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RESUMO 

 

Este artigo objetiva colaborar com os estudos da psicologia acerca do luto vivenciado pelos 

profissionais da saúde, apresentando a possibilidade de aprendizado através de observações a cerca 

da mitologia. A sua metodologia é caracterizada como pesquisa bibliográfica, examinando a 

literatura pertinente para contemplar e embasar essas análises. O mito grego de Orfeu e Eurídice 

pode levar tanto ao encantamento, quanto à reflexão dos variados temas relacionados ao homem e 

sua dificuldade de elaboração do luto, melancolia, relações amorosas, entre outras temáticas 

pertinentes às ciências humanas. Nesse contexto, buscou-se a análise reflexiva do mito em relação 

aos profissionais de enfermagem que necessitam elaborar o luto, por não conseguirem trazer de 

volta a vida de seus pacientes, para tanto se embasa tal contexto na psicanálise de Freud e Klein. 

A negação da morte, entre outras defesas, pode ser fundamental no desenvolvimento das atividades 

da enfermagem, no entanto, na dose certa, e amparada por estratégias adequadas de enfrentamento 

da dor da perda. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Precisamos lembrar para então esquecer”, frase frequente de Bion em seus seminários em 

Brasília e São Paulo na década de 70, lembrada categoricamente por Mello (2011) em seu trabalho 

intitulado Amor, luto e psicanálise, faz- se abrir uma porta para reflexão do convívio com as 

relações de perda e elaboração do luto, uma vez que investimentos libidinais em objetos, ora de 

amor, ora de ódio, fazem parte da vivência do indivíduo desde sua tenra idade. “Precisamos lembrar 

para então esquecer”, o luto é um processo para elaboração das perdas reais e simbólicas, uma 

desconexão dos investimentos, das expectativas, é um processo vagaroso, árduo, porém, 

necessário.  

Freud, em sua obra Luto e Melancolia (1915), elucida que o luto não é algo patológico, não 

existe incosciência acerca da perda, o sujeito que passa por este processo, sabe exatamente o que 

foi perdido. Ocorre uma fase de uma tristeza profunda, estado que pode ser superado após certo 

tempo. O processo de elaboração para Freud (1917) consiste no desligamento da libido do objeto 

perdido, algo que demasiadamente doloroso para o enlutado. Diante do sofrimento que lhe atinge 

existe uma catexia concentrada no objeto em que se sente a ausência, que pela sua inexistência, 

tende a aumentar efetivamente, sendo hipercatexizada. Enquanto o ego percebe-se absorvido no 

luto por meio da hipercatexia, a elaboração decorre sob a influência do teste de realidade, uma vez 

que para Freud o teste de realidade atua através dos instintos de autopreservação do ego, exigindo 

que toda libido seja retirada de suas ligações com o objeto perdido, podendo o individuo se 

relacionar com o mundo externo a partir de suas percepções internas e externas (CAVALCANTI, 

SAMCZUK E BONFIM, 2013). 

No teste de realidade o indivíduo pode ver-se de frente com as lembranças do objeto amado, 

envolvendo o ego em uma persuasão narcísica. Frente a essa situação, o indivíduo elaborará a 

possibilidade de seguir o destino do objeto ou manter-se vivo, e pelo prazer que sente pela vida 

acaba se desconectando do objeto.  

A melancolia, dentro de um ponto de vista patológico observado por Freud, parte de um 

pressuposto de uma identificação com o objeto perdido, logo, o eu é tomado como objeto de crítica 

e mortificação. Freud havia dividido o aspecto narcisista em duas partições no campo do eu: o “eu” 

ideal, relativo a uma imagem de perfeição e a segunda partição, uma instancia crítica, que 

constantemente coloca em comparação o “eu real” com o “eu ideal”, tal instância, de característica 

severa, exige a igualdade entre o real e o ideal e é neste local que a melancolia se desenrola, agindo 

sob uma força destrutiva que Freud nomearia posteriormente, pulsão de morte, e em 1923 seria 

ligada ao conceito de superego (RIVERA, 2011). 

