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Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo... 

Corro o lápis em torno 

Da mão e me dou uma luva 

E se faço chover 

Com dois riscos 

Tenho um guarda-chuva... 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho 

Azul do papel 

Num instante imagino 

Uma linda gaivota 

A voar no céu... 

Vai voando 

Contornando a imensa 

Curva Norte e Sul 

Vou com ela 

Viajando Havaí 

Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela 

Branco navegando 

É tanto céu e mar 

Num beijo azul... 

Entre as nuvens 

Vem surgindo um lindo 

Avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 

Com suas luzes a piscar... 

Basta imaginar e ele está 

Partindo, sereno e lindo 

Se a gente quiser 

Ele vai pousar... 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um navio 

De partida 

Com alguns bons amigos 

Bebendo de bem com a vida... 

De uma América a outra 

Eu consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo... 

Um menino caminha 

E caminhando chega ao muro 

E ali logo em frente 

A esperar pela gente 

O futuro está... 

E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo, nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença 

Muda a nossa vida 

E depois convida 

A rir ou chorar... 

Nessa estrada não nos cabe 

Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos 

Numa linda passarela 

De uma aquarela 

Que um dia enfim 

Descolorirá... 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo 

(Que descolorirá!) 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

(Que descolorirá!) 

Giro um simples compasso 

Num círculo eu faço 

O mundo 

(Que descolorirá!) 

 

Toquinho e Vinícius, Aquarela. 

 



 

 

RESUMO 

 

 

 Este estudo teve como finalidade trazer uma reflexão sobre um dos desdobramentos 

que a morte traz, ou seja, o luto. Abordaremos o luto em um contexto mais direcionado 

para a contemporaneidade. Percebe-se a necessidade de uma problematização sobre esta 

nova visão sobre o luto onde a negação, a falta de cuidado, a banalização e o desamparo 

para com o enlutado, pode trazer consequências negativas tanto para o indivíduo como 

para a sociedade. Abordou-se de forma breve os conceitos de morte, rituais fúnebres, 

perdas e comportamentos diante do luto de um ponto de vista histórico, sociológico e 

principalmente psicológico. Procurou-se problematizar os impactos causados pela 

supressão do luto na contemporaneidade. Este trabalho utiliza como metodologia a 

revisão bibliográfica numa compreensão psicanalítica dos fatores que influenciam de 

forma positiva ou negativa a elaboração do luto.  

 

Palavras-chave: Morte. Luto. Fases do luto. Contemporaneidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to bring a reflection on one of the developments that death brings, or 

mourning. Approach the fight in a more targeted context to contemporary. We can see 

the need for questioning about this new take on the fight where denial, lack of care, the 

trivialization and helplessness towards the bereaved, can have negative consequences 

both for the individual and for society. It approaches briefly the concepts of death, 

funeral rituals, losses and behavior before the fight from a historical point of view, 

sociological and psychological mainly. We tried to question the impacts caused by the 

suppression of mourning in contemporary times. This work uses as methodology the 

literature review in a psychoanalytic understanding of the factors that influence 

positively or negatively the development of mourning. 

 

Keywords: Death. Mourning. Mourning phases. Contemporaneity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 “Querer uma vida feliz absoluta é querer anular o outro, parar o curso transformador da vida, 

matar a nós mesmos. Querer eternizar um momento feliz é fruto do medo pelo desconhecido. Dada a 

impossibilidade de parar o tempo, as coisas, as pessoas e a cada um de nós, resta-nos saber viver a 

felicidade pontual e curtir os momentos da vida consigo mesmo e/ou com os outros”. 

              (Fernando 

Pessoa) 

Hoje já não se vive o luto como nos primórdios de nossa infância, quando era 

natural as crianças participarem dos velórios, feitos normalmente na casa do morto. Era 

um momento de grande comoção, tristeza, choro, mas também era momento de reunião 

de vizinhos, amigos, parentes e familiares. Costumava-se passar a noite toda velando o 

morto e confortando os familiares. Era servido café, leite com açúcar queimado e broas 

de milho a todos os presentes, e a conversa sobre os feitos do morto e reflexões sobre a 

vida fluía durante a noite toda. Depois o cortejo fúnebre seguia até o cemitério local, 

onde era celebrada uma missa de corpo presente, ou algum outro ritual religioso, e se 

prosseguia o enterro. 

Atualmente podemos observar que na maioria das vezes os enlutados vivenciam 

a dor da perda na solidão. E ao nos perguntarmos sobre os motivos que contribuem para 

esta nova realidade contemporânea nos depararemos com múltiplos fatores que no 

decorrer do tempo, da cultura e da sociedade modificam nossa percepção sobre a morte 

e o luto.  Geralmente as pessoas preferem afastar de si o medo da morte. Cria-se 

um tabu diante desta realidade e o silêncio é utilizado como refúgio por não sabermos 

lidar com o acontecimento. Esta necessidade de negar ou de recalcar o sofrimento e a 

dor da perda, como se fosse possível uma vida sem dor e sofrimento, nos faz questionar 

de que maneira é feita a elaboração do luto em nossa contemporaneidade. 

Pretendeu-se aqui  promover uma reflexão sobre os possíveis impactos da perda 

na subjetividade humana e abordar alguns dos impactos que possam interferir de forma 

a facilitar ou dificultar os sentimentos de angustia e dor diante da perda de um ente 

querido e a reorganização da vida, ou seja, o processo de elaboração do luto. 

Faz-se necessário problematizar a questão de uma negação em vivenciar o luto 

em nossos dias atuais e seus impactos e consequências em nível psíquico e social; visto 

que este é um processo pelo qual todos irão passar em dado momento da vida.  

Este trabalho precede de utilização de uma revisão bibliográfica de alguns 

autores que abordam a temática do luto, com o propósito de contribuir na 

fundamentação da pesquisa. 



 

 

Apresentaremos de forma breve no capitulo 2, o conceito de perda, dor e 

sofrimento, levando em consideração o conceito de que a vida é um processo de 

inúmeras escolhas, separações e perdas necessárias ao desenvolvimento humano desde 

o nascimento. Em seguida, no capitulo 3 abordaremos alguns aspectos sobre o conceito 

de morte, suas mudanças de significados do ponto de vista histórico e social. Por fim, 

no capitulo 4, apresentaremos o principal objetivo deste trabalho: uma reflexão sobre 

conceitos de luto, fases do mesmo e seus significados no cenário contemporâneo. 

Buscar uma melhor compreensão sobre a concepção de morte e luto nos dias 

atuais é de suma importância, pois este tema atravessa a vida de todo ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PERDAS INEVITÁVEIS 

 

“Há uns que morrem antes; outros depois. O que há de mais raro, em tal assunto, é o defunto 

certo na hora certa”. 

                                  (Mario Quintana) 

Segundo a psicanálise, o luto é uma fase transitória em que o sujeito se depara 

com a perda do objeto de amor e a superação desta fase se dá com a substituição do 

mesmo, e a energia antes investida no objeto perdido, será reinvestida em um novo 

objeto. O termo luto pode ter como significado tanto o afeto da dor assim como sua 

manifestação externa (FREUD, 1915).  

Na trajetória de nossa vida passaremos por vários momentos de luto decorrentes 

das perdas que nos acompanham desde o nascimento. Nessa jornada onde temos perdas 

e ganhos, aprender a aceitar e elaborar este processo é necessário para o nosso 

crescimento e amadurecimento psíquico.  

Segundo Judith Viorst, pesquisadora e psicanalista, independentemente da idade, 

perder é difícil e doloroso, porém através das perdas podemos nos tornar seres humanos 

mais desenvolvidos. Nas suas palavras: “[...] para compreender nossas vidas 

precisamos compreender como enfrentamos nossas perdas” (VIORST, 1999, p.15). 

Na opinião desta autora, desde o nosso nascimento começamos a enfrentar as 

perdas. Somos expulsos do nosso espaço aquático confortável e somos lançados no 

espaço aéreo de um mundo estranho. Neste momento a nossa maior necessidade será a 

proteção afetuosa de nossa mãe. Nas suas palavras: “Pois é difícil torna-se um ser à 

parte, separar-se literalmente e emocionalmente, ser capaz de exteriormente defender-

se sozinho e interiormente sentir que se está separado” (VIORST, 1999, p.19). 

Desse modo, entendemos o nascimento como um início processo de 

individuação, visto que para Freud (1925), o bebê é completamente narcísico, nos 

primeiros meses percebe a mãe como uma continuidade de si mesmo. Neste sentido, a 

criança não tem percepção de separação.  

Segundo Viorst (1999), é muito importante que estas separações decorrentes do 

processo natural de desenvolvimento venham a  ocorrer no menor nível de trauma 

possível onde a gratificação e a frustração sejam bem administradas. As perdas são 

necessárias, mas a forma como se dão nos primeiros anos de vida de um sujeito, poderá 

acarretar sérios problemas no desenvolvimento de sua estrutura psíquica, influenciando 

sua visão de mundo, seu modo de relacionar com as pessoas, familiares, amigos, 



 

 

empregos.  A perda sofrida nos primeiros anos de vida influenciará as perdas que 

sofreremos mais tarde no decorrer da vida adulta.  

Essas perdas fazem parte da formação do nosso eu, nossa identificação como 

indivíduo. Com o passar das fases de vida, novas perdas vão sendo acrescentadas, como 

o fim da infância, os romances impossíveis. A responsabilidade própria da vida adulta 

traz consigo muitas separações como: perdas de sonhos, de idealizações no amor, no 

trabalho. Aprendemos a estruturar, a compreender as perdas que são inevitáveis. 

Existem circunstâncias onde não possuímos controle ou possibilidade de interferência 

ao ponto de mudar o resultado final, ou seja, as perdas definitivas. Resta-nos a difícil 

tarefa do exercício da elaboração do luto e procurar o caminho da aceitação (VIORST, 

1999). 

A perda de um ente querido é uma situação que provoca uma grande tensão 

emocional. É uma dor visceral e um sofrimento que, a depender da estrutura do sujeito e 

a circunstância da morte, pode trazer um sentimento de total desolação. O sujeito pode 

não conseguir vencer o enfretamento de seus medos, angústias, ansiedades e suas 

dúvidas mais profundas durante a elaboração do luto, da reestruturação do eu (VIORST, 

1999). 

Neste sentido lembramos nos dizeres de Freud (1925),  a dor e o luto são 

respostas afetivas diante de uma separação com um impacto doloroso na vida do 

indivíduo. 

 

2.1 DOR E SOFRIMENTO 

 

“Daí palavras à dor. Quando a tristeza perde a fala, sibila ao coração, provocando de pronto 

uma explosão”. 

    (William Shakespeare – Macbeth) 

 

É comum em nossos dias que muitos indivíduos enlutados façam uso 

inadequado, desnecessário ou ainda exagerado de medicamentos que possam aliviar a 

dor sentida. Colin Murray Parkes, psiquiatra britânico, afirma que é necessário o 

enlutado passar pela dor para a elaboração do luto e qualquer coisa que sirva para 

impedir continuadamente esta dor pode prolongar e dificultar o processo de elaboração 

do luto. A dor é experienciada de formas diferentes por cada sujeito, mas todos vão 

sentir alguma dor em maior ou menor intensidade. Camuflar ou negar o sofrimento 



 

 

durante o luto pode trazer prejuízos sérios à saúde física e psíquica do sujeito 

enlutado (PARKES, 1998). 

 O processo de luto demanda do sujeito muita energia para lidar com as emoções 

e pensamentos, muitas vezes confusos e ambíguos. O luto diz respeito a um objeto de 

amor perdido que foi investido de energia. Romper este processo é extremamente 

sofrido, causa dor e demanda tempo para o seu desinvestimento até chegarmos à fase de 

aceitação da perda (FREUD, 1915). Precisamos canalizar a energia nele investido para o 

nosso próprio interior, procurando a melhor maneira de guardar as lembranças e a 

saudade do ente querido, sem sofrimento (PARKES, 1999). 

O luto é um processo que provoca intenso sofrimento e dor psíquica, pois na 

opinião de Freud (1925), o luto estabelece um confronto do enlutado com a dura 

realidade da não mais existência do objeto amado.  

