
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

MAURO BORGES SANTIAGO 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA ANTE O LUTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2017 

 

 



MAURO BORGES SANTIAGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA ANTE O LUTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULHO 

2017 

 

 

 

 



MAURO BORGES SANTIAGO  

 

 

 

 

ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA ANTE O LUTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Psicologia, como 

requisito parcial para conclusão do curso 

de bacharel em Psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Prof.a Dr.a,   Priscila Pires Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda  

2017 



MAURO BORGES SANTIAGO  

 

 

 

ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA ANTE O LUTO  
 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Psicologia, como 

requisito parcial para conclusão do curso 

de bacharelado em Psicologia. 

 

 

 

Aprovada em _____ de julho de 2017. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_____________________________________________ 

                               Prof.a Dr.a,   Priscila Pires Alves 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Aydamari João Pereira faria Junior  

 

 

_____________________________________________ 

Prof.  Ms. Edneusa Lima Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda  

2017 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Eliomar Medeiros Santiago, esposa incansável no período de 

formação me estimulando, participando, estudando comigo, usando de paciência, suportando 

as ausências, pois apesar do corpo presente, a mente e as atividades estavam em conseguir a 

conclusão do curso e, não existe uma palavra que possa expressar meu agradecimento e minha 

gratidão e, a todos os que, assim como eu, sofreu uma perda irreparável em dado momento da 

vida e, a partir de então, sentiram como se todos os seus mundos estivessem vazio.  

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Agradeço a Aydamari João Pereira Faria Junior que no início da jornada, com suas 

palavras, não apenas de professor, mas de companheiro e amigo, deu-me uma injeção de 

ânimo e de perseverança fazendo com que não desistisse nos primeiros períodos.  

Agradeço a Priscila Pires Alves, mestre que com sua experiência, paciência, abertura e 

a liberdade de exposição de pensamento durante as discussões em sala de aula, supervisão de 

estágio e em orientação deste trabalho, proporcionando, assim, um brilhar nos olhos com 

referência à Psicologia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basta uma pessoa estar faltando no mundo para que o mundo inteiro fique vazio. 

 

 

Philippe Ariès 



RESUMO 

 

O luto é um momento de perda na vida em que todos passam, porém, uns passam por 

ele com mais facilidade, enquanto que outros, tem uma dificuldade maior de se situar no 

mundo, e não poucas vezes são rotulados como portadores de Transtorno Depressivo Maior. 

A questão que nos toma no momento é investigar a relevância da intervenção terapêutica na 

Abordagem Centrada na Pessoa para a situação do luto. O objetivo deste trabalho é apresentar 

“como se coloca o luto na existência de cada ser” e a importância da terapia em uma 

abordagem centrada na pessoa ante o luto e quais os procedimentos diante do consulente, a 

fim de que ele possa reconfigurar o seu novo mundo, alçar novos voos, através de seu 

potencial e tornar-se, verdadeiramente um ser, uma pessoa. A Abordagem Centrada na Pessoa 

tem como pressuposto fundamental que, em todo indivíduo, existe uma tendência 

atualizadora, uma tendência inerente ao organismo para crescer, desenvolver e atualizar suas 

potencialidades numa direção positiva e construtiva. Se um clima definido de atitudes 

psicológicas facilitadoras forem oferecidas, a partir da hipótese central da ACP de que o 

indivíduo possui dentro de si mesmo vastos recursos para a auto compreensão e para alterar o 

seu autoconceito, suas atitudes básicas e seu comportamento autodirigido, então estes recursos 

poderão ser liberados. 