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


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 19.11.2017 

 

 

Eduardo Antoniassi Oliveira, Anna Cecília Latanzio Rodrigues 
Silva 

3 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

Na melancolia, o eu revolta-se com a perda do objeto, e ao invés de buscar um processo de 

luto, onde após um período de sofrimento poderia elaborar tal perda, identifica-se fortemente com 

o objeto perdido, tornando-se uma ferida aberta que empobrece o eu e toma-lhe a libido (RIVERA, 

2011). 

Para Klein, nos primeiros meses de vida, o bebê tem a percepção da realidade distorcida onde 

mantém relações com objetos parciais, sendo o primeiro deles, o seio materno. O bebê nesse 

momento vive as fantasias inconscientes alimentadas por processos experienciais de gratificação e 

frustração, dividindo em seio bom, o que o gratifica e seio mau, aquele que o frustra e se ausenta, 

deixando-o com fome. Nessa fase o bebê tem o desejo de incorporar o objeto bom, seu objeto de 

amor, e deseja destruir o objeto mau, rasgando e mordendo o seio (impulso sádico-oral), pois ao 

mesmo tempo em que deseja a destruição deste objeto mau, pois teme que seja aniquilado por este 

objeto, dando espaço para sentimentos ansiosos e persecutórios (KLEIN 1935 apud 

CAVALCANTI, SAMCZUK E BONFIM, 2013). 

Por volta dos seis meses, a criança percebe que os dois objetos, na verdade são apenas um, 

sua mãe, gerando um conflito de ambivalência pois, o fato de ter atacado o objeto que lhe frustrava 

pode ocasionar na destruição do objeto amado por inteiro. Logo, sentimentos de culpa e ansiedade, 

reforçam a necessidade de introjeção do objeto bom como mecanismo de defesa, além de 

desenvolver outro mecanismo denominado reparação, pois o sentimento de culpa faz com que a 

criança busque reparar todo dano causado (KLEIN 1935 apud CAVALCANTI, SAMCZUK E 

BONFIM, 2013). 

Klein dedicou grande interesse ao estudo do universo da fantasia, teorizando, por exemplo, 

os conceitos de posição paranóide-esquizóide e posição depressiva. A primeira posição, ocorre 

devido a relaçao objetal caracterizada pela angustia persecutiva em relação ao objeto mau. Para 

superar essa fase, é necessário que a criança tenha condições internas e externas, suficientemente 

favoráveis para a introjeção de experiências boas que irão sobrepor às más, pois ao identificar-se 

com o objeto bom a criança pode se sentir segura contra a angústia persecutória em relação ao 

objeto mau interno e externo que porta a sua própria agressividade. Dessa forma, a criança poderá 

compreender melhor as relações internas e externas e, sobretudo, reconhecer o objeto como objeto 

inteiro, ou seja, objeto bom e mau serão uma só fonte. Nesse momento ocorre a posição depressiva, 

onde ao se dar conta da ambivalência, surge um sentimento de culpabilidade e depressão que 

correspondem ao luto do objeto destruído (BRABANT, 1970-1971). 

Para a transição da percepção de objetos parciais e objetos inteiros, o processo de desmame 

tem papel essencial, ele é o primeiro luto vivenciado pela criança, ocorrendo na posição depressiva, 

segundo Klein o bebê não só perde sua fonte de prazer e alimento, mas também todo um significado 

simbólico que este objeto carrega.  
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 Quando o luto se instala no sujeito adulto, ele tem uma fantasia inconsciente de perda de 

todos os seus objetos bons, inclusive os pais bons que foram internalizados, dando lugar aos objetos 

maus, acreditando que seu mundo interno foi destruído. Para Klein (1940) essa vivencia faz com 

que o adulto reative as experiências da posição depressiva arcaica e suas ansiedades associadas a 

perda real do seio no desmame (CAVALCANTI, SAMCZUK e BONFIM, 2013). 