Mas o fato é que o enlutado sofre, nos dizeres do poeta Carlos Drummond de 

Andrade pelas projeções que não foram realizadas em seu objeto de amor. 

Nossa dor não advém das coisas vividas,  

mas das coisas que foram sonhadas  

e não se cumpriram. 

Sofremos por quê? 

Porque automaticamente esquecemos  

o que foi desfrutado e passamos a sofrer 

pelas nossas projeções irrealizadas. 

Como aliviar a dor do que não foi vivido? 

A resposta é simples como um verso: 

Se iludindo menos e vivendo mais!!! 

A cada dia que vivo,  

mais me convenço de que o  

desperdício da vida  

está no amor que não damos, 

nas forças que não usamos, 

na prudência egoísta que nada arrisca, 

e que, esquivando-se do sofrimento, 

perdemos também a felicidade. 

A dor é inevitável. 

O sofrimento é opcional. 

(Carlos Drummond de Andrade – Viver não dói). 

 

A beleza das palavras deste poema de Drummond, nos leva a compreender que 

uma não elaboração do luto pode trazer uma percepção negativa da vida simplesmente 

pelo fato de que tudo em nosso viver, inclusive a vida ser transitório. Nos dizeres de 

Freud (1915), a transitoriedade não tira o valor do nosso existir, “[...]o valor de toda 

essa beleza e perfeição é determinado somente por sua significação para nossa própria 



 

 

vida emocional, não precisa sobreviver a nos, independendo, portanto, da duração 

absoluta”(p. 319).     

 

3. A MORTE E SEUS SIGNIFICADOS 

 

“Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino 

sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de 

condenado, porque tudo que é vivo morre”. 

      (Ariano Suassuna) 

 

Não é objetivo deste trabalho aprofundarmos o estudo histórico, sociológico ou 

antropológico sobre a morte. Abordaremos apenas algumas definições, objetivando uma 

introdução para melhor reflexão sobre a elaboração do luto por perda de um ente 

querido. 

De acordo com o dicionário Saraiva da Língua Portuguesa (2010), a palavra 

morte oriunda do latim mortis, significa, entre outras definições, “ato de morrer, fim ou 

cessação definitiva da vida”. 

A morte não pode ser compreendida ou explicada apenas como um fenômeno 

biológico, orgânico, e natural. Os mais variados estudos históricos, sociológicos e 

antropológicos nos levam a ter uma visão da complexidade do termo e das diferentes 

representações que a palavra morte pode ter para cada época, cada sociedade, cada 

cultura e para cada individuo. Seu significado tem sofrido mudanças através do tempo, 

dos povos, da cultura, das religiões. 

Freud (1915), afirma que a despeito de parecermos ter uma consciência de que 

“a morte é o desfecho necessário de toda vida”, um evento imutável da natureza 

humana, no nosso interior acreditamos na possibilidade de por a morte de lado, negá-la 

em nossa vida. Segundo o psicanalista: “de fato, é impossível imaginar nossa própria 

morte, sempre que tentamos fazê-lo, podemos perceber que ainda estamos presentes 

como espectadores”. (FREUD, 1915, p.299). 

Conforme o autor, percebemos nossa falta de habilidade para com a aceitação da 

morte quando entramos em desespero ao receber a notícia da morte de algum familiar, 

parente ou alguém amado. Por essa razão, Freud menciona que: “nossas esperanças, 

nossos desejos e nossos prazeres jazem no túmulo com essa pessoa, nada nos consola, 

nada preenche o vazio deixado pelo ente querido” (FREUD, 1915, p.300). 



 

 

Para Maria Julia Kovács, psicóloga, o modo como significamos a morte é de 

vital importância para a compreensão de rituais e formas de percepção da morte. Focada 

no estudo destes comportamentos, a autora fundamenta seu trabalho de “educação para 

morte” para os profissionais da saúde que lidam com essa questão no seu dia a dia. 

Ancorada em Philippe Ariès, ela menciona que muito da cultura praticada em nossos 

dias, é originário da Idade Média (KOVÁCS, 2012).  

Os sentidos da morte, seus significados e suas interpretações abarcam aspectos 

de dimensão religiosa, espiritual, social, além é claro, de aspectos subjetivos de cada 

individuo, podendo ter sentidos totalmente opostos. Para uns, ela pode representar 

solução, preferindo-se a prática da eutanásia ao invés do prolongamento da dor e 

sofrimento diante da eminência da morte; enquanto para outros, o horror à morte é tão 

intenso que investem no sonho da criogenia, congelando seu ente querido, aguardando 

os avanços tecnológicos na medicina para ressuscitar o morto (BOWKER, 1995). 

É importante ressaltar, embora não seja o objetivo do presente trabalho, que 

questões complexas como a de poder optar pela forma de morrer que cada indivíduo 

acha mais digna, traz uma grande problemática que é discutida pela bioética com base 

em princípios como: benfeitoria, dignidade, autonomia e competência. Aqui vamos 

conceituar bioética como o “ramo da ética que enfoca questões relativas à vida humana 

e à morte, propondo discussões sobre alguns temas, entre os quais: prolongamento da 

vida, morrer com dignidade, eutanásia, suicídio assistido” (SEGUE e COHEN, 1995 

apud KOVÁCS, 2012, p.177). 

Por mais que tenhamos consciência que a morte faz parte da vida, como os dois 

lados de uma mesma moeda, e mesmo que desde o nascimento estejamos caminhando 

em direção à morte, visto que ela não avisa dia ou hora que atravessará nosso caminho, 

dando finitude à nossa jornada ou a de um ente querido, esta informação não quer dizer 

que vamos compreendê-la ou aceitá-la sem muita resistência.  

Na perspectiva de Kovács (2012, p. 13), a palavra morte não dá conta dos vários 

significados e associações a ela atribuídas. “A morte é algo que não pode ser descrito, 

pensado, nomeado, algo diante do qual não se encontram palavras. Essa 

impossibilidade de simbolizá-la, de incluí-la na rede de ideias e pensamentos, torna-a 

terrificante”. 

Ainda segundo a psicóloga, cada indivíduo traz dentro de si a sua própria 

representação da morte, por tradição cultural, familiar e estrutura interior. 



 

 

Kübler-Ross (2005), seguindo a mesma linha de análise de Kovács, nos diz que 

é possível perceber, observando-se o passado e estudando as culturas e os povos 

antigos, que o homem não tem um bom relacionamento com a morte e, provavelmente, 

sempre irá tratá-la como algo negativo. 

Assim não nos damos conta ou não aceitamos a morte como um acontecimento 

inevitável e inexorável, e sim como um inimigo que tentamos derrotar ou pelo menos 

negar, não tendo consciência desta negação. 

É natural que tenhamos medo da morte, o medo da finitude, do deixar de ser, de 

ter o futuro sem o ente querido, o qual nos atormenta e nos angustia. O fato de algumas 

pessoas não externarem isto ou a negação da morte com todas as dores, sofrimentos e 

emoções dela provenientes, não quer dizer ausência de medo ou sentimentos, muito pelo 

contrario, pode trazer consequências psíquicas, emocionais e até físicas mais difíceis de 

serem tratadas e elaboradas (PARKES,1998).  

 

3.1  A HISTÓRIA DA MORTE 

 

Compreendi, então, que a vida não é uma sonata que, para realizar a sua beleza, tem de ser 

 tocada  até o fim. Dei-me conta, ao contrário, de que a vida é um álbum de minissonatas. Cada 

 momento de  beleza vivido e amado, por efêmero que seja, é uma experiência completa que 

 está destinada à  eternidade. Um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira.                         
                (Rubem Alves) 

 

Observamos que o comportamento do homem perante a morte muda conforme a 

cultura e a sociedade local através dos tempos. Para traçar uma melhor compreensão 

sobre a morte nos dias atuais, Kovács (2012) se apropria dos estudos do historiador 

Philippe Ariès sobre a história do homem ocidental diante da morte através da história. 

A autora comunga a ideia de percepção e interpretação da morte como algo construído 

pela cultura e pela sociedade em que o indivíduo está inserido, havendo sempre 

mudança ao longo do tempo. 

A autora pontua as transformações citadas por Ariès ao longo da história do 

comportamento humano diante da morte marcando seus períodos. O primeiro período, 

denominado como: a morte domada, entre os séculos V e XI, traz o entendimento que a 

morte era reconhecida e aceita como algo natural e todos os familiares e a comunidade 

poderiam participar e expressar seus sentimentos e emoções. O segundo é o da morte de 

si mesmo, séculos XI e XII, neste tempo era comum acreditar na vida após a morte com 

lugares distintos para os de bons e maus comportamentos. Todos tinham este medo. O 



 

 

período seguinte é o da morte do outro, século XVIII, neste novo entendimento de 

morte e do luto, os rituais fúnebres tinham tom de expressão mais dramática, com 

grande comoção, choro e lamento. E por ultimo, no século XX, o período da morte 

investida ou interdita, período caracterizado pela troca da ordem de valores, dos 

significados da morte na vida das pessoas, onde a ideia da possibilidade da morte de um 

ente querido causa sofrimento, e este sentimento passou a ser intolerável. “Nunca foi 

fácil falar do momento da morte, mas nunca foi tão difícil como será a partir de então” 

(ARIÈS, 1977 apud KOVÁCS, 2012, p.67).   

É interessante notar que se, por um lado, percebemos a forma de ver a morte do 

final do século XX e início deste século como a “morte interdita”, pois não queremos 

falar sobre a morte para não sofrer, o luto tem que ser discreto. Por outro lado, segundo 

Kovács (2012), temos a “morte escancarada”, termo usado para designar a 

desvalorização da vida nos dias atuais, onde, o desamparo, a violência, a morte do 

individuo ou a noticia da morte de um ente querido pode chegar a qualquer momento. 

“Ou seja, a morte escancarada é brusca, repentina, invasiva e involuntária” (KÓVACS, 

2012, p. 147).    

Na opinião da autora, este é o retrato da morte nos dias atuais. A violência e a 

banalização da vida  nos deixa vulneráveis a ela todo tempo. Podemos nos deparar com 

ela em situações que já se tornaram rotineiras como os acidentes de trânsito e os 

homicídios, pela forma de ser divulgada através dos veículos de comunicação como, por 

exemplo, a TV, onde a morte se faz presente de forma “normal” assistida por toda a 

família na hora das refeições. 

Kovács (2012) denomina o significado de morte escancarada às mortes 

violentas, repentinas que podem ser causadas por desastres naturais ou artificiais, as 

guerras, entre outros.  

É escancarada porque ocorre nas ruas, na frente de quem estiver por 

perto, sem máscaras ou anteparos. Todos a veem, inclusive as 

crianças. São muito brutais, como chacinas e latrocínios. Essa 

qualidade de ser escancarada não permite proteção, não há 

previsibilidade, torna todos vulneráveis, não acontecendo só aos 

pobres na periferia, ou aos milionários em suas mansões. Nessa 

maneira de estar com a morte, a vida perde o valor e não é mais 

moeda de negociação: gera terror e uma tremenda sensação de 

vulnerabilidade (KOVÁCS, 2012, p.148). 

 

 Assim não nos percebemos que não só estamos nos esquivando da morte e do 

luto como também estamos  com medo de viver a vida em sua plenitude, pois o medo 

de sofrer pode ser entendido como sofrimento. 



 

 

 

 

 

 

 

3.2 LUTO E RITUAIS 

 

“Você precisa da tristeza para conhecer a felicidade, do barulho para apreciar o silêncio e da 

ausência para valorizar a presença”.       
                                                                         (Autor desconhecido) 
 

No decorrer da vida passamos por vários rituais de passagem de acordo com as 

fases vividas como, por exemplo, o aniversário de 15 anos e o casamento. O velório é 

um importante ritual de passagem. A elaboração de um cerimonial de sepultamento bem 

procedido é de suma importância no processo de elaboração do luto (KÓVACS, 2012). 

Kovács (2012), se apropriando dos estudos de Ariès, menciona que um dos 

motivos para se proceder ao velório era o medo de enterrar alguém que ainda estivesse 

vivo. As pessoas costumavam morrer e ser veladas em suas próprias casas ou nas 

igrejas, não era costume chamar um médico para constatar a morte. O velório acontecia 

na casa do morto, costumava durar a noite toda, era um momento de despedida, de 

emoções fortes e também encontros de familiares e amigos para reflexões sobre a vida. 

