 

(1962-63/2005) afirma que os rituais funerários são recursos simbólicos para lidar com a 

perda. Ele diz que "o trabalho do luto se realiza no nível do logos" (Lacan, 1962-63/2005, 

p.361), mas não deixa de reconhecer a importância da comunidade como suporte para esse 

processo.  

 Sabe-se que há lutos complexos e persistentes, mas por que tais lutos se complicam? 

De antemão, é possível afirmar que o luto não deveria ser considerado como um problema, já 

que é, exatamente, o recurso psíquico que o sujeito tem para lidar com a dor da perda. É 

preciso compreender a psicodinâmica envolvida no luto, caso contrário, esse facilmente será 

incluído na categoria dos transtornos depressivos.  Se o luto for pensado a partir de um 

desajuste neuroquímico e o tratamento ofertado de antemão, como propõe o DSM-5, for a 

terapia medicamentosa, ele será concebido como um sintoma médico a ser abolido.  

 A psicanálise produz um "efeito antidepressivo" (Carvalho, 2014a, p.46), a partir da 

palavra e ao propor outra temporalidade psíquica.  De alguma forma, a "lentidão" (Leguil, 

1996), presente nos estados depressivos, ou a "recusa" (Kehl, 2015) do enlutado em 

acompanhar o tempo dos outros, compactua com a experiência da psicanálise que visa a 

singularidade.  

 Sendo assim, diante de um "contexto social onde os laços se encontram ameaçados 

pela hegemonização de um mercado que foraclui o sujeito e promove a instrumentalização 

das individualidades" (Martínez, 2018, p.62), o trabalho analítico, no luto, propõe ao sujeito, 
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como saída do gozo mortífero, o bem dizer do seu desejo. Isso pode fazer com que o sujeito, 

ao se confrontar com a dor de existir, faça da "falta que dói a falta constitutiva do desejo" 

(Quinet, 2002c, p. 91). A alternativa, para o sujeito se livrar da dor da perda, não é a 

suspensão do desejo, não é compactuar com a pulsão de morte, o retorno ao inanimado, mas, 

sim, fazer instaurar o desejo de saber (Quinet, 2002c). Esse manejo clínico implica em se 

orientar pelo Inconsciente, identificando os significantes primordiais que determinam e 

orientam o sujeito em sua fantasia e em seus sintomas (Quinet, 2006). 
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6.0 JANAÍNA DIANTE DA MORTE COMO ADVENTO DO REAL: 

IDENTIFICAÇÃO, TRABALHO DO INCONSCIENTE E DEMANDA DE ANÁLISE. 

 

  Nesta seção, será abordado o caso de Janaína. Única mulher, entre vários irmãos 

homens, que perdeu a mãe após poucos dias de hospitalização na UTI, diante de uma doença 

recém diagnosticada. Inicialmente, através das construções em análise, são discutidos os 

processos inconscientes desvelados pelo trabalho do luto, como a identificação ao objeto 

perdido, a alienação e a separação em curso, a culpabilidade e a ambivalência, a reedição de 

lutos anteriores, entre outros. Em seguida, é discutido o trabalho onírico, tão presente no caso 

de Janaína, demonstrando que o luto implica em um trabalho psíquico e envolve processos 

inconscientes. Por fim, discutiu-se o que fez do luto de Janaína uma demanda de análise, e, a 

partir de um trabalho analítico em curso e dos efeitos de uma psicanálise, abordou-se questões 

em torno da relação estabelecida com o objeto perdido, a complexidade presente no luto e os 

manejos transferenciais.  

 

6.1 O luto na cena analítica: entre a alienação e a separação  

 Janaína, ao falar da morte da mãe, chorava alto e compulsivamente. Dizia ter perdido 

seu "porto seguro", aquela com a qual sempre pôde contar ao longo da vida, seja quanto às 

questões "morais", quanto às "financeiras". O choro era algo que marcava os atendimentos. 

Esse aparecia como aquilo que escapava, irrompia de forma estrondosa, deixando-a muitas 

vezes sem conseguir prosseguir no seu discurso. Interessante também perceber que o choro, 

algumas vezes, escapava quando o seu discurso tocava em algo que remetia à mãe. 

Soluçando, ela mesma dizia que se controlava para não chorar, que queria parecer "forte" 

diante das pessoas, mas não estava conseguindo.  

 A culpa também marcava a lida de Janaína com a perda da mãe.  Janaína se culpava 

por não tê-la socorrido antes, por não tê-la ajudado a "viver mais para si". Mostrava-se 

inconformada pelo fato de a mãe ter morrido tão jovem e  ter seus planos interrompidos. No 

campo profissional, percebia-se desalojada por não poder contar mais com sua mãe. Hesitava 

em dar prosseguimento aos planos desenhados antes da morte dela, pois passara a se enxergar 

aquém.  

   A mãe de Janaína - que será chamada de Jane diante da semelhança dos nomes - 

morreu após poucos dias de hospitalização. Jane chegou a Unidade de Terapia Intensiva já 
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intubada, sedada, com um quadro clínico grave decorrente do agravamento de uma doença 

recém diagnosticada. Desde o primeiro contato com Janaína, após a realização de um grupo 

com familiares na UTI, no qual seu irmão participou, foi possível observar que ela parecia 

ocupar o lugar daquela que tomava as decisões familiares. Janaína e os irmão estavam 

nervosos diante da gravidade clínica da mãe e foi necessário mediar um conflito que se 

iniciava, já que Janaína defendia que somente os filhos deveriam visitá-la na UTI e os irmãos 

discordavam disso. 

 Ainda durante o velório da mãe, Janaína escutou que, a partir de então, ela era "a única 

mulher e deveria tomar conta dos meninos" (referindo-se aos irmãos de Janaína). Janaína 

ouviu essa frase de diversos conhecidos e ao longo de todo o ano, após a morte da genitora. 

De um dos seus irmãos, escutou que ficara "no lugar da mãe para dar conselhos, escutar". 

Familiares e amigos também passaram a esperar que Janaína assumisse a falta deixada pela 

morte da mãe, contando com ela, muitas vezes, como contavam com a sua mãe. Essas 

expectativas causavam certo incômodo a Janaína, o que a fazia evadir da cena quando 

percebia que os familiares a esperavam para assumir alguma atividade, como comumente 

faziam com a mãe. 

 Sendo a única filha mulher, Janaína ocupava um lugar diferenciado na família. Ela 

trazia, em seu discurso, marcas desse lugar que lhe foi destinado desde o nascimento. Janaína 

era a única mulher entre vários irmãos homens. Relatos sobre sua origem apareciam em 

algumas sessões, sempre deixando transparecer o pleno gozo que a tomava. Ela contava que a 

mãe desejava muito ter uma filha mulher, e, como "naquela época não era possível saber o 

sexo da criança" de antemão, sua mãe foi tendo filhos até ela nascer. Seu nascimento foi 

marcado pela alegria e pelas comemorações dos seus pais e seus irmãos, quando, na hora do 

parto, souberam que viria uma mulher. 

 Na infância, seus irmãos e sua mãe não a "deixavam fazer nada" e a superprotegiam. 

Enquanto os irmãos dividiam  um único quarto, ela habitava um cômodo exclusivo. Achava 

que a mãe possuía "várias fantasias em relação à filha mulher", mas seu quarto "não tinha 

nada de menina". Ao se tornar adulta, Janaína era aquela que tomava as decisões na família e 

era também, pelos irmãos, responsabilizada pelos cuidados com a mãe.    

 Chama a atenção também que, por mais que seu nome se aproximasse muito do da 

mãe, a escolha tenha se dado - segundo ela - pelo pai que prometera a uma pessoa que daria o 

seu nome quando tivesse uma filha mulher. Lacan (1961-62/2003, p.83) destaca a importância 

do nome próprio e afirma que todo analista não deve ser indiferente a como se chama seu 
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paciente. Para Soler (2012), diferente do patronímico, os sobrenomes herdados quase que 

automaticamente dos pais, o nome próprio é um significante que demanda sentido e tem por 

função se juntar ao patronímico para ampliar o poder de identificador do sujeito. No entanto, 

Soler (2012) afirma que ele é insuficiente para "identificar um indivíduo e apenas um" 

(p.103), pois  próprio, inicialmente, ele  não o é, ele vem do outro. O nome próprio é 

escolhido pelo outro e carrega "o estigma do desejo do Outro para com o recém-chegado, um 

significado do Outro (s(A)) que traz o rastro de seus sonhos, de suas expectativas" (Soler, 

2012, p102). É necessário um movimento do sujeito para singularizar esta nomeação que vem 

do Outro.  

  Thamer (2017) recorda que a questão constitutiva do sujeito não é quem sou eu, mas 

sim "que sou eu?", o que eu sou no desejo do Outro? o que o Outro quer de mim? A este 

enigma, o sujeito responde com a fantasia: "o sujeito constrói um cenário que é uma versão 

daquilo  que, supostamente, o Outro quer dele. O sujeito supõe, assim, um gozo a este Outro, 

um gozo ao qual ele responde enquanto objeto" (Thamer, 2017,  p.24).  Sabe-se que essa 

questão que aponta a existência de um outro desejante não está posta, pois para advir como 

sujeito é necessário passar pelos processos de causação: alienação e separação. No entanto, 

estas operações não se restringem ao momento de constituição do sujeito, pois durante toda a 

sua existência, o sujeito oscila entre a alienação e a separação do Outro. 

 É possível notar que Janaína, em seu processo de luto, narrava exatamente essa 

oscilação entre alienação e separação do objeto materno. O processo analítico colocou em 

questão suas identificações com esses "significantes cristalizados" (Thamer, 2017) em torno 

da figura materna. Janaína, ao ocupar um lugar diferenciado diante da sua família, era também 

responsabilizada pelos cuidados e pelo o que acontecia à mãe. Por mais que ela respondesse 

às interpelações dos irmãos, pontuando que a mãe também possuía outros filhos, 

"internamente" ela acreditava que era a filha que deveria cuidar da mãe, "que ninguém 

cuidaria dela como ela mesma". 

  Era possível observar que Janaína se encontrava em uma identificação alienante com 

a mãe. Não como na psicose, na qual a relação especular a–a' é imediata, sem intermédio do 

simbólico (Lacan, 1955-56/2008). A identificação alienante, neste caso, diz respeito às 

identificações simbólicas e imaginárias. O sujeito toma emprestado do outro traços que 

ajudam definir quem ele é. Do pequeno outro, ele toma imagens, e do grande Outro, 

significantes. Os significantes privilegiados no discurso do sujeito são seus S1 (Thamer, 

2017). Portanto, perder a mãe é para Janaína perder também algo que diz respeito a si mesmo, 



93 

 

como afirma Oliveira (2014): " a ligação narcísica que o sujeito estabelece, pela via do amor, 

com o objeto promove, no luto, sem que o sujeito o saiba, uma perda de um algo de si - que  

contém em última instância, a falta que causava o desejo - na subjetividade de um outro" (p. 

104). 

 Janaína também trazia indício de que vinha em um processo de separação simbólica da 

mãe, corroborando a separação física que também vinha tentando sustentar. Com o 

casamento, ela foi morar em outra cidade. Na verdade,  morar em outra cidade tornou possível 

o casamento entre e ela seu marido, já que ambos queriam se manter vivendo próximos das 

próprias mães. No início, foi difícil porque "a mãe era viva e ela queria ficar com a mãe" e 

isso era motivo de brigas entre o casal. Com a morte da mãe, dizia ser muito difícil voltar para 

essa cidade, pois só a mãe a "prendia neste lugar". 

 A morte repentina da mãe, hospitalizada por menos de uma semana, não respeitou o 

tempo do sujeito e lhe provocou uma separação abrupta, convocando Janaína à elaboração. 

Pode-se dizer que a morte surgiu como um advento do real, que acelerou um processo de 

separação que estava em curso. Como foi visto
12

, a separação em questão no luto tem a ver 

com a imagem do objeto, como diz Lacan (1962-63/2005), ou com o envelope narcísico que 

envolve o objeto, como nomeia Leader ( 2011, p.139).       

  Por mais que Freud (1917/1996) tenha, inicialmente, falado que no luto a perda seria 

real e a inibição, decorrente deste processo, seria explicada pela própria perda, alguns autores 

como Leader (2011) e Oliveira (2014),  por exemplo, defendem que há algo de inconsciente 

também na perda que desencadeia um processo de luto. Oliveira (2014) destaca que a 

dimensão inconsciente do luto se situa na relação imaginária, que o enlutado estabelecia com 

o objeto perdido, levando-o a uma perda, inconsciente, de algo de si mesmo com a morte do 

outro. Por isso, Allouch (2004) afirma que é preciso sacrificar o pedaço de si que foi levado 

pela morte do ente, para que haja de novo a ascensão desejante.  

 Pode-se dizer, assim, que Janaína, diante da morte, sabia que não mais possuía  a mãe, 

mas não o que perdeu com a morte dessa. Com  as construções em análise, ela pôde se 

aproximar do que constituiu essa perda. A morte da sua genitora atualizou a questão 

constitutiva: o que o Outro quer de mim? O que Janaína era no desejo da mãe? O fato de sua 

mãe, já adoecida, dizer para não chamar sua filha, para não incomodá-la, fez surgir uma 

incógnita para Janaína que durante as sessões  passou a especular,  buscando explicações para 

                                                                 

12
 Ver seção "5.3 O trabalho do luto e o trabalho analítico". 
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tal pedido. No entanto, Janaína  havia casado, construído uma nova  família e estava morando 

em uma nova cidade. Era esperado, portanto, que a mãe, que residia próximo a outros 

familiares, não a buscasse de imediato.  Contudo, diante da morte da mãe, Janaína não 

sustentou o movimento que vinha fazendo de separação e sucumbiu. 

  Separar-se exigia uma retirada da libido da identificação com a representação de 

mulher que  orientava Janaína até então. Neste sentido, Lacan (1962-3/2005) pontua como 

problemático no luto a identificação não com o objeto causa de desejo, mas  com a imagem 

do objeto, um objeto idealizado. Quando há morte desse objeto, que sustentava o seu eu ideal, 

é possível que haja a suspensão do desejo, e esse objeto pode permanecer na economia 

psíquica, afirma Birman (2006), como um "morto-vivo" (p.400). Pode-se pensar em Janaína 

numa tentativa de se fazer mulher pela mãe, agora, uma "morta-viva". 

 Era necessária a elaboração dessa perda para que, de fato, a figura materna fosse 

enterrada simbolicamente. Em algumas sessões, Janaína voltava à cena do adoecimento, 

hospitalização e morte da mãe para dizer o quanto se sentia "magoada" com o fato de não 

terem falado com ela antes sobre o estado de saúde da mãe. Ela sempre marcava que não 

sabia como seria se  não ligassem pra ela naquele dia, se só deixassem pra ligar quando sua 

mãe tivesse morrido. "Não suportaria", afirmava ela. Se já se sentia assim, "culpada", imagina 

se soubesse apenas quando "não pudesse fazer mais nada". "Não perdoaria  ninguém, não 

falaria com ninguém, não consideraria mais ninguém", se ligassem para ela somente quando 

fossem enterrar a mãe. 

 A psicóloga, orientada pela psicanálise, intervinha no discurso repetitivo de Janaína 

em torno da cena de adoecimento, hospitalização e morte da mãe, de modo a relativizar a 

"culpa" que ela expressava de não ter socorrido a genitora anteriormente, e questionava se os 

outros filhos não perceberam que a mãe precisava de ajuda, já que moravam mais perto dela.  

Isso a fazia se questionar se o primo adolescente, "disperso" como era, havia percebido que a 

situação era grave, por que os adultos não perceberam? Por mais que, em alguns momentos, 

ela relativizasse a responsabilidade pela morte da mãe, ela voltava a se perguntar por que os 

familiares não falaram com ela antes. Dizia sentir "raiva" e que essa raiva estava se 

transformando em "culpa".  

 A culpabilidade apresentada pelo enlutado pode ser lida como uma transposição do 

lugar de ser a falta do outro para ter faltado com o outro. Como pode ser visto ao longo deste 

trabalho, para Lacan (1962-63/2005), só é possível se enlutar "de quem possamos dizer a nós 

mesmo: eu era a sua falta"(Lacan, 1962-63/2005, p.156).  A morte desaloja exatamente este 
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lugar que o enlutado se via como "precioso e indispensável" (Lacan, 1962-63/2005), para o 

outro, fazendo-o se questionar: "pode o outro me perder?" (p.156).  

 Kehl (2015) defende que a  ambivalência amorosa, característica da relação com o 

objeto, pode produzir "um sentimento inconsciente de culpa, que impeça o desligamento 

amoroso em relação ao objeto"(Kehl, 2015, p.205). Elaborar a perda implica, muitas vezes, 

em se separar de "sua identificação culposa com o morto" (Kehl, 2015, p.208). 

 Ao se perguntar por que os familiares não a procuraram, Janaína trazia velada a 

questão que remetia à sua fantasia.  Ela se perguntava constantemente: "por que minha mãe 

não me chamou?" Sentia-se culpada porque estava mais distante da mãe antes de ela morrer.  

Questionava-se se deveria mesmo ter mudado para outra cidade, como fez para estar com o 

marido, se teria sido diferente se estivesse próximo a mãe. Pensava que, se a mãe pediu para 

não falar a ela que estava doente, era porque percebia que estava mais distante e não queria 

incomodá-la. Exclamava que queria que a mãe  soubesse que havia feito "tudo o que podia 

por ela e que se houvesse alguma coisa a mais a ser feita, faria". 

 A culpa aparecia como uma  censura para o desejo não aparecer. Quinet (2002a) 

afirma que a tristeza presente no luto é sinal de que o desejo se encontra extraviado. O sujeito 

não se orienta em relação ao desejo inconsciente e "a falta se transforma em falta moral, e o 

que advém para ele é a culpa"(Quinet, 2002b, p.95). A culpa seria a manifestação do: 

Supereu que vigia, critica e pune o sujeito. O resultado é a auto depreciação e a auto-

acusação. O sujeito se sente culpado de sua impotência, pois ele sente o impossível 

como impotência, como se ele pudesse fazer alguma coisa, e não desse conta. O não 

dar conta é sempre a queixa do impotente, o que na verdade é um prestar contas. O 

sujeito está sempre aquém das contas que ele tem de prestar aos olhos do ideal, e seu 

credor é o supereu. (Quinet, 2002c, p.95) 

 

 O  trabalho clínico, de algum modo, tocava a fantasia de Janaína. A fantasia de que 

ela, a mulher, deveria ser aquela a ter evitado a morte da mãe, como ela mesmo disse: 

"internamente, eu achava que eu devia cuidar dela (da mãe)". Ela se deu conta que, mesmo 

sendo a filha esperada, a filha mulher, ela tinha sido a última a saber do adoecimento da mãe e 

isso lhe fazia questão.  

 Thamer (2017) pontua que localizar a fantasia não indica que o sujeito tenha a 

atravessado ou que a análise tenha operado sobre ela, mas a construção do analisante coloca 

sempre em evidência a fantasia. Porém, antes mesmo de intervir na fantasia, é preciso 

localizá-la, isolar significantes importantes para o sujeito e identificar a relação que o sujeito 
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estabelece com o Outro e como ele se posiciona diante das demandas do Outro. Assim, é 

possível ter "elementos que atestam sobre as primeiras fixações de gozo" (Thamer, 2017, 

p.25)  do sujeito. 

  Chamava atenção que, por mais que Janaína se recusasse a estar no lugar da mãe, ela 

se mostrava colada ao desejo do Outro, à disposição do Outro, da mãe. Na primeira sessão da 

análise, poder-se-ia pensar que ela representou esta alienação em ato, ao chegar vestida com a  

roupa que era da mãe e ao dizer: "minha mãe tinha um gosto melhor do que o meu". A recusa, 

que aparecia em seu discurso, em ocupar este lugar, poderia ser lida como uma denegação. 

Não era não querer ocupar este lugar, era não poder, era se sentir aquém, incapaz de estar 

neste lugar. A negativa de Janaína "constitui um modo de tomar conhecimento do que está 

reprimido" (Freud, 1925/1996, p. 265).   

 Essa questão atravessou todo trabalho clínico realizado com Janaína: ocupar ou não o 

lugar da mãe. Foi dessa forma que Janaína chegou ao ambulatório: em dúvida quanto a dar 

seguimento a um projeto anterior à morte da mãe.  Pensava que iria ficar faltando algo, que 

iria estar aquém sem a mãe. Em contraponto, o marido dizia que ela iria conseguir exercer a 

tarefa, pois "estava no sangue". Por mais que se recusasse a aceitar o "legado que a mãe 

deixou", Janaína deixava escapar que algo havia sido "herdado", mas dizia que nunca havia 

feito "nada sem a mãe". Agora, via-se tendo que pensar em seus projetos sem ela e isso lhe 

causava "angústia". 

 Ao longo das sessões, Janaína trazia diversos planos. Alguns eram iniciados, mas não 

se concluíam. Ela reconhecia a dificuldade de dar continuidade aos seus projetos, que "antes 

de obter sucesso, recuava, fracassando". Ao longo da sua vida, costumava compartilhar, com 

a mãe, os seus "fracassos", que eram enxergados como uma experiência que "impulsionava 

para frente, como uma topada. As pessoas não, as pessoas viam como uma decepção". Janaína 

temia o que as pessoas poderiam achar, já que sempre "fazia tudo dar certo". Neste ponto, 

pode-se perceber que Janaína estava sendo remetida à própria castração. 

 Quando Lacan (1962-63/2005) afirma que o luto só é desencadeado diante de uma 

perda que faz furo no real, entende-se que é a "perda daquilo que escamoteava a castração" 

(Quinet, 2002c, p. 92). Para se livrar da dor, faz-se necessário realizar o luto do objeto 

perdido.  O luto é marcado pela dor constitutiva da castração, em vez de aparecer a angústia, o 

que aparece é a tristeza ,"a nostalgia do ideal, saudade do Um que encobria a falta" (Quinet, 

2002c, p.92). Esse abalo de um dos significantes mestres faz balançar a sua fantasia e, 
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consequentemente, o sujeito de desejo sofre seus efeitos, colocando-se no lugar de objeto 

(Quinet, 2002d).  