Cavalcanti, Samczuk e Bonfim (2013), também observam a questão do luto patológico nas 

obras de Melanie Klein. Em 1940, Klein postula que no luto anormal, o individuo não consegue 

uma superação da posição depressiva arcaica, predominando as defesas da posição esquizo-

paranóide, sendo uma das defesas aplicadas neste estagio a identificação projetiva que consiste na 

cisão de partes do ego, projetando as no outro. Essa forma de defesa tem o intuito de controle 

alheio, com as partes projetadas, causando uma confusão de personalidade. A identificação 

projetiva nesse caso estabelece uma relação agressiva de objeto, que pode ser associado à relação 

de sadismo que permeia o objeto de amor e o enlutado durante a melancolia, “por conta da 

autodesvalia do próprio ego, como Freud (1915) identificou ser na verdade dirigida a outro alguém 

do qual se encontra instalado no próprio ego: o objeto de amor perdido” (FREUD, 1915 apud 

CAVALCANTI, SAMCZUK E BONFIM, 2013 p.100). 

Bosco (2008) aponta que o sujeito e a família ao se depararem com a situação de morte, 

apresentam alguns mecanismos de defesa inconscientes segundo Kubler Ross (1994), onde poderá 

ocorrer a negação, ira, barganha, depressão e aceitação, não necessariamente nessa ordem e nem 

todos os sujeitos passam por todas as fases, podendo alguns alternar de fases para outras e regressar 

a fases anteriores, são processos particulares que dependem do contexto e de variadas relações 

como, por exemplo, a cultura, religião e estrutura familiar. 

Segundo a autora, a negação consiste na recusa daquilo que aflige o indivíduo, onde surgem 

frases do tipo, “isso não pode estar acontecendo comigo”, “não pode ser verdade” ou em alguns 

casos o sujeito age como se nada estivesse ocorrendo. 

A ira se se caracteriza na revolta acerca da situação pela qual ocorre no ressentimento o 

sujeito ataca as pessoas que estão próximas, é comum, por exemplo, o questionamento se o 

tratamento para uma doença está sendo adequado. 

Na barganha a pessoa tenta realizar trocas em favor de mais tempo de vida, Deus se faz 

presente em sua vida com a realização de promessas, que muitas vezes ocorrem em segredo. Em 

seguida, ocorre a depressão, com a percepção da impossibilidade de cura, o sujeito sente-se vazio, 

e fecha-se em seu mundo.  

Na aceitação o paciente esta ciente da sua situação e busca uma ressignificação para sua vida, 

em um estado de serenidade. 
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EPÍTOME DO MITO DE ORFEU E EURÍDICE  

 

Epítome com base no livro de Bulfinch (2015, p.183 -186). 

Orfeu filho de Apolo e da Musa Calíope, recebeu uma lira como presente de seu pai, cujo 

grau de perfeição no manuseio do instrumento foi tamanho, que era capaz de amansar as mais 

terríveis feras, as árvores paravam para ouvi-lo tocar, as pedras perdiam sua dureza, o som da 

melodia da lira de Orfeu era capaz de hipnotizar por tamanha beleza e suavidade. Era casado com 

Eurídice que em um belo dia, ao passear com as ninfas, suas amigas, foi avistada pelo pastor 

Aristeu, que admirado por tanta beleza, tentou a todo custo conquistá-la. Eurídice fugiu, e na fuga, 

acabou pisando em uma serpente que lhe picou o pé, levando-a a morte. Orfeu cantou seu pesar a 

todos, deuses, homens, porém, visto que nada conseguira, resolve ir até o mundo dos mortos. 

Desceu utilizando-se de uma gruta em Tenaro e chegou até o reino do Estige, atravessando 

multidões de fantasmas, apresentou-se diante do trono de plutão. Empunhou a lira e cantou 

implorando as divindades do submundo para que deixassem que Eurídice revivesse, dizendo a 

todos a hora de estar naquele lugar haveria de chegar, mas que gostaria que sua esposa retornasse 

novamente a vida “- Se recusardes, não poderei voltar sozinho; triunfareis com a morte de nós 

dois” : Anuncia Orfeu. 

Enquanto cantava os fantasmas choravam, todo submundo parou para ouvir, tocados pela 

melodia, Plutão permitiu deixar que Eurídice voltasse à vida, mas com uma condição, que durante 

o caminho até o mundo superior, não olhasse para trás para observá-la. Nesse instante, Eurídice 

surge do meio da multidão de fantasmas recém-chegados, coxeando de uma perna por conta da 

lesão gerada pela serpente. Orfeu segue na frente e Eurídice o acompanha atravessando todo o 

mundo dos mortos, mas aos se aproximarem as felizes regiões do mundo superior, Orfeu olha para 

trás e Eurídice foi arrebatada de volta apenas exclamando “Adeus!” e em uma tentativa de abraçá-

la apenas uma fumaça existiu, não podendo despedir-se. 