Palavras-chave: Narrativa. Morte. Luto. Potencia atualizadora. ACP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACTO 

 

 

El luto es un momento de pérdida en la vida en que todos pasan, pero unos pasan por 

él con más facilidad, mientras que otros, tienen una dificultad mayor de situarse en el mundo, 

y no pocas veces son etiquetados como portadores de trastorno depresivo mayor . La cuestión 

que nos toma en el momento es investigar la relevancia de la intervención terapéutica en el 

enfoque centrado en la persona para la situación del luto. El objetivo de este trabajo es 

presentar "cómo se pone el luto en la existencia de cada ser" y la importancia de la terapia en 

un enfoque centrado en la persona ante el luto y cuáles son los procedimientos ante el 

consulente, a fin de que pueda reconfigurar su nuevo mundo, alzar nuevos vuelos, a través de 

su potencial y convertirse en verdaderamente un ser, una persona. El enfoque centrado en la 

persona tiene como presupuesto fundamental que, en todo individuo, existe una tendencia 

actualizadora, una tendencia inherente al organismo para crecer, desarrollar y actualizar sus 

potencialidades en una dirección positiva y constructiva. Si un clima definido de actitudes 

psicológicas facilitadoras se ofrece, a partir de la hipótesis central de la ACP de que el 

individuo posee dentro de sí mismo amplios recursos para la auto comprensión y para alterar 

su autoconcepto, sus actitudes básicas y su comportamiento autodirigido, entonces estos Se 

pueden liberar recursos. 

 

Palabras clave: Narrativa. Muerte. Luto. Potencia actualizadora. ACP. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Este trabalho de conclusão de curso trata do tema do luto a partir da Abordagem 

Centrada na Pessoa. Propõe-se com o estudo realizar uma revisão bibliográfica acerca do 

assunto e relacioná-la às experiências de atendimento clínico durante minha formação em 

psicologia. Desde de que ouvi e li, durante a graduação, acerca da dor e das experiências de 

sofrimentos vividos pelo homem, ante a perda de um ente querido, me propus a debruçar 

sobre este tema. O interesse em aprofundar a  pesquisa sobre o tema  a fim de preparar-me 

para poder, de certo modo, atuar junto àquele que passa por esta experiência, acendrou-se ao 

me deparar com muitos relatos de sofrimento e dor, no atendimento no Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA-UFFVR) durante a formação, e muitas se dirigiram para a perda de um ente 

querido, para o vazio em que o mundo se tornou, a falta de ânimo, a dor da ausência do outro 

em seu mundo, a questão de não se sentir pertencente ao mundo que se apresentava diante de 

si, o sentimento de ter sido sepultado junto com o que perdeu, etc. As demandas que se 

apresentavam por meio das narrativas se desenrolavam, em alguns consulentes, para a questão 

de um luto com mais de dois meses e que ainda se fazia presente, apesar de diversos sintomas 

patológicos acompanhados por profissional médico e a administração medicamentosas a fim 

de trazer um alivio à dor que se manifestava. A partir de então, comecei a questionar-me: se o 

luto não é doença, o que ele seria?  

Durante a graduação tive encontros com diversas abordagens e métodos, deparei-me 

com a Psicologia Humanista e me encantei pela Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) de 

Carl Rogers (1902 – 1987), crítico em relação ao conservadorismo original e os pressupostos 

deterministas e reducionistas da Psicanalise clássica e do Behaviorismo, que não 

correspondiam com o anseio do ser humano. Ao aprofundar-me na ACP, descobri que as 

atitudes de Rogers (1902-1987) era a de se abrir e se aproximar cada vez mais no 

relacionamento com o cliente.  

Na abertura para o relacionamento com o consulente, durante a escuta clínica, 

constatei que o luto é um processo, sem tempo pré estabelecido de duração, que os 

medicamentos ajudam nos sintomas biológicos, mas não nas dores da alma, que a medicina 

não deve ser pensada como ator principal, nem tampouco como coadjuvante no tratamento 

dos sintomas advindos da dor do luto, assim como a psicologia também não deve ser pensada 

como ator principal ou coadjuvante no cuidar, mas sim ambas devem seguir juntas no 
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propósito fim; levar o enlutado, ao que sofre ao equilíbrio e a lidar de maneira mais fácil com 

a dor da perda.  