 O significante "forte" marcava a narrativa de Janaína, que era conhecida como uma 

mulher "forte".  Uma cena retratava bem o lugar que ela ocupava diante do outro: certo dia, 

ela contou, os familiares estavam  realizando um ritual de reza e ao ver que Janaína chegara, 

aplaudiram  porque assim a reza que estava "fraca", ficaria "forte," porque Janaína "puxava 

com força". 

 No processo analítico, Janaína conjecturava que essa imagem que as pessoas possuíam 

dela estava relacionada à postura que sempre teve desde a adolescência: "empoderada".   O 

choro aparecia ao dizer que não era mais assim que se enxergava ou, então, ao dizer que não 

queria ser mais essa "mulher forte". Dizia que não estava mais aguentando, que não era mais a 

mesma pessoa, se sentia uma "fraude".  

 A relação com o semelhante se dá através dos seus significantes. Na neurose, a relação 

imaginária é mediada pelo simbólico, e a relação simbólica é mediada pelo imaginário, como 

pode ser visto no esquema L de Lacan (1955-56/2008).  

 

Figura 7: Esquema L: simbólico e imaginário 

 

Fonte: Lacan (1955-56/2008, p.23) 

 

Alguns significantes que provém do Outro exercem um maior poder de influência na 

determinação do sujeito e são tomados como verdades absolutas e inquestionáveis, 

encontrando-se o sujeito identificado, alienado, a esses significantes. Porém, o Outro só pode 

ser acessado pelas formações do inconsciente que escapam do controle do eu. O processo 

analítico possibilita se desprender de alguns significantes que nomeiam o sujeito, permitindo 

ressignificá-los (Fernandes, 2015).  

http://www.google.com.br/imgres?q=esquema+L+lacan&um=1&hl=pt-BR&safe=off&biw=1360&bih=622&tbm=isch&tbnid=xQHXFGIJJbVUqM:&imgrefurl=http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-56652006000200008&script=sci_arttext&docid=cepZngNIDo0ksM&imgurl=http://www.scielo.br/img/revistas/pc/v18n2/a08anx01.gif&w=331&h=194&ei=zJatT-ixK-jh0QHgs_W_DA&zoom=1&iact=hc&vpx=281&vpy=164&dur=3601&hovh=155&hovw=264&tx=110&ty=101&sig=100408017954912422360&page=1&tbnh=105&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:71
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 Significantes como "forte" e "guerreira" apareciam constantemente no discurso de 

Janaína, tanto ao falar de si, quanto ao falar da mãe. No entanto, ao longo da análise,  ela 

passou a questionar se, de fato, a mãe e ela eram "guerreiras". Em uma determinada sessão, 

chegou a afirmar que sua mãe não era uma "mulher guerreira", pois era "passiva" na relação 

com o seu marido (pai de Janaína). Em outro momento, declarou também que ela mesma não 

era "guerreira", que, agora, "diante das  batalhas da vida", não estava sabendo como enfrentar. 

Dizia que sentia "orgulho de si, mas agora achava que tudo aquilo era furada, que havia 

estagnado, não avançado nada". "Havia superado as expectativas dos outros", apenas.  

Deve-se lembrar que a relação do sujeito com o outro semelhante é mediada pelo 

Outro do inconsciente. O Outro é o discurso do inconsciente, é o lugar simbólico de onde se 

questiona sobre sua existência, seu sexo e sua história e determina o que o sujeito pensa, fala, 

sente e age (Lacan, 1955-56/2008). Quinet (2012) afirma que esse Outro, a partir da imagem 

do qual o eu se constitui, é esse que traz atributos, falas e pensamentos que o eu reconhece 

como sendo dele, na medida que também é seu rival, intruso. Assim, quando o eu fala, ele fala 

do lugar do Outro e, para isso, é necessário que haja um reconhecimento do Outro como 

interlocutor do seu discurso. 

Janaína se mostrava tão identificada à mãe que, no início do trabalho analítico, ainda 

quando as questões com o marido não eram tão evidentes em seu discurso, relatou  uma 

discussão que teve com  ele  na qual "gritou" que sua "mãe viveu a vida do marido" e, quando 

o pai quis se separar, "ele nem olhou pra trás". Ela "não queria isso pra ela", porque quando 

"ele a largasse, se ele a largasse, queria ter amigos". Neste momento, Janaína anunciava 

aquilo que já se dava conta inconscientemente, pois, nessa época, ela e o marido não falavam 

sobre separação.  

 Os pais de Janaína foram casados por muitos anos, mas seu pai possuía outra mulher. 

Sua mãe sabia, mas achava que ele "mudaria". Um dia, ele "mudou foi de endereço". Janaína 

se mostrava indignada ao dizer que "a mãe suportou amante, migalhas do pai, para tê-lo em 

casa e quando ele quis sair, nem deu tchau".  Sua mãe nunca havia trabalhado e seu pai achou 

que, com a separação, ela poderia trabalhar. Janaína chorava ao falar de como a mãe, que já 

não tinha "condicionamento físico e saúde", "aguentou muito" tentando trabalhar. Deslizando 

para a morte do irmão, que ocorrera na época, também marcou que sua mãe "aguentou tudo 

sozinha". Dizia também que seu pai não esteve presente em momentos importantes da sua 

vida, e foi sua mãe que ofertou o apoio necessário. Essa mãe aparecia no discurso de Janaína, 

inicialmente, como uma mulher "forte", "guerreira", "fantástica".  
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. Ao longo do processo analítico, Janaína começou a se questionar se, de fato, ela era 

"guerreira". Deslizando para a figura materna, apontava para sua divisão subjetiva, ao refletir, 

também, se a mãe era "guerreira" ou não. Muitas vezes, ao longo da análise, Janaína ao falar 

da mãe falava de si mesma.  Essa relação quase que indistinguível entre ela e a mãe, ficou 

muito clara em um sonho no qual, ao falar que a mãe lhe deu "um abraço tão apertado, 

mostrou-se embaraçada e se questionou se foi ela ou a mãe que deu o abraço.  Em um abraço 

mútuo, não há eu ou o outro que abraça, os dois se abraçam. 

Ao falar da sua relação conjugal, Janaína também acabava retomando a relação dos 

pais. Ela se mostrava tão dependente do marido, quanto era da mãe. O marido foi colocado no 

lugar de devoção, antes ocupado pela figura materna. A separação abrupta da mãe, acelerada 

pela morte,  implicava também em questionar o lugar que ela ocupava diante do marido.  

 Inicialmente, a relação com o marido aparecia muito pouco nas sessões, mas algumas 

passagens da sua narrativa chamavam atenção. Ao falar da possibilidade da mãe ter 

sobrevivido à enfermidade e ter ficado acamada, por exemplo,  Janaína disse que terminaria o 

casamento, pois viria morar com a mãe, como se prescindir do casamento não lhe causasse 

nenhuma questão.   

 Em outra sessão, ela falou da irritação quando, em uma reunião, foi  convocada a se 

identificar com falas de que a mulher tem dificuldade de se satisfazer sexualmente e de que o 

"relacionamento heterossexual é opressor".  Poder-se-ia pensar que, mais uma vez, aparece 

uma denegação, pois, ao longo do trabalho analítico, Janaína passaria sessões se queixando da 

insatisfação sexual com o marido. Para Freud (1925/1996, p. 269), "não há prova mais 

contundente de que fomos bem-sucedidos em nosso esforço de revelar o inconsciente, do que 

o momento em que o paciente reage a ele com as palavras "não pensei isso" ou "não pensei 

(sequer) nisso".  

 Os conflitos conjugais narrados por Janaína também eram de ordem econômica, assim 

como a relação conflituosa dos pais era atravessada por questões financeiras. Ela se 

incomodava com a necessidade constante de ter que mudar de residência, de acordo com o 

trabalho do marido, pois "ele iria para onde tivesse dinheiro" e ela não queria que "o filho 

crescesse sem raízes". No entanto, ela era dependente financeiramente dele.  

 A questão financeira também apareceu numa tentativa de prescindir da análise. 

Janaína mandou um SMS  para psicóloga dizendo que não daria mais para continuar a análise, 

pois iria procurar emprego. Ela foi convocada a falar sobre o assunto na próxima sessão. 
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Nesta, ela  chegou se queixando de que o marido estava levando uma vida "independente" 

depois de iniciar um novo trabalho. Disse que não queria viver assim e que mandara o marido 

"embora". Afirmou que "as sessões estavam fazendo ver coisas na relação que antes não via". 

Percebia que ele a "descartava" de algumas atividades, como não acontecia antes. Acreditava 

que ele não fazia esforço para melhorar, pois sabia que ela só tinha ele. Reconheceu que 

quando a mãe morreu, ela mesma falou isso algumas vezes para ele: que tinha perdido "o 

porto seguro, a base dela, que, agora, ela só tinha ele".  

 Por mais que, de forma repetida, aparecessem questões relacionadas à dificuldade 

financeira, Janaína afirmava que não era somente isso. Ao ser indagada do que se tratava, 

recorreu aos mesmos significantes que, quando os genitores se separaram, ela se queixou com 

o pai: "é falta de consideração, de respeito". Janaína reconhecia que não queria se "espelhar" 

na mãe, por mais que fizesse exatamente isto.  

Quando o marido decidiu sair de casa, Janaína mandou, mais uma vez, um SMS para a 

psicóloga dizendo: "ele foi embora". Dizia não saber o que fazer, nem o que sentia. Após 

passar alguns dias, ele retornou para casa. As sessões que se sucederam foram marcadas pela 

possibilidade iminente da separação. Neste momento, percebeu que ele realmente queria se 

separar, que "ele já vinha pensando nisso há alguns meses". Sentia-se "chateada", pois "eles 

brigavam, mas não passava pela cabeça dela que ele pensava em se separar". Diante da 

iminência da saída do marido de casa, ela dizia que estava se preparando "para ser forte" e 

para lidar com o que escutaria das pessoas.  

Em alguns momentos, culpava-se pela possibilidade de término da relação, em outros, 

reconhecia a responsabilidade do parceiro. Em uma das conversas, seu marido lhe propôs, 

inicialmente em um tom despretensioso, um "relacionamento aberto". Durante a sessão, 

começou a pensar na possibilidade de permitir este tipo de relacionamento e que, para ela, não 

haveria problema, desde que existissem regras,  pois não consideraria "traição", já que traição 

é "faltar lealdade". Depois dessa sessão, eles passaram a viver um "relacionamento aberto". 

Ela via nisso uma tentativa de "salvar" o relacionamento com o marido.  

Janaína, inconscientemente, inseria-se, assim, em uma relação similar a de sua mãe com 

seu pai. Nomeada como "relação aberta", ela não conseguia "usufruir" desta abertura e se 

angustiava. Hesitava em estabelecer contato com outros parceiros e todo indício de que o 

marido estava se envolvendo com alguém lhe trazia sofrimento. Até que ela decidiu "fechar" 

o relacionamento. Disse a ele que não iria "ficar angustiada, para ele ficar feliz" e propôs um 

relacionamento "a dois ou a separação". Solicitou um  prazo ao marido para uma nova 
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conversa, prazo este que correspondia ao intervalo até a próxima sessão, pois quando 

"trabalhava" o assunto na análise se sentia mais "segura" nas suas decisões. 

O relacionamento foi reatado tempo depois e ela se referia ao que aconteceu como uma 

"crise" conjugal. Porém, Janaína passou a viver como se o relacionamento fosse terminar a 

qualquer momento, como se "não houvesse mais relação". Fazia planos em investir na sua 

"autoestima" e na produção de uma renda fixa para se "fortalecer" quando viesse a separação. 

Questionava-se estava vivendo um relacionamento "abusivo, de dominação". Diante desta 

situação, "sentia o que a mãe devia ter sentido quando não deixou o marido ir embora".  

 Um sonho que Janaína "guardou" para trazer à sessão parecia revelar essa divisão 

subjetiva através de deslocamento e condensação. Eis o sonho: 

Janaína queria muito ver o irmão (o mesmo que tinha falecido) que, no sonho,  morava 

em outro bairro. Ela insistiu e a mãe (falecida) deixou. Ao encontrá-lo, ele disse que não 

havia sido ele que foi embora, mas foi ela que tinha pedido para "ele ir embora".  

 

Ao ser convocada a falar do sonho, ela se referiu à relação com o irmão falecido, mas não 

percebeu que o significante "ir embora" se repetia no sonho e nas suas narrativas na relação 

com o marido.  

 Pode-se pensar que Janaína, através de um processo analítico, começava a esboçar o 

que seria a travessia da fantasia, que era desvelada no seu trabalho do luto. A mãe idealizada,  

suposta guerreira, trabalhadora, não era, de fato, "guerreira". Ela não havia lutado como 

mulher, havia se cristalizado no lugar de mãe. Talvez isso explicasse a "posição deprimida" 

da mãe e de Janaína que, após a morte da mãe, apresentava uma inibição diante dos projetos 

da vida. Em contraponto aos significantes "forte", "guerreira", passaram a aparecer os 

significantes "covarde", "insegura", "medíocre". Ela se questionava  quando foi que começou 

a se achar insegura, “covarde para correr atrás das suas decisões". Dizia não saber se tinha 

sido depois da morte da mãe. Podia-se notar que essa identificação com a mãe conferia 

complexidade ao processo de luto de Janaína. 

 Descolar-se dessa mãe idealizada também lhe trazia sofrimento. A admiração pela mãe 

foi colocada em questão. A ambivalência com o objeto perdido ficava clara quando ela dizia 

admirar a mãe, ao tempo que dizia não querer ser como ela. Isso também refletia no processo 

de análise, o que era expressado por ela, em alguns momentos, como um movimento de 

interrupção da análise. Algo que ela não sustentava, quando a psicóloga manejava a 

transferência. Ela dizia que as coisas, agora, pareciam ter "uma lupa em cima", e que o 

processo analítico era doloroso.  Nestes momentos, dizia que, "às vezes, era melhor viver na 
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ignorância", mas reconhecia que se sentia mais "confiante" com a análise.  Pode-se pensar que 

mais "empoderada"? "Empoderada" foi o significante que ela utilizou para se referir à posição 

assumida na adolescência, que deu sustentação para a imagem que as pessoas construíram 

dela. Imagem essa, que ela dizia não mais se reconhecer. 

 Janaína já não se reconhecia no apelido utilizado por muitos anos, com o qual ela 

mesma se apresentava: "Jana". Ela chegou a uma sessão dizendo que, a partir de agora, queria 

ser chamada pelo nome: Janaína. Nessa, ela abordou o incômodo que sentiu ao responder a 

pergunta de um amigo sobre quem era Janaína. Na hora, disse ela,  eu respondi: "sou mãe". 

Ao refletir sobre essa fala, disse que, talvez, fosse sua mais importante função na vida - "ser 

mãe"- mas era "reducionismo" pensar que era apenas isso. Reconhecia que havia se 

"estagnado" nesse lugar de mãe e localizava a gravidez como um momento de abandono dos 

seus projetos de vida. Ao longo da análise, ela passou a se dar conta de que já havia 

"estagnado" antes da morte da mãe e a perda materna só acentuara essa questão.   

 O casamento aparecia como uma tentativa de fazer um corte com as figuras maternas, 

de fazer um casal. Uma tentativa também de reproduzir, com o seu parceiro, esse amor 

totalizante dirigido à mãe, mas essa totalidade não era possível. A morte da mãe reacendia a 

questão que remetia à sua fantasia: o que o outro quer de mim? Na fantasia, ela  rebelava o 

que não rebelou com a mãe.  

 Em seu processo de luto, ela chegou alienada, mas começou a tecer elaborações sobre 

o que outro pensava dela, o que remetia a uma possibilidade de separação. Ser a "mulher 

forte" era continuar sustentando o semblante. Ela passou a se incomodar com esse lugar - o 

lugar da mãe ou o lugar de mãe. Ela percebeu que estava "vivendo na sombra" do seu marido 

e ensaiava ser autora dos seus próprios projetos.  

 Era possível notar que o luto da mãe, deslocava-se para o luto do marido. A relação 

conjugal ainda se mantinha para as pessoas em sua volta, mas para ela não havia mais relação, 

ela elaborava, antecipadamente, a possibilidade de a relação não mais existir. O luto da mãe 

revigorava a alienação e a separação, expondo a relação com um ideal que desmoronou. 
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6.2 Os processo inconscientes no luto: o trabalho do sonho   

 O trabalho de luto de Janaína foi marcado por intensa produção onírica, demonstrando 

que a elaboração da perda de um objeto amado envolve processos inconscientes. Mesmo 

quando havia uma pausa maior, por algum motivo,  entre uma sessão e outra, ela "guardava" 

sonhos para o momento da análise. Nesses sonhos, de início, a mãe aparecia viva e ela se 

alegrava, ia ao encontro dela e,  "no meio do sonho, lembrava que a mãe havia morrido, que 

havia feito o enterro.” Que ela "estava se iludindo".  

 De alguma forma, os conteúdos oníricos, trazidos por Janaína, também revelavam que 

a morte repentina da mãe havia rompido com seus planos. Ela não havia conseguido fazer 

"quase nada" que prometeu a mesma e se culpava por isso. Sua mãe "era tão jovem, tinha 

tantos planos" e morreu sem poder realizá-los. De início, Janaína não queria demonstrar aos 

outros que estava sucumbindo com a morte da mãe, dizia que chorava sozinha para não 

demonstrar sua fraqueza, mas "não estava mais conseguindo". 

 Ao conceber o luto como um trabalho psíquico, pode-se pensar que os sonhos, 

frequentemente, fazem parte da elaboração da perda e são importantes neste processo, como 

aponta Leader (2011). O autor também ressalta que Freud fala em trabalho, em trabalho 

psíquico, ao se referir tanto ao luto,  quanto aos sonhos.  Esse trabalho psíquico, que ocorre no 

luto, diz respeito ao que se faz com as lembranças do ente falecido, como são organizadas, 

arrumadas, elaboradas e alteradas,  assim como ocorre nos sonhos, nos quais há condensação 

e deslocamento dos pensamentos e desejos, por exemplo (Leader, 2011).  

 Para Freud (1900/1996), inicialmente, "o sonho seria a realização de um desejo" 

(p.157), em que não haveria uma única fonte e, nem portanto, uma única interpretação. No 

entanto, em Além do Princípio do Prazer, Freud (1920/1996) também vai expor que há sonhos 

que obedeceriam uma certa compulsão à repetição. São sonhos relacionados à rememoração 

de situações traumáticas, que rompem com a ideia de manutenção do sono e com o princípio 

de prazer, já que causam angústia.  

 Em a "Interpretação dos sonhos", Freud(1900/1996) cita alguns sonhos com pessoas já 

falecidas, que demonstram o desejo do sonhador em manter o falecido vivo por mais  tempo, 

ou a ambivalência emocional estabelecida entre o sonhador e o morto ou, ainda assim, 

questões que permeavam a relação com o falecido e que são convocadas durante alguma 

vivência do dia e aparecem nos sonhos a partir de restos diurnos.  
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 Sabe-se que o estudo dos sonhos foi crucial para a estruturação da teoria psicanalítica, 

inclusive Lacan (1957-8/1998) considera "A interpretação dos sonhos" de Freud (1900/1996) 

como um dos três "livros canônicos em matéria de inconsciente" (Lacan, 1998, p.526). Os 

sonhos, para a psicanálise, são como o paradigma do inconsciente, já que só se pode ter 

acesso ao mesmo apenas pelas suas formações. Lacan (1968-69/2008) ressalta que os sonhos 

traduzem em imagem aquilo que é articulável em significantes, fazendo claudicar o desejo. É 

como se fosse uma Outra cena do inconsciente que através de uma articulação deformada traz 

à tona os significantes que apontam para o desejo (Quinet, 2000) . 

 É muito comum o enlutado se perguntar sobre o que o falecido diria ou faria  se ele 

estivesse vivo em determinada situação, e os sonhos permitem expressar um “se dessa ordem, 

salvo representando a pessoa em questão como presente em alguma situação 

específica"(Freud, 1900/1996, p.462). Em muitos atendimentos, Janaína chorava e falava da 

falta que a mãe lhe fazia, que havia perdido seu "porto seguro",  e, ao falar das relações 

familiares, afirmava  que "tudo desarrumou, que as máscaras estavam caindo e se a mãe 

estivesse aqui nada disso teria acontecido". 

  Em um dos  sonhos, Janaína expressou essa possibilidade de lidar com suposições que 

não puderam ser representadas na realidade. Sua mãe aparecia como dona de um restaurante e 

ela servia, neste estabelecimento, a alguns "clientes grossos". "Eu era mais grossa ainda", 

dizia ela. Os clientes fizeram queixa à mãe e sua genitora olhou para ela "sorrindo", "como se 

dissesse para ter paciência com clientes assim". Janaína debochava dos clientes e dizia: 

"pensou que ela iria me demitir? Ela é minha mãe, se não gostaram que vão para outro bar". 

Ao falar do sonho, Janaína discorreu sobre a "generosidade" da mãe e o quanto gostaria de ser 

"generosa" como ela. Afirmou que, "com certeza, a mãe agiria assim" e se recordou de 

diversas situações em que a mãe esteve lhe ajudando a apaziguar conflitos. 

 É preciso destacar que se tem acesso ao conteúdo manifesto dos sonhos, mas a 

psicanálise se atém aquilo que está latente, aos "pensamentos dos sonhos" (Freud, 1900/1996,  

p.303). Há sempre um núcleo do sonho - o umbigo do sonho - que não é passível de 

interpretação, pois não é possível ter acesso plenamente ao inconsciente. Aquilo que Freud 

(1900/1996) chamou de umbigo do sonho,  Quinet (2000) o define como "lugar insondável e 

inefável na trama significante de onde surge o desejo" (...) que é " recoberto por uma cena de 

gozo" (p.80).  

 O trabalho do luto envolve falar do objeto perdido nos mais diversos ângulos,  "pensar 

sobre a perda do ente querido repetidamente, em situações, poses, humores, lugares e 
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contextos diferentes" (Leader, 2011,  p.36). Trazer as memórias das vivências com ele, o que 

foi  feito e o que não foi possível fazer. Assim, é possível ir fazendo o desligamento libidinal 

paulatinamente (Freud,1917/1996), o desligamento da imagem do objeto (Lacan, 1962-

63/1992). Os sonhos, como processos inconscientes, possibilitam o acesso a essas 

representações possíveis. No entanto, para Leader (2011),  os sonhos que aparecem durante o 

trabalho do luto não demandam, necessariamente, uma interpretação, mas ajudam a localizar 

em que momento o enlutado se encontra neste trabalho: "eles encenam a cisão entre o campo 

da identificação narcísica e o objeto enfatizado por Lacan" (Leader, 2011,p.163). 