Atualmente, no contexto da vida acelerada que precisamos estar sempre bem, ser 

forte para continuar a vida, cuidar da família e das coisas, o velório acontece em lugares 

próprios e o cerimonial fúnebre é providenciado o mais rápido possível. Mesmo assim 

se faz necessário o cerimonial de corpo presente, onde podem ocorrer momentos 

decisivos para os familiares conseguirem dar início ao processo de elaboração do luto, 

para uma melhor aceitação da perda do ente querido (PARKES, 1998). 

 Como descrito por Kovács (2012), estudos feitos em cemitérios trazem 

importantes esclarecimentos sobre muitos rituais fúnebres, e seguido do velório, as 

visitas feitas aos túmulos nos cemitérios no século XIII constituía um importante ritual 

de luto. Ainda podemos percebemos este ritual nos dias atuais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. O LUTO E SUA ELABORAÇÃO 

 

“Ninguém me havia dito que o luto se parecia com o medo. Eu não estou com medo, mas é como 

se estivesse. A mesma agitação no estômago, a mesma inquietação, o bocejo. Estou sempre 

engolindo”.  

                                                                                                                                 

(C.S.Lewis) 

 

Na obra Luto e Melancolia de Freud (1915), o termo luto é associado a uma 

variedade de reações à perda de um objeto de amor. Uma resposta à perda de um ente 

querido, visto que neste foi investido grande energia libidinal. 

Ainda segundo o autor, o luto é uma fase transitória em que o sujeito perde o seu 

objeto de amor e, de um modo geral, estar de luto é a fase de dor e lamentação por essa 

perda.  

Para Viorst (1999), o término desta lamentação depende de vários fatores, dentre 

eles o modo como sentimos a perda, a idade do enlutado, o vinculo afetivo, a idade do 

morto, como se deu a morte, nossa história de vida pessoal, entre outros. 

O luto é a elaboração de uma perda muito significativa. Não se considera perda 

quando não há interesse pelo que foi perdido, assim, o seu significado é determinado de 

maneira individual, subjetiva e tem relação com o contexto de quem vivencia essa perda 

(FREUD, 1917). 

A elaboração do luto por perda de um ente querido não termina como uma 

questão que mais cedo ou mais tarde pode ser resolvida, como um emprego, por 

exemplo, a perda de um ente querido é, muitas vezes uma perda inesperada, repentina, 

insubstituível, sem resposta, e o desafio é superar esta nova realidade de vida, 

aprendendo a lidar com a falta; incorporar esta perda na nova condição de vida do 

enlutado.   

Como descrito por Freud (1917, p.251), no decorrer do processo de luto, vamos 

de uma forma lenta e sofrida reestabelecendo contato com a nossa nova realidade de 

vida sem o objeto amado. O autor se refere ao assunto da seguinte forma: “[...] Contudo, 



 

 

o fato é que, quando o trabalho de luto se conclui, o ego fica outra vez livre e 

desinibido”. 

Para o autor, em algumas pessoas o luto pode desencadear uma melancolia, seus 

sintomas embora sigam sendo os mesmo do luto, a este se acrescenta o fato do enlutado 

sentir uma profunda falta de autoestima. “No luto, é o mundo que se torna pobre e 

vazio: na melancolia, é o próprio ego” (FREUD, 1917, p.252). 

 

4.1  FASES DO LUTO  

 

“Assim como um dia bem aproveitado proporciona um bom sono, uma vida bem vivida 

proporciona uma boa morte”. 

                                                                                                   (Leonardo da 

Vinci) 

Muitas coisas são ditas sem se pronunciar palavras, são sentimentos vivenciados 

e que dificilmente conseguimos traduzir ou expressar em palavras. Elisabeth Kübler-

Ross, psiquiatra, uma das pioneiras no projeto sobre a “re-humanização no processo de 

morrer”, compartilha sua experiência, realizada em 1965, com o apoio de um grupo de 

quatro estudantes do Seminário Teológico de Chicago, em uma pesquisa de dois anos e 

meio com pacientes fora de possibilidades terapêuticas, a fim de acompanhar seus 

depoimentos e reações, bem como a de seus familiares envolvidos no processo. 

Deste trabalho, Kübler-Ross (2005) compartilha o resumo de seu aprendizado 

com pacientes terminais, no intuito de melhor observar os diferentes mecanismos diante 

de uma doença incurável. Ela aborda cinco fases do luto: negação e isolamento, raiva, 

barganha, depressão e aceitação. Não como um manual, mas como uma ferramenta para 

nos ajudar neste desafiante caminho de procurar entender cada vez mais estes pacientes, 

e no caso do presente texto, o enlutado. Pois estas fases podem ser observadas em 

qualquer tipo de perda significativa. A autora deixa bem claro que estas fases do luto 

não são lineares, que cada sujeito tem sua singularidade, porém sabemos que temos 

muitas semelhanças em muitos aspectos, e poderemos encontrar neste estudo, meios de 

entendermos as reações daqueles que passam pelo processo do luto. 

A primeira fase é a reação de negação da existência da doença, da perda ou da 

situação na qual se encontra inserido. Não pode acreditar na realidade que está diante de 

seus olhos. Por algum tempo pode-se não querer acreditar no que está acontecendo e 

segundo a psiquiatra, isto pode representar uma forma de defesa como uma barreira para 

proteger o psíquico de uma realidade que não dá para absorver de imediato.  



 

 

Compreendemos que é necessário tempo para absorção da ideia de perda, em 

especial a perda de um ente querido. É comum ficar-se em “suspenso” como alheio à 

realidade, sem capacidade de entender o que está acontecendo, ou seja, lidar com a dor e 

o sofrimento de perdas irreversíveis. Kübler-Ross (2005, p.45), afirma que 

“comumente, a negação é uma defesa temporária, sendo logo substituída por uma 

aceitação parcial”. 

Na fase seguinte, tem-se a atitude de expressar os sentimentos de “raiva, de 

revolta, de inveja e de ressentimento” (KÜBLER-ROSS, 2005, p.55). No geral essas 

emoções são provenientes de uma alma enfrentando a mais aguda dor psíquica; e se 

entendermos que o luto para ser elaborado, se faz necessário expressar todos os 

sentimentos e angústias contido em nosso interior, expressar raiva e revolta fazem parte 

do processo de elaboração do luto. 

A terceira fase, a barganha, é o período onde se tenta negociar diante da morte 

iminente, fazendo algum tipo de negociação para que a vida se prolongue um pouco 

mais. Esta fase é possível quando sabemos com antecedência da eminência de nossa 

morte ou de um ente querido, o chamado luto antecipado. Neste momento surgem 

promessas de mudanças de comportamento para Deus, para si próprio e para o outro 

(KUBLER-ROSS, 2005). 

Um sentimento de sofrimento e dor profundo é vivenciado na fase de depressão, 

a quarta das cinco fases descritas. Há o misto de muitas emoções como a culpa, o medo 

e a desesperança. Esta depressão, segundo Freud (1917), é proveniente da perda de um 

objeto de grande investimento. Contudo, se não elaborada adequadamente, pode se 

tornar patológica. 

Ainda na perspectiva de Freud (1917), a depressão vivenciada em um momento 

de luto é considerada natural, pois ninguém pode perder um objeto de grande 

investimento de energia libidinal, sem ter de passar por um doloroso processo de 

desinvestimento da mesma.  

Na última fase, de aceitação, percebe-se certo desgaste físico, depois de externar 

todos os sentimentos das outras fases, faz-se necessário enfrentar a realidade da perda e 

enfrentar a situação com resignação. Enfrentar a dor e o sofrimento diante de uma perda 

não é tarefa fácil, mas pode trazer muitas ressignificações para a vida. 

A elaboração do luto se dará de uma maneira muito mais significativa se 

compreendermos que, segundo o poeta Allan Bozarth-Campblell: “A dor é suportável 

quando conseguimos acreditar que terá um fim e não quando fingimos que não existe”.   



 

 

No Brasil, temos Maria Helena Pereira Franco (PUC-SP) e Maria Julia Kovásc 

(USP), pesquisadoras que têm contribuído grandemente para o desenvolvimento do 

estudo do luto, sendo referência para vários estudos sobre este tema e outros relevantes 

para o melhor crescimento humano e “educação para morte", segundo expressão de 

Kovács (2012). 

 

 

 

4.2  O LUTO NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 

A dor do luto é tanto parte da vida quanto a alegria de viver; é, talvez, o 

preço que pagamos pelo amor, o preço do compromisso. Ignorar este fato ou 

fingir que não é bem assim é cegar-se emocionalmente, de maneira a ficar 

desesperado para as perdas que irão inevitavelmente ocorrer em nossa vida 
(PARKES,1998, p. 22). 

 

A nosso ver, nos dias atuais, onde as pessoas enxergam a morte como um tabu, 

temos a percepção que o recalcamento do luto em toda sua expressão de dor e 

sofrimento é uma exigência. 

De acordo com Kovács (2012), mencionando os textos de Philippe Ariès, a 

forma como vivenciamos o luto da perda de um ente querido está diretamente 

relacionada com a forma como percebemos e simbolizamos a morte. 

 Para Joel Birman (1999), a construção da subjetividade na sociedade hoje é 

caracterizada por ambiguidades em torno de todos os aspectos da vida, ocasionando o 

que ele denomina “mal-estar na atualidade”. Mal-estar este instituído pela procura do 

prazer a todo custo. 

 Ainda segundo este autor, a busca pelo evitamento da dor nos dias atuais tem 

proporcionado um grande avanço no desenvolvimento da psicofarmacologia, o que  é 

sem duvida alguma de grande importância no alívio da dor, quando administrados de 

maneira responsável. A crítica está na maneira indiscriminada e exagerada, na 

banalização do uso de medicamentos psicofarmacos.  

É a “sociedade do espetáculo” onde o sujeito só vive o tempo presente, sempre 

com máscaras. Representação de sucesso e felicidade tem que estar sempre presente na 

vida do sujeito narcísico, não levando em consideração que a dor e o sofrimento 

psíquico muitas vezes fazem parte do processo natural do desenvolvimento humano e a 



 

 

medicalização pode trazer consequências ainda mais difíceis de serem resolvidas 

(BIRMAN, 1999). 

 No caso especifico do evitamento da dor do luto, Parkes (1998) pontua que 

qualquer impedimento que anule o processo do luto em toda sua expressão de dor e 

sofrimento, irá tornar esta experiência com a realidade da morte de um ente querido 

ainda mais difícil e complexa. Seria como tentar sustentar a negação de um momento, 

uma fase que mesmo muito difícil e dolorosa de ser experienciada, precisa ser vivida 

para um melhor desenvolvimento emocional e psíquico. 

 Na realidade contemporânea, os rituais fúnebres estão sendo cada vez mais 

reduzidos e realizados de forma breve, com a finalidade de ter o menor contato com a 

dor e isto implica diretamente na dinâmica do processo de elaboração do luto. Ariés 

(1977) aponta-nos, que desde a Idade Média, o comportamento do homem ocidental 

tem passado por diferentes “interpretações e significações” de acordo com a cultura da 

sociedade através do tempo. No século XX, percebemos a morte diferente dos séculos 

anteriores onde era possível expressar a dor e o sofrimento de uma maneira mais 

coletiva, com a participação e o acolhimento da sociedade local. Nos dias atuais, se 

passou a rejeitar a expressão do luto (ARIÉS, 1977 apud KOVÁCS, 2012, 45). 

           A supressão do luto é enfatizada por Kovács da seguinte forma: 

A expressão do luto vai se tornando indecente como a própria morte. Exige-

se silenciamento por parte de uma sociedade empurrada por uma necessidade 

de produção e eficiência – e manifestações da dor e da perda atrapalham essa 

lida. Tolera-se que no reduto do lar a pessoa possa dar vazão aos seus 

sentimentos. O luto chega a provocar situações de constrangimento. É como 

se as lágrimas, derramadas por ocasião do luto, fossem semelhantes à 

excreções resultantes da doença. Na mentalidade da morte interdita o luto é 

visto como uma doença. As pessoas se afastam  com  medo do contágio e do 

sofrimento. Ficam prensadas entre o peso do sofrimento e o interdito da 

sociedade (KOVÀCS, 2012, p.71). 

 

De acordo com a autora, nos Estados Unidos e na Inglaterra a morte interdita é 

mais experienciada e o objetivo de tal comportamento é banir a morte da vida, fazendo 

isto através da “supressão do luto”: rituais fúnebres cada vez mais rápidos, técnicas para 

embelezamento do corpo, dando-lhe uma aparência de vida e preferência pela 

cremação. 

Entendemos que na contemporaneidade é muito comum a negação do luto e a 

vivência da dor, exigências de uma sociedade cada vez mais voltada para o imediatismo 

e a medicalização para o não “enfrentamento da dor e do sofrimento”, onde não se 

consegue mais suportar os sinais da morte neste “universo do espetacular” (BIRMAN, 

1999). 



 

 

Outra temática que merece reflexão, pois tem gerado controvérsia diz respeito às 

novas normas do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5 ª 

edição, American Psychiatric Association, 2013), considerado a “bíblia da psiquiatria”. 

Um manual diagnóstico e estatístico planejado e elaborado pela Associação Americana 

de Psiquiatria para definição de diagnósticos de transtornos mentais.  

O Manual foi criado em 1952 e revisado de tempos em tempos para novas 

adaptações, como a última (DSM-5) que inclui o “Transtorno do Luto Complexo 

Persistente” em seu quadro de transtornos mentais, o que tem causado inúmeras 

discussões entre os especialistas da área. Não iremos aprofundar o assunto no presente 

trabalho, mas vale enfatizar que se trata de um assunto muito complexo e precisa ser 

questionado, pois o DSM-5 é um guia de orientação, não uma norma a ser seguida 

indiscriminadamente, segundo o mesmo. 

Entre as modificações feitas no DSM-5, para o luto sem complicações, destaca-

se o seguinte: “foi fundamental remover a afirmativa que o luto dura apenas dois meses, 

quando, tanto os médicos quanto os conselheiros para o luto, reconhecem que a duração 

é mais comumente de 1 a 2 anos” (DSM -5, p. 811). 

 Para que seja diagnosticado o Transtorno do Luto Complexo Persistente existem 

vários critérios a serem analisados como: a proximidade do relacionamento; sintomas 

persistentes há pelo menos um ano após a morte, tais como: persistência da dor e do 

sofrimento; não retorno a normalidade da vida social, entre outros. No DSM-5 este 

assunto é abordado da seguinte forma: “O transtorno do luto complexo persistente 

distingue-se do luto normal pela presença de reações graves de luto que persiste por 

pelo menos 12 meses (ou seis meses em crianças) após a morte da pessoa próxima [...], 

interferindo na capacidade do individuo de funcionar” (DSM-5, p. 792). 

Problematizar a necessidade de uma reflexão sobre a elaboração do luto na 

contemporaneidade é de fundamental importância para compreender os impactos sobre 

as novas formas de subjetivação em uma sociedade que, segundo Campos (2013, p.1), 

“é marcada pela ambiguidade: multiplicidade de parâmetros, relativação das normas, 

rapidez no tempo e fragilidades dos vínculos”. Faz-nos questionar sobre as novas 

formas de elaboração do luto.  

Neste levantamento bibliográfico, para começarmos a elucidar esta questão, 

encontramos artigos e teses interessantíssimas sobre novas formas de elaboração do luto 

através de novos arranjos de rituais memoriais. Em nossa atual cultura onde a morte e o 

luto são vistos como tabu e as cerimônias fúnebres tradicionais são cada vez mais 



 

 

rápidas e particulares, encontramos novas formas de expressar a perda de um ente 

querido de maneira singular como, por exemplo, um artigo sobre as tatuagens 

memoriais intitulado: “Luto em versão contemporânea”: as tatuagens memoriais, de 

autoria de Miriam Ximenes Pinho e Miriam Debieux Rosa (2013), onde percebemos 

novos contextos de ritos fúnebres, que podem ser diferentes de acordo com as novas 

construções de subjetividades em nossa contemporaneidade, uma nova forma de suprir 

o “desamparo” deixado pela morte “interdita”, uma forma de evidenciar seu luto, 

tatuando imagens, nomes ou símbolos que lembrem seus ente queridos. Como a mãe 

mencionada no citado artigo, que tatuou uma abóbora no braço para lembrar a filha que 

perdeu ainda no ventre no mês de outubro. Para as autoras é um modo de significar no 

corpo a recordação daquele objeto perdido e simbolizar seu luto. 

  Outro texto, com um tema bem contemporâneo e abordando o luto e o uso das 

novas tecnologias, no caso a internet, “Teclando com os mortos”: um estudo sobre o uso 

do Orkut por pessoas em luto, tese de Mariana Santiago de Matos-Silva, aparece uma 

problemática muito interessante de nossa contemporaneidade levantada pela autora 

através de revisão bibliográfica e pesquisa de campo, com o objetivo de compreender 

esta nova forma de subjetividade, ou seja: Em um viés psicológico, o que leva as 

pessoas que perderam um ente querido optarem por manter ativo o perfil no Orkut de 

um ente querido já falecido, por mais de um ano, para enviar mensagens? O texto trata, 

entre outros assuntos, sobre novas formas de relações nas redes sociais, com foco no 

perfil do Orkut como forma de elaboração do luto pelas redes sociais. 

 Silva-Matos (2011, p.142) prossegue: “embora as características das mensagens 

escritas e os fatores de risco, no caso, manter ativo o perfil de um morto, possam sugerir 

haver um luto patológico”, sugerindo hipoteticamente uma negação, o teor das 

entrevistas mostrou ser esta uma nova forma encontrada pelos enlutados de se sentir 

menos desamparados, de exprimir sua dor e sofrimento, compartilhar seus sentimentos 

com outras pessoas, visto que por variados motivos acabam muitas vezes não podendo 

externar seus sentimentos de pesar e tristeza, muitas vezes até mesmo no seio familiar. 

Neste contexto, levando em consideração a citação da autora onde tudo é muito 

novo e necessita de pesquisa na área, podemos dizer que estamos diante de um novo 

remanejamento do simbólico e uma nova leitura de subjetividade em nossa 

contemporaneidade.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O luto pela morte de um ente querido pode ser considerado uma experiência 

universal que sofre transformações de seu significado através do tempo, cultura e 

sociedade. É considerado um processo individual e singular no desenvolvimento 

humano de cada sujeito e, além disso, um processo social que modifica a forma de 

interagir de toda uma sociedade. A forma de entendermos a vida e a morte pode trazer 

importantes informações para compreendermos como se dá a elaboração do luto nos 

dias atuais. 

 Em nossa sociedade atual onde as transformações estão acontecendo de uma 

forma cada vez mais rápida, informações estão exigidas em quantidade cada vez maior 

sem que se possa muita das vezes transformá-las em conhecimento útil. O entendimento 

de moral, lei, função paterna, ética e outros conceitos e mecanismos usados para 

normatizar o convívio em sociedade, ficam confusos em meios às novas formas de 

subjetividade. A ânsia de liberta-se de conceitos repressores, legítimos e necessários, 

muitas vezes são atravessados por atitudes extremistas que nos levam a um novo tipo de 

“prisão”. Como por exemplo, os novos conceitos de corpo perfeito, sucesso em todas as 

áreas da vida, felicidade e prazer o tempo todo, gratificação imediata. Hoje podemos 

abordar assuntos como sexo, nudez, drogas com os mais variados públicos, inclusive 

crianças, o que feito de maneira apropriada é muito proveitoso, mas se o assunto for 

falar sobre a “nudez” da alma, seus anseios, medos, dor e sofrimento o assunto vira 

interdito. 

O psicólogo, seja qual for a área de atuação escolhida,  precisa estar capacitado 

para lidar com situações claras ou recalcadas de resistência que acabam por dificultar o 



 

 

processo de elaboração do luto. Precisamos estar atentos às novas formas de 

subjetivação, pois a ambiguidade parece ser uma característica em destaque em nossos 

dias. Se por um lado, temos transformações de crenças e valores dos indivíduos, por 

outro lado, vemos em nossa sociedade, apenas novas maneiras de satisfazer 

necessidades primárias, entre  elas: o sexo, a segurança, o afeto, através de mecanismos 

de defesa como a negação, o isolamento, o recalcamento, que por vezes não dão suporte 

a tanta pressão interior e exterior no individuo. Precisamos buscar compreender onde a 

energia libidinal está sendo vinculada e de que forma isto se faz.  Por exemplo, energia 

catexizada inadequadamente, no caso de nosso tema no ente querido morto pode 

provocar melancolia, um tipo de luto patológico, ou seja, um desequilíbrio à saúde 

psíquica, física e social. 

Falar sobre separações, frustrações, perdas, morte nunca foi assunto fácil, porém, 

em nossos dias, parece ser ainda mais difícil haja visto que somos educados e treinados 

para o sucesso, e o fracasso não é aceito como parte do desenvolvimento humano.  

A morte vista outrora como algo inerente a vida, hoje é símbolo de fracasso e 

não queremos ou, muitas vezes, não podemos ficar neste “lugar” porque estamos 

vivendo em um contexto, onde a vida é acelerada e precisamos estar sempre à frente de 

nosso tempo. Não cabe, mesmo que nos breves intervalos espremidos entre os muitos 

afazeres do dia a dia, uma pausa para reflexão na inevitabilidade da finitude humana. É 

comum escutarmos relatos de pessoas que só conseguiram “frear” o ritmo acelerado de 

vida, quando passaram por alguma experiência significativa com uma doença, acidente, 

ou morte de um ente querido, que mudou sua percepção da vida e do viver.  

Provavelmente, não nos damos conta que vivendo uma vida corrida demais no 

intuito de não perder as oportunidades de prazer e sucesso que a mesma pode nos 

oferecer; acabamos por vezes esquecendo-se de viver, no sentido de dar valor as coisas 

que realmente tem importância para a nossa vida. Qual o tempo que reservamos para 

nós mesmos? Para relaxar, ficar sem fazer nada? Como é difícil ficar sem fazer nada! 

Ficar com quem amamos, dar tempo, atenção aos nossos pais, cônjuge, filhos, amigos. 

Quantas coisas conquistamos ou queremos conquistar, para qual finalidade 

conquistamos?  

O estágio na área hospitalar ressaltou ainda mais minha percepção sobre a 

carência de uma melhor preparação dos profissionais que lidam diretamente com a 

possibilidade de morte.  



 

 

Acredito que cada luto que passamos é vivido de uma forma diferente. Se 

conseguirmos elaborar o luto de forma a “escutar” tudo que angustia, a dor e o 

sofrimento têm para nos dizer alcançaremos crescimento psíquico, afetivo, espiritual; 

enfim, aprenderemos coisas como: não ter tanta pressa, não ser tão intolerante e a 

apreciar o viver. Assim como nos ensinam os poetas ao versarem sobre a vida com seus 

amores e desamores, alegrias e dores, fantasias e desilusões, sua beleza. O apoio 

familiar e dos amigos é muito importante até mesmo para que se necessário for, pontuar 

a necessidade de uma ajuda profissional, quando encontramos dificuldades maiores que 

as consideradas normais para a elaboração de um luto. 

 Durante o período de pesquisas para elaboração deste trabalho veio a falecer a 

minha mãe e sinceramente não tenho como mensurar o quanto foi difícil dar 

prosseguimento ao trabalho. Contudo é confortante refletir sobre os versos da música 

Aquarela, que faz uma analogia da vida com um navio de partida. Entendemos que ao 

nascer embarcamos em um “navio de partida” com destino a todas as fases da vida, 

inclusive a morte. Podemos tentar “pilotar” da melhor forma possível, mas não teremos 

como evitar algumas paradas nos “portos” da separação, da perda, do luto. 

Prosseguimos, ao entender que a vida pode ser muito colorida e os pincéis desta 

aquarela estão em nossas mãos e temos que aproveitar porque um dia, “descolorirá”. 
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