O luto, segundo o dicionário da língua portuguesa, é definido como “sentimento de 

pesar ou dor pela morte de alguém”, entre os sinais que seguem tal sentimento costuma ser 

pelo modo da pessoa enlutada apresentar-se sempre vestida de preto e, por fim, pelo tempo 

que pode viver esse sentimento (Ferreira, 1993); o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais) define o luto sob a categoria “(V62.82 (Z63,4))” quando este é sem 

complicações, ou seja, normal, tomado de reações normais ante a morte de uma pessoa muito 

querida. Entre as reações consideradas normais à perda do enlutado em sua dor e sofrimento, 

destacam-se os “sintomas característicos de episódio depressivo maior” que se enquadrariam 

o “sentimento de tristeza” e outros associados a esta, como “insônia, apetite reduzido e perda 

de peso (...) anorexia”. O tempo de duração do luto, pode variar de acordo com a cultura de 

cada grupo, entretanto, considera o luto normal por um período de até dois meses, a partir de 

então, os sintomas passam a mudar de foco, ou seja, são vistos como TDM (Transtorno 

Depressivo Maior) (DSM-5, 2014).  No campo psicológico, o primeiro a construir uma 

definição sobre o luto foi Freud (1917/2010), segundo o mesmo, o luto é caracterizado pelo 

rompimento ou perda significativa entre o ser e seu objeto, não necessariamente a morte de 

um ente querido, mas a tudo o que tenha sofrido uma investimento afetivo, para ele é um 

fenômeno mental natural inerente à vida e é continuo no processo do desenvolvimento do ser. 

Nesse processo de vivência ante a ausência da presença do outro, a sensação é de um mundo 

esvaziado e empobrecido, segundo o autor, os sintomas que se apresentam são os mesmos 

associados à melancolia exceto à autoestima que para Freud (1917/2010) não apresentaria 

perturbação. Na melancolia o que se apresenta esvaziado é o ego, no luto é o mundo (Freud, 

2010 apud Freitas, 2013).     

Ainda na definição da perspectiva psicanalítica de Freud (1917/2010), ante o luto 

existem duas alternativas: “a elaboração bem sucedido ou a melancolia”, em outras palavras, 

de certo modo, ou a cura ou a patologia permanente. Na elaboração do luto, na visão de Freud 

(1917/2010), o enlutado superaria a perda por meio de um novo “investimento libidinal” no 

lugar do objeto perdido. Cabe ressaltar que estas conclusões de Freud (1917/2010), sofrem 

hoje muitas críticas por diversos psicanalistas, tudo em função da histórica evolução do 

campo psicológico no modo de compreender as experiências do luto, sobretudo no que tange 
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ao destino à melancolia da não elaboração bem sucedida do luto (Mendlowics, 2000 apud 

Freitas 2013). 

O luto na visão psicológica é definido por um viés voltado para a questão do apego e 

uma reação à perda deste (PARKES, 1998). A experiência da perda não pode ser 

generalizada, pois ocorre de maneira única e particular em cada indivíduo e dependerá das 

razões e as circunstancias de cada vivencia (Kovács, 1992 apud Freitas 2013). 

Com esta visão podemos inferir que as experiências de elaboração do luto constituem 

um processo lento e continuo.  A clínica em psicologia pode possibilitar ao enlutado uma 

melhor maneira de lidar com a dor de sua perda, desde que manifeste seu desejo e interesse 

nessa cuidado. Rogers (2001) fala sobre atitudes facilitadoras (congruência, consideração 

positiva incondicional e compreensão empática) de construção de um ambiente psicológico 

que pode favorecer ao consulente uma tomada de consciência, uma “jornada para dentro de 

si” e consequentemente um contato com a causa de sua dor e de seu sofrimento que poderá 

dar sentido e uma nova maneira de lidar com a dor. 

A ACP não olha o luto como uma doença, pelo contrário, entende ser o luto uma 

situação normal, ou seja, um sentimento válido e que está relacionado ao vazio de mundo que 

é sentido devido à perda e que é necessário uma ressignificação deste mundo, a fim de poder 

lidar mais facilmente com esta perda, independentemente do tempo, e nem por isso se 

caracteriza como patologia. 