 Um sonho de Janaína fez pensar sobre em que ponto ela se encontrava no seu processo 

de elaboração do luto, demonstrando também que este não é linear. Era muito comum Janaína 

chorar nas sessões, quando falava da mãe. O choro, muitas vezes, irrompia em um tom 

estrondoso e soluçante,  mesmo quando ela tentava controlá-lo. Em um dos sonhos, ela 

chegou a pensar que o seu "sofrimento" estaria "prendendo a mãe aqui", que não estava 

"deixando ela descansar". Nesse, uma tia passava e gritava o nome do irmão (morto há alguns 

anos). A mãe aparecia na janela e começava a reclamar com ela, dizia para parar de fazer 

escândalo na rua. Era possível enxergar a sombra do irmão (morto), mas ele não aparecia. No 

sonho, Janaína sabia que a mãe estava morta, chorava e começava a dizer para sua mãe que 

ela"poderia ir, que ela poderia descansar, que  ficaria bem, que sentiria muita falta, mas que 

ficaria bem". Sua mãe só falava, não a escutava.  

 Dois pontos podem ser destacados neste sonho. O primeiro é o que Leader (2011) 

chamou de "moldura" e Fédida (2009)  de "sepultura". Longe de tomar como símbolos 

universais, esses elementos, que  aparecem com frequência nos sonhos dos enlutados, como 

entradas, arcos, palcos, janelas funcionam como uma moldura, um limite que "lembra que o 

que é visto é uma imagem, uma representação" (Leader, 2011, p.106) e auxilia a circunscrever 

simbolicamente o real da perda. O segundo ponto é que, no sonho, Janaína realça saber que a 

mãe estava morta e a autorizava partir, mesmo reconhecendo que isso lhe traria sofrimento. O 

que faz pensar que outro nível de simbolização da perda havia sido atingido, já que o trabalho 

do luto requer matar simbolicamente o morto (Leader, 2011). No entanto, sabendo que o 

processo do luto não é contínuo, que ninguém "abandona uma posição libidinal de bom 

grado" (Freud, 1917/1996, p.250), esse sonho não foi suficiente para afirmar que o trabalho 

do luto estava se findando, o que foi corroborado nos sonhos que se sucederam a esse, que 

traziam novamente ora a mãe viva ora a mãe morta.  
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 Freud (1917/1996) já defendia que o luto é um processo que demanda tempo. A 

existência do objeto perdido é prolongada através da hipercatexização das suas lembranças  e 

o desligamento da libido se realiza em relação a cada uma delas. Para Kehl (2015), o tempo é 

protetor perante a desorganização psíquica que a perda remete. Esse tempo não pode ser 

estimado por um medida cronológica, como os DSM's vinham fazendo, pois o luto requer a 

reconstrução de "um novo ritmo compatível com novas modalidades de ausência e presença 

do objeto e de sua representação" (Kehl, 2015, p.206). Kehl (2015) lembra que a dimensão 

rítmica da temporalidade pode ser representada na psicanálise pelo Fort-da descrito por Freud 

para falar da presença e ausência do objeto.  

 Os sonhos situavam Janaína no seu processo de luto, indicando algo de uma 

elaboração psíquica, e  serviam de gatilho para a associação livre no processo analítico. Como 

diz Quinet (2000), o sonho é uma forma de articulação significante, uma articulação 

deformada que traz à tona significantes que atravessam o desejo. Janaína se sentia culpada por 

ter escolhido morar em outra cidade e estar mais distante da mãe antes da sua morte. A 

distância não era só física, mas as últimas conversas estavam mais "turbulentas" porque elas 

estavam tratando de conflitos familiares. Em um dos seus sonhos, Janaína aparecia dizendo à 

mãe que reformaria a casa para ficarem juntas e a  mãe "ficava muito feliz". Ao falar desse 

sonho, Janaína chorou  muito e, mais uma vez, a culpa apareceu ao dizer que não deveria ter 

"deixado a mãe sozinha". Quando falava da morte da mãe, também dizia se sentir "culpada" 

por  não ter percebido algo antes, por não ter feito a mãe se preocupar mais consigo do que 

com os outros.  

  As oscilações entre desligamento libidinal e intensificação das memórias com o 

objeto perdido são comuns no trabalho do luto já descrito por Freud(1917/1996),  porém,  

quando a culpa
13

 acompanha este processo pode ser muito mais difícil. Para Kehl (2015), a 

psicanálise "oferece a possibilidade de se deixar-se afetar pelos sonhos, deixar-se afetar pela 

dor de uma perda cuja ignorância lançou o sujeito em um processo de identificação 

melancólica com o lugar (vazio) do morto despercebido" (p.208).  

 Uma ressalva feita por Leader (2011) é a de que seria necessário superar a perda para 

o trabalho do luto ser concluído. Primeiramente, ele questionou se esse trabalho psíquico pode 

                                                                 

13
 Ver discussões na seções "5.2 Desejo e gozo no luto" e "5.3 O trabalho do luto e o trabalho analítico" 
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mesmo ser findado e destacou ainda não haver consenso na psicanálise sobre isso. Para o 

autor, o trabalho do luto consiste em incluir a perda como elemento da vida. "Viver com a 

perda" (Leader, 2011, p.104), diria ele. Era exatamente isso que angustiava Janaína: ela teve 

sempre a mãe com ela e agora precisava lidar com a sua falta.  

 Em um sonho, Janaína expressou o que seria uma tentativa de elaboração dessa falta: 

ela estava fazendo um "caruru pequeno" e foi ficando preocupada porque tinha que fazer um 

caruru maior. De repente, a mãe chegou a cozinha e disse pra ela não se preocupar. A mãe 

começou a dançar, ao passo que o caruru começou a crescer. "Como se fosse uma mágica ", 

exclamou ela. Ao discorrer sobre o sonho, contou que foi sugerido que ela fizesse um caruru 

na inauguração de um projeto. No entanto, ela percebeu que a quantidade de pessoas, que 

participaria desse evento, foi aumentando e ela ficou preocupada, pois nunca cozinhou para 

tanta gente. Em prantos, ela disse que o sonho veio pra dizer que "sua mãe estaria com ela, 

que ela não colocaria a 'mão na massa', mas emanaria energia para que desse certo".  

 É comum o enlutado, inicialmente, viver como se o ente ainda estivesse vivo, pois, 

frequentemente, a morte biológica do ente querido não é assimilada simbolicamente. Para 

Freud (1917/1996), é preciso que o enlutado declare morto seu ente querido para que o luto 

aconteça e assim ele possa continuar a viver. Por isso Leader (2011) conclui que se torna 

necessário que o morto tenha duas mortes: a morte biológica e a morte simbólica.  Somente 

assim, o enlutado pode começar a ensaiar novos laços com quem está vivo. 

 O luto implica em "restaurar a ligação do sujeito com um objeto a partir de sua 

ausência, caracterizando-o como perdido, como impossível" (Leader, 2011, p.139). É 

necessário separar o objeto do lugar que ele ocupava. Sendo isso feito, outros objetos podem 

ocupar este lugar. Para tanto, é necessário explorar as ligações inconscientes que foram 

forjadas com o objeto perdido. O problema é que o enlutado mantém a vinculação com o 

"envelope narcísico" (Leader, 2011, p.139)  que envolve o objeto e isso remete ao seu próprio 

narcisismo. Separar-se do objeto implica em um sacrifício, é prescindir da vinculação com 

esta imagem. Esse sacrifício simbólico, Leader (2011) lembra que é semelhante "ao grande 

sacrifício edípico que estrutura nossa infância: renunciamos à mãe para ganharmos acesso a 

outros" (p.140). É preciso que o trabalho do luto reduza i(a) ao objeto a, causa do desejo ( 

Lacan, 1962-63/2005, Oliveira, 2014).   

 A possibilidade de sonhar com os mortos, para Fédida (2009), permite a cura do 

"episódio depressivo" suscitado pelo luto, já que sonhar é a única forma de pensar nos mortos. 

Fédida (2009) diz que sonhar é um "aprofundamento  da depressividade do luto" (p.99) e a 
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possibilidade de construir uma sepultura para os mortos, até então, esquecidos. Como pôde 

ser visto, os sonhos de Janaína revelavam o trabalho psíquico em curso. Tais sonhos com a  

mãe falecida, ao longo do processo analítico, começaram a dar lugar aos sonhos com o pai, 

inclusive com a morte dele. Ela acreditava que esses sonhos com a figura paterna tinham a ver 

com a maior aproximação que estavam tendo após a morte da mãe. Ela notou que, nestes 

sonhos,  a sua mãe também aparecia, mas agora como "coadjuvantes" e, até mesmo, como 

"figurantes".  

 Janaína marcava diferenças na relação que estabelecia com o pai e com a mãe. Ao 

falar da sua infância, chorava ao dizer que os familiares faziam conjecturas futuras pejorativas 

que insinuavam que ela teria envolvimento com a criminalidade ou iniciaria precocemente a 

sexualidade. Porém, afirmava que a mãe sempre esteve por perto e dizia que ela não precisava 

se preocupar. Sua mãe era seu "porto seguro", era com esta que ela comemorava os seus 

"sucessos", e era com a genitora, somente com ela, que compartilhava, também, os seus 

"fracassos". Nunca tinha falado com o pai sobre os seus "fracassos". Com ele, apenas, 

compartilhava os seus "sucessos". Diante da ausência da mãe, Janaína decidiu buscar o pai 

para "desabafar", falar dos seus "fracassos" e foi bem acolhida.  Janaína reconheceu que na 

infância e na adolescência gostava de quando o pai se sentia "orgulhoso" dela. Recordou-se 

que, quando era mais nova, seu pai costumava usar o  pronome "minha", para dizer "minha 

filha", ao se referir às situações de sucesso dela, e "sua", "sua filha", filha da sua mãe, para se 

referir às de fracasso.   

 Havia Janaína encontrado no pai alguém para escutar também os seus fracassos? Por 

isso sua mãe começava a não ser mais a personagem principal dos seus sonhos? Será que o 

trabalho onírico de Janaína permitiu inscrever psiquicamente a morte da mãe? Fédida (2009) 

marca que pode haver no luto um movimento de tomar a si mesmo como uma sepultura do 

morto, das lembranças do morto, de ser "um túmulo para o outro no corpo"(p.107). Para Kehl 

(2015) inscrever psiquicamente o nome do morto é uma alternativa à identificação maciça, a 

fim de que o falecido possa se manter presente por outra via. O sonho pode exercer esta 

função de inscrição significante do nome que "evoca a presença daquele que está ausente 

definitivamente do campo da realidade,  permitindo assim,  ao enlutado prescindir da função 

de inscrever no corpo a morte do seu ente"   (Kehl, 2015,  p.208). 

 Era possível notar que os conteúdos oníricos de Janaína desvelavam o seu trabalho de 

luto. Por um tempo, Janaína passou a não trazer mais sonhos para a análise. Porém, passado 
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determinado período, ela voltou a sonhar com a mãe. Em alguns desses sonhos, a mãe apenas 

aparecia com a expressão de "cansada". Em outro, Janaína pediu para a mãe aparecer, mas ela 

não reconheceu a voz da mãe. Ela passou a exclamar que queria a "mãe dela, que ali não era a 

mãe dela". Janaína não estava a reconhecendo. O trabalho do luto expôs um processo de 

alienação e separação em curso, levando Janaína a, de fato, não reconhecer sua mãe nos 

significantes atrelados a ela até então.  

 Fédida (2009)  recomenda a importância de o analista saber de qual material o sonho 

do "deprimido" é feito. A psicanálise fomenta a produção inconsciente, o desejo de saber o 

que está por trás das produções inconscientes, mas o analisando que decifra e interpreta o seu 

inconsciente. Os sonhos, tão frequentes no trabalho analítico de Janaína, marcavam que havia 

um trabalho de elaboração psíquica em curso.  Para  Fédida (2009) o trabalho do luto 

possibilita o pagamento de uma dívida simbólica e imaginária, permitindo, assim, ao enlutado 

permanecer vivo.  

 

6.3 Por que uns precisam de auxílio para o enfrentamento do luto e outros não? A morte 

como advento do real. 

 

 A morte está para todos, mas por que algumas pessoas desenvolvem um processo de 

luto prolongado e mais difícil? Por que a morte de Jane trouxe implicações diferentes para 

Janaína e para seus irmãos?  Por que Janaína veio em busca de um saber que lhe faltava, um 

saber inconsciente, para lidar com a morte da mãe?  

  A morte de um ente querido pode ser pensada como um advento do real, como aquilo 

impossível de se evitar, "de se evitar pelos falantes que são sovados por imaginário e 

simbólico" (Soler, 2017). Soler (2017) vai sugerir que, mesmo diante de um evento inevitável, 

possa se perguntar como advém, para cada um, esse real que o inconsciente produz, por muito 

tempo, nomeado destino. Essa pontuação é importante para pensar o processo do luto como 

algo da ordem do singular, pois não é qualquer perda que convoca o sujeito ao luto. O luto 

tem a ver com a relação estabelecida com o objeto perdido e se esta não for "reforçada por mil 

elos" (p.261), como diria Freud (1917/1996), e esta perda não desarruma os significantes 

mestres do sujeito, fazendo um furo no real e o convocando à simbolização, como afirma 

Lacan (1962-63/2005),  pode-se falar em sofrimento, mas não em luto.  
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 No passado, Janaína já havia se enlutado diante da morte de um irmão. Na época, 

procurou um suporte religioso, "dessa vez" - disse ela - "eu  tive a oportunidade de vir pra cá" 

(referindo-se à oferta da psicanálise).  Diante da perda materna,  Janaína se questionou sobre o 

porquê de ela ter precisado de auxílio profissional, já que os outros familiares não precisaram. 

Algumas pessoas - dizia ela -  achavam que ela "ficaria caída, entregaria-se com a morte da 

mãe", outras  supunham que ela "enfrentaria fortemente. Que não  precisaria de nada".  

 É importante ressaltar que Janaína não demandou atendimento, inicialmente, para ela, 

mas sim para o seu sobrinho, uma criança que residia com a sua genitora desde muito cedo. 

Jane foi a óbito antes da realização da visita assistida, que seria realizada com o neto ainda na 

UTI. Diante da preocupação de Janaína com o seu sobrinho, a psicóloga, orientada pela 

psicanálise, disponibilizou-se para acolher a criança no ambulatório do luto que estava se 

estruturando na instituição, em um momento posterior, caso fosse observada alguma 

necessidade. Foi a partir dessa oferta que Janaína, ao ligar para justificar que o sobrinho havia 

se recusado a ir ao atendimento, deixou escapar, de forma despretensiosa, que era ela que 

estava precisando do atendimento. A psicóloga, ao escutar esta fala, propôs a Janaína vir para 

um acolhimento. 

 No primeiro atendimento após o óbito de Jane, Janaína foi atendida em um espaço 

improvisado no hospital. Ela chegou com o filho pequeno e muito chorosa. Mesmo diante do 

local não apropriado e da presença da pequena criança, foi necessário acolher Janaína que 

chorava alto e compulsivamente ao falar da morte da mãe. Trazia culpa por não ter socorrido 

a genitora antes e pelos planos interrompidos com a sua morte. Falou do falecimento do irmão 

ocorrido há alguns anos. Por fim, disse que, se não desse para continuar o acompanhamento, 

ela entenderia porque deveria haver pessoas com "problemas piores" do que os dela.  

  Não era a primeira vez que Janaína buscava o atendimento psicológico. Há alguns 

anos, ela havia buscado porque tinha "medo de escuro", mas na "triagem" falou da separação 

dos pais. Segundo ela, a psicóloga achou que não havia demanda para atendimento, diante de 

tantas outras que chegavam naquele serviço. Janaína  achou que não soube se expressar, dizia 

ter se sentido "ridícula" porque era uma "adulta sofrendo com a separação dos pais". 

 Dessa vez, diante da desvalorização da sua própria queixa, como algo que não fosse 

passível de demandar análise, a psicóloga, orientada pela psicanálise, pôde escutar que 

Janaína tinha demanda e ofertou a psicanálise. O que fez da demanda de Janaína uma 

demanda de análise? 
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 Pode-se pensar que a morte da sua mãe surgiu para Janaína como um advento do real 

que se tornou, como sugere Martínez (2018), acontecimento. O advento se torna 

acontecimento para o sujeito quando pressupõe certa "sanção subjetiva" (Martínez, 2018, p. 

61). Trata-se de uma construção lógica que o sujeito faz em torno desse real que lhe advém, 

abala-o e ao mesmo tempo lhe convoca. Somente, ao longo do processo analítico, que Janaína  

pôde falar e perceber o que perdeu com a morte da sua mãe. 

  Janaína chegou à análise atravessada pela angústia e pela dor diante da morte da 

figura materna. Ela veio demandando se livrar desse sofrimento. Inicialmente, buscava 

resposta para a questão que remetia ao processo de separação simbólica em curso: por que sua 

mãe não lhe chamou quando começou a se sentir mal? Por que sua mãe prescindiu da sua 

presença? O que a fazia deslizar para: "eu deveria ter me separado dela?" Ou "eu deveria ter 

ido morar em outra cidade?" Ao longo do processo, Janaína apresentava inibição frente aos 

projetos da vida e se perguntava se iria prosseguir com  seus planos sem sua mãe. Como pôde 

ser visto, à mãe idealizada, atrelada à questão sobre conseguir ser como ela, surgiram enigmas 

que colocavam em dúvida se a mãe era realmente "guerreira" e se ela mesma era "guerreira". 

Até que ela pôde reconhecer, em um processo analítico "doloroso", que não querer ser como a 

mãe não significava não amá-la. . 

 No seu processo de luto e na busca  pela análise, Janaína se depara com a castração. 

Vários autores, a partir de Lacan, pontuam que é o encontro com o real que leva o sujeito à 

análise (Fingermann, 2018, Martínez, 2018). Martinez(2018) explica que "um ato falho, um 

lapso, um sonho ou um sintoma são acontecimentos de algum advento do real na medida em 

que há ali um sujeito que sancione a ex-sistência disso, como uma formação de seu 

inconsciente" (Martinez, 2018, p.61).  Fingermann (2018), parte de Freud , para dizer que esse 

real advém a partir do sintoma, da repetição e da angústia e se faz presente na vida do sujeito 

como aquilo que não faz sentido e produz efeitos. 

  Dessa forma, pode-se pensar que o motivo pelo qual o sujeito procura uma análise, 

inicialmente,  é o mal-estar que o seu sintoma, que funcionava até então, passa a provocar. Há 

uma tentativa de se desvencilhar deste mal-estar, mas não se pode esquecer que o sintoma 

porta em si mesmo um gozo, uma forma de gozar, o que implica numa ambivalência diante 

desse.  Há um querer e um não querer se desvencilhar do sintoma.   

Neste ponto, é preciso marcar que o sintoma para a psicanálise é diferente de como a 

medicina o concebe. Para a medicina, é o médico que, ao constatar os sintomas, ao examiná-

los, ao descrevê-los, nomeia o que o sujeito tem. No campo da psicanálise, o sintoma só existe 
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enquanto falado pelo sujeito. Além disso, o sintoma existe para responder ao desejo do Outro, 

portanto, parte do discurso do Outro (Moretto, 2001). O sintoma como real, ao apontar para a 

forma de gozar do sujeito, remete àquilo que retorna incessantemente numa compulsão à 

repetição (Freud, 1919/1996), causando estranheza e desamparo, fazendo questão.   

 Diante de tais considerações, é preciso ressaltar que o luto não é um evento estressor 

(Oliveira, 2017) ou um sintoma médico a ser abolido, o luto é um trabalho psíquico que o 

sujeito é convocado a fazer diante da perda de um objeto, a qual "provoca um furo no real" 

(Lacan, 1962-63/2005).  

 Na psicanálise, a morte em si não é que o mais interessa, pois "o dito tem mais 

importância que o fato, porque só há fato caso haja dito" (Gerbase, 2015, p.18). Não é 

qualquer perda que leva o sujeito ao processo de luto: "se o objeto não possui uma tão grande 

importância para o ego - importância reforçada por mil elos - então também sua perda não 

será suficiente para provocar quer o luto, quer a melancolia"(Freud, 1917/1996, p.261).  Se 

não é qualquer perda, é preciso escutar do sujeito o que ele perde com a morte do seu ente 

querido. Por isso, não é possível dizer, a priori ,o que  Janaína e o que seus irmãos perderam 

com a morte da mãe. O que faz pensar que, se o luto é um processo psíquico singular, uns 

podem necessitar recorrer a algum auxílio para elaborar a perda e outros não.  

Ao buscar a análise, o enlutado supõe ao analista que ele venha dizer algo sobre a sua 

dor, um saber sobre aquilo que lhe acomete. Geralmente, o analisando chega inserido no 

discurso do mestre, e é preciso fazer emergir o discurso do analista para que uma análise 

ocorra (Fernandes, 2015).  Ao ocupar a função de objeto que causa o desejo, o analista pode 

manejar para que a suposição de saber seja ao inconsciente e possibilitar uma historização do 

sintoma (Fernandes, 2015). 

  O discurso do analista permite que o sujeito lide de uma "forma nova e original" 

(Fernandes, 2015, p.118) com os significantes mestres que marcaram o sujeito (Fernandes, 

2015). Enquanto o analista opera a partir do discurso do analista, o analisando opera no 

discurso da histérica, o discurso do inconsciente, na medida em que ocorre uma retificação 

subjetiva, um responsabilização pelo seu gozo e se torna possível reordenar tais significantes 

mestres (Fernandes, 2015). O analisando vai "historizar, reatualizando, via transferência, os 

significantes mestres no outro, com o intuito de que o mestre construa um saber (S2)" 

(Fernandes, 2015, p.120). O analista deve estar advertido que esse lugar que ele ocupa é de 

suposição, de suposto saber, e não de mestre (Fernandes, 2015). 
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 Supõe-se que colada aos significantes "forte", "guerreira", como apareceu ao longo 

dos atendimentos,  Janaína  demandou atendimento, inicialmente, para o sobrinho, e não para 

ela. Afinal, uma mulher "forte" seria capaz de dar conta sozinha da elaboração do seu luto. Ao 

longo do processo analítico, observou-se que esse lugar foi abalado, ela passou a se queixar de 

que as pessoas a achavam "forte" e ela "não sabia" de onde vinha essa percepção, dizia, 

também, não querer ser mais "a mesma pessoa". Incomodava-se com o fato das pessoas 

ligarem para ela cobrando algo, querendo dizer o que elas sentiam, mas ninguém procurava 

saber como ela estava. Dizia ser "muito difícil não ter ninguém para entendê-la, escutá-la". 

