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RESUMO 

 

Neste artigo propõe-se abordar a elaboração da perda, refleti-la no contexto familiar através das 

relações e vínculos, com trocas de experiências como suporte para superar o sofrimento, uma vez que 

a perda pode ter afetado vários membros, esse processo pode acontecer de forma mútua e 

compartilhada. Constata-se que quando a perda acontece no seio familiar, convoca-se à elaboração 

para que possa retornar ao seu equilíbrio, assim, serão necessários alguns rearranjos para construir 

possibilidades de reorganização futura. Neste processo, tem-se a comunicação como um instrumento 

facilitador, por permitir que falem sobre a perda de forma aberta, compartilhem seus sentimentos e 

medos com a oferta de suporte e acolhimento ao sofrimento. E apresentar para o profissional, formas 

de utilizar o espaço terapêutico para realizar atendimentos interventivos capazes de auxiliar a família 

no enfrentamento do luto, utilizando-se da potência clínica que há neste grupo. Para isso, foi 

necessário realizar pesquisas bibliográficas no intuito de conhecer o luto, suas fases e perspectivas de 

elaboração, vislumbrando uma proposta e oferecer a quem desejar, outras possibilidades de passar 

por está vivência, com alternativas de incluir os demais enlutados no processo terapêutico. Conclui-se 

aqui, que a perda é sentida de forma única para cada membro do sistema, e assim a oferta de cuidado 

ocorre mutuamente, a partir de cada experiência vivenciada no luto, para a elaboração acontecer de 

forma sadia, o núcleo familiar precisa reconhecer a existência da perda, além de flexibilizar a 

necessidade da construção de novos papeis e padrões de funcionamento, quando ocorrerá a 

elaboração. 

 

Palavras-chave: Luto, reorganização familiar, elaboração da perda, intervenção do psicólogo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se a perda como um acontecimento que não escolhe classe, raça ou idade, 

ninguém está imune a ser atingido por ela. A humanidade é baseada em diversos acontecimentos, 

decodificados por alegrias, amores e encantos, mas também por dificuldades, adoecimentos e 

sofrimentos.  Isto independe de poder aquisitivo ou faixa etária, bem como de raça ou cor da 

pele, certo é que, em algum momento, qualquer pessoa poderá viver experiências boas ou ruins.  

Se essas experiências enquanto perdas, repercutirem dentro da família, sugere-se uma 

elaboração em conjunto, já que a mesma atingiu o sistema, respeitando, porém a relação e o nível 

estabelecido com o que foi perdido. Embora a perda aconteça de forma relacional, à dor é sentida 

de forma única, pois o que afeta um membro repercute nos demais (ANDRADE; MARTINS, 

2011, p.188). 

O processo de luto é indispensável na elaboração da perda, a qual desencadeia sentimentos 

e/ou comportamentos de muito sofrimento, o que torna esse processo delicado e exige do 

profissional manejo específico para oferecer suporte no processo de elaboração. Existem algumas 

formas possíveis de vivenciar o luto, que pode ser normal ou complicado, e essas classificações 

não determinam serem ruins ou boas e sim, possibilidades de enfrentamento que o enlutado 

encontra para superar sua dor.  

O olhar do psicólogo em relação à perda e a elaboração do luto tem sido, na maioria das 

vezes, direcionado para o sofrimento individual mesmo que a dor seja no âmbito familiar. Busca-

se, portanto, um olhar que se volte para o processo não apenas individualizado, mas para os 

diferentes membros da família que também foram afetados pela perda. É bom considerar que o 

processo de luto não acontece no mesmo tempo, para todos os membros, nem isolado ou afastado 

de outras relações, o que torna essa possibilidade de elaboração com a família uma proposta 

possível.  

Este estudo tem como objetivo analisar o que os autores compreendem sobre o luto, 

considerar a possibilidade de elaboração em família, sua reorganização neste processo, e qual o 

manejo que o psicólogo pode realizar diante dessa família enlutada. Os objetivos específicos 

buscarão promover uma discussão sobre o luto e suas possibilidades de vivência normal e 

complicada; compreender como acontece a elaboração do luto dentro da família; identificar quais 

as estratégias utilizadas pelo psicólogo para realizar um trabalho de intervenção na elaboração do 

luto dentro do sistema, bem como uso de técnicas e modelos de intervenções terapêuticas 

pensando na oferta de cuidado mútuo, além sugerir possibilidades de ampliação de repertório de 

atendimento. 
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A relevância desta pesquisa se dá no instante em que busca ampliar os estudos em uma área 

ainda pouco explorada, como a elaboração do luto no seio familiar. Por acreditar na potência 

terapêutica e na possibilidade de favorecer um ambiente coletivo adequado para se comunicar 

sobre o sofrimento, acredita que este é um espaço que propicia a cada pessoa expor suas 

perspectivas diante da perda, e assim recebam amparo e cuidado mútuo para sua reestruturação.  

Há importância ainda, por fomentar um olhar pouco explorado e não muito convencional, 

mas, que pode ofertar outro modelo de elaboração para algumas famílias, pois se trata de mais 

uma possibilidade de vivenciar o sofrimento.  Propõe-se, assim, a inclusão de todos os enlutados 

no processo terapêutico, sendo esta uma possibilidade também de enfrentamento do luto, em que 

o profissional precisa ser aparelhado para esta alternativa de cuidado. 

A construção deste artigo se deu através da abordagem qualitativa, com pesquisas 

bibliográficas.  Considerou-se a contribuição teórica de alguns autores que aqui servem para 

sedimentar a estruturação do luto, suas fases e as possibilidades de elaboração e reorganização no 

seio familiar, e também se observou possibilidades de intervenção utilizadas por autores para 

ajudar famílias a elaborar o luto em conjunto. 