O presente estudo foi organizado em capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se a 

fundamentação teórica da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) e todas as perspectivas que 

a influenciaram. O segundo capítulo trata do conceito de luto e como esta abordagem se 

coloca na busca do equilíbrio da pessoa que sofre, numa terapia dirigida pelo próprio 

consulente, onde este poderá encontrar formas de preencher o vazio e ressignificar o seu 

mundo, a fim de melhor lidar com sua perda. No terceiro capítulo retratamos experiências 

clínicas através de um estudo de caso por mim vivenciado durante o meu estágio em 

psicologia clínica. 

 

  

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

 

1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA 

(ACP) 

 

A ACP é considerada a Terceira Força em Psicologia – Psicologia Humanista - em 

sua concepção, ainda que Rogers tenha estudado e descoberto muito mais tarde a filosofia 

fenomenológica e a existencialista, por insistência de seus alunos (Messias apud Bezerra e 

Bezerra, 2012), o seu trabalho tem muito dessas filosofias, mas não se pode afirmar que tal 

construção tenha sofrido, diretamente, influência de tais filosofias, mas como dito acima, há 

tendências muito forte delas em seu método. Assim, não se poderia falar da Abordagem 

Centrada na Pessoa sem apresentar os pressupostos das filosofias fenomenológica, humanista 

e existencialista. 

 

1.1 - PSICOLOGIA HUMANISTA 

 

A psicologia humanista teve seu surgimento nos Estados Unidos entre o final da 

década de 1950 e início da década de 1960, este era um período marcado pelo pós-guerra que 

trazia para o indivíduo uma falta de esperança, trazia consigo também diversas crises, entre 

elas, podemos falar de crise moral e crise de valores. 

Bezerra e Bezerra (2012), leva-nos a pensar que o surgimento da psicologia 

humanista, se deu em razão de um sentimento de insatisfação que permeava alguns psicólogos 

da época em relação as duas correntes existentes – a Psicanálise clássica e o behaviorismo -, 

apesar de considerarem as suas descobertas e suas contribuições, a insatisfação centrava-se no 

conservadorismo original e seus pressupostos deterministas e reducionistas e, que devido o 

momento que estava atravessando a história, não respondiam ao que ansiava o ser humano. 

“O humanismo, em sentido mais estreito, pode ser definido como um 

movimento de retorno à cultura greco-latina clássica, surgido no período do 

renascimento, nos séculos XV e XVI (Gobbi, Missel e Holanda, 2002). O humano 

concebido com fim último de uma determinada teoria de conhecimento, abordagem 

ou postura ética é um denominador comum presente nas diversas acepções sobre o 

humanismo. Ele “... surge então como um questi0onamento, uma procura pelo 

sentido de ser deste homem. É um esforço continuo pela compreensão de sua 

totalidade, pela sua consideração integral” (Holanda apud Bezerra e Bezerra, 2012). 
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Com essa visão da psicologia humanista Bezerra e Bezerra (2012) destacam alguns 

aspectos, são eles: 

1. “Uma visão de sujeito capaz de autorealizar-se e autoatualizar-se, com 

capacidade para “atuar seguindo convicções e princípios pessoais, que em si 

mesmo, são geradores de subjetivação, e não expressão de forças ocultas”” 

(González Rey apud Bezerra e Bezerra, 2012). 

2. “Uma maior ênfase à consciência, à subjetividade e à saúde 

psicológica” (2012), pois a concepção da consciência se dá por meio de uma 

“vivencia ativa, intencional, criadora de sentidos” (2012), em que possibilitará 

a geração de novos processos de subjetividade, desenvolvido continuamente, 

sem que seja encerrado no íntimo, no interior do cada indivíduo. 

3. “Uma perspectiva positiva quanto às potencialidades e possibilidades” 

(2012). Diante das condições de práticas psicológicas necessárias dadas ao 

indivíduo, este poderá, conforme as suas possibilidades de operar, em seu 

autoconceito, em seu comportamento e nas suas vivencias, mudanças 

consideráveis. 

Barreto (2006), de modo a contextualizar os objetivos da Psicologia Humanista, 

apresenta os principais pressupostos do humanismo (Lamont apud Barreto, 2006): 

“Fé na capacidade e na potencialidade de o homem resolver os próprios 

problemas, baseado na razão e no método cientifico; crença na liberdade 

genuína de escolha criativa e na ação do homem, o qual conduz o próprio 

destino no aqui, apesar de condicionado pelo passado; crença no homem 

como forma evolucionária da natureza e unidade inseparável de corpo e 

mente; crença no questionamento de pressupostos básicos de acordo com o 

método cientifico e aberto a testes experimentais”. 