 É importante lembrar que Janaína já havia passado por uma perda importante, capaz 

de enlutá-la, a do seu irmão. Na época, ela endereçou, primeiramente, o enigma do seu luto a 

uma crença religiosa. Somente com a morte da mãe, que ela se dirigiu à psicanálise. Lacan 

(1960-61/1992) já dizia que a transferência é um processo espontâneo que se dá nas relações 

interpessoais, mas não é transferência que faz operar uma análise, mas sim o manejo dela.  

 Quando o analisando endereça um enigma sobre seu modo de gozar a um analista, 

abre-se a possibilidade para que a análise ocorra. A relação transferencial supõe "alguém a 

quem se  fala" (Lacan, 1960-61/1992, p.177), a quem se supõe um saber sobre o seu sintoma. 

O manejo da transferência consiste em fazer surgir o desejo de saber, movendo o sujeito à 

construção de um saber para o que lhe falta e para o que lhe causa (Machado, 2007) a partir 

da crença no inconsciente  (Fernandes, 2015).   Todavia, o saber possibilitado pela processo 

analítico é marcado pelos limites da estrutura da linguagem, pela castração, pela falta, por 

isso, pode-se dizer que "a experiência da psicanálise é da ordem do saber e não do 

conhecimento"(Lacan, 1969-70/1992, Sem 17, p.30).  

 Em um sonho, Janaína marcou o que poderia revelar a aposta que ela fazia à 

psicanálise,  incluindo a psicóloga como espectadora de uma cena do inconsciente:  ela estava 

com a mãe fazendo uma apresentação e a psicóloga estava na plateia assistindo.  No final da 

apresentação, a mãe começou a falar, com a plateia, que era "preciso valorizar as pessoas". 

Janaína percebeu que aquele discurso se referia a ela, às insatisfações com o marido, e tentou 

falar. Porém, as pessoas não a escutavam e ela ficava irritada. Saia do palco e a psicóloga lhe 

seguia para lhe perguntar como "ela se sentia". Neste momento, passou uma mulher 

desconhecida e tocou no seu braço, a psicóloga lhe perguntou se ela conhecia a moça e lhe 

advertiu que ela queria lhe fazer algum mal. Janaína, então, disse que teria algo a ser 

descoberto e, juntamente com a mãe e a psicóloga, foi atrás dessa mulher até chegar em um 

prédio que "mais parecia um labirinto". 
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 A transferência não é “outra coisa senão a colocação em ato do inconsciente” (Lacan, 

1967-1968, p.4).  m um processo analítico, a figura do analista é inserida numa “série 

psíquica que o paciente já formou” (Freud, 1912/1996, p. 112), representando objeto de afetos 

do analisando, afetos tanto positivos quanto negativos, ternos ou hostis. (Freud, 1912/1996). 

É, a partir de um significante qualquer, que o analisando pode engendrar sua transferência ao 

analista e constituir a suposição de saber. Para Lacan (1960-61/1992), a transferência é "em 

última instância,  o automatismo de repetição" (Lacan, 1960-61/1992, p. 173). 

 A relação estabelecida na transferência é de disparidade, o sujeito supõe um saber ao 

analista, presentificando seu inconsciente na figura deste (Lacan, 1967-1968). Ao ocupar o 

lugar de Sujeito Suposto Saber (SsS),  será o objeto a que dará suporte a transferência (Lacan, 

1967-1968).  Esse lugar de Sujeito Suposto Saber (Lacan, 1964/2008) só ocorre na medida em 

que o analista o reconhece como efeito do discurso e não responde a demanda do analisando. 

O lugar que é evocado sempre quando há fala é o do Outro e esse "A é um Outro 

perpetuamente evanescente e que, por isso mesmo, nos coloca numa posição perpetuamente 

evanescente"(Lacan, 1960-61/1992, p.172).  

  O dispositivo psicanalítico, sob transferência, convocava Janaína a sair do suposto 

controle, a associar livremente. Por muito tempo, ela sempre iniciava a sessão chorando e 

dizia que era só adentrar a sala e ver a psicóloga que a vontade de chorar vinha. Achava 

"coisa de louco" a pessoa vir "controlada" e, ao olhar a psicóloga, "desabar em choro". Às 

vezes, dizia que não tinha nada para falar ou que passou a noite anterior pensando no que 

falar, mas na hora, não vinha nada.  

  É o analista que vai estabelecer o dispositivo analítico, pois, ao ser advertido da 

existência do inconsciente, põe o analisante a associar livremente (Lacan, 1967-1968). Quinet 

(2000), no  entanto, lembra que a associação-livre não é tão livre assim, porque a cadeia 

associativa é determinada pelos significantes mestres e o inconsciente tende a insistir, 

marcando a repetição. A repetição evidencia o gozo. É pela entropia, esse ponto de perda,  é 

que temos acesso ao que está em jogo no gozo, o mais gozar(Lacan, 1969-70/1992, p.48). 

 É na repetição, ressalta Freitas (2007), que o analisando "se aproxima do impossível 

de dizer, do vazio de sentido, empenha-se na elaboração de saber onde se pode fazer a 

inscrição da dimensão do sentido e do ciframento de gozo" (p.66 ). A autora ainda lembra que 

além do gozo do sintoma, a própria análise comporta um gozo, pois falar do que faz gozar 

pode ser uma metáfora para o próprio gozo. A busca incessante pelo sentido poderia fazer da 

análise algo interminável, caso não houvesse o ato analítico (Freitas, 2007). 
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 Era notável que o processo analítico ocupara um lugar importante para Janaína mesmo 

que, em alguns momentos, ela sugerisse prescindir deste. Ela dizia que "a análise estava 

fazendo ver coisas que antes não via". Ao longo do acompanhamento, Janaína era assídua, 

solicitava da psicóloga opiniões sobre algumas decisões (mesmo pontuando que sabia que não 

era a função da psicóloga "dar opiniões"), esperava o dia da análise para tomar decisões que 

julgava importantes e "guardava" sonhos para serem trabalhados na análise. No entanto, em 

alguns momentos, ela ensaiava interromper o processo, mesmo que não sustentasse este 

movimento. Em um momento, diante de dificuldades de horário, Janaína chegou  a agradecer 

"por tudo" e dizia entender caso não houvesse mais possibilidade de continuar o 

acompanhamento. Em outra situação, após uma discussão com o companheiro, ela fez 

menção de abandonar o processo e enviou uma mensagem agradecendo por "tudo", mas dizia 

que não sabia se daria para continuar com "as análises" porque iria procurar trabalho.  

 A análise de Janaína se mantinha porque havia transferência. Era a transferência que 

sustentava a ação da fala e era somente assim que era possível haver modificações da posição 

subjetiva. Sob transferência, o sujeito constrói algo, uma ficção para dar conta do seu 

sintoma(Lacan, 1960-61/1992). Como afirma Gerbase (2015):  

Para fazer um sintoma, é preciso que haja elisão de uma ideia, uma frase , uma proposição, ou 

melhor, de um significante. A suposição da cura pela fala é que um significante elidido está 

produzindo um efeito chamado sintoma, e que, se for possível dizer esse significante, o 

sintoma deve se diz-solver, se desfazer pela fala (Gerbase, 2015).  

 

 No entanto, Gerbase (2008) lembra que há um resto impossível de simbolizar, de 

dizer, que reúne os três registros - real, simbólico e imaginário- este é o objeto a, o gozo 

irredutível. Gerbase (2008) defende que a experiência psicanalítica deve possibilitar transpor 

ao significante aquilo de inefável, indizível. Porém, a verdade só pode ser acessada por um 

semi-dizer, ela é não-toda. A verdade não está no enunciado, mas no sujeito da enunciação 

(Lacan, 1969-70/1992).  

 Janaína chegava à análise chorosa, desanimada quanto à continuidade das atividades 

planejadas e cheia de questionamentos: por que sua mãe morreu? Por que ninguém a avisou 

do adoecimento da mãe antes? Por que sua mãe pediu para não avisá-la? Essas e outras 

questões a fizeram demandar o atendimento. Foi necessário manejar a transferência, sair do 

discurso do mestre e ir para o discurso do analista, para poder causar o desejo, para haver 

análise. No entanto, como pôde ser visto,  o luto de Janaína expôs questões outras, 

desarticulando os significantes que a sustentavam até então. A relação com os pequenos 
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outros, representados por alguns familiares, também mudou. Os relacionamentos não eram 

mais os mesmos, nem Janaína era mais a mesma.  

 Freud (1917/1996) já previa que "embora o luto envolvesse graves afastamentos 

daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como 

sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento médico" (p.248). O que Freud 

(1917/1996) sabiamente defendia há mais de 100 anos é que tomar um processo psíquico que 

é doloroso, que exige um recolhimento da libido e que demanda tempo, como algo patológico, 

que deve ser medicado, é, a princípio, um equívoco e pode até ser danoso para o próprio 

sujeito.    

 O que a psiquiatria pode entender como complexo, a psicanálise pode conceber, 

simplesmente, como o desenrolar do trabalho psíquico. Por outro lado, o que para a 

psiquiatria poderia não ser considerado um "luto complexo" porque não apresenta 

explicitamente os sintomas descritos no DSM-5, para a psicanálise é a complexidade do 

remanejamento libidinal que o luto exige que o torna complexo 

  O luto pode se tornar complicado quando a perda é devastadora. Pode ser notado ao 

longo desse caso, que Janaína continuava "forte" para o olhar do outro, mas a perda da mãe 

abalou seus significantes mestres, tocou a sua fantasia e a fez se questionar se de fato era tão 

"forte" e "guerreira" como os outros diziam. A separação da figura materna, que vinha em 

curso, foi precipitada com a morte da mãe e colocou em questão a possibilidade de separação 

do marido.  

 Para a psicanálise, o luto desvelou uma realidade psíquica, atravessada pelo desejo e 

pelo gozo. A análise permitiu o desenrolar do trabalho psíquico do luto. Pode-se pensar que o 

próprio processo analítico pode ter efeito de acontecimento, como propôs Martínez (2018), ao 

abalar os dizeres, permitir tratar esse real que advém  e ao dar um tratamento singular ao seu 

modo de gozar. Assim, o que há no processo analítico é o readvento do real, que  pode 

provocar uma mudança discursiva, fazendo o sujeito sair da queixa e se relançar ao ato 

(Martínez, 2018). 

  O trabalho analítico permite, a partir do bem-dizer, a passagem da "impotência" para 

a impossibilidade imposta pela castração. Trata-se da passagem do "eu não dou conta" do 

deprimido ao "que não tem remédio, remediado está" da castração assumida pelo sujeito 

(Quinet, 2002c p.95). É assim que o sujeito poderá se deparar com o seu desejo, passar "da 

dor de existir à alegria de viver sustentada na falta estrutural que se chama desejo" (Quinet, 
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2002c, p.96). Desta forma,  cabe ao psicanalista resistir  à sociedade medicalizada que 

enxerga a dor do luto  como algo a ser, prioritariamente, tratada com remédios. (Quinet, 

2002d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

7.0 FLORA E O LUTO DE UM LUGAR CRISTALIZADO: TEMPORALIDADE, 

COMPLEXIDADE E MANEJOS TRANSFERENCIAIS.  

 

 Nesta seção, será abordado o caso de Flora, que perdeu a irmã hospitalizada na UTI 

por causa de um câncer em estado terminal. Inicialmente, será discutida a temporalidade 

presente no luto, considerando o tempo lógico de Lacan e a lógica do inconsciente, que é 

atemporal. Em seguida, será discutido o que a psicanálise compreende como complexidade no 

luto, ponderando o que a perda do ente querido desvela e o remanejamento libidinal exigido 

pelo trabalho psíquico. Por fim, serão discutidos os efeitos da psicanálise e os manejos 

transferenciais no caso de um sujeito enlutado. 

 

7.1 Que tempo há para o luto? O instante de ver, o tempo de compreender e o momento 

de concluir 

 Quase um mês após o falecimento da irmã,  Floraretornou ao hospital para 

acompanhar o pai em uma nova internação. Ao ver a psicóloga, Flora se dirigiu a uma outra 

profissional, chorando muito, e pediu que contasse que a irmã havia falecido: "fala para ela o 

que aconteceu, fala", exclamava ela. Flora foi acolhida na varanda da enfermaria, e, muito 

chorosa, chegou a afirmar, em tom acusatório, que a psicóloga sabia que a irmã dela faleceria, 

como se ela mesma desconhecesse a iminência desse fato durante a internação.   Essa postura 

de Flora chamou a atenção durante a internação da irmã na UTI, ela não queria lidar com a 

morte que inevitavelmente se aproximava, por mais que a irmã estivesse em todo momento 

lúcida.  

 Um momento emblemático de Flora na UTI foi quando, durante o boletim médico, 

questionou sobre a gravidade do quadro da sua irmã (apesar de já terem falado sobre o 

diagnóstico e prognóstico reservado da irmã, de que se tratava de uma doença em fase 

terminal), mas não se interessou em ouvi-lo, colocando-se, literalmente, de costas enquanto a 

médica lhe comunicava o quadro da irmã.  

 Flora acompanhou sua irmã, Florência, que esteve internada na UTI por cerca de dois 

meses, devido a um câncer metastático que a levou à morte. Flora era a única familiar que 

residia na cidade onde a irmã estava internada e foi ela que recebeu, em sua casa, os 

familiares que acompanharam a internação da irmã.  Durante esse período, Flora passou a se 

queixar da sobrecarga emocional e financeira que a hospitalização da irmã estava lhe 
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acarretando.  Chegava na UTI, frequentemente, com tontura, fraqueza e sensação de desmaio. 

Dizia que há alguns meses, diante de uma separação conjugal, passou a fazer uso de 

medicamentos psiquiátricos e, diante da hospitalização da irmã, estava recorrendo a esses, 

mas de forma irregular e sem acompanhamento profissional. 

 O tempo, no contexto da UTI, transcorre de uma maneira lógica, pois é marcado por 

uma experiência subjetiva que se orienta pela lógica do inconsciente, como propõe Lacan 

(1945/1998).  A angústia, diante da iminência da morte do ente querido, provoca um "curto-

circuito entre o instante de ver e o momento de concluir" (Calazans e Azevedo, 2016, p.59), 

muitas vezes, não possibilitando tempo para compreender. Segundo a teoria lacaniana, a 

angústia aparece quando o sujeito se depara com o real, com aquilo que não pode ser 

simbolizado, e só é possível significar esse buraco no real, provocado pela perda, fazendo o 

sujeito falar (Moretto, 2001).  Ao psicanalista, então, cabe não ceder à pressa em concluir, ao 

tempo da instituição, mas, sem prescindir da urgência que a própria condição confere, saber 

manejar para assegurar ao sujeito que haja o tempo de compreender.  

 A psicanálise se difere de outros discursos, ao conceber a fala do sujeito como 

expressão do inconsciente e, partindo da escuta do um a um, ao permitir o tempo necessário 

para que o sujeito fale de si (Meirelles, 2006). Nos atendimentos, ainda na UTI, Flora não 

falava sobre a iminência da morte da irmã, mas estava sempre presente nas visitas familiares 

e, às vezes, nos boletins médicos. Já com a hospitalização do pai, na mesma instituição onde a 

irmã morrera, os conteúdos trazidos nos atendimentos demonstravam que ela atualizava a 

hospitalização da irmã, deixando-a sem saber como lidar com o pai.  

 Flora reeditava seu luto, como se a possibilidade de perda do pai se conectasse, de 

forma simbólica e imaginária, à perda anterior da irmã, como dizia Dunker (2017b). As 

lembranças da irmã falecida, de como ela ficava na cama, dos momentos em que lhe dava a 

alimentação, eram recorrentes e ela tentava escondê-las do pai. Durante os atendimentos 

realizados nesse novo contexto de hospitalização, Flora se apresentava chorosa, com falta de 

ânimo, sem vontade de se arrumar, nem de sair como antes, e trazia um discurso que remetia à 

sua própria morte.  

 Após a alta hospitalar do pai, Flora passou a ser atendida no ambulatório do luto que 

começava a se estruturar na instituição. Ao falar da morte da irmã, marcou que "nunca mais 

foi a mesma". Evitava situações que evocassem a irmã e se incomodava quando alguém, 

desavisado, perguntava pela irmã ou queria saber como ela veio a falecer. Por outro lado, 

resistia à ideia de que a irmã não estava mais viva e enviava mensagens para as redes sociais 
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da mesma, além de tentar conservar tudo o que a lembrasse, como áudios e fotos. Diante da 

perda dos áudios gravados no celular da irmã, chegou a ligar para a operadora telefônica na 

tentativa de recuperá-los. Dizia que não havia "caído a ficha, ainda. Penso que ela está viva... 

e ela nem existe mais".  

 Esse movimento de Flora foi descrito por Freud (1917/1996) em Luto e Melancolia. A 

realidade dava evidências de que Florência não estava mais viva, de que o objeto havia sido 

perdido. Isso se dava, por exemplo, quando Flora enviava mensagens pelo aplicativo do 

celular para Florência e não havia, dia após dia, resposta alguma da irmã. As pessoas, ao 

perguntarem sobre Florência, faziam Flora atestar a morte da irmã. Porém, Flora tentava, 

como dizia Freud (1917/1996), desviar-se da realidade, prolongando, psiquicamente, a 

presença de Florência através das suas lembranças e com auxílio de áudios e fotos.  

 Freud (1917/1996) já previa que o trabalho do luto implicava em um fragmentado 

desligamento libidinal de cada uma das recordações do objeto perdido, e que o abandono 

dessa ligação não se dava sem resistência. Notava-se que Flora fazia um movimento inverso 

de hipercatexização de tudo aquilo que assegurava a presença do objeto perdido. Muitas 

vezes, o sujeito é até capaz de apresentar pseudoalucinações que mantêm vivos sinais do ente 

querido (Freud, 1917/1996).  

 Chamou atenção que Flora, talvez numa tentativa de ainda manter a ligação com o 

objeto perdido, passou a se relacionar com as pessoas a partir daquilo que remetia à irmã. 

Buscava estar perto dos sobrinhos, filhos da irmã morta, porque estar perto deles era "estar 

perto da minha irmã", afirmava ela. A aproximação excessiva com os sobrinhos causavam 

incômodo a esses, como também aos seus próprios filhos, que diziam também precisar da 

mãe. Tal incômodo chegou ao ponto dos sobrinhos marcarem que ela não era a mãe deles, que 

a mãe deles era Florência, a que havia morrido, e se distanciarem dela por um certo período. 

Até a transferência com a psicóloga era atravessada pelo cuidado que a profissional ofertou à 

irmã durante a sua hospitalização. Ela dizia querer estar perto da psicóloga, pois a mesma 

havia "cuidado" da sua irmã. 

 As relações familiares eram trazidas, por Flora, com muita indignação. Ela se 

queixava de que os familiares não estavam compreendendo sua dor. Aos poucos, Flora foi 

percebendo que as outras pessoas estavam conseguindo "seguir a vida" com a ausência de 

Florência e só ela não "caminhava". Os sobrinhos conseguiam viajar e ir para festas, o seu pai 

estava lidando melhor com a perda de Florência, e o seu ex-cunhado, ex-esposo da irmã 

falecida, já estava se relacionando com outra pessoa.  



121 

 

 Ao perceber a melhora das outras pessoas, Flora julgava ser "falta de consideração" 

pela irmã falecida e que não havia "tempo suficiente" para que os familiares pudessem "seguir 

a vida". Nesse ponto, pode-se perguntar qual seria o tempo suficiente para a elaboração de 

uma perda estimada. A duração do luto é uma questão que tem sido discutida na atualidade. 

Observou-se que os DSM's (APA, 1987; APA, 2000; APA, 2013), a cada edição, tornaram 

mais precisa a duração dos sintomas que caracterizam o luto, de modo a auxiliar no critério do 

diagnóstico diferencial da depressão.  Inicialmente, os sintomas do luto deveriam aparecer em 

até 3 meses (APA, 1987), depois em até 2 meses (APA, 2000), e não persistirem além desses, 

sob o risco de ser considerado um caso de Episódio Depressivo Maior (EDM). No entanto, o 

DSM-5 (APA, 2013) prescinde desse critério temporal e torna possível o diagnóstico de 

depressão aos enlutados, considerando, apenas, os critérios já previstos para o diagnóstico de 

EDM.  

  O tempo fazia questão para Flora. Era comum ela perguntar "quanto tempo iria ficar 

assim" e se "havia melhorado em relação à última consulta". Em uma sociedade em que não 

há tolerância para o sofrimento e a celeridade é almejada, a pergunta que Flora fazia, 

comumente, nos atendimentos, quanto à normalidade daquela sintomatologia do luto que 

persistia, é compreendida e contextualizada. Para Kehl (2015), hoje as pessoas estão vivendo 

mais, mas nem por isso são capazes de desfrutarem da duração do tempo, pois continuam 

vivendo com a sensação de que o tempo é curto.  O depressivo aparece, nesse contexto, como 

sintoma social de uma sociedade que não tolera o tempo ocioso e impõe um Outro apressado, 

que está ali para suprir imediatamente as necessidades (Kehl, 2015):  "o depressivo é aquele 

que tenta se colocar sempre fora do tempo dos outros, ou do tempo imposto pelo Outro" 

(Kehl, 2015 p.140).  

 É importante fazer uma ressalva, como foi visto,
14

 depressão não é um conceito para 

Freud e Lacan, apesar de tanto um quanto outro tecerem contribuições para pensar esse 

fenômeno atual. O termo "depressão" é descritivo e não abarca a diversidade de estados que a 

categoria nosológica tenta englobar. Em Psicanálise, é preferível falar em estados depressivos 

(Quinet, 2002c; Soler, 2002; Leguil 1996, Leader, 2011; Carvalho, 2014a). No entanto, 

algumas discussões, no campo da psicanálise, em torno da chamada "depressão", são 

pertinentes para pensar o luto, já que é possível aproximá-lo, mesmo que de forma temporária, 

aos sintomas descritos nos estados depressivos. 