Na primeira sessão buscaremos caracterizar o conceito do luto, através da perspectiva 

psicanalítica, de autores como Freud, Kübler-Ross e Bowlby. Serão comparados alguns conceitos 

e pontos de vistas de autores, para trazer diferentes formas de compreensão do conceito do luto. 

São consideradas as fases da teoria de Parker e estruturas do luto, a criação dos vínculos afetivos 

e sua repercussão no processo, e as fases da teoria de Kübler-Ross de que o enlutado 

normalmente passa para se chegar a elaboração. 

Em seguida, a segunda sessão irá compreender como acontece a elaboração do luto dentro 

da família, pontuar as possibilidades deste processo, e considerar a importância que existe 

quando é realizada em conjunto. Parkes (1998), Casselato (2003), Brown (1995) e Bowen 

(1998), são autores que contribuem com a proposta de reelaboração do luto no sistema familiar. 

Na terceira e última sessão serão abordados os manejos de intervenção terapêutica com 

famílias enlutadas, quando serão apresentadas propostas oferecidas por Brown (1995), Walsh e 

McGoldrick (1998), para serem utilizadas no espaço terapêutico.  

 

2. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS ACERCA DO PROCESSO DE LUTO 

 

O que se sabe sobre o luto? Uma experiência bem particular, que exige reações emocionais 

distintas; apenas o sujeito que sofre pode avaliar a intensidade da sua dor. Cada perda produz um 

sofrimento diferente, e ainda, que em outro momento passe pelo mesmo sofrimento, a perda 

poderá produzir dores diferenciadas. Isso acontece porque passam por influências de nível de 
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vinculação com o objeto perdido, seus modelos internos de referências familiares e sociais e seu 

padrão de sentimentos afetivos, que poderão afetar a forma de elaboração e superação. 

Segundo Viorst (2005), perder é o preço que pagamos para viver. As perdas vividas que 

afetam e traumatizam um sujeito se tornam modelo de sentimentos afetivos. Essas experiências 

são incorporadas pela mente, e sempre que acontecerem situações semelhantes estas serão 

recuperadas. Freud (1917) chama essa experiência de símbolos mnêmicos, ou seja, lembranças 

recalcadas, experiências traumáticas, símbolo de um vivido singular.  

Segundo o autor, a caracterização do luto está relacionada à perda de uma relação entre o 

sujeito e seu objeto, sendo um acontecimento natural e possível a todas as pessoas em seu 

período de vida. Apesar de o luto ser comumente relacionado à morte, não se pode pensar 

somente nessa possibilidade, uma vez que existem perdas em todas as etapas do desenvolvimento 

humano, o que possibilita ao sujeito enfrentá-las em seus variados tipos, sendo ela natural ou 

repentina.  

Para Freud (1917), no processo de luto, o sujeito tem consciência do que foi perdido, 

portanto, não precisa de intervenção para acessar essa informação no inconsciente. Após a perda 

do objeto, a possibilidade de elaboração passa pelo luto, no entanto, o enlutado com suporte da 

família e amigos consegue retornar à sua rotina aos poucos.  

Existem algumas características comuns ao luto, sendo um processo lento e doloroso, que 

tem como características: uma tristeza profunda, distanciamento de atividades que não 

direcionem seus pensamentos ao objeto perdido, a perda de vontade de saber sobre coisas que 

aconteçam fora do seu mundo, a incapacidade de substituir ou assumir um objeto novo para amar 

(FREUD, 1917). 

Para Freud (1917), o ego é descrito a partir da perda de força diante dessa realidade vivida, 

sendo necessário desejar um outro objeto que retornará a libido para o ego. Diante dessa nova 

possibilidade de possuir algo novo, será restabelecido um novo ciclo, permitindo o retorno do 

equilíbrio. 

É comum escutar o discurso em que o enlutado relaciona sua felicidade e realização ao 

outro ou ao que se perdeu, reforçando a sua necessidade e importância na sua vida. Isso 

demonstra o desejo de ter o que foi perdido, ou voltar a ter parte do seu eu perdido novamente 

(FREUD, 1917). 

Enfrentar a perda por mais doloroso que seja é um momento inevitável, o luto gera 

rompimento afetivo, é uma situação que requer mudanças. A teoria do apego de Bowlby traz a 

contribuição sobre a elaboração do luto quando diz que a criança enfrentará de forma mais 

saudável as perdas que ocorrer na fase adulta quando se consolidam relações seguras com figuras 

significativas na infância. 
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De acordo com Bowlby (1985), o processo de perda é bem particular, este sofrerá 

influência da sua organização cognitiva que vem de experiências iniciais. As perdas, sendo elas 

sucessivas ou não, podem influenciar na forma em que o sujeito elabora o luto.  

São múltiplos os fatores psicológicos envolvidos no luto, tanto sadio ou complicado 

(BOWLBY,1985). Ele acredita que não se pode caracterizar o luto patológico pelos pensamentos 

e comportamentos na fase do enlutamento, pois muitos deles são comuns. Para Bowlby (1985), a 

diferença do luto normal para o patológico é a intensidade, tempo e frequência desses 

comportamentos, por estender a dor causada. 

Segundo o autor, se for comparado o luto não complicado com o luto complicado, para o 

último é necessário um tempo maior para elaboração, bem como as fases que serão descritas que 

podem ser mais prolongadas. Com base nos relatos de Bowlby (1985) sobre os estudos de Parkes 

de 1979 com viúvas, é nomeado como crônico o luto prolongado. Bowlby caracteriza-o pela falta 

de reação ao objeto perdido, assim, o enlutado adia o processo de elaboração, manifesta reações 

tardias, aparenta viver normalmente após a perda, assemelha-se a um processo de negação. 

Bowlby (1985) entende o luto como um processo de diferentes fases, que vai do luto até o 

restabelecimento da perda do objeto. E cada momento tem seus sentimentos típicos que são 

expressos por diversos tipos de pensamentos. O luto não é considerado somente no processo de 

morte, mas em todas as possibilidades de perdas. Sem, portanto, uma ordem rígida e 

sequenciada, com a possibilidade de variação tanto em fase quanto no tempo.  