A fim de fortalecer a compreensão da Psicologia Humanista, Barreto ressalta que é 

importante realizar uma análise das características e dos objetivos de tal movimento (Morato 

apud Barreto, 2006) considerando as mais comuns entre os seguidores desta orientação, 

como: 

“Privilégio da experiência como fenômeno primário, o que põe em segundo 

plano as explicações teóricas sobre o comportamento manifesto; ênfase nas 

qualidades distintamente humanas, tais como capacidade de escolha, 

criatividade, avaliação e auto realização em oposição à postura de pensar o 

homem em termos mecanicistas e reducionistas; valorização, acima de 
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tudo, da qualidade e do valor do homem e do desenvolvimento do potencial 

inerente a cada um, sendo central o fato de a pessoa descobrir a si mesma”. 

(MORATO apud Barreto, 2006). 

Assim, as experiências vividas devem vir antes do que é pensado teoricamente no 

que se refere a comportamento observado. O homem é um ser altamente criativo, capaz de 

avaliar e escolher por si só e principalmente auto realizar-se, desse modo seria um grande erro 

pensá-lo de modo reducionista e/ou mecanicista. Cada homem traz em si um potencial que é 

particular, único e que se valorizado quanto às suas qualidades, reforçado o seu valor como 

homem, ocorrerá um desenvolvimento maior e consequentemente a descoberta de se mesmo, 

como pessoa.  

 

1.2 - EXISTENCIALISMO 

 

O movimento existencialista nasceu entre as décadas de 1920, na Europa, mais 

especificamente,  na Alemanha, em que esta atravessava um período de extremo sofrimento, 

extrema desesperança e profunda angústia, mas foi na década de 1950, ao fim da segunda 

guerra, que houve uma maior repercussão e publicação do movimento, tudo em razão de uma 

Europa debilitada e mergulhada em um conflito mundial e em diversas crises na política, na 

sociedade, na economia, nas questões financeiras e também nas questões morais. 

A prioridade do movimento existencialista está na existência concreta do homem no 

mundo e suas raízes historicamente se apoiam no pensamento do filósofo Sören Kierkegaard 

(1813 – 1855), pensamento este em que volta-se para a existência concreta e singular em seu 

aspecto (Bezerra & Bezerra, 2012). 

O pensamento existencialista teve diversos pensadores em sua concepção, entre eles, 

podemos destacar Jean-Paul Sartre, Martin Buber, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Emanuel 

Levinas, onde cada um, a fim de elaboração de sua filosofia existencial, de modo único, 

lançaram mão da fenomenologia e, uniram os dois conceitos, ou seja, fenomenologia e 

existencialismo (Gobbi e outros apud Bezerra & Bezerra, 2012). 

Existencialismo tem a ver com tudo que trata, de alguma maneira, da existência 

humana, isto é, a concepção de humano na corrente existencialista, é a de que o humano em 

toda a sua complexidade, está comprometido com o mundo, onde sua existência é mutável e 

sempre em conflito. Apesar disso, traz em si um conjunto de possibilidades em um processo 
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continuo de atualização, onde pode criar condições em que alcance sua liberdade, ainda que 

não lhe garanta tranquilidade e nem bem estar, mas obriga-o a ser mais cauteloso consigo 

mesmo, uma vez que pode se valer de diversas opções existenciais (Bezerra & Bezerra, 2012), 

resumindo, a corrente existencialista pode ser conhecida, não só como um pensamento 

filosófico, mas também, como estilo de vida. 

 

1.3 - FENOMENOLOGIA 

 

O termo “fenomenologia” é oriundo da fusão de duas palavras gregas: Phainomenon 

(fenômeno) que expressa tudo aquilo que aparece, que se manifesta e que pode ser percebido, 

captado pelos sentidos ou pela consciência; e Logos que pