




Dor silenciada 

Era uma tarde quente e úmida de verão. 
Meu consultório funcionava em um 
casarão no Brooklin, em São Paulo. Desci 
as escadarias e na sala de espera avistei 
duas mulheres, uma das quais tinha 
horário marcado e eu deveria atender nos 
próximos minutos. A outra, Ana, uma 
ex-paciente, com quem eu não conversava 
fazia algum tempo, chorava muito. 
Cumprimentei-as rapidamente efui até 
a cozinha, chamando a recepcionista. Ela 
explicou que a ex-paciente havia tocado a 
campainha, dizendo que precisava muito 
falar comigo. Sem saber o que fazer, a 
funcionária pediu que aguardasse. 

Expliquei à paciente que tinha sessão 
agendada que iria me atrasar um pouco 
epedi a Ana que subisse. Assim que nos 
sentamos, ela desatou a chorar. Depois de 
algum tempo, disse: "Perdi a pessoa que 
mais amo no mundo. Está doendo muito, 
não vou dar conta e não posso falar com 
ninguém, por isso procurei você". Ela era 
uma mulher casada cujo amante, com 
quem mantinha um relacionamento havia 
anos, tinha morrido repentinamente, de 
ataque cardíaco fulminante. 

Os conflitos bélicos que devastaram a Europa na primeira metade do 
século 20 tiveram grande influência sobre o trabalho e a produção in
telectual de Sigmund Freud, fazendo com que o criador da psicanálise 
se dedicasse a refletir sobre os sentidos da morte no psiquismo. Foi em 
1915, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que escreveu o 
artigo "Reflexões para os tempos de guerra e morte", no qual afirma que 
temos a tendência de nos referir à nossa própria finitude como se ela de 
fato não pudesse nos afetar "No inconsciente, cada um de nós está con
vencido de sua própria imortalidade". Seguindo uma lógica mental que 
nem sempre condiz com a racionalidade, podemos dizer que como não 
dispomos de representação psíquica do morrer, é como se só os outros 
tivessem existência finita. Quando se trata de encarar a morte de uma 
pessoa amada, em geral também temos, pelo menos num primeiro mo
mento, dificuldade de concordar que quem sofre somos nós, os vivos - e 

não aqueles que se foram. Freud salienta que "a consideração pelos mor
tos, que, afinal de contas, não mais necessitam dela, é mais importante 
para nós que para eles". Neste sentido, os rituais como velório, enterro, 
cremação e cerimônias religiosas nos ajudam a enfrentar e aceitar o que 
é irreversível. Apesar de, em geral, ser difícil vivenciar essas experiências, 
privar-se delas pode tornar o luto - um processo subjetivo de adaptação 
inevitavelmente difícil e lento - ainda mais extenso e doloroso. 

O mais famoso texto de Freud sobre morte é "Luto e melancolia". 
O artigo, escrito em 1917, trata justamente da dificuldade de perder 
alguém próximo. O próprio Freud tinha conhecimento dessa dor: 
enfrentou o falecimento de uma filha, um filho e um neto. Outros teó
ricos da psicanálise como Melanie Klein, John Bolby e Donald Winni-
cott se voltaram para o tema da morte, dando sequência aos estudos 
freudianos. (Da redação) 



quem sofreu a perda nem sempre é reconhecido 
e valorizado da mesma forma pela sociedade. 
E aí está a origem de sua faceta proibida, "não 
franqueada" e/ou não reconhecida. 

O papel-tarefa do luto é dar um sentido à 
perda para que a pessoa enlutada consiga seguir 
em frente. O psiquiatra e psicanalista inglês John 
Bowlby (1907-1990) define como tarefa desse 
processo reconhecer e aceitar a realidade; lidar 

com os problemas que advêm da experiência 
da perda, permit indo que a pessoa se reorganize 
sem a presença do objeto perdido. U m a das prin
cipais condições para que esse "trabalho" (já que 
se dá no tempo e exige empenho) se complete é 
a possibilidade de expressão e comparti lhamento 
da dor. No entanto, no luto não franqueado isso 
se torna praticamente impossível: prevalecem os 
sentimentos de culpa, vergonha, raiva e medo. 

A cena descrita na página ao lado retrata a 
enorme solidão e o risco de adoecimento daque
les que vivem o luto não permitido. Segundo Ken-
neth j. Doka, nesses casos não há apoio social 
nem legal ou reconhecimento, impossibi l i tando 
que o enlutado expresse seu pesar e partilhe sen
t imentos. É o que G. Caselatto define como dor 
silenciada, pois há regras de como, quando, quem, 

por quem e porquanto tempo o processo de luto 
deve ser vivido. Em linhas gerais, esses aspectos 
estão presentes, f icando mais evidenciados em 
situações não franqueadas. 

Todas as situações que envo lvem o não 
reconhecimento do luto (verquadro acima) são 
carregadas de est igma, segredo, imposs ib i l i 
dade de rituais e sofr imento não expressado: 
condições que estão na base de um luto c o m 
plicado. Adoto esse termo para substituir a ex-

pressão " luto patológico", que repete o modelo 
médico, cristal izando a noção de " n o r m a l " e 
"não normal " . 

Para que aquele que sofre c o m a perda 
cont inue sua v ida , sem estancar, é prec iso 
entender (emocionalmente e não apenas inte
lectualmente) que, apesar da morte da pessoa 
querida, sua existência continua na memória do 
que foi vivido. 

O que define se uma reação é considerada 
saudável ou não é a intensidade com que deter
minados sintomas se manifestam. A pergunta 
que deve ser feita é: por que algumas pessoas 
não conseguem gradativamente, retomar sua 
vida? Vários sintomas são esperados, tanto na 
esfera cognitiva quanto comportamental , social 
e emocional , e, no que se refere ao critério tem
poral, é sabido que o primeiro ano da perda é 
particularmente difícil, pois remete a todas as 
datas significativas que serão experimentadas, 
dali em diante, sem a presença da pessoa - são 
as chamadas reações de aniversário. 

Ass im como existem fatores de risco para 
luto comp l i c ado (mortes súbitas, v io lentas, 
perdas múltiplas, precoces, desaparecimento 
e suicídio), existem aspectos que ajudam na 
elaboração - eles são de ordem individual, fa
miliar, religiosa e social. Destaco, entretanto, a 
possibi l idade de ter esse sentimento validado, 
reconhecido, expressado em suas diferentes 
formas, principalmente nos rituais. Para aque
les que vivenciam um luto não autor izado é 
fundamental procurar formas de acolhimento 
com algum amigo que possa assumir o papel 
de confidente ou com um profissional capaz de 
ajudá-los a atravessar a dor. 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 18, n. 216, p. 54-57, jan. 2011.