Em sua teoria sobre o luto, Bowlby (1985) apresenta as fases, considerando os estudos de 

Parker com mulheres viúvas, como forma de descrevê-las: 

 

1. Fase de entorpecimento; 

2. Fase de anseio e busca da figura perdida, que dura alguns meses e por vezes anos; 

3. Fase de desorganização e desespero; 

4. Grau de maior ou menor grau de reorganização. 

 

A primeira fase, de entorpecimento, é o momento em que se descobre a perda do objeto, 

quando se tem conhecimento da informação, pode durar horas ou semanas. Um período delicado, 

onde o enlutado fica em estado de choque, acontece de ocorrer nesse instante a incapacidade de 

aceitar a notícia.  Algumas pessoas conseguem seguir sua rotina sem alteração, mas em algum 

momento este estado de “normalidade” pode ser quebrado por uma explosão intensa (BOWLBY, 

1985).  
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Seguindo para segunda fase, a do anseio e busca pela figura perdida, o enlutado começa, 

mesmo que timidamente, a pensar na perda do objeto como possibilidade real, e junto com esse 

choque é comum chorar e ficar em aflição. Nessa fase, as lembranças ainda são muito fortes, há 

uma esperança de que nada tenha acontecido, pois existe a dificuldade de aceitação, além da 

sensação do retorno do objeto perdido (BOWLBY, 1985). Na busca deste objeto e a falta do 

encontro, o enlutado passa a sentir raiva, a qual pode ser direcionada a pessoas, 

responsabilizando-as pela perda. 

Essa tentativa de recuperar normalmente é intensa nas primeiras semanas e meses, mas com 

o passar do tempo a frequência diminui, sendo este comportamento considerado sadio. No 

entanto, para algumas pessoas enlutadas, essa atitude é irracional e absurda, pois as mesmas 

sufocam os anseios de recuperar o objeto perdido. 

Foi observado que muitos dos aspectos característicos das formas patológicas de luto 

pudessem ser compreendidos como resultantes da persistência ativa dessa premência, que tende a 

expressar-se de várias maneiras, disfarçadas e distorcidas (BOWLBY, 1985). O enlutado vai 

aceitando de forma gradual a ausência, essa aceitação gera algumas sensações como angústia, 

depressão e apatia. 

Na terceira e quarta fase, de reorganização, o enlutado passa a acreditar na perda 

permanente do objeto e começa a pensar na reconstrução da vida, percebe que seus 

comportamentos e pensamentos não poderão ser mais como antes quando possuía o objeto. Então 

passa a redefinir posições e papeis num processo doloroso, porém é extremamente necessário 

para a reorganização da vida futura. 

O final do processo de luto pode ser entendido no momento em que a pessoa consegue 

reorganizar sua vida como restabelecimento de outras relações, dirigindo a energia antes 

atribuída ao objeto perdido, a um novo objeto (FREUD,1917). 

O processo de luto, com toda a sua complexidade - desde a elaboração até a capacidade de 

lidar com esta situação - pode ser ainda entendido a partir da contribuição de Kübler-Ross 

(1998), que aborda o luto como um processo evolutivo. A autora considera a elaboração do luto 

em cinco fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Porém, afirma que nem todo 

enlutado passa por todas as fases, mas apresentará pelo menos duas e estas não têm ordem de 

serem vividas, podendo passar por até mais de uma ao mesmo tempo.  

A autora compreende que são comuns algumas reações, comportamentos e pensamentos em 

sujeitos enlutados. Elaborou uma descrição das fases para identificar o que ocorre com as pessoas 

que sofrem algum tipo de perda, sendo essas formas de respostas que o sujeito tem diante de uma 

situação estressora uma forma de se proteger e enfrentar emoções desagradáveis. 

Na fase da negação, Kübler-Ross (1998), afirma que o sujeito nega a perda, e assim incorre 

no isolamento como mecanismo de defesa, se nega a acreditar na ausência do objeto, foge do 
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confronto com a realidade, cria situação para esquecer, procura provas que contestem a 

informação da ausência. 

A segunda fase é a raiva, momento que se exterioriza toda revolta que está sentindo. Aqui, 

podem apresentar, em algum momento, agressividade, bem como a busca por culpados pelo seu 

sofrimento, surgindo um sentimento de injustiça. No entanto, tudo isto incide na busca em aliviar 

a dor pela falta do objeto perdido. 

Quanto à barganha, Kübler-Ross (1998), declara ser uma forma de negociação, que 

acontece na terceira fase, numa tentativa de que tudo volte a ser como antes, assim passam a 

fazer acordos com figuras religiosas ou consigo mesmo - na tentativa de haver intervenção; 

recorrem até mesmo à fé através de promessas, e ainda fazem pactos em segredo. 

A quarta fase, a raiva, acontece associada a uma profunda tristeza, sentimento de 

desesperança, o medo fica bem aguçado, o sujeito começa a se isolar e ficar introspectivo 

(KÜBLER-ROSS,1998). Essa fase se divide em duas: depressão reativa e preparatória. Enquanto 

a primeira acontece com perdas sucessivas, a ausência do objeto pode acarretar prejuízos: 

amoroso, financeiro ou familiar. Na segunda, inicia-se a aceitação, quando começam a pensar 

sobre o acontecimento e o que este produziu em sua vida.  

Por fim, inicia-se o momento da aceitação sobre a perda do objeto, quando os sentimentos 

se equilibram sendo expressos de maneira clara. Neste instante, os sujeitos percebem as suas 

limitações e elaboram as possibilidades. 

 No entanto, quanto mais negar, mais difícil será. Assim, é importante que exista uma 

transição evolutiva no processo para que haja a aceitação da perda,  sendo possível chegar à 

ultima fase.  

Tanto na descrição de Bowlby (1985), o entorpecimento, quanto na de Kübler-Ross (1998), 

a negação, são mecanismos de enfrentamento, respostas diante da perda do objeto. 

Entende-se que todo tipo de perda gera sofrimento e pode produzir algumas alterações em 

vários níveis, seja psicológico, fisiológico e/ou comportamental, que acabam por influenciar 

também todo o contexto familiar. O aporte familiar e social pode ser um importante recurso de 

intervenção capaz de criar arranjos para se chegar à elaboração da perda de forma saudável. A 

elaboração da perda para Bowlby (1985) está na importância do suporte recebido daqueles que 

estiverem próximos, diante do sofrimento e do desalento do luto, através do acolhimento, quando 

será possível reorganizar a vida. 
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3. LUTO: PERSPECTIVAS DE ELABORAÇÃO NO SISTEMA 

 

Propõe-se aqui apresentar possibilidades de compreensão do luto em família. De acordo 

com a abordagem sistêmica, a terapia familiar não é uma terapia da família, mas com a família, o 

que implica num modelo de trabalho relacional.  

A terapia familiar não pretende adaptar ou trazer definição de um único modelo de família, 

mas utilizar os vários elementos e significados contextualizando-os, através de uma intervenção 

conjunta com os diversos membros deste sistema.  

Na atual conjuntura, definir família é um processo complexo, já que seu conceito, bem 

como sua organização vem se transformando ao longo do tempo. Porém, pontuar sua função 

pode ser o início para se chegar à compreensão do seu papel. Gameiro (1992) fala que a família é 

uma rede complexa de relações e emoções, a qual não pode ser pensada de forma isolada. 

Compreende a família como um sistema, que produz e sofre influência de outros sistemas, ou 

seja, é um todo globalizado, compreendido a partir de um olhar holístico. 

A família tem um papel muito importante de nutrir e proteger os seus descendentes, 

funciona enquanto transmissora de valores éticos, estéticos, religiosos e culturais. Partindo desse 

aspecto, a família se organiza por meio de estruturas, em que as relações são definidas, bem 

como seu papel e função, e apesar de sua estrutura única, sofre influência das expectativas sociais 

(OSÓRIO, 2006). 

Outra possibilidade de conceituar família vem com a contribuição de Fonseca (2004), o 

qual entende que o conceito social em suas variações de classes interfere na concepção da 

família. Na classe média, a formação de família restringe-se ao modelo socialmente imposto 

como na Constituição Federal de 1988, modelo tradicional pai, mãe e filho. Nas camadas 

populares, por necessitar de uma maior rede de apoio, amplia-se a família para redes extensas, 

como vizinhos, tios, comunidades. 

Segundo Minuchin (1990), nenhuma família é igual a outra, ele ainda afirma que a 

identidade familiar é construída a partir de um sentimento de pertença. A família em suas 

variadas tipologias é considerada entidade dinâmica, com características e identidades próprias, 

constituídas por indivíduos ligados através de laços consanguíneos, vínculos afetivos e/ou 

interesses que convivem por um período em que escrevem uma história de vida única e 

irreplicável (ALARCÃO; RELVAS, 2002). Constitui-se, portanto, o lugar onde o indivíduo pode 

ser amparado e cuidado diante de qualquer sofrimento. 

 Para Osório (2006), família é um lugar muito importante, é um espaço onde seus membros 

ofertarem seus afetos e desafetos, e por causa disso, podem superar conflitos advindos do existir. 
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Pode ser o lugar de acolhimento e identificação da dor sentida, existindo troca e suporte para 

superar perdas e vivenciar o luto.  

A família se constitui como o primeiro recurso à oferta de assistência ao membro enlutado, 

o lugar de cuidado necessário; por conhecer seu membro, é capaz de perceber possíveis 

alterações no seu comportamento através de mudanças na rotina que a perda pode acarretar e, ao 

perceber alteração do enlutado, pode oferecer suporte para seu sofrimento.  

Pensar no processo de luto no campo familiar é uma proposta de incluir todos que estão 

enlutados na reorganização do desequilíbrio instalado, deixando de ser uma experiência 

individualizada para uma troca, onde se encontra o amparo para a dor, quando mutuamente 

servirão de suporte às necessidades que emergirem da família. 

E sua elaboração em conjunto traz a possibilidade de se pensar que há conquistas no luto, 

por descobrir alianças e cuidados que poderiam não vigorar antes da perda. 

O luto é um processo que torna os pensamentos guiados pela emoção, quando se têm mais 

reações emocionais do que em qualquer outro evento vital (BOWEN, 1998), um processo 

delicado que pode ter diversas interferências na comunicação, considerada muito importante na 

reelaboração dentro da família. 

Segundo Bertalanffy (1975), a comunicação se dá através do sistema aberto em que os 

membros conseguem e permitem que suas emoções, sentimentos e pensamentos se comuniquem, 

através de uma troca recíproca, ou ao contrário, os membros evitam comunicar sobre a perda, 

dada a dificuldade da situação, denominado de sistema fechado.  

Franco (1995) diz que a desorganização causada pelo luto solicita uma reorganização que 

pode ser dada com os instrumentos e recursos da própria família. Por ser um momento de crise 

familiar, é exigido que se recomponha tanto o aspecto relacional como emocional.  

A crise ocorre justamente porque os membros da família estão passando pelo processo de 

perda ao mesmo tempo, e ainda precisam prosseguir com suas rotinas e continuar dando conta de 

seus papéis sociais. Torna-se indispensável, então, o rearranjo familiar, em que podem ser 

necessárias algumas mudanças nos papéis para vivenciar a ausência do objeto perdido, quando 

possíveis identidades podem ser criadas.  

Para que sejam possíveis esses rearranjos e mudanças no sistema, é importante que cada 

membro esteja num processo de cuidado e enfrentamento do luto em nível individual também, 

para ser promovida uma elaboração conjunta (BROWN, 1995), uma vez que os sentimentos e 

interpretações são bem particulares e dependerá do nível de sua vinculação com o objeto. 

Deste modo, cada integrante da família pode apresentar fases e manifestações em tempo 

diferentes ou sobrepostas (BOWLBY,1985; KÜBLER-ROSS, 1998). Portanto, a elaboração do 

luto na família está relacionada com os movimentos em nível individual e do sistema familiar e 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 05.06.2016 

 

Vânia Maria Amaral Rodrigues 10 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

pode não haver consonância nas vivências. Logo, um indivíduo que aparentemente esteja muito 

entristecido e desestimulado no nível individual; no seio familiar, pode apresentar-se forte e 

seguro.  

Compreende-se, deste modo, que a elaboração em família tem seu ganho quando um 

membro pode oferecer suporte para o outro, por já ter passado pela fase do enlutamento em que o 

outro ainda esteja passando, e com sua experiência, poder acolhê-lo e ajudá-lo a superar.  

Considera-se, também, que um membro, dada a sua experiência, pode se utilizar de 

recursos próprios para superar a perda, ao passo que estes não tenham sido considerados como 

possibilidades pelo outro. Então, ao ver o membro usando de tal recurso, se espelha na tentativa 

de também superar sua dor, que deixa de ser individual e passa a ser compartilhada. 

Importante que cada membro enlutado equilibre as mudanças que são solicitadas no 

processo de reorganização, uma vez necessária, para que se restaure o fluxo e favoreça o 

desenvolvimento contínuo da família, sendo esta convocada após a perda.  

Parkes (1998) nomeou a reorganização familiar como uma transição gradual de ajustamento 

a uma realidade alterada pela perda.  Os enlutados passam a interagir gradualmente na família, 

solicitando mudanças para se construir uma nova visão de mundo sem o objeto perdido. 

Independente da forma de elaboração, seja em nível individual ou familiar, o sofrimento 

precisa ser tolerado; nesse processo de organização não deve ser esperado o apagamento ou 

resolução da crise, mas uma readaptação (CASSELLATO, 2003).  

Apesar da família fazer parte do luto, diante do enlutado pode não saber como lidar com a 

situação, e, mesmo assim, é convocada para dar apoio e solidariedade ao membro que estiver 

vulnerável, o que em algumas situações pode ser suficiente com apenas uma companhia 

silenciosa, empática e atenta. Entender qual a repercussão da perda para quem está dando apoio é 

uma tarefa valiosa, principalmente dependendo do lugar que essa pessoa ocupe dentro da família. 

Destaca-se o quanto é importante manter uma comunicação sincera e verdadeira, 

permitindo que o enlutado fale de sua dor, com uma escuta que acolha o sofrimento, e respeito a 

sua dignidade. Além de aceitar, que cada membro terá um tempo diferente para elaboração. Não 

se pode pensar que por ser uma proposta de incluir os enlutados da família, que a resolução da 

crise virá de forma igualitária para todos. 

Por compreender ser um momento muito delicado que necessita de orientação e apoio, o 

psicólogo pode ser convocado para ajudar o sistema familiar, por possuir conhecimento teórico, 

habilidades e competências no manejo e orientação, com propostas de auxiliar a família a passar 

pelo luto e reorganizar a vida. 

Wagner, Knaevelsrud, Maercker 2006 (apud FRANCO, 2015) contribuem com um estudo 

feito com um grupo de pessoas enlutadas que estiveram em psicoterapia específica para 
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elaboração do luto, e outro grupo, que realizou psicoterapia não especializada. Ao final dessa 

pesquisa obtiveram resultados que os enlutados em psicoterapia específica conseguiram 

significante melhora no resultado da elaboração do luto em menos tempo, quando comparada a 

não especializada. 

Assim, a intervenção do psicólogo surge com a proposta de acolher a família enlutada e 

servir como mediador, na tentativa de reduzir o sofrimento, usando técnicas e intervenções que 

auxiliem a superar a perda em menor tempo. 

 

4. INTERVENÇÕES DO PSICÓLOGO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE LUTO 

 

Estudos sobre as intervenções realizadas por psicólogos em pessoas enlutadas são escassos, 

especificamente em atendimento com famílias em processo de elaboração de perdas, 

necessitando não só conhecer as intervenções, mas analisar e avaliar sua efetividade.  

Nossa primeira rede de apoio é a família, e assim o enlutado sente-se livre para elaborar sua 

perda nesse ambiente acolhedor e seguro (Parkes, 2009). Propõe-se aqui pensar qual seria a 

melhor forma de intervir em uma família enlutada, visando ampliar as possibilidades de 

elaboração do processo de luto. Com isso, serão apresentadas propostas que podem compor um 

programa de acompanhamento terapêutico para famílias enlutadas. 

Diante da perda, alguns comportamentos são presentes no sistema familiar: os que buscam 

a direção da mudança, e os que paralisam (SILVA, 2005). A dificuldade de adaptar-se é comum 

às duas formas, uma vez que haverá mudanças no seu equilíbrio, no entanto, algumas famílias 

transformam recursos próprios da vida em força e geram capacidade de transformação diante das 

adversidades. 

Tal força é definida por Flach (1991) como resiliência, um dispositivo de fortalecimento 

que gera recursos de superação como forma de responder a perda, um artifício de resistência, 

para se reestruturar e crescer mesmo diante da crise. Na família, a resiliência indica a 

competência que ela tem para enfrentar os infortúnios que o sistema venha a passar.  