Ele tentou segui-la e procurou permissão para voltar, mas o barqueiro negou seu regresso, e 

Orfeu ali ficou na margem do lago durante sete dias sem comer ou dormir. Após isso manteve-se 

com suas canções, abrandando o coração dos tigres e afastando os carvalhos de seus lugares. 

Manteve-se distante das outras mulheres, sempre entregue a lembrança do seu fracasso. As 

donzelas trácias tentam a todo custo seduzi-lo, mas ele as repeliu, enfurecidas lutam com Orfeu 

que se defende, o matam e jogam sua cabeça e sua lira ao Rio Orfeu, que ainda desce as corredeiras 

cantando sua triste música. As Musas recolheram as partes do seu corpo e enterraram em Limetra, 

onde, segundo contam, o rouxinol canta de maneira inigualavelmente suave sobre seu túmulo. A 

lira de Orfeu foi colocada entre as estrelas por Júpiter. E Orfeu entrou pela segunda vez no Tártaro 

onde procurou sua Eurídice e a tomou freneticamente aos seus braços, e ali os dois passearam pelos 
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campos, unidos, indo ele às vezes na frente, outras vezes ela, e Orfeu podia a contemplar tanto 

quanto queria sem ser castigado por um olhar leviano. 

 

DISCUSSÃO 

 

Tratando de psicanálise, é possível dentro do contexto mitológico, traçar variados pontos de 

vista e análise, talvez seja esse o maior encanto de tais culturas, despertar a questões das 

subjetividades e aguçar a busca pelos mistérios existentes desde os antigos filósofos nos primórdios 

da nossa civilização. 

Pensando em Orfeu, homem que caminha com passos de esperança de vida onde já não existe 

mais esperança, remete a uma imagem figurativa de uma ala de terapia intensiva. Orfeu caminha 

até o mundo dos sem vida, e consegue através do seu dom, a música, reviver Eurídice trazendo-a 

de volta ao mundo idealizado como bom, o mundo dos viventes, a lira de Orfeu fora usado como 

um instrumento de cura. Nesse ponto, os processos técnicos dos enfermeiros equivalem, por 

exemplo, a um dom de fazer “ressuscitar” um paciente em parada cardiorrespiratória, um renascer, 

fazendo com que o ambiente de unidade possa ser comparado a um útero, com a possibilidade de 

uma nova oportunidade. 

 No entanto, o que se pode refletir acerca de uma travessia interrompida? Quando aquele 

objeto de investimento, apesar dos esforços e da melodia ecoada, de repente é perdido, fazendo 

com que o individuo se depare sob a linha tênue entre a vida e a morte, sem o objeto de amor e sob 

a necessidade de dar um passo para fora do mundo do sombrio de maneira solitária, surgem 

momentos dolorosos e defensivos na volta ao seu eu. Orfeu resiste a este passo, volta-se ao 

submundo, frustrado e angustiado pelo sentimento de culpa, logo, sem Eurídice sua existência é 

incompleta, permanece preso ao tempo e ao tártaro. O enfermeiro, como Orfeu, em uma 

emergência, encontra-se nesse momento, e quando a vida lhe cessa nas mãos, por onde irá 

caminhar? Identificar-se melancolicamente com o objeto ou voltar ao mundo dos viventes? São 

indagações que nos remetem a pensar sobre a importância da introjeção de objetos bons a fim do 

profissional viver a sua própria história, aprendendo e compreendendo as duras experiências da 

vida, mas não se identificando com elas. 

Abaixo, relatos extraídos do estudo de Costa e Lima (2005, p.155) sobre os profissionais de 

enfermagem no cotidiano de morte e morrer de crianças e adolescentes. Este estudo demonstra a 

vivência do luto pelos profissionais de enfermagem devido ao vínculo criado entre paciente e 

profissional. Ao longo do estudo foram identificados sentimentos negativos como: frustração, 

desapontamento, cobrança quanto aos cuidados prestados, derrota, tristeza, pesar, pena e dó. 
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“Eu procuro, na maioria das vezes, ser profissional, não estar levando isso comigo, mas 

tem vezes que é uma barra (E3CTIPE)”. 

 

“Primeiro, cada dia que passa é pior. Cada dia a gente sofre mais. Cada dia, por mais 

tempo que você esteja aqui dentro, cada dia é pior enfrentar essa situação (E1PA)”. 

 

Orfeu sai do mundo dos mortos e volta ao mundo dos vivos, mas ainda carrega consigo o 

peso da perda de Eurídice, o fato de ter perdido o grande amor é inaceitável e a negação se faz 

presente, de maneira até heroica e idealista, busca seu objetivo de ressuscitar Eurídice, mas sem 

êxito, causando um grande mal estar. Dentro do contexto histórico da civilização, algumas culturas 

são percebidas tratando o tema “morte” em silêncio até a atualidade. A negação da morte como 

parte do nosso cotidiano, nega nossa existência permeada pela vida e pela morte (MELO, 1999 

p.15 apud BOSCO, 2008 p.5).  

Todo indivíduo está em busca de uma satisfação que não pode alcançar, existe um sentimento 

da necessidade de encontrar em algo ou alguém que possa transmitir uma sensação de volta ao 

estado de reinado do prazer, fazendo com que o sujeito caia em dependência ao se deparar a um 

substituto que tenha equivalência as sensações de satisfação para o prazer primário (TOMÁS, 

2008). 

Tratando-se de profissionais da saúde, não é permitida a demonstração dos sentimentos 

relacionados a tais perdas, pois nota-se um sinal de fraqueza em tal comportamento, sendo 

repudiado, causando sentimento de inadequação perante a equipe de trabalho, sendo percebido até 

mesmo como falta de educação ou desarranjo mental (PITTA, 1990, p.36 apud BOSCO, 2008 

p.13). Ao mesmo tempo, o cuidado de pessoas enfermas é um causador de angustia, elevando os 

níveis estresse desses profissionais (LABATE; RIBEIRO; BOSCO 2001 apud BOSCO, 2008 

p.15). A consequência do excesso de estresse pode ser notada na ocorrência de sintomas físicos e 

emocionais, tais como depressão, impaciência, dores no corpo, fadiga, entre outros (MUROFUSE, 

ABRANCHES, NAPOLEÃO, 2005 apud BOSCO, 2008 p.15).  

Bosco (2008 p.64) afirma que as instituições de ensino não preparam o aluno para o fato da 

ocorrência da morte, nega- se tal ocorrência, passando a diante uma visão idealizada da realidade 

“deixando o profissional a mercê de seus próprios sentimentos”. 

Ainda segundo a autora, as instituições de saúde colaboram na continuidade desse processo, 

onde a sistematização burocrática e mecânica das atividades e a utilização de termos técnicos em 

referência a morte perpetuam a dissociação entre vida e morte como se uma não fizesse parte de 
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outra, portanto não existe um espaço para o profissional elaborar seus sentimentos e emoções 

perante a vida que se esvai, mas sim a obediência protocolos a serem seguidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O universo da mitologia traz o encantamento e detalhes que nos permitem um prazeroso 

devaneio através das sensações, não obstante a indagações e ilustrações acerca das relações da 

humanidade em diferentes contextos. O mito de Orfeu e Eurídice ilustra além de uma história de 

amor entre um casal, o sofrimento da perda e a negação dessa ocorrência com a dolorosa e 

dificultosa questão da elaboração do luto.  

É necessário que o profissional vivencie o luto e possa expressar e sentir suas emoções a 

cerca do amor perdido, que tenha espaço para poder elaborar e ressignificar aquilo que lhe aflige, 

a negação da morte, entre outras defesas, pode ser fundamental no desenvolvimento das atividades 

da enfermagem, no entanto, na dose certa e amparada a estratégias adequadas de enfrentamento da 

dor da perda. 

Diante de tais observações reflete-se a importância do profissional de enfermagem na 

convivência com a dor e sofrimento cotidiano, observa-se este labor como uma entrega ao próximo 

e o quanto de energia psíquica pode ser utilizada para adentrar o mundo dos mortos e tocarem suas 

liras para salvar vidas, por amor.  
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