                                                                 

14
 Ver seção "5.4 O trabalho do luto e o trabalho analítico". 
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 Feita esta ressalva, é preciso pontuar que, de alguma forma, a "lentidão" (Leguil,1996) 

presente nos estados depressivos, ou a "recusa"(Kehl, 2015) do enlutado em acompanhar o 

tempo dos outros, permite refletir o que propõe a psicanálise. Diferente de como o tempo é 

exigido nas práticas contemporâneas, a psicanálise convoca o sujeito a uma outra 

temporalidade, considerando a lógica do inconsciente, que é atemporal (Kehl, 2015). 

  Lacan (1945/1998), para discutir a temporalidade na psicanálise, propõe o tempo 

lógico a partir de três momentos: o instante de olhar, o tempo de compreender e o momento 

de concluir.  O instante de olhar é marcado pelo "valor instantâneo da sua evidência" (Lacan, 

1945/1998, p. 204). O tempo de compreender requer ir além das evidências, exige um "tempo 

de meditação", de constatação a partir do outro, incluindo assim a relação imaginária. O 

momento de concluir é aquele que apressa o momento de compreender. O sujeito pode, assim, 

afirmar algo sobre si e se decidir (Lacan, 1945/1998). Quinet (1991) lembra que o momento 

de concluir é aquele em que o sujeito do enunciado coincide com o da enunciação. Diante do 

momento de concluir, é preciso que o sujeito antecipe sua certeza sob o custo de perder o 

momento para tal, e não fazer mais sentido essa asserção.  

 Allouch (2004) defende que o trabalho psíquico, exigido pelo luto, ocorre entre o que 

Lacan (1945/1998) chamou de instante de ver e momento de concluir. É no tempo de 

compreender que pode haver a enunciação de um sujeito. A angústia, que também pode estar 

presente no luto, pode fazer o sujeito se precipitar em uma pressa conclusiva. Essa não tem a 

ver com a "certeza antecipada", a qual Lacan se refere, a certeza que emerge no final do 

tempo lógico, pois não permite o aparecimento do sujeito, mas "um curto-circuito, sujeito-

objeto" (Calazans e Azevedo, 2016, p.59). 

 Ao falar da pressa em concluir, Lacan (1945/1998) adverte que se trata de uma 

evidência subjetiva, e não de uma circunstância objetiva: 

Assim, não é em razão de uma contingência dramática, da gravidade do que está em jogo, ou 

da emulação do jogo que o tempo urge; é na urgência do movimento lógico que o sujeito 

precipita simultaneamente seu juízo e sua saída, no sentido etimológico do verbo, "de cabeça", 

dando a modulação em que a tensão do tempo inverte-se na tendência ao ato que evidencia aos 

outros que o sujeito concluiu (Lacan, 1945/1998, p.207). 

 

 O que Lacan (1945/1998) adverte é importante para o luto não ser compreendido a 

partir de um fenômeno universal com prescrições cronológicas. Não é o quão grave parece a 

circunstância em que se dá a perda que explica a temporalidade do luto, mas sim o trabalho 

psíquico revelado por essa perda. Não se deve esquecer que o luto diz respeito à perda de um 
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objeto idealizado (Freud, 1917/1996) e requer que o sujeito se desligue da imagem do objeto 

perdido (Lacan, 1962-63/2005). 

 No trabalho analítico, Flora pôde narrar que não havia perdido uma irmã, "mas uma 

mãe", o seu "porto seguro". Ao ser indagada sobre a relação com a mãe, ela iniciou o seu 

discurso a partir da relação com a irmã: "a minha relação de mãe foi com 'Fê' (como ela 

chamava Florência), ela me protegia sempre". Recordou-se de situações nas quais a mãe lhe 

"pirraçava, batia-lhe e sua irmã a protegia". Sua mãe engravidou de Flora quando estava em 

um momento conjugal turbulento, prestes a se separar do seu pai. Dizia ter sido "indesejada 

pela mãe e que isso perdurava" até o momento atual. A mãe dizia que ela parecia com o pai, a 

aparência, a cor e o jeito. Ao ser questionada sobre o jeito do pai, estranhamente, ela falou de 

si: "eu sou uma pessoa boa, nunca briguei com ninguém, fiz o bem" 

 Com a morte da irmã, Flora perdia um lugar junto ao desejo do Outro. Tratava-se da 

perda de um valor fálico.  Por isso, era comum escutar, de Flora, que havia passado o dia 

anterior dormindo, deitada, como se recusasse abrir mão desse lugar tão valioso para ela. O 

abatimento corporal do enlutado pode se assemelhar ao do depressivo, podendo estar 

relacionado à desorganização que há entre as pulsões eróticas e o desejo que norteava o 

sujeito até então (Kehl, 2015). 

 O luto é um processo que se desenrola em um "certo lapso de tempo" (Freud, 

1917/1996). Kehl (2015) recomenda que "não se deve exigir do enlutado, assim como dos 

depressivos, que se desaloje rapidamente de sua dor" (p.206), pois o recalcamento da perda 

pode originar o que Fédida (2009) chamou de morte desapercebida. Negligencia-se, 

subestima-se as mudanças na economia psíquica que a morte de um ente querido pode 

provocar, fazendo com que essas mudanças sejam encobertas antes mesmo de aparecerem 

(Fédida, 2009). Oliveira (2017), corroborando esse argumento, defende que impedir, mesmo 

que de forma parcial, que o trabalho do luto transcorra pode trazer repercussões psíquicas para 

o sujeito, inclusive, tornando esse processo algo patológico.  

 Flora se queixava de que os próprios familiares cobravam dela um outro 

posicionamento, diante da morte de Florência, e a culpavam por ainda estar nessa situação. 

Com tristeza, ela afirmava: "tem gente que acha que não era mais pra eu ficar assim". Parece 

que a exigência, dos familiares, de que Flora superasse rapidamente a perda, como eles 

mesmos já vinham fazendo, aproximava-se também de uma exigência de pressa quanto ao 

tratamento ofertado  
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 Kehl (2015) defende que o tempo de concluir, o da certeza antecipada proposta por 

Lacan (1945/1998), não deve ser confundido com a celeridade de se concluir o trabalho 

analítico. A tensão temporal, referida por Lacan (1945/1998), que faz o sujeito se antecipar à 

sua certeza, é importante para o avanço do trabalho analítico, mas não deixa de se orientar 

pela lógica do inconsciente. De outra forma, a psicanálise estaria se contradizendo em sua 

ética e cedendo à lógica capitalista, atropelando o momento de compreender e se submetendo-

se ao tempo cronológico. O tempo de compreender inclui variáveis que não se têm controle, o 

que impede de prever antecipadamente o tempo de análise (Kehl, 2015). Kehl (2015) lembra 

que essa variável "não lógica" se aproxima ao que Freud (1900/1996), em "A interpretação 

dos sonhos", marca como ociosidade criativa -  momento espontâneo de criação inconsciente.   

  Com o trabalho analítico, Flora passou a ressignificar esses movimentos que os 

familiares estavam fazendo, nomeados por ela como "seguir a vida". Após ter se revoltado 

contra os familiares, porque queriam realizar uma atividade comemorativa e não havia nem 

"60 dias que a irmã tinha morrido", passou a aceitar a comemoração já que era algo que a 

irmã queria muito. Porém, Flora, por mais que relativizasse algumas posturas dos familiares, 

sempre fazia comparações entre o seu processo de luto e o dos familiares. O que remete ao 

que Leader (2011) fala sobre a necessidade do diálogo entre lutos. O autor afirma que a 

manifestação pública do luto favorece a expressão privada, pois perceber que o outro também 

está enlutado permite o sujeito acessar sua própria perda.  

 Por outro lado, a comparação entre lutos pode ser perigosa, quando o enlutado percebe 

que todos outros familiares já começaram a reinvestir libidinalmente em outros aspectos da 

vida, e ele ainda não. No caso de Flora, chegou um momento em que ela não se via mais 

diante da possibilidade de compartilhar a dor da perda com outros familiares que também 

vivenciavam o luto, e passou a se questionar se o que estava vivenciando era "normal" e se 

podia enlouquecer. Ela dizia que os familiares achavam que ela estava ficando "louca". Essas 

indagações, acerca do risco de enlouquecer e precisar ser internada, tornaram-se tão 

constantes que se fez necessário intervir, dizendo que ela não tinha indicação para ser 

internada naquele momento, e que ela precisava vir para o atendimento e continuar falando 

sobre essa dor.  

  Com o retorno à atividade laboral, na cidade em que a irmã falecida morava, Flora 

passou a faltar às sessões e, quando aparecia, ela se apresentava muito chorosa, suplicando 

pelos atendimentos e afirmando o quanto se "sentia bem" após ser atendida. Ela também 
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relatava que o retorno para a cidade em que a irmã morava tornavam as lembranças da irmã 

recorrentes.   

 Mesmo reconhecendo a importância dos atendimentos, Flora continuava faltando. No 

entanto, com o tempo, as falas que remetiam a uma intencionalidade suicida foram 

diminuindo. O choro constante e o desânimo diante da vida também. Ela passou a se 

preocupar mais com a aparência. Dizia que os filhos pediam para ela se arrumar ou que ela 

queria mostrar para as pessoas que estava bem. 

 Flora ainda buscava uma explicação orgânica para os sintomas físicos que 

apresentava. Eram comuns os relatos sobre os exames e as diversas idas às emergências em 

busca de algum achado. Algumas vezes, inclusive, a psicóloga, orientada pela psicanálise, 

recomendava que ela buscasse descartar qualquer possibilidade de uma causalidade 

fisiológica para o que se queixava, sem que com isso não deixasse de convocá-la a falar sobre 

o que lhe acometia. No entanto, ao se questionar sobre o porquê de sentir tudo aquilo, ela 

mesma apontou para uma causalidade psíquica: "quando eu aceitar a morte da minha irmã, 

tudo isso vai passar. Ainda não aceitei a morte da minha irmã". 

 O processo do luto é capaz de provocar a criação de novos sintomas corporais, 

principalmente, diante de momentos significativos para a perda. Inclusive, ao longo dos anos, 

mesmo quando parece que o luto já foi superado, diante de datas importantes, é comum o 

corpo se manifestar, ao em vez de acessar as recordações associadas à perda (Leader, 2011). É 

possível que o luto também deixe marcas sem que, de fato, ele possa ser caracterizado como 

persistente ou patológico. Arthur Kleinman (2012), ao falar da sua própria experiência de 

perda, questiona o que há de patológico em cuidar das suas lembranças com a esposa falecida, 

aquela que foi uma pessoa muito importante na sua vida, e se comover com as mesmas 

quando algo da realidade faz lembrar dela.   

 No caso de Flora, datas importantes, como o aniversário da irmã e da morte dela, 

foram marcadas por muito choro, desânimo e tristeza. Ao se aproximar das festas de fim de 

ano, Flora se mostrava preocupada já que foram os últimos momentos que a irmã havia 

passado com ela, antes de ser hospitalizada. Na sessão que sucedeu a festa de fim de ano, 

Flora narrou como foi doloroso vivenciar aquele momento sem a presença da irmã, mas, ao 

mesmo tempo, expressou o que poderia ser uma tentativa de elaboração dessa perda: "eu 

coloquei a foto da minha irmã e escrevi uma mensagem para ela". Diante dessa fala, a 

psicóloga interpelou, questionando para quem ela havia escrito a mensagem, e ela disse que 

postou a mesma na rede social e complementou: "é como se eu estivesse me despedindo". Ao 
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ser destacado, pela psicóloga, os significantes "se despedindo", Flora os repetiu e, sem se dar 

conta que os mesmos  haviam sido destacados da sua fala, atribuiu-os à psicóloga: "isso 

mesmo que você falou. É como se fosse uma despedida". Flora passou a falar sobre os planos 

para o ano que se iniciava, planos que envolviam um desejo de "se curar" do luto da irmã e de 

trabalhar na cidade onde os filhos residiam.   

 A frequência de Flora nos atendimentos se tornou ainda mais irregular, o que ela 

justificava pela mudança para outra cidade e o retorno das atividades laborais. Com o tempo, 

ela passou a se ausentar ainda mais nas sessões. Certo dia, ela reapareceu, chorosa, dizendo 

que o pai faria um procedimento médico, voltaria a ser internado e tinha a possibilidade de ir 

para a UTI – lugar em que a irmã havia falecido. A possibilidade de retornar para esse local 

lhe trazia questões. Flora foi acolhida e, mais uma vez, dizia o quanto era importante para ela 

estar em atendimento. No entanto, o atendimento era reagendado e ela voltava a se ausentar. 

No último atendimento, ela veio sem estar agendada, solicitando um relatório para 

afastamento do trabalho, dizendo que esse possibilitaria que ela viesse para os atendimentos. 

O relatório não foi feito. Não era possível fazer um relatório, já que Flora não aparecia há 

algum tempo. Foi lhe dito que ela precisava vir, inclusive para que algo pudesse ser dito no 

relatório, mas ela deixou de aparecer aos atendimentos por completo. 

 Flora passou cerca de um ano em acompanhamento pela psicóloga orientada pela 

psicanálise. Um acompanhamento que se iniciou na UTI, passou a ser realizado na varanda e 

nos corredores da enfermaria, até que foi para o ambulatório. Inicialmente, era semanal, 

passou a ser quinzenal, depois esporádico, até que se encerrou. No entanto, foi possível 

observar que Flora já estabelecia uma relação menos sofrida com o objeto perdido, mas isso 

não impedia que ela ainda expressasse pesar quando algo da realidade remetia à morte da 

irmã. Momentos e lugares importantes que marcaram a relação dela com a irmã a faziam se 

recordar da perda e isso ainda lhe trazia sofrimento. Quando uma nova internação do pai 

apontou a possibilidade de encaminhamento para a UTI, local de morte da irmã, ela se 

desestabilizou psiquicamente e buscou a psicóloga. Pontuou dificuldades de prosseguir nas 

atividades que já vinha realizando, mas prescindiu do atendimento.  

 Ainda não há consenso, nem mesmo na psicanálise, como pôde ser visto
15

, sobre o que 

seria um término do luto. Freud (1917/1996) aponta que, quando o luto se conclui, o ego fica 

novamente livre para um novo investimento. Para Kehl (2015), o momento decisivo acontece 

                                                                 

15
 Ver seção "5.4 O trabalho do luto e o trabalho analítico" 
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quando o enlutado sai de uma posição passiva, o de que foi abandonado, para uma posição 

ativa, aquele que pode abandonar quem o abandonou. Allouch (2004) defende que o luto se 

concretiza quando o enlutado permite sacrificar o pedaço de si que compartilhava com o 

morto. Ambertín (2005) recorre às obras de Freud para sustentar o argumento de que o luto 

deixa um enigma incurável no sujeito. Dunker (2017b), recorrendo a Freud, ressalta que a 

retirada de libido do objeto marca o início do processo do luto, e não, o seu fim. Para o autor, 

o luto comporta algo de interminável.  O que seria, então, a conclusão de um luto? Recordar-

se e se comover com as lembranças de um ente falecido fazem do luto um processo 

inconcluso? Ou é preciso incluir a perda à vida que ainda resta, como afirma Leader (2011)?   

 

7.2 O que se complica quando o luto persiste? A complexidade exigida pelo trabalho 

psíquico.  

 

 Freud (1911/1996) reconhece que o desligamento libidinal de objetos queridos ocorre 

ao longo da vida sem que necessariamente se esteja em um luto propriamente dito e sem que 

isso possa causar tantos transtornos. No entanto, é possível observar que o desligamento do 

objeto, que assume certa importância para o sujeito, não é uma tarefa fácil e, em alguns casos, 

Freud (1917/1996) já percebia que esse processo poderia se complicar.  

 No caso de Flora, pode-se perceber diversos sinais de que ela encontrava dificuldades 

na elaboração da perda.  Ainda durante a hospitalização da irmã na UTI, Flora passou a se 

queixar de diversos sintomas corporais. Com a morte da irmã, esses sintomas se 

intensificaram e se tornou recorrente a busca de Flora pelos serviços de emergência com 

queixas de "desmaios e pernas paralisadas, falta de ar e dor no peito". Os conflitos familiares 

também se intensificaram. Após uma discussão familiar, ela chegou a bater o seu próprio 

carro. Queixava-se, também, cada vez mais, de dívidas financeiras e dizia não conseguir 

retornar à atividade laboral naquele momento. Além disso, Flora passou a falar em suicídio, 

dizia querer encontrar a irmã falecida. 

 Para a psiquiatria, segundo o DSM-5, uma pessoa, mesmo em processo de elaboração 

do luto, pode estar em um episódio depressivo se apresentar "sentimentos de desvalia, ideação 

suicida, problemas de saúde e funcionamento interpessoal e laboral pior" (APA, 2013, p. 

811). Esses sintomas também são apontados na categoria nosológica proposta pelo Manual 

para estudo posterior:  "Transtorno do Luto complexo e persistente" (APA, 2013). No entanto, 
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o Manual deixa um ensejo importante. Ao propor critérios que auxiliem o diagnóstico 

diferencial entre luto e EDM, por exemplo, ele pontua que a ideação suicida no luto tem a ver 

com o desejo de reencontrar a pessoa falecida, enquanto no EDM está associada ao 

sentimento de desvalia (APA, 2013). Isso faz pensar que identificar sintomas, sem escutar as 

narrativas do sujeito, não é o suficiente para compreender a complexidade envolvida nesse 

processo e, consequentemente, manejar o caso. Dizer que se trata de uma depressão ou de um 

luto complexo e persistente não explica o porquê do luto ter se tornado complexo.  

O sintoma, para psicanálise, é diferente do sintoma concebido para o diagnóstico 

médico. Para a psicanálise, o sintoma indica a verdade do sujeito do inconsciente e não a 

verdade da patologia, o que implica em pensar que o sintoma abarca um sentido e uma 

satisfação pulsional, que, posteriormente, Lacan chamará de gozo. Enquanto as ciências 

médicas irão se ater ao cuidado do corpo, a psicanálise se debruçará sobre aquilo que interfere 

nesse cuidado, ou seja, o Gozo (Fernandes, 2013).  

 Dessa forma, o luto, para a psicanálise, ao ser um trabalho psíquico, requer um 

remanejamento da libido ligada ao objeto perdido, ao lugar ocupado diante desse objeto. A 

complexidade, envolvida nesse processo, tem a ver com a complexidade que esse 

remanejamento libidinal vai exigir. A morte de um ente querido pode convocar o sujeito ao 

encontro com o real, o impossível, o indizível, e, assim, o sujeito é também convocado a se 

posicionar diante do seu desejo e do seu gozo.  

 Para a psicanálise, o sintoma e a fantasia são os recursos que o sujeito dispõe para 

lidar com o real. No entanto, a perda de gozo, provocada pela morte do objeto amado, abala a 

fantasia do sujeito, fazendo-o constatar que essa não é suficiente para tamponar, por 

completo, a falta no Outro, que o sintoma não consegue fazer a suplência necessária diante 

dessa falta, e é com a mesma que o sujeito precisa lidar (Carvalho, 2014a). O suicídio, por 

exemplo, pode aparecer, como uma saída, diante desse furo no real, podendo ser uma forma 

de colocar limite a esse excesso de gozo ou de nada querer saber sobre como essa perda diz 

sobre o mesmo (Carvalho, 2014a). 

 Relatos sobre ideações e, até mesmo, planejamentos suicidas eram comuns nos 

atendimentos a Flora, ao menos, no início do acompanhamento. Ela dizia que pensava em 

cortar os pulsos, ou fazer uso abusivo dos seus medicamentos psiquiátricos, ou ainda que 

pensava em se jogar da janela do apartamento do seu companheiro. Em um certo dia, quando 

os atendimentos ainda eram realizados nos arredores da enfermaria em que o pai estava 

internado, Flora chegou a relatar que havia feito uso de medicamentos em excesso no dia 
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anterior e que havia ingerido álcool para "não pensar em tudo isso". Esse ato poderia ser lido 

como um ato suicida? 

Freud (1901/1996) anunciou, em 1901, que além do suicídio intencional, consciente, 

há aquele que esconde uma intenção inconsciente e mascara a ameaça à vida como se fosse 

um acidente ou uma falha.  Freud (1901/1996) afirma que “nunca se pode excluir o suicídio 

como um possível desfecho do conflito psíquico” (1901/1996, p. 181) e o descreve como uma 

tensão entre "a pulsão e as forças que ainda se opõem a ela” (Freud 1901/1996, p.183). Nesse 

momento, Freud (1920/1996) já previa o que mais tarde ele chamaria de dualismo da pulsão: 

pulsão de vida e pulsão de morte.  

De início, Freud (1920/1996) defendia a hipótese de uma tendência humana de buscar 

a homeostase, reduzindo ao máximo as tensões e o desprazer. Entretanto, Freud (1920/1996) 

verificou que o sujeito tendia a repetir compulsoriamente a experiência traumática, ainda que 

essa tivesse sido extremamente desprazerosa, o que lhe fez perceber um mais "Além do 

Princípio do Prazer", o qual ele denominou de pulsão de morte. A pulsão de morte está 

estreitamente ligada ao princìpio do zero ou do Nirvana, que é um retorno ao estado 

inanimado, de ausência de tudo, sem estímulo. Uma redução completa das tensões (Freud, 

1920/1996).   

Freud (1917/1996, 1923/1996, 1916-17/1996), em diversos textos, associa o suicídio à 

melancolia. Para ele, os pensamentos suicidas são impulsos assassinos contra outros que se 

voltam para si (Freud, 1917/1996). Ele diz que, como há uma identificação com o objeto 

perdido, o melancólico é capaz de tomar a si mesmo como objeto, atingindo o eu e o objeto ao 

esmo tempo (Freud 1917/1996; 1916-17/1996).  É o retorno da libido objetal para si mesmo. 

No entanto, não se pode pensar que o ato suicida está no campo, apenas, da melancolia.  

No caso de Flora, por exemplo, havia uma identificação com o objeto perdido, 

inclusive ela se dispunha a morrer junto com a irmã. Todavia, a hipótese era de que se estava 

diante de um caso de histeria. Era evidente que Flora não queria abandonar a posição 

libidinal, a posição de gozo inerente à essa ligação com o objeto amado. No seu discurso, ela 

se encontrava na posição de quem estava sempre responsabilizando o outro, que se sentia 

injustamente privada do falo, assim como o histérico que não interroga a dinâmica do seu 

desejo, senão junto ao Outro. Muitas vezes, ela se colocava a serviço do outro, abdicando do 

seu próprio desejo (Dor, 1991).  
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 Independente do motivo manifesto, Carvalho (2014a) defende que o ato suicida, na 

neurose, trata-se de um: "encontro faltoso do sujeito com o real, isto é, com o $(Ⱥ), e a partir 

desse (des)encontro, o sujeito terá que se haver com o desejo e com a posição de gozo que 

ocupa no Outro" (Carvalho, 2014a, p.166). As ameaças de tentativas de suicídio de Flora se 

apresentavam dirigidas ao Outro. Ela dizia, frequentemente, que percebia que seu 

companheiro temia que ela passasse ao ato e acreditava que ele não estava mais suportando 

"cuidar" dela. Ela demandava ao companheiro o cuidado que a irmã falecida não podia mais 

oferecer. O que faz pensar em acting out. Lacan (1962-63/2005) lembra que a “ênfase 

demonstrativa de todo acting out, sua orientação para o Outro deve ser destacada” (p.137).  

No acting out, o sujeito cria uma cena e se insere nela, mostrando-se – de forma velada – para 

o Outro a quem se pede uma interpretação (Lacan,1962-63/2005).  

 Carvalho (2014a) nota, a partir da clínica, que o sujeito nem sempre quer que o ato 

suicida seja concretizado, e que muitas vezes, o sujeito inconscientemente monta a cena de 

modo a impedi-lo de obter êxito. O que remete ao que Freud (1924/1996) salientou: a pulsão 

de vida ou a pulsão de morte não aparece de forma “pura” há sempre uma fusão, uma mistura 

entre as pulsões, podendo uma prevalecer mais do que a outra. Flora narrava que as ideias 

suicidas já haviam aparecido anteriormente, diante de uma separação conjugal. Com a morte 

da irmã, a pulsão de morte voltou a prevalecer. Ela não sentia ânimo para se arrumar, para 

sair, para realizar as atividades rotineiras e laborais, chorava demasiadamente e apresentava 

uma tristeza profunda, como se fosse uma tentativa de ficar inerte e antecipar a morte natural, 

como Freud (1920/1996) definiu a Pulsão de morte.  

 Por outro lado, Flora afirmava que se não fossem os filhos, já teria "ido encontrar a 

irmã". A psicóloga marcava que a irmã dela estava morta e ela retrucava, corroborando a sua 

intenção suicida: "é, eu morreria também".  No entanto, Flora, nessa fala, apontava para algo 

que mediava esses pensamentos suicidas. Fazê-la falar daquilo que ainda a fazia continuar 

vivendo – os filhos – foi a aposta feita pela psicóloga, orientada pela psicanálise, como forma 

de conter esse gozo mortífero. 

 Ao falar da sua relação com os filhos, Flora pôde falar da sua relação com a mãe e se 

recordar de marcas da infância, de não ter sido desejada pela mãe, e, como dizia ela, "isso 

perdurava até hoje". Ela dizia ter escutado, ao longo da vida, em tom de brincadeira, a mãe 

dizer: "você é tão ruim que não morreu; tomei tanta medicação para matar você". Diante da 

morte da irmã que esteve hospitalizada, Flora marcava que ela havia tomado bastante 

medicamento e, mesmo assim, havia morrido. É possível especular que Flora reeditava a 
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tentativa de aborto da sua mãe – a de ter tomado tanto medicamento para matá-la e ela não ter 

morrido – e atualizava, em ato, essa identificação com a irmã, ao tentar ingerir medicamentos 

em excesso numa intenção suicida.  

 O que para o discurso médico pode ser lido, apenas, como uma tentativa de se 

encontrar com a irmã falecida, para a psicanálise, "há um saber não articulado, inconsciente, 

puramente significante, que quando articulado a outro significante pode produzir um sentido 

equivocado, e isso faz sintomas" (Carvalho, 2017, p. 87). O que remete à máxima de Lacan 

(1968-69/2008): "um significante representa um sujeito para outro significante" (p.48). 

Gerbase (2011) lembra que, quando se esgota a possibilidade de falar, de rememorar, o sujeito 

age, "há um modo de dizer o inconsciente real que é agindo, dando corpo ao dizer" (Gerbase, 

2011, p.31). 

.  Carvalho (2014a), ao pensar sobre a ética da psicanálise, a ética do bem dizer do seu 

sintoma e do seu desejo, e não do bem querer, reflete como o analista deve intervir em casos 

em que o sujeito está decidido a pôr fim à vida. A autora faz uma ressalva, dizendo que Freud 

não fala em desejo de morte, mas sim de pulsão de morte, desse modo, tratar-se-ia de um 

gozo mortífero. Não compactuar com esse gozo mortífero do sujeito não seria, simplesmente, 

querer fazer o bem ao outro, não é ceder à ética da psicanálise, pois "não ceder do desejo" não 

significa permitir que ele prossiga com seu gozo"(Carvalho, 2014a, p.183).  

 Para que a análise aconteça – e isso deve ser o único desejo do analista – é preciso de 

um sujeito vivo e, por isso, questiona-se se a ética do bem dizer deve persistir mesmo "quando 

o significante e o desejo faltam, quando só a dimensão do ato e do gozo estão presentes, 

quando o sujeito do inconsciente se esvai" (Carvalho, 2014a, p.186). Pensando nessas 

ressalvas, diante da possibilidade de passagem ao ato, foi acordado com Flora que seria 

necessário deixar os seus medicamentos na posse de algum familiar, e, junto com ela, foi 

decidido convocar o companheiro para a sessão a fim de incluí-lo nesse acordo.  

  Outra medida foi disponibilizar, a Flora, o contato da psicóloga para momentos de 

intensos pensamentos suicidas, no intuito de franquear a palavra, em vez da atuação, e 

convocá-la à entrada no dispositivo analítico. Carvalho (2014a) afirma que o saber sobre a 

morte só é possível com o significante. A tentativa de suicídio é uma tentativa de sair da 

cadeia significante, mas o suicídio faz o sujeito se presentificar na cadeia e se eternizar "como 

signo para o Outro" (Carvalho, 2014a, p. 139). Ciente de que a cadeia significante, rompida 

no atravessamento do real, ou seja, com a morte do ente querido, precisa ser reestabelecida 
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para que o sujeito possa advir, Carvalho (2014a) defende que o analisando, ao colocar seus 

significantes em análise, pode fazer borda a esse gozo mortífero. 

 Realmente, com o tempo, as falas de Flora, que remetiam ao suicídio, começaram a 

ocupar menos espaço nas sessões. Flora ainda aparecia chorosa e se queixava dos sintomas 

psicossomáticos, para os quais buscava alguma explicação orgânica. No entanto, no decorrer 

dos atendimentos, ela conseguiu associar os sintomas que surgiram em seu corpo ao processo 

de luto que estava vivenciando, e dizia saber que tais sintomas se findariam quando 

conseguisse elaborar melhor a perda sofrida.  

 Leguil (1996) pontua que os sintomas depressivos não acometem o sujeito da mesma 

forma que uma enfermidade orgânica. Esses acontecem em um momento que é significativo 

para o sujeito, é quando há um "fracasso das estratégias do sujeito em relação ao Outro" 

(Leguil, 1996, p.11). A depressividade, presente no luto, pode ser entendida, pela psicanálise, 

a partir da complexidade exigida no remanejamento da libido diante da perda. Fédida (1999), 

inclusive, toma a depressividade do luto como uma defesa contra sua própria destruição e 

localiza o enigma do luto na capacidade de se aproximar da morte, sem que precise morrer 

junto; em suas palavras: "assemelha-se a uma 'simulação da morte para se proteger da morte" 

(Fédida, 1999, p.39). O próprio Freud (1913/1996) expõe aquilo que seria a missão psíquica 

do luto: "estabelecer uma separação entre, de um lado, os mortos e, de outro, as lembranças e 

esperanças dos sobreviventes" (Freud, 1913/1996, p.78). 

  Entende-se que, em alguns casos, o luto pode perdurar por mais tempo, pode ser mais 

complexo, e, até mesmo exigir intervenção profissional.  No entanto, diagnosticar um luto 

como complexo e persistente não o explica. Luto não é doença. Luto é um trabalho psíquico 

realizado pelo próprio sujeito que se depara com a perda, e está relacionado à relação 

estabelecida com o objeto perdido. Flora não perde apenas uma irmã, mas aquela que exercia 

uma função materna, que a "protegia". 

 Reorganizar-se na vida, sem o ente querido, exige remanejamentos. Kleiman (2012), 

ao falar da sua própria experiência de luto, reconhece que a tristeza e a dor sinalizavam a 

perda de uma pessoa que havia sido essencial na sua vida. A perda provocou uma ruptura no 

seu cotidiano, fazendo-o se questionar sobre os valores que davam sentido à sua vida. O 

remanejamento, exigido pelo luto, implicava "o fim de um tempo e uma forma de vida, (...) e 

a transição para um novo tempo e um modo de vida diferente" (Kleinman, 2012, p.608). 
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7.3 O que se espera de um trabalho analítico?  Manejos transferenciais em um caso de 

luto 

 Após o óbito de Florência na UTI, o atendimento a Flora foi continuado quando ela 

retornou para o hospital a fim de acompanhar a internação do pai. Após alta hospitalar do pai, 

ela passou a ser atendida no ambulatório de luto, que estava se estruturando na instituição. Ao 

longo desse processo, Flora apresentava um tom sempre choroso e demandante. 

  Logo no primeiro atendimento ambulatorial agendado, o seu comportamento chamou 

atenção. Ela, ao ver a psicóloga, exclamou, em prantos, na recepção do hospital, que achava 

que a profissional não viria. Diante da reação que parecia desproporcional, já que não havia 

indícios reais de que a profissional não apareceria, a psicóloga interviu, dizendo-lhe que, 

sempre que agendasse o atendimento, estaria a esperando. Durante o acompanhamento, em 

diversos momentos, ela também aparecia em prantos, suplicando pelo atendimento, ainda na 

recepção, mesmo quando ela faltava às sessões anteriores.  

  O que essa reação, frequente, aparentemente desproporcional, de Flora, suplicando 

pelo atendimento ou temendo que esse não fosse ocorrer indicava? Que demanda era essa 

dirigida à psicóloga?  Uma hipótese é a de que ela não fosse "abandonada", como apontava ter 

sido pela figura materna que não a desejara ao nascer, e pela irmã que acabara de morrer.  

 Quando Lacan (1962-63/2005) fala que só é possível se enlutar de quem podemos 

dizer eu era a sua falta, ele está dizendo que o sujeito não perde apenas seu ente, mas também 

um lugar que ocupava diante do mesmo. Dar conta desse lugar, desalojado com a morte, 

exige, do sujeito, um trabalho psíquico dispendioso e é preciso estar advertido de que, no 

trabalho analítico, esse lugar pode ser atualizado. De fato, Flora, após a morte da irmã, passou 

a se relacionar através daquilo que remetia à figura fraterna. Foi assim que ocorreu com os 

familiares e a psicóloga também foi inserida nessa série, como pode ser visto neste fragmento: 

"eu gosto tanto de você. Acho que pelo simples fato de você ter cuidado da minha irmã. Eu 

gosto de estar perto das pessoas que cuidaram da minha irmã". 

Para Freud (1912b/1996), a transferência era a repetição de protótipos infantis. 

Durante os primeiros anos de vida, as disposições inatas e as influências sofridas pelo sujeito 

se constituem em um modo de se conduzir na vida erótica, ou seja, determinariam as 

condições para se enamorar, para satisfação de suas pulsões e os objetivos que determinaria 

para si mesmo. Uma parte dessa catexia libidinal seria dirigida à realidade – ficaria na 

consciência – a outra parte permaneceria inconsciente e poderia ser transferida para o analista. 
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O sujeito tenderia a coincidir o objeto de seus afetos com a figura do analista e a transferir 

afetos – positivos ou negativos, ternos ou hostis. Para Freud, a transferência “é apenas um 

fragmento da repetição, é uma transferência do passado esquecido, não apenas para o analista, 

mas também para todos os seus aspectos da situação atual” (Freud, 1914b/1996, p.166).  

Articulando os conceitos de compulsão à repetição, transferência e resistência, Freud 

(1915/1996) afirma que quanto maior a resistência, maior a repetição. O paciente repete ao 

invés de recordar, e a sequência do material que deverá ser repetido fica submetida às 

condições da resistência. Lacan (1953-54/2009) vai dizer que essa transferência é do tipo 

imaginária. Ao retomar Freud, Lacan (1964/2008) mostra a íntima relação que há entre 

transferência e repetição, demarcando que a “transferência é essencialmente resistente” 

(p.129). Ao mesmo tempo que a transferência atua como resistência, é ela que faz a análise 

acontecer.  

Todavia, enquanto, para Freud (1914b/1996), a transferência seria repetição, para 

Lacan (1960-61/1992) não é possível dizer que transferência seja apenas repetição. Para 

Lacan (1960-61/1992, p.55), repetição não é reprodução (p. 55), retorno dos signos ou 

rememoração agida (p.59). Marcando a função do real na repetição, Lacan (1960-61/1992) 

afirma que o que se repete é sempre algo novo e aponta para a dupla função da repetição: 

autômaton, a rede significantes que insiste, e tiquê, o encontro do real.   

Soler (1991) explica que a transferência é um recurso contra a repetição-tiquê, aquilo 

do real que insiste. O analisando se dirige ao analista em busca de um saber, suposto que seja, 

na tentativa de cobrir o real. A transferência, assim, propõe um efeito semântico, ao colocar o 

sujeito a elaborar uma parte do saber inconsciente (Soler,1991, p.14). A psicanálise visa tratar 

dessa relação entre o sujeito e Outro, o qual é encarnado, momentaneamente, pela figura do 

analista. O analista deve saber manejar esse lugar  no psiquismo, que o sujeito o coloca a 

partir da oferta de escuta, pois a psicanálise só pode operar desse lugar (Moretto, 2001).  

Quando Flora reconheceu que estava buscando incessantemente por tudo aquilo e 

aqueles que remetiam à irmã e questionou o que poderia fazer diante disso, ela foi convocada 

a vir falar sobre o assunto, pois sua presença nas sessões não estava sendo regular. Era 

necessário que ela, ao menos, viesse para os atendimentos, para fazê-la falar sob transferência, 

"falar sobre si mesma, formular suas hipóteses e viver na relação transferencial a reedição de 

suas fantasias " (Meirelles, 2006, p.277). Nessa relação, o analista é convocado a solucionar a 

fantasia do sujeito, mas acaba sendo incluído na construção fantasmática, além de ser o 

destinatário do saber (Meirelles, 2006).  
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 De todo modo, a transferência com Flora demandava manejos. Ela assumia uma 

posição sempre chorosa e demandante, faltava as sessões quando dizia precisar dessas e, em 

diversos momentos, pedia "ajuda" a psicóloga para "tirá-la" dessa dor. Muitas vezes, ao final 

da sessão, Flora queria saber se havia "melhorado" em relação ao último atendimento, ou 

perguntava se a psicóloga não queria falar, aos seus familiares, que ela estava "melhor". Ela 

sempre dizia que se sentia "bem melhor" após o atendimento e que precisava vir. Com certa 

frequência, Flora queria mostrar, para as pessoas, que estava bem, mesmo não sendo o que 

realmente sentia. Falava das cobranças das pessoas para que melhorasse e pedia à psicóloga 

que não cobrasse dela essa melhora como faziam as outras pessoas, mas, contraditoriamente, 

ela mesma convocava a psicóloga a dizer se ela havia melhorado. De início, o estar "melhor" 

era relativizado, a partir das próprias significações que Flora ia dando a esse significante que 

parecia vir do outro. 

 É comum escutar, no âmbito da psicanálise, que não se deve responder à demanda do 

analisante, pois, na medida que se responde à demanda, cria-se uma falsa crença de que é 

possível "achatar o sujeito e sua divisão na resposta" (Fingermann, 2003, p.37), e isso resulta 

em uma inflação de demandas. No entanto, como pôde ser visto
16

, é a partir da demanda que 

se pode ter acesso ao desejo (Quinet, 2000) e, advertido do manejo dessa, o analista deve 

orientar sua clínica. 

 Sendo assim, cabe, à psicanálise, em uma sociedade farmacologizada e imediatista, 

acolher o sujeito em sua dor, suportar escutar o enlutado falar da sua dor, sem a pressa de 

querer arrancá-lo desse sofrimento. Para acolher a dor é preciso lembrar que, no luto, o 

desligamento libidinal é feito de forma fragmentada, e, quando a realidade aponta a ausência 

do objeto perdido, é comum que o enlutado faça o movimento inverso, hipercatexize as 

lembranças do objeto perdido (Freud, 1917/1996). É preciso, também, estar advertido de que 

a ética da psicanálise não é a do bem estar, a do estar "melhor". Como diz Lacan (1964/2008), 

"não há bem sem mal, não há bem sem sofrimento". Qualquer operação que visa o bem ou o 

amor gera um mal ou um desprazer, um unlust" (p.228). A ética da psicanálise é a do bem 

dizer do seu sintoma, do seu gozo.  

 Na cena analítica, o analisando costuma se colocar no lugar de quem não sabe e coloca 

o analista no lugar daquele que vem tamponar a sua falta com um saber. Lacan (1960-

                                                                 

16
 Ver seção "5.3 Desejo e gozo no luto"   
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61/1992) adverte que o lugar de Sujeito Suposto Saber está relacionado a um efeito de 

discurso, "um lugar inconsciente a que o analista é chamado a ocupar" (Lacan, 1960-61/1992, 

p.172). No entanto, só é possível operar desse lugar, na medida em que o analista não 

responde à demanda que lhe é endereçada. O analista precisa estar advertido de que o lugar 

que o sujeito evoca na relação transferencial é o de Outro, "perpetuamente evanescente" 

(Lacan, 1960-61/1992, p.172).  

Ao falar da relação com a irmã, Flora pôde reconhecer que a morte de Florência 

significou a morte de uma "mãe". Em um deslizamento significante, ela pôde falar do não 

desejo da sua mãe por ela, das situações em que Florência a defendia das "surras" que sua 

mãe lhe dava. Ela dizia que Florência "cuidava" dela.  As relações estabelecidas com 

familiares, namorados e psicóloga buscavam garantir esse lugar assegurado pela irmã morta: 

"a de ser cuidada". 

 Durante o tempo em que ela esteve em acompanhamento com a psicóloga, ela se 

envolvia com parceiros que prometiam ter "paciência" e que "cuidariam" dela. Essa mesma 

demanda de amor se repetia na cena analítica. Em uma sessão, chamou atenção um ato de 

Flora: ela chorou, ajoelhou-se, colocou a cabeça no colo da psicóloga e disse: "hoje, eu lhe dei 

trabalho? Hoje, eu chorei muito. Eu já estava melhor". Esse ato poderia ser lido como uma 

tentativa de presentificação do objeto perdido? É possível formular que, nesse caso, o 

enlutado fazia da cena analítica uma tentativa de manter vivo o objeto perdido? Pensa-se que 

o analista, ao acolher a narrativa, pode fazer furo nesse discurso e apontar para a castração 

para que, daí, algo novo possa surgir. 

As queixas psicossomáticas faziam pensar que Flora também tornava presente o objeto 

perdido no seu próprio corpo. No início dos atendimentos, ela temia que os sintomas que 

apresentava pudessem estar atrelados a um "problema no coração", tal como a irmã falecida 

apresentou antes da morte. Não se pode esquecer que o corpo, para a psicanálise, não é o 

mesmo concebido pela medicina. É um corpo marcado pelo significante, pelas palavras do 

Outro e que clama por deciframento simbólico. Todavia, Leader (2010) pontua o quanto é 

comum os enlutados assimilarem sintomas físicos do falecido. Para o autor, "é uma resposta 

humana básica à perda. Ou pegamos traços de alguém que perdemos, características 

singulares que permanecem parte de nós, ou, como no caso da melancolia, pegamos tudo" 

(Leader, 2010, p.60).  

Em uma sessão, ao falar da não melhora esperada com o uso dos medicamentos, das 

idas constantes à emergência, dos exames aos quais se submetia e nenhuma evidência de 
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causalidade orgânica para o que sentia, Flora perguntou à psicóloga o motivo de sentir todos 

aqueles sintomas. Quando a psicóloga, orientada pela psicanálise, perguntou-lhe o que ela 

pensava sobre tudo aquilo, sua reposta remeteu à tentativa de construção de um saber sobre o 

que lhe acometia. Ela disse que quando "aceitasse a morte da irmã, tudo aquilo passaria." 

Pode-se dizer, assim, que, na manifestação da transferência, o sujeito constrói algo 

(Lacan,1960-61/1992). O sujeito, em associação livre, contorna o real ao escolher "os 

significantes que revelarão aquilo que é da ordem do real, do impossível de ser dito" 

(Carvalho, 2014a, p.219). 

 No caso de Flora, era possível observar que, ao tempo que existiam forças que a 

mobilizavam para o acompanhamento, havia aquelas que se opunham ao mesmo tempo, tal 

como abordou Freud (1912/1996), ao falar do manejo da transferência. No início dos 

atendimentos, foi necessário solicitar a realocação da atividade laboral que Flora exercia e foi 

elaborado um relatório, sugerindo o remanejamento temporário das suas funções, o que foi 

acatado pela instituição em que trabalhava. Ao retornar às atividades laborais, na cidade em 

que a irmã morava, já em outra função, Flora se queixava de que as lembranças da irmã eram 

recorrentes. Com o tempo, Flora alegava que a distância e a impossibilidade de se ausentar no 

trabalho traziam dificuldades para estar nos atendimentos. 

 Uma alternativa para manter os atendimentos foi agendá-los quinzenais. No entanto, 

mesmo assim, ela faltava aos atendimentos e aparecia em datas não agendadas. Geralmente, 

aparecia bastante chorosa, suplicando pelo atendimento e verbalizando conteúdos já na sala de 

espera. Após o atendimento, sempre afirmava que se sentia muito "melhor" e ressaltava a 

importância da sua continuidade, mas voltava a faltar. Mesmo aparecendo em horários não 

agendados, Flora era acolhida em seu sofrimento e a transferência era manejada para que o 

dispositivo analítico se instaurasse e assim fosse possível implicá-la na sua própria análise. 

 Quinet (2000) ressalta que a "presença nas sessões é condição sine qua non para fazer 

o consciente existir" (p.45), pois o analista, ao ocupar o lugar do Outro, para o qual será 

dirigida a cadeia significante através da associação livre, faz atualizar o inconsciente na 

transferência, mas é o analisando que decifra o ICS (Quinet, 2000). A transferência simbólica 

e imaginária são importantes para o manejo do analista, mas Gerbase (2011) reconhece que é 

apenas a transferência no real, ou seja, quando há, de fato, a associação livre, que é possível 

acessar o inconsciente. A transferência é a atualização do inconsciente (Lacan, 1964/2008). 

 Diante do conhecimento das férias da psicóloga, Flora reagiu com choro e com pesar 

disse: "eu vou ficar um mês sem você". Ao se recompor, afirmou que se pudesse "cuidaria" da 



138 

 

psicóloga, pois só tinha ela e só ela a “escutava”. Por fim, pediu para a psicóloga “descansar", 

porque ela "deveria ter outros pacientes como ela". No entanto, mais uma vez, no retorno das 

férias da psicóloga, Flora não compareceu ao atendimento agendado.  

 Flora faltou ao atendimento, como vinha fazendo, mas o seu discurso revelou algo da 

sua posição diante da morte da irmã. O significante "cuidar" que aparecia associado à irmã 

morta e que acabava norteando as relações que ela estabelecia com as pessoas, após a morte 

da irmã, demandando ser "cuidada", apareceu, nesse momento, como uma ação em que ela 

era sujeito. Ao em vez de ser cuidada, ela "cuidaria da psicóloga". Ao longo dos 

atendimentos, esse significante também reapareceu ao dizer que precisava se "cuidar para 

cuidar dos filhos".  

  Esse deslocamento significante faz lembrar Kehl (2015) quando diz que o enlutado 

pode encontrar uma dificuldade em reverter a posição passiva – a de objeto abandonado – 

para uma ativa – a do sujeito capaz de, também, abandonar seu objeto. A análise pode 

possibilitar essa reversão e, assim, "o analisando pode começar a incluir outros objetos no 

circuito de satisfação pulsionais, e outros significantes para seu desejo tomam o lugar do 

nome do morto" (Kehl, 2015, p.205). 

 Flora, após a pausa para as férias da psicóloga, ausentou-se ainda mais e reapareceu, 

mais uma vez, demandante pelo atendimento. Disse que não estava conseguindo liberação do 

trabalho para vir, que perdera os contatos da psicóloga e que esteve no hospital procurando-a 

em um domingo (dia em que a profissional não trabalha na instituição). Ela solicitou outro 

relatório psicológico, quase um ano depois do início do acompanhamento, para ser levado ao 

trabalho, pois desejava se afastar já que não vinha conseguindo realizar as atividades. O 

relatório foi negado. Diferente do primeiro momento, em que foi disponibilizado um relatório, 

Flora não estava em acompanhamento regular e não era possível avaliar o seu estado psíquico, 

a necessidade de se afastar do trabalho e, principalmente, o que ela demandava com aquele 

documento. Ela insistiu no relatório, alegando que o mesmo seria a condição para ela estar na 

cidade e vir aos atendimentos, mas não era possível "atestar" algo que não estava tendo acesso 

naquele momento. A psicóloga propôs retomar os atendimentos, frisando o objetivo 

"terapêutico", mas assegurando que, talvez assim, seria possível dizer algo.  No entanto, desse 

dia em diante, Flora não compareceu mais aos atendimentos.   

 O que Flora esperava da oferta analítica? É possível pensar que, inicialmente, algo 

muito próximo do que ela esperava dos medicamentos utilizados: que sanasse sua dor e lhe 

devolvesse a vida de outrora.  
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 Flora já fazia uso irregular de psicotrópicos, antes do óbito da irmã e, desde o 

acompanhamento iniciado na UTI, foi percebida a necessidade de uma avaliação profissional, 

para orientá-la quanto ao uso desses. De todo modo, ao longo do atendimento ambulatorial, 

foi acordado, com Flora, a avaliação com uma psiquiatra da instituição a fim de que fosse 

possível orientá-la no uso desses medicamentos, já que ela fazia uso indiscriminado desses e 

em dosagens excessivas, inclusive com intencionalidade suicida. Flora, apesar de hesitar ir à 

consulta por não saber se conseguiria "confiar" na médica, já que a psicóloga não estaria no 

momento, concordou em ir à profissional. Porém, ao longo das sessões, queixava-se de que os 

medicamentos, embora estivessem melhorado alguns sintomas, "não faziam efeito". À não 

eficácia dos medicamentos, ela atribuía a uma dosagem equivocada. Se ajustassem os 

medicamentos, ela "ficaria boa", como se tratasse de apenas um ajuste neuroquímico. 

 Nesse ponto, cabem reflexões sobre o uso de psicofármacos no processo de luto, e ao 

que se espera do uso desses, nesse processo psíquico. Muitas vezes, os próprios pacientes 

solicitam a prescrição de medicamentos e esperam resultados imediatos e resolutivos. Alguns 

médicos se utilizam desse argumento para responder à demanda. No entanto, não se deve 

negligenciar que essa é a ideia prometida pela sociedade farmacologizada.  Quando o DSM-5 

(APA, 2013), manual que orienta o diagnóstico e a conduta dos psiquiatras, diz que, se o 

sujeito está com sintomas de EDM, mesmo diante de um processo de luto, deve-se utilizar 

antidepressivos, sem fazer referência a qualquer outra terapêutica, esse Manual está 

corroborando a ideia de que os problemas psíquicos são produtos de desajustes neuroquímicos 

apenas. 

 Como pôde ser visto
17

, em outra seção, a subjetividade na contemporaneidade é 

essencialmente narcísica (Birman, 2006). Não há um apelo ao outro, nem a alteridade 

característica do sofrimento, e o que resta, como indica Birman (2006), é o sujeito com sua 

dor, que assume uma posição passiva de espera por algo que dê conta do seu mal-estar. É por 

isso que os psicofármacos saem com vantagem, pois podem "fazer o curto-circuito do 

sofrimento e atender diretamente aos reclamos da dor, sem qualquer apelo" (Birman, 2006, 

p.191). Leguil (1996) afirma que os "medicamentos conseguem agir sobre o corpo sem se 

interessar pela história do indivíduo e sem se interessar pelo que ele diz" (Leguil, 1996, p.10), 

mas a psicanálise não. Os medicamentos agem por si só, mas a psicanálise exige a implicação 

                                                                 
17

 Ver seção "4.4 A analgesia da dor: a busca pelos psicofármacos no luto". 
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do sujeito. Não se pode fazer psicanálise à revelia do sujeito, mas é possível medicar contra a 

vontade do mesmo. A psicanálise exige que uma demanda seja dirigida ao outro. 

 É possível dizer que havia uma demanda, um pedido de ajuda, por parte de Flora, 

dirigida à psicóloga, mesmo que uma demanda na qual ela se colocava no lugar de objeto, 

objeto a ser livrado da dor da perda. À psicóloga havia também uma suposição de um saber, 

ela indagava se tinha melhorado, se iria "enlouquecer", se precisaria ser internada, ou o 

porquê de ainda estar enlutada. O manejo inicial era fazer o sujeito se implicar com aquilo que 

se queixava, no caso, a dor da perda. Só depois, poderia ser possível provocar o desejo de 

saber.  

 Certamente, ainda não havia implicação de Flora com esse querer saber. Ela vinha aos 

atendimentos falar da sua dor e da relação com a irmã que falecera. Entretanto, por que ela 

vinha? Talvez, porque ali era encontrado espaço para falar do seu luto sem exigências e 

julgamentos. Ali, também, era possível projetar uma demanda de amor à psicóloga. Ela vinha 

demandando ser "cuidada", assim como a irmã "cuidava" dela.  

 O motivo de fazer uma análise não deve vir do outro (Leguil,1996). Bem certo que, 

em muitos casos, o arsenal medicamentoso, assim como outras psicoterapias, conseguem 

prover uma melhora dos sintomas depressivos, mas, para alguns, isso não é o suficiente, para 

alguns, é necessário saber o que se passou. A psicanálise se interessa por esses que desejam 

saber. Leguil (1996) afirma que saber o que se passou é a melhor forma de evitar recaídas. Já 

que hoje os estados depressivos trazem implicações financeiras e de produtividade para a 

sociedade, a previdência social deveria se atentar para isso (Leguil, 1996). 

 De fato, não se pode dizer que Flora formulou um enigma capaz de demandar a 

análise. No entanto, a depressividade, presente no luto, pode ser compreendida como uma 

possível resposta, momentânea que seja, a esse encontro com o furo no real, causado pela 

morte do ente querido. Como uma resposta, o estado depressivo, que leva o sujeito a buscar 

uma análise, não é sintoma para psicanálise, um sintoma que possa se tornar analítico, 

passível de ser um enigma para o sujeito.  

  De todo modo, a psicanálise sempre visa o sujeito do inconsciente e está advertida 

que, entre o que se demanda e o que se deseja, há um grande hiato, e que, muitas vezes, o 

sujeito que demanda não sabe qual é o desejo que determina essa demanda (Moretto, 2001). 

Por trás da solicitação de medicamentos, que tragam resultados rápidos e imediatos, há um 
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sujeito que precisa ser escutado e esse só pode ser acessado pela via da transferência, sem a 

qual não é possível fazer psicanálise.  

 A psicanálise não deve negligenciar as diversas dimensões do sujeito, como a do 

sujeito de direito, o sujeito cidadão, aquele que tem por direito um relatório que justifique sua 

ausência e/ou afastamento do trabalho, por exemplo. No entanto, é para o sujeito do 

inconsciente que se dirige a sua escuta.  Quando Flora retornou pedindo um relatório, não 

desconsiderando todas as questões da realidade que poderiam atravessar aquela demanda, foi 

necessário lhe interrogar o que ela demandava. Além disso, foi preciso estar advertido 

também de que há um gozo presente naquilo que o enlutado se queixa. Desejo e gozo estão 

em direção opostas, quanto mais um, menos o outro (Carvalho, 2014a). 

 No trabalho institucional é necessário o diálogo com os outros discursos e isso exige 

que, em alguns momentos, o analista opere a partir de outros lugares. Mattos (2003) adverte 

que, embora se faça necessário esse deslocamento em algumas situações, o analista, a cada 

saída desse lugar, "paga o preço obturando os efeitos do real, e demora um tempo para que 

esse efeito se pacifique, seja esquecido e se supere" (Mattos, 2003, p.24). A política do bem-

estar exclui aquilo que retorna do real e não evita o retorno do pior, como explana 

Fingermann (2003).  

 O analista ocupa um lugar diferente do imposto pela ordem médica e pela sociedade 

capitalista, o trabalho se efetiva na escuta da singularidade e no tempo lógico do inconsciente, 

trata-se de uma aposta: 

No um por um e no que acontece de real para cada sujeito é uma aposta ética, que se 

sustenta nesse laço social particular entre o analisante e o analista, onde radica a 

vigência da psicanálise, em tal contexto social onde os laços se encontram ameaçados 

pela hegemonização de um mercado que foraclui o sujeito e promove a 

instrumentalização das individualidades (Martínez, 2018, p.62). 

 

 No manejo com Flora, foi necessário dar tempo para falar da sua perda. Ela 

interrompeu os atendimentos ainda se queixando de tristeza e dificuldade de realizar suas 

atividades, mas também começando a fazer planos para o ano que se iniciava e construindo 

novos sentidos para os significantes trazidos, ao longo dos atendimentos. Poder-se-ia supor 

que Flora não tenha saído das entrevistas preliminares, que não houve, de fato, uma 

retificação subjetiva. No entanto, Meirelles (2006) ressalta que "se o sujeito fala, reflete 

durante os dias entre uma sessão e outra, torna possível a transferência, confunde-se e também 

elabora questões sobre si mesmo, isso já configura um processo analítico" (Meirelles, 2006, 
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p.277). O analista está ciente que não pretende curar a falta, mas sim permitir tratar a dor da 

falta pelo simbólico.  

 

7.4 Algumas interpolações entre os casos clínicos 

 Ao longo dos casos de Janaína e Flora, foi possível identificar o desenrolar do trabalho 

do luto realizado por elas, ao se depararem com a morte de um ente querido. Esse trabalho 

psíquico, como Freud (1917/1996) já havia descrito, foi caracterizado por desinteresse pelo 

mundo externo, já que esse não comportava mais o objeto perdido, tristeza, dor, choro, culpa 

e inibição.  

 Ao longo do processo analítico, foi possível reconhecer que o luto não se trata de um 

processo linear, pois o movimento realizado pelo enlutado oscila entre o desligamento 

libidinal do objeto perdido e a hipercatexização das suas lembranças. Afinal, Freud 

(1917/1996) já dizia que uma posição libidinal não era abandonada de bom grado, o que pode 

explicar a tentativa, tanto de Janaína quanto de Flora, de prolongar a existência do objeto 

falecido. Em Janaína, foi possível observar esse processo ao longo dos sonhos. Em Flora, na 

busca por tudo aquilo e aqueles que remetessem à presença da irmã. Aos poucos, o "teste da 

realidade" (Freud,1917/1996) foi prevalecendo e atestando a ausência do objeto amado, sendo 

possível construir, com auxílio da psicanálise, um destino psíquico tanto para a mãe de 

Janaína, quanto para a irmã de Flora. 

  Foi possível observar, também, a reedição de lutos anteriores. Como pôde ser visto, 

Janaína, frente à morte da mãe, reedita o luto do irmão falecido no passado, e Flora, diante da 

nova internação do pai, reedita o luto da irmã falecida. Essas reedições faziam com que o 

simbólico e o imaginário se conectassem (Dunker, 2017b). Afinal, o que é abalado, com a 

morte, é um significante mestre que ocupava o lugar do ideal do eu, desmoronando os ideais 

do sujeito (Lacan, 1962-63/2005; Quinet, 2006). Por isso, Lacan (1960-61/1992) diz que o 

luto consiste em identificar "peça por peça, pedaço por pedaço, signo por signo, elemento 

grande I por elemento grande I, até o esgotamento" (Lacan,1960-61/1992, p. 379-380). 

 É preciso estar advertido de que a psicanálise não se atém ao evento propriamente dito 

ou aos fenômenos descritos no processo do luto. Não é somente a morte do objeto amado que 

interessa à psicanálise, mas o que pode ser dito a partir dessa e dos fenômenos descritos. A 

psicanálise se interessa pelo dizer (Lacan, 1969-1970/1992). O dizer implica em um sujeito da 

enunciação que é atravessado pelos processos inconscientes. É preciso buscar "o enunciado 
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inconsciente, o não-sabido" (Gerbase, 2015, p.15), pois somente o dito é que funda o fato 

(Gerbase, 2015). Freud (1917/2006) já dizia que "o que está em sua mente não coincide com 

aquilo de que você está consciente; o que acontece realmente e aquilo que você sabe são duas 

coisas distintas" (p.152).  

 A psicanálise consiste em uma experiência do saber que é construído pelo próprio 

sujeito, ao ser submetido ao dispositivo analítico (Lacan, 1969-70/1992). Isso implica em 

dizer que não se sabe, a priori, o que se perdeu com a morte de um ente querido, pois há 

ligações inconscientes que foram forjadas com o objeto perdido. Por isso Lacan (1962-

63/2005) diz que a ligação é com a imagem do objeto e o trabalho do luto consiste em reduzir 

a imagem I(a) ao objeto (a). Para a psicanálise, a morte do ente querido, por exemplo, precisa 

ser contornada pelos significantes do enlutado para se fazer acontecimento (Moretto, 2019).   

 Os casos clínicos demonstraram que havia um trabalho do inconsciente no processo do 

luto. Janaína pôde expor esse trabalho a partir das suas elaborações oníricas e das suas 

construções em análise. Auxiliada pelo processo analítico, Janaína pôde ressignificar o que foi 

perdido com a morte da sua mãe. Isso implicou em ter acesso à relação estabelecida com o 

objeto. A morte da figura materna atualizou a questão constitutiva "o que o outro quer de 

mim?" e afetou sua fantasia – a de que ela, sendo mulher, deveria ter cuidado da mãe e 

evitado sua morte – desestabilizando os seus ideais, os seus "significantes mestres". O 

trabalho de luto de Janaína suscitou questionamentos acerca do seu lugar de mãe e de mulher, 

deslizando para a possibilidade do luto da sua relação conjugal.  

 Já Flora pôde se dar conta, ao longo do processo analítico, que não perdeu apenas uma 

irmã, mas uma irmã-mãe, aquela que a protegia, que cuidava dela. Quase que em uma 

identificação a essa irmã morta, Flora buscava se relacionar com familiares e namorados, de 

modo a garantir esse lugar assegurado pela irmã: "a de ser cuidada". Flora se via desalojada 

desse lugar e, além de repercussões em diversos âmbitos da sua vida, ela, no início dos 

atendimentos, trazia ideações suicidas e diversas queixas psicossomáticas que se 

aproximavam aos sintomas descritos pela irmã falecida.  

 A partir dos casos, é possível, também, afirmar que o luto comporta uma certa 

depressividade, o que é diferente de tomá-lo como um categoria nosológica como a depressão. 

Foi possível notar que, tanto Janaína quanto Flora, diante da morte de seus entes, 

apresentaram uma suspensão do desejo, como afirma Quinet (2002d). No entanto, Fédida 

(1999), inclusive, considera essa depressividade importante no luto, pois permite a reclusão 

necessária ao trabalho psíquico que o desinvestimento libidinal do objeto exige.  O argumento 
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é que a depressividade protege o enlutado da identificação maciça com o objeto perdido, a 

qual o levaria à morte (Fédida, 1999). Tomar a depressividade, o recolhimento libidinal, como 

algo característico do processo do luto, pressupõe considerar que a morte do ente querido, 

nesses casos, surgiu como uma ruptura, um advento do real, marcando uma descontinuidade, 

uma nova temporalidade psíquica (Kehl, 2015). Afinal, só é possível falar em luto se a morte 

foi capaz de convocar o sujeito a esse encontro com o real, e convocá-lo à elaboração (Lacan, 

1962-63/ 2005).  

 Essa discussão remete, também, à temporalidade do luto, algo que a psiquiatria vem 

tentando definir, ao longo dos DSM's, e a psicanálise tem promovido algumas discussões, sem 

que ainda chegasse a um consenso.  Freud afirma que o luto se encerra na medida em que o 

ego consegue se desligar do objeto perdido e pode reinvestir novamente em outros objetos, 

ficando "livre e desinibido" (Freud, 1917/1996, p. 250-51). No entanto, Dunker (2017b) faz 

uma ressalva importante, marcando que o desligamento das vinculações com o objeto perdido 

marcaria o começo do trabalho do luto, mas não necessariamente o seu fim, já que esse 

desligamento, como o próprio Freud (1917/1996) disse, ocorre de forma paulatina. Dessa 

forma, é possível que algumas lembranças do falecido ainda possam permanecer investidas, 

mesmo quando o sujeito já começa a mostrar sinais de investimento libidinal em outros 

objetos.  

 Essas discussões remetem às questões em torno da duração do luto, da definição de 

como o fim do luto pode ser caracterizado e da possibilidade de haver lutos "sem fim". 

Janaína e Flora, cada uma na sua singularidade, demonstraram um percurso de trabalho 

psíquico de elaboração da perda, mas, tanto no caso de uma, quanto no de outra, é possível 

reconhecer que havia marcas deixadas pelo luto, sem que, necessariamente, indicassem que o 

mesmo ainda estivesse em curso. Kleiman (2012) faz uma pontuação pertinente para essa 

discussão, quando questiona o que há de patológico em cuidar das memórias de um pessoa 

falecida que lhe foi essencial ao longo da vida.  Dunker (2017b) chama de lutos infinitos essa 

reatualização de lutos anteriores que se coadunam.  

 Outro ponto é quanto à complexidade do luto. Uma avaliação fenomênica poderia 

classificar o luto de Flora como "mais complexo" do que o de Janaina, porque aquela 

apresentava ideações e planejamentos suicidas, além de fenômenos psicossomáticos, e sua 

depressividade trazia repercussões psicossociais. No entanto, por mais que Janaína não 

apresentasse os sintomas descritos pela psiquiatria como de um luto mais complexo (APA, 

2013), o seu luto revelou um remanejamento libidinal capaz de desvelar questões psíquicas 
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importantes, que a fizeram se questionar sobre sua existência, suas relações com os outros, 

seu desejo e seu gozo, desembocando numa possível separação conjugal, algo que não fazia 

questão antes da morte da mãe. 

  Nesse ponto, é possível notar diferenças entre o que é complexo para psicanálise e 

para a psiquiatria biológica. Isso tem a ver com a razão diagnóstica que marca a atuação de 

cada campo. Para a psicanálise, identificar e categorizar sujeitos que compartilham do mesmo 

sintoma, não dá conta de explicar a complexidade do sofrimento psíquico (Dunker e Kyrillos 

Neto, 2011). Por isso a crítica aos DSM's, que vêm a cada edição prescindindo das narrativas 

do sujeito (Sauvagnat, 2012). A complexidade na psicanálise não se restringe às 

circunstâncias em que ocorreu a perda, mas tem a ver com a "sanção subjetiva" (Martínez, 

2018, p.61) que esse encontro com o real é capaz de provocar no sujeito, convocando-o a um 

trabalho psíquico. 

 Nesse ponto, também cabe uma crítica à farmacologização do luto como primeira ou 

única alternativa de tratamento. É preciso lembrar que o DSM-5 (APA, 2013) não faz menção 

a outras modalidades de tratamento quando afirma que o enlutado, ao ser diagnosticado com 

EDM, deve utilizar antidepressivos.  Quando o profissional, na sua escuta clínica, não 

considera o trabalho psíquico desempenhado pelo inconsciente no trabalho do luto, a 

depressividade característica desse processo, e as questões em torno da temporalidade e da 

complexidade do luto, esse profissional compreende o paciente apenas como um sujeito 

cerebral (Ehrenberg, 2009) e o luto como desajuste neuroquímico.  

 Sendo assim, os psicofármacos, submetidos à lógica capitalista, surgem com a 

promessa de desalojar o sujeito da sua dor, devolvendo-lhe a capacidade de produzir de 

outrora. Além disso, a farmacologização do luto também se insere em uma lógica dos 

dispositivos de segurança (Foucault, 1977-1978/2008) e da gestão de risco (Castel, 1987), 

quando a terapia medicamentosa é inserida para se antecipar à possibilidade de um transtorno 

mental grave que se supõe estar por vir.  

 É preciso ressaltar que a oposição não é em relação à psiquiatria. A oposição é em 

relação à primazia do tratamento medicamentoso em detrimento de outras modalidades 

terapêuticas e à lógica que concebe o sofrimento psíquico a partir da insígnia do transtorno 

mental.  No caso de Janaína, por exemplo, poderia se dizer que, se ela não tivesse encontrado 

um espaço para falar da sua dor e elaborá-la, poderia ter sido facilmente medicada, já que o 

seu luto, inicialmente, comportava choro e tristeza intensos e uma inibição perante as 

atividades realizadas antes da morte da mãe.  
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 Já no caso de Flora, reconheceu-se a necessidade de ela ser avaliada pela psiquiatria. 

No entanto, a questão era o que se esperava da intervenção medicamentosa, pois ela passou 

certo tempo buscando aquele medicamento que a ajudaria se livrar da dor do luto. Mesmo 

quando o medicamento não fazia o efeito esperado, ela nutria a expectativa de que isso seria 

alcançado quando os medicamentos fossem ajustados. Notava-se que ela se colocava no lugar 

de objeto, como se as drogas pudessem agir por si, à sua revelia.  

 É assim que os psicofármacos agem: tomando o outro como objeto de sua intervenção. 

O sujeito também pode chegar ao profissional de Saúde Mental na condição de objeto, mas 

cabe ao profissional manejar essa demanda para relançar o sujeito à sua divisão subjetiva, 

apontando para o desejo (Fingermann, 2003). A psicanálise convoca o sujeito a se implicar na 

sua queixa, pois não é suficiente se queixar da dor da perda, é preciso que se questione sobre 

essa dor. 

 A partir da oferta da psicanálise, foram possíveis observar alguns efeitos clínicos. 

Flora conseguiu, ao longo do tempo e do trabalho analítico, estabelecer uma relação menos 

dolorosa com a irmã falecida. À medida que ela pôde subjetivar a perda, ela passou a 

apresentar menos acting out, o que fez com que ele retomasse ou reconstruísse, mesmo que 

com dificuldades, alguns aspectos interrompidos e/ou paralisados diante da morte da sua irmã 

– como as atividades laborais e as relações familiares. É possível, inclusive, pensar que, ao 

estabelecer uma outra relação com o objeto perdido, Flora também pôde prescindir da análise, 

já que não havia implicação com aquilo que se queixava.  

 Flora não encontrava espaço no seio familiar para compartilhar o seu luto, já que não 

conseguia acompanhar o ritmo dos outros familiares enlutados. Ela foi acolhida em sua dor e 

o trabalho analítico permitiu se dar conta que a perda da irmã remetia à sua origem e ao lugar 

maternal que a irmã ocupara. Diante das suas elaborações, ela pôde ensaiar ocupar, também, o 

lugar daquela que pode "cuidar". O que, talvez, possa caracterizar o que Kehl (2015) nomeou 

como momento decisivo do enlutado, quando ele pode transpor de uma posição passiva para a 

ativa.  

 No caso de Janaína, pôde-se falar em retificação subjetiva, com a formulação de um 

demanda de análise dirigida à psicóloga orientada pela psicanálise. No trabalho analítico, o 

seu luto revelou um processo psíquico de separação em curso que ela não sustentou, diante do 

que pôde ser chamado de advento do real, ou seja, a morte repentina da mãe. A análise 

permitiu que ela se posicionasse frente ao seu desejo e seu gozo, e saísse, aos poucos, da 

inibição presente no seu processo de luto.   
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8.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objeto de pesquisa deste trabalho surgiu de inquietações em uma prática, orientada 

pela psicanálise, dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva, na qual, com certa frequência, 

diante de um óbito, intervenções imediatas eram solicitadas para conter o choro pela morte de 

um ente querido. Tais solicitações cotidianas, realizadas por familiares e profissionais no 

hospital, podem ser lidas como uma metáfora das questões presentes na sociedade em torno 

da biopolítica e da gestão de riscos, que tomam o aparecimento da subjetividade como um 

risco para uma "boa morte".  

 Se, atualmente, a morte e o morrer se deslocaram para a instituição hospitalar, pode-se 

dizer que a UTI é o lócus contemporâneo da morte. É possível observar que, ao hospitalizar a 

morte, as reações diante do morrer também sofreram impactos dessa institucionalização. Por 

isso, inicialmente, foi necessário traçar, através de fontes historiográficas, como a lida com a 

morte e com o morrer foi mudando ao longo do tempo, a fim de demonstrar como a morte foi 

institucionalizada e o luto interditado. À medida que o luto passou a ser algo privado, que 

cabia ao próprio indivíduo, emergia, assim, um contexto que favorecia a sua psiquiatrização. 

É, diante desse cenário de interdição, medicalização e psiquiatrização do luto que se situa o 

problema de pesquisa desta dissertação. 

 Ao considerar que fazer clínica, como diz Dunker (2014b), é fazer crítica social e é, 

como diz Oliveira (2017), uma forma de resistir à tentativa de transformar o sofrimento 

humano em doença, este trabalho propôs dar ênfase aos processos inconscientes no luto a fim 

de demonstrar que, antes de mais nada, o luto se trata de um trabalho psíquico. A escolha 

metodológica – a construção de caso clínico em psicanálise – não se deu de forma ingênua. 

Em contraponto às pesquisas quantitativas (que também têm o seu valor), que por um lado 

apontam resultados generalizáveis, mas por outro, superficiais, não se buscou a generalização 

estatística. Como a práxis psicanalítica se trata de um método de pesquisa e de tratamento ao 

mesmo tempo, foi possível estudar o luto a partir de certa profundidade, dentro do próprio 

desenrolar clínico, e buscou-se sustentar, partindo do singular, resultados que pudessem 

conversar com o corpo conceitual da psicanálise. 

  A psicanálise, aqui, surgiu como uma aposta frente à medicalização do luto.  A 

medicalização, nesse processo, foi tomada como a apropriação dos fenômenos da vida pela 

medicina e, por mais que os benefícios das ciências médicas sejam reconhecidos pelas 

próprias pesquisadoras, foi proposta uma reflexão sobre as implicações de tomar o luto como 



148 

 

uma questão médica. Sendo assim, a partir da investigação teórica realizada no percurso deste 

trabalho e das elaborações subjetivas e construções clínicas dos atendimentos realizados a 

Janaína e a Flora, foram possíveis algumas considerações que serão traçadas nos próximos 

parágrafos.   

 Inicialmente, é possível afirmar que o luto não é um evento estressor (Oliveira, 2017), 

apesar do DSM-5 (APA, 2013) alegar que o mesmo era o único evento estressor excluído do 

diagnóstico de EDM.  A perda e o luto não são a mesma coisa.  A perda pode ser um evento 

estressor. O luto é um trabalho psíquico de elaboração da perda.  O luto não é um processo 

automático diante de uma morte. Não há luto diante de qualquer perda, mas somente diante de 

uma perda, como diz Lacan (1956-57/1995), que lhe provoca um furo no real, ou como diz 

Freud (1917/1996), de uma relação reforçada por mil elos. Então, o luto é uma convocação 

simbólica para dar conta do encontro com o real.  A partir da psicodinâmica imbricada nesse 

processo, foi possível demonstrar que há um trabalho do inconsciente diante de uma perda de 

alguém que lhe foi essencial. Se esse trabalho é silenciado, seja pelas demandas e imposições 

sociais, seja pelos psicofármacos, o que resta?  

 É possível reconhecer, também, que a morte do ente querido não considera o tempo do 

sujeito, o momento psíquico em que ele se encontra, e, muitas vezes, surge como um advento 

do real, provocando uma ruptura, uma descontinuidade abrupta. Então, o tempo do luto não 

pode ser estimado por um medida cronológica, como os DSM's vêm fazendo, pois exige do 

enlutado uma nova temporalidade psíquica que inclui a ausência do ente querido (Kehl, 

2015). O luto é vivenciado e se atravessa no tempo. Ao longo deste trabalho, apesar de não 

ser possível concluir qual seria o tempo estimado do luto, foi possível traçar algumas 

discussões que ajudam a perceber que há um trabalho psíquico de elaboração da perda em 

curso e a nortear o manejo clínico sem que, necessariamente, seja necessário propor um 

tempo cronológico.  

  O trabalho do luto envolve uma hipercatexização do vínculo que se tinha com o 

objeto perdido e isso implica em manter suas memórias vivas: falando do objeto perdido, 

guardando suas lembranças, sonhando com ele, pensando nas possibilidades de vivências que 

não puderam ser realizadas, buscando, sempre, uma forma de postergar a existência do ente 

falecido. No entanto, a realidade vai, aos poucos, mostrando, para cada um desses artifícios, 

que o objeto não existe mais, e, de forma fragmentada, o enlutado vai se desvinculando 

daquilo que remete ao ente falecido. Esse processo não é linear. Ocorre em formas de "ondas" 

como inclusive reconhece a psiquiatra no DSM-5 (APA, 2013). Ora há uma hipercatexização 
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do objeto perdido, ora há uma desvinculação. Até que se espera que o "teste da realidade" 

(1917/1996) prevaleça. 

 Outro ponto é que o luto deixa marcas. Ou melhor, o vínculo que pôde ser construído 

com o ente falecido deixa marcas. Recordar-se e se comover com as lembranças, que remetem 

ao ente falecido, não tem a ver, necessariamente, com um luto inacabado. É certo que existem 

discussões em torno do término do luto, e muitos autores (Ambertín, 2005; Dunker, 2017b) 

defendem, inclusive, que o luto deixa algo de inacabado, o que leva a crer que haja lutos 

infinitos. É possível também que, diante de novas perdas, lutos passados sejam reeditados. 

Assim, se não houve a elaboração de uma perda no passado, diante de uma nova perda, a 

reedição de um luto interrompido pode conferir maior complexidade ao luto atual.  

 A complexidade do luto também envolve considerar que a depressividade (Fédida, 

2009) pode estar presente e se apresentar com uma certa inibição do desejo.  Contudo, há 

também gozo nesse processo, pois a perda do objeto amado implica em perder uma posição 

diante desse objeto, que é marcada pelo gozo. Então, no luto é necessário renunciar a uma 

posição de gozo e isso pode se tornar uma grande dificuldade (Besset, 2007). Afinal, manter-

se nessa posição pode ser um artifício para prolongar a existência do objeto perdido.  

 Além disso, a separação, que ocorre no luto, não é do objeto em si, mas da imagem do 

objeto (Lacan, 1962-63/2005). Lacan (1962-63/2005) já dizia que esse é o ponto mais 

problemático no processo do luto, pois tem a ver com a relação estabelecida com o objeto e 

essa comporta certa conflitividade. Como pôde ser visto, com as construções em análise, foi 

possível se aproximar do que constituiu a perda do ente querido tanto para Janaína, quanto 

para Flora. 

 Diante desses pontos, é possível afirmar que a terapia medicamentosa não deve ser a 

única ou a primeira alternativa de tratamento para o luto, mesmo diante de sua complexidade 

e persistência, pois é preciso reconhecer a psicodinâmica do trabalho psíquico e não tomá-lo, 

apenas, como um desajuste neuroquímico.  O modelo centrado na biomedicina (e na 

biopolítica), que tomam o sofrimento humano como sempre passível de categorização e o 

classifica como risco de adoecimento psíquico futuro, tem que ser questionado.  

 É preciso também ressaltar que este estudo assume uma posição de crítica à 

psiquiatrização do luto, mas isso não é o mesmo que se opor à psiquiatria. Seria contraditório, 

por tudo que já foi exposto, prescindir do trabalho multidisciplinar – que inclui o saber 

médico – no cuidado ofertado ao enlutado. Há caso em que é necessário recorrer aos 
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psicofármacos para atuar numa perspectiva de integralidade do cuidado.  No entanto, também 

é válido questionar o alcance de outras tecnologias de cuidado. 

 Nesse contexto, o ambulatório do luto, na instituição em que se realizou a pesquisa, 

surgiu como uma forma de assegurar outras tecnologias de cuidado ao enlutado, diante da 

tendência medicalizante. Quando os familiares se deparavam com a perda de um ente querido 

na UTI, perdiam também o suporte psicológico que era ofertado naquele contexto. Decerto 

que, ao perceber a necessidade da continuidade do acompanhamento psicológico, alguns eram 

encaminhados para outros pontos da rede. No entanto, um grande entrave era a dificuldade de 

acolhimento desses sujeitos, que se encontravam em urgência subjetiva, nos serviços da Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), seja nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou nos 

ambulatórios de Saúde Mental, seja porque não se tratavam de pessoas com "transtornos 

mentais severos e persistentes" ou porque o luto, nesse contexto, não é compreendido como 

uma questão relevante dentro da Saúde Mental. Nesses casos, o acolhimento se faz necessário 

no momento da urgência subjetiva, não sendo legítimo colocá-los em um fila de espera para 

serem atendidos um ano depois, por exemplo.  

 Muitas vezes, diante da impossibilidade de serem acolhidos de imediato nos serviços 

da RAPS, os familiares, que perdiam seus entes na UTI, continuavam sendo acolhidos, de 

modo informal, pela psicóloga da UTI. O que, aos poucos, foi justificando a necessidade de 

um ambulatório para o acolhimento dos enlutados. Afinal, se há a defesa de que o luto requer 

tempo para elaboração, não seria plausível pensá-lo apenas no tempo da UTI.  

 Não se pode dizer que a proposta de acolher enlutados na instituição, em que se deu a 

pesquisa, surgiu com esta dissertação, pois já havia um movimento nesse sentido com 

projetos de extensão da Universidade, há alguns anos. No entanto, pode-se afirmar que esta 

pesquisa possibilitou sustentar o argumento de que era necessário um espaço formal na 

instituição, que acolhesse enlutados e servisse de retaguarda para esses familiares que se 

deparavam com a morte de seu ente. Ao longo deste trabalho de pesquisa, o ambulatório do 

luto na instituição foi se estruturando e, atualmente, funciona em parceria com a 

Universidade.  

 Outras iniciativas documentadas, que se ocupam da assistência psicológica aos 

enlutados, também foram encontradas em diversos estados do Brasil. Em São Paulo, 
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encontrou-se a Instituição 4 Estações
18

, que funciona desde 1998 e, em 2017, criou sua clínica 

social e oferta atendimento psicoterápico individual, familiar e de casal, grupos terapêuticos, 

consultoria, treinamentos e atendimento de emergência. Também em São Paulo, existe o 

LELu
19

, Laboratório de Estudos e Intervenções sobre Luto, que está vinculado ao serviço de 

Psicologia da PUC e funciona, desde 1997, com atendimento psicoterápico, avaliação 

diagnóstica e formação profissional; e foi encontrado, também, o relato de uma experiência de 

grupo de autoajuda para pacientes em processo de luto, realizado em 2010, pelo Serviço de 

Psicologia do Hospital e Maternidade Mauá - SP (Pascoal, 2012).  No Rio de Janeiro, 

encontrou-se o Instituto Entrelaços
20

 que funciona, desde 2012, ofertando atendimento 

psicoterápico, grupo terapêutico, avaliação e orientação para famílias enlutadas, além de 

pesquisa, treinamentos corporativos e consultoria para empresas.  

 Em Curitiba, encontrou-se o Instituto Trilhar
21

 que oferta psicoterapia individual, 

familiar e de casais para pessoas enlutadas, além de grupo terapêutico, treinamentos e 

assessoria de instituições, desde 2015; e o Hospital do Idoso Zilda Arns (HIZA)
22

 que, desde 

2015, realiza atendimento em grupo e individual aos familiares enlutados. Na cidade de 

Caxias do Sul/RS, em 2000, um projeto de uma acadêmica, intitulado "Acompanhamento 

Psicológico às Famílias em Situação de Luto Recente no Setting Funerário" – que oferecia 

acolhimento aos familiares no momento da contratação do serviço funerário – deu origem, 

dois anos depois, ao LUSPE (Luto, Separação e Perdas), Clínica Psicológica
23

 que, além de 

atendimento psicoterápico individual, oferta grupos de apoio, palestras, consultoria e atenção, 

intervenção em emergências psicológica e suporte à grupos religiosos. Em Salvador, 

encontrou-se o relato do "Grupo de Apoio diante do Luto" mediado por profissionais de 

psicologia em uma instituição religiosa espírita, chamada Cidade Luz
24

. 

 É possível observar que, nos diferentes serviços encontrados no Brasil, há uma 

diversidade de atuação diante do luto. Há intervenções que visam a clínica, a formação de 

profissionais, e, até mesmo, a consultoria às instituições. O que corrobora a necessidade de 

acolher os enlutados, mas também, de acolher e instrumentalizar profissionais para lidarem 

com os sujeitos que estão em processo de elaboração de uma perda.  

                                                                 

18  Informações disponíveis em http://www.4estacoes.com/default.asp 

19 Informações disponíveis em https://www.pucsp.br/clinica/modalidades/lelu.html 

20 Informações disponíveis em http://www.institutoentrelacos.com/ 

21 Informações disponíveis em http://institutotrilhar.com.br/ 

22 Informações disponíveis em https://saudedapessoaidosa.fiocruz.br/implanta%C3%A7%C3%A3o-de-um-

ambulat%C3%B3rio-de-psicologia-para-atendimento-ao-luto 

23 Informações disponíveis em http://luspe.com.br/ 

24 Informações disponíveis em https://www.cidadedaluz.com.br/saude/nucleo-de-psicologia/index.html 

https://www.cidadedaluz.com.br/saude/nucleo-de-psicologia/index.html
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 Com a morte hospitalizada, o enlutado, necessariamente, lida com profissionais de 

saúde e esses podem colaborar ou dificultar o processo de luto. Pôde-se notar, ao longo da 

dissertação, que a rotina hospitalar não comporta a subjetividade dos atores envolvidos diante 

da morte: do moribundo, do familiar e nem do profissional. Sendo assim, supõe-se que o 

profissional, ao se deparar com a negação da sua própria subjetividade, encontrará 

dificuldades para reconhecer a subjetividade dos outros atores: moribundo e familiar. Esta 

pesquisa se voltou para os enlutados, mas reconhece a importância de estudos que possam se 

atentar para a formação profissional daqueles que lidam com a morte e o morrer e, 

consequentemente, com os enlutados.  

  A presente dissertação, ao ter os enlutados como sujeitos do estudo, propõe o 

ambulatório como recurso terapêutico, em um momento em que esse dispositivo se vê 

ameaçado no campo da Saúde Mental. Logo, algumas perguntas se fizeram presentes, ao 

longo desse processo. Como tornar legível, por parte do Estado, esta demanda? Como garantir 

esta assistência? Como esse dispositivo se insere na RAPS? Como é possível pensar o 

acolhimento desta demanda analítica nos serviços? 

 Sem dúvidas, diversos impasses têm atravessado a construção e a manutenção desse 

ambulatório no campo da Saúde Pública.  A duração do acompanhamento psicológico, por 

exemplo, nos ambulatórios, tem sido alvo de críticas por considerá-la prolongada. No entanto, 

nos ambulatórios de Saúde Mental existem muitos pacientes que permanecem por muito 

tempo, frequentando-os para adquirirem receitas médicas, e isso não chega a ser questão tanto 

quanto esse argumento é utilizado para fazerem oposição à psicanálise na instituição 

(Figueiredo, 1997).  

 Sustentar a clínica – e mais precisamente a psicanálise no ambulatório público – traz 

questionamentos. Como pôde ser visto ao longo da dissertação, a saúde ganha estatuto de 

mercadoria em uma sociedade capitalista, e as instituições de saúde também se tornam alvos 

de produtividade, metas e resultados. A inserção da psicanálise, nesse contexto, não se dá sem 

estranhamento, pois aponta para uma ética que visa o caso a caso, o sujeito do inconsciente. 

Então, como conciliar o tempo da psicanálise e o tempo da instituição? Além disso, como 

sustentar a ética da psicanálise sem prescindir dos princípios do SUS?  

 Seguramente, a psicanálise em extensão não pode negligenciar o diálogo com outros 

discursos e, considerando os princípios do SUS, a clínica tradicional se torna elitista, quando 

não torna possível o acesso a todos nesse enquadre. Dessa forma, tem sido necessário pensar 

em outras modalidades de atendimento, que possam ampliar o acesso ao dispositivo, como 
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grupos terapêuticos, atendimentos mais breves e plantões de acolhimento da urgência 

subjetiva, por exemplo, sem, no entanto, prescindir da ética da psicanálise.  Sua práxis, 

mesmo em sua extensão, orienta-se pela ética do bem-dizer. Para fazer psicanálise é preciso 

considerar a transferência, a associação livre, o inconsciente, a realidade psíquica. É preciso 

não prescindir de acolher aquilo que é do privado.  É preciso tomar o outro como sujeito, de 

modo a fazê-lo se implicar naquilo que se queixa, pois não basta sofrer, é preciso se 

questionar sobre o seu sofrimento.  

 Diante das questões suscitadas, pode-se pensar que não permitir a elaboração do luto, 

não criar condições para tal ou obstruir o trabalho em curso, pode fazer com que o mesmo se 

complique e seus sintomas possam ser enquadrados no diagnóstico psiquiátrico de depressão. 

A chamada depressão, hoje, é o principal motivo de absenteísmo no trabalho e incapacitação 

(Organização Mundial da Saúde [OMS], 2002) e é também apontada, por diversas pesquisas, 

como principal "causa" do suicídio, que é um problema de saúde pública (OMS, 2002).  

 Sendo assim, o ambulatório é um recurso importante para enfrentar os retrocessos que 

o movimento manicomial vêm propondo. As condições, para a existência dos ambulatórios, 

não são ideais, mas não é porque não se dispõem de condições ideais que se deve prescindir 

desse recurso como potencial terapêutico (Figueiredo, 1997). Acolher o sofrimento do 

enlutado é apostar que, ao franquear a palavra, pode-se conter o gozo mortífero e favorecer o 

desenrolar "não complicado" do trabalho do luto. Afinal, ofertar cuidado, ofertar escuta é não 

patologizar. 
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