Segundo a autora, esta é uma característica peculiar de determinadas famílias, o que a 

influencia é o sistema de crenças que ela possui, pois irá repercutir na forma de dar significado as 

situações de crise. Assim, nas crenças positivas e facilitadoras, as possibilidades de resoluções 

são maiores, ao proporcionar cura e crescimento. Porém, quando as crenças são negativas e 

restritas, eternizam as crises e acabam por reduzir possibilidades de equilíbrio. 

Portanto, é importante pensar que a família nunca poderá voltar a ter o mesmo equilíbrio 

que existia antes da perda, sendo solicitada a encontrar novas maneiras que sejam capazes de 
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funcionar diante da falta do objeto. Assim, pode surgir ou não a necessidade de intervenção do 

psicólogo para ajudar a reorganizá-la. 

De acordo com Worden (1998), a psicoterapia em famílias quando realizada para 

elaboração de luto, consegue atingir grandes mudanças, possibilitando melhora no alívio dos 

sintomas; adaptação à nova situação; aquisição de consciência da enfermidade psíquica; 

recuperação ou elevação da autoestima e considerações de projetos para o futuro. 

No entanto, quando a família solicitar acompanhamento com psicólogo é importante que 

este se atente para os fatores de riscos e avalie as consequências neste processo. Parkes (2009) 

relata que, na intervenção de luto, obtêm-se bons resultados quando direcionada aos grupos de 

riscos: pessoas enlutadas com problemas psiquiátricos já existentes. 

O terapeuta convidado para acompanhar a família deverá analisar primeiramente a sua 

cultura, bem como a relação com o que foi perdido pelos membros enlutados, o que gerou essa 

perda, crenças, em qual contexto a perda foi gerada, conhecer os valores familiares, situações 

sociais e temporais e ainda estar atento ao timing de elaboração de cada membro (FRANCO, 

2002). 

A partir desse levantamento, terapeuta e família terão que estabelecer e criar mudanças em 

conjunto, na tentativa de restabelecer a funcionalidade do grupo com novas possibilidades de 

adaptação.  

Segundo Ferreira (2004), adaptar implica em ajustar, acomodar e adequar. Partindo deste 

pressuposto, o psicólogo não terá a responsabilidade de resolver ou fazer com que a família 

aceite de forma completa a perda, porém irá usar de intervenções que favoreçam a continuar com 

suas rotinas e seguir em frente com seus objetivos. Assim, as perdas não serão esquecidas, 

passarão a serem vistas de outra perspectiva que não produza sofrimento, quando ocuparão um 

lugar que não paralise a família.  

A relevância da intervenção de um profissional pela abordagem sistêmica está na 

contribuição que oferta ao espaço terapêutico; ele precisa ter clareza de seus princípios e valores, 

e assim adotar sua própria perspectiva sobre o sofrimento, para então propor alternativas. Quando 

necessário, o terapeuta compartilha sua história e oferece possibilidades que deram certo no 

momento de crise; a generosidade em sua vivência é também uma forma de intervenção. 

A intervenção no momento de desorganização psíquica precisa ser objetiva e focada na 

perda. Cassellato (2003) diz que é necessário tornar o processo de luto fácil, ao orientar o cliente 

a lidar com as suas circunstâncias da perda. Refletir acerca da relação que foi perdida, expressar 

os sentimentos, se necessário, fazer rituais, enfrentar acontecimentos estressores e ajustar novas 

condições da realidade para se chegar a elaboração. 
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 Os membros enlutados precisam falar sobre a perda, e como ela é caracterizada, sendo o 

setting terapêutico um ambiente acolhedor para eles. A partir do momento que falam de seus 

sentimentos e temores, há um fortalecimento do vínculo com o terapeuta (PARKES, 1998).  

O psicólogo precisa ter uma postura ativa, não trabalhar só com o conteúdo trazido pela 

família, antes, é necessário explorar as lacunas que achar importantes no discurso, ter em mente 

um foco e as interpretações centralizadas na direção em que é baseada toda intervenção. 

As sessões precisam ser estruturadas para que os encontros sejam em tempo breve, voltadas 

para superação da família ao momento de crise e compreensão do processo de enlutamento. 

Brown (1995) recomenda possíveis intervenções favoráveis para o acompanhamento de famílias 

na fase de elaboração do luto: primeiramente, o terapeuta precisará analisar o contexto familiar, 

para assim ter condições de avaliar o impacto da perda no sistema, e assim elaborar suas 

hipóteses acerca dessa estrutura. 

A relação do profissional com os membros enlutados precisa ser franca e direta, então é 

necessário usar de terminologias claras, permitindo que a família compreenda que ele é capaz de 

falar sobre este assunto tão difícil para os membros, e assim a família irá ecoar essa forma de 

externalizar sobre a dor de forma mais à vontade, sem reservas ou hesitações. 

Brown (1995) entende que oposto a triangular a relação dos membros, deve-se estimular 

cada pessoa a falar de forma aberta e direta com os outros familiares sobre a perda, favorecendo a 

comunicação no sistema. 

Para se chegar à aceitação da perda, importante o terapeuta respeitar o timing de cada 

família. Existem membros que avançam no processo de elaboração e outros retrocedem em 

algumas fases, o que irá depender do modo de vida e objetivos de viver desses membros. 

No contexto terapêutico, o psicólogo não pode se deixar levar pela emoção do sofrimento 

da família, deve ser empático, porém controlar suas emoções; conservar-se calmo para 

compreender de forma clara o que a família traz nas falas, permanecer conectado com as 

emoções do paciente, e orientar a melhor forma de lidarem uns com ou outros. 

O terapeuta deve encorajar a família a utilizar seus próprios repertórios como costumes, 

rituais, e requisitar que o sistema utilize de manejos já conhecidos em outras perdas, como 

modelo para esse novo processo. 

Walsh e McGoldrick (1998) trazem outra possibilidade de intervenção sistêmica, ao 

afirmarem que a elaboração do luto é um processo de ensaios de colocar a perda em uma 

perspectiva significativa, que se torne funcional, e seja uma experiência vital ajustável ao resto de 

experiências da família. 

As autoras trazem a proposta de intervenção terapêutica através de tarefas adaptativas 

como, considerar a morte e conhecimento comum da perda, dividindo a forma de perceber a 
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realidade de cada membro da família; provocar a família a se reorganizar e incentivar, investir 

em novos projetos e relações; no contexto sistêmico, produzir comunicação aberta e que haja 

apoio mútuo ao sistema.  

Se necessário, planejar ritos significativos para elaboração da perda através de atos 

simbólicos que compreendem cerimônias com um processo de preparação (ROSSET, 2008). Os 

membros precisam ser orientados a compartilhar suas experiências e preocupações no 

enfrentamento de sua responsabilidade na escolha e nas decisões das situações que forem 

solicitadas a corresponder. 

Segundo Walsh (1998), um padrão familiar coeso e sem diferenças pode levar os membros 

a terem poucas oportunidades de diferenciação, e o membro que tentar mudar o padrão pode ser 

considerado desleal, levando seus membros a sufocarem essa diferença. Outro padrão é o 

extremo do desligamento, os membros evitam o sofrimento da perda, através de distanciamento e 

rupturas emocionais, e a família acaba por ficar fragmentada, por existir tanta diferença de 

comportamentos, e por causa disso não se comunicam, e vivem o sofrimento isolado uns dos 

outros. 

Cada sistema familiar tem regras, papéis e limites. Considerando essa estrutura, o terapeuta 

propõe a flexibilização para uma nova ordem após a perda. Se o funcionamento da família for 

desorganizado terá grandes problemas para manter uma liderança necessária, pois esta será 

indispensável para suportar a crise transicional que a perda produz, o que comprometerá sua 

estabilidade e continuidade (WALSH; MCGOLDRICK, 1998). 

Terapeuticamente, além da família, outras pessoas podem ser convidadas para participar do 

processo de elaboração do luto, quando os membros expressarem confiança a essa pessoa que 

pode potencializar o cuidado que a família em algum momento venha a precisar. O psicólogo vai 

identificar figuras de apoio à família, como: amigos, comunidade, religião e promover a relação 

mais segura 

Compartilhar sentimentos positivos e construtivos pode ser o melhor caminho para obter o 

resultado de elaboração. Na intervenção de algumas famílias, o terapeuta precisa considerar o 

medo que elas desenvolveram após a perda, podendo esse medo se tornar um empecilho para 

elaboração. Deste modo, o terapeuta precisa ficar atento, ao identificá-lo, precisa trabalhá-lo.  

O psicólogo pode encontrar alguns desafios no sistema familiar, como mágoas e 

desapontamentos entre os membros. E assim precisará intervir para renovar relacionamentos 

comprometidos. 

Muitos são os recursos terapêuticos para elaboração do luto em família. Porém em caso de 

perda por morte, alguns recursos como o ritual, pode ser necessário para elaboração. Através do 

ritual, é possível conter emoções fortes, integrar todos os membros sobre algum acontecimento 

do passado, presente ou futuro, e também relacionar estruturas e significados, além de 
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experimentar ou possibilitar que o enlutado expresse coisas que com palavras ele não tem 

conseguido, ao conectar o analógico ao digital. 

Os rituais agrupam sentidos simbólicos referentes à história familiar, eles podem marcar 

transição de ciclo, e assim interferir na história e, até mesmo, no futuro de uma família. Rosset 

(2008) fala que rituais envolvem repetições. Essas experiências sinalizam algum tipo de 

mudança, servem para reconhecer e permitir o luto da perda; simbolizar o que a pessoa que 

morreu levou, e deixou para os membros; e simbolicamente dar continuidade a vida. 
1
 

O terapeuta pode solicitar, enquanto intervenção, algum objeto ou até mesmo foto que 

poderá ser utilizado em tarefas, compartilhamento de histórias e lembranças em que se 

estabelecerão novas possibilidades de elaboração. 

Rosset (2008), descreve as etapas dos rituais que o terapeuta pode utilizar: separação ou 

preparação, consideradas tão importantes quanto o próprio ritual, nessa etapa faz-se o 

levantamento das atitudes necessárias relacionadas ao ritual; participação ou concretização,  já 

é o ritual em si, utiliza-se de novos papéis e situações;  reintegração é quando volta a rotina e 

utiliza-se de recursos que foram adquiridos no ritual. 

Podem-se utilizar alguns tipos de materiais nesses rituais, como: escrever cartas para o 

morto; construir álbum de fotos; o que desejar presentear o morto ou até mesmo o que desejar 

descartar dele; assistir filmes relacionados; ouvir músicas preferidas do morto; escrever um 

diário; plantar árvore em memória de alguém. Estes podem ser recursos que o terapeuta se 

utilize para trabalhar a elaboração através de rituais com pessoas que sofreram a perda por 

morte (ROSSET, 2008). 

A intervenção do psicólogo surge para fortalecer a família, e promover de forma saudável 

uma proposta de adaptação, contribuindo com o seu fortalecimento e superação de, outras perdas 

que o sistema venha a enfrentar. Para tanto, utiliza-se de repertório apropriado para essa nova 

proposta. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar sobre luto ainda pode ser difícil, pois este tema refere-se a sofrimento, trauma e 

vulnerabilidade diante do que foi perdido.  As perdas produzem desamparo e nem todos estão 

preparados para lidar com elas. Reflete-se aqui sobre o luto como perda da relação do objeto 

desejado, que pode ser relacionado com desemprego, divórcio, doença, morte, status, entre 

outros, ao longo do ciclo vital. 

                                                 
1
 Os rituais foram inseridos enquanto recurso no modelo sistêmico em 1974 por Mara Selvini Palazzoli como forma útil de 

trabalho terapêutico com famílias comprometidas nos padrões funcionais (ROSSET, 2008). 1 
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Diversidades, desafios e perdas são experiências particulares para cada indivíduo, e diante 

do sofrimento é solicitado ao enlutado que reconstrua e reorganize o acontecimento. Deste modo, 

a elaboração é necessária para que o luto ocorra de forma sadia. 

Tal processo demanda um esforço em dois aspectos: primeiro, emocional, e segundo, 

cognitivo, com o qual o enlutado precisa lidar. O processo de luto a depender do suporte recebido 

pode ser breve ou duradouro; de pouca ou grande intensidade; súbito ou tardio. Existem perdas 

em que a elaboração é mais fácil de enfrentar e a relação perdida não traz significativas 

mudanças, já em outras, a reparação passa pela dificuldade do ego em se vincular a outro objeto e 

demanda acolhimento e suporte maior. 

Comumente, a maioria das produções em pesquisas é voltada para elaboração em nível 

individual, como proposta de possibilitar ao enlutado superar suas dores. Porém, este artigo 

trouxe a importância de pensar que, se a perda afetou o sistema familiar, logo, a melhor forma de 

elaborá-la seria em conjunto, e com ajuda mútua dos seus membros.  

Uma vez que se considere aqui a ligação emocional que há no contexto familiar, o mesmo 

se torna um espaço apto para o acolhimento em família, no entendimento de que os membros se 

identificam com o sofrimento e com a dor, por compartilhá-la em seus diversos níveis e tempos 

diferentes.  

Há, portanto, uma oportunidade de serem consolidados novos alicerces, novas relações e 

possibilidades de recuperar ou até recriar vínculos anteriormente perdidos e ainda criar novas 

cumplicidades, e assim refazer o presente, e ao promover distanciamento com o passado, 

pensando em reconstruir o futuro. 

A família pode ser o primeiro suporte para este membro enlutado superar sua dor com 

segurança uma vez que, considera-se a elaboração conjunta como uma das formas mais 

adequadas de passar pelo sofrimento e, assim, o sistema pode se reorganizar ao retornar ao 

equilíbrio. 

Pensar em terapia familiar para elaboração do luto é aqui considerada como uma alavanca 

no auxílio as demandas que surgem no sistema. Algumas famílias paralisam, outras não sabem 

lidar com os novos papeis aos quais são convocados a desenvolver, o que torna o processo de 

luto mais difícil.  

Neste ínterim, sugere-se a intervenção profissional no núcleo familiar, como forma de 

orientação ao dirigir suas forças, além de reorganizar o sistema bem como realinhar as relações 

entre os membros, e ainda promover estímulos no investimento em outros vínculos para a 

construção de projetos de vida futura. 

Pensar nos ganhos terapêuticos que esta proposta traz - ao incluir outras pessoas no espaço 

de cuidado – foi tentativa desta produção, por considerar ser melhor vivenciar o luto ao lado de 
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pessoas que estão sofrendo tanto ou mais que si próprio, e ainda assim, oferecer ajuda e ser 

cuidado simultaneamente.  

A intervenção sistêmica fortalece a família, amplia possibilidades no contexto onde a perda 

aconteceu, auxilia passar pelo processo ao expressar individualmente seu sentimento diante do 

outro, favorece a comunicação entre os membros, ao passo que o luto quando elaborado 

isoladamente pode gerar sofrimento e angústia, por ser uma dor não compartilhada.  

O terapeuta precisa ser criativo e flexível para dar conta dos diferentes níveis de reações 

diante da perda. Os membros e subsistemas da família requerem cuidados específicos, que exige 

do profissional estar preparado para trabalhar com essa demanda a fim de conseguir resultados 

relevantes. 

Diante da escassez de elaborações científicas sobre esta temática, para produção deste 

artigo foram encontradas algumas dificuldades: devido à falta de tempo, não foi possível realizar 

pesquisa de campo, o que enriqueceria o trabalho de pesquisa e facilitaria o acesso a dados, 

talvez qualitativos e/ou quantitativos sobre famílias enlutadas, o tempo e a forma de sua 

elaboração quando realizada em conjunto bem como analisar o tempo de elaboração de pessoas 

que não o fizeram dentro do sistema.  

Afirma-se, aqui, a necessidade de ampliar a discussão desta temática, através de estudos e 

produções de pesquisas de campo, onde a coleta de informações com famílias e psicólogos que 

utilizam desse processo terapêutico, poderiam produzir resultados consistentes sobre o tema, e 

deste modo, talvez, seria possível vislumbrar de forma analítica a importância da elaboração do 

luto no núcleo familiar. Pois, com os resultados de pesquisas haveria material para se chegar a 

dados mais conclusivos para o que é proposto aqui.  

Sentiu-se, também, a falta de um arcabouço teórico mais amplo sobre a temática para 

respaldar e fundamentar ainda mais esta produção, não só sobre a questão da vivência de 

elaboração do luto em família, mas também, sobre a intervenção do psicólogo neste contexto. 

Percebe-se, portanto, que se trata de um campo pouco explorado por esses profissionais, o que 

corroborou a existência de alguns pontos que poderiam ser mais aprofundados cientificamente.  

Diante do exposto, vê-se a necessidade de ampliação de espaços provocativos, críticos e 

reflexivos sobre a qualificação de profissionais sobre tal abordagem, podendo, portanto, serem 

utilizadas as universidades como campo preparatório para os futuros psicólogos, tendo em vista 

que as situações de perdas são ressoadas e sofridas pelo sistema familiar, o que torna imperativo 

um manejo de técnicas e procedimentos na intervenção adequada para este processo.   

Reconhece-se, no entanto, que essa forma de intervenção, trata-se de uma proposta, sendo 

assim, não houve a pretensão aqui de exaurir este assunto, antes de promover uma discussão a 

partir de reflexões sobre outras possibilidades de assistir o luto sob a ótica de um cuidado 

compartilhado.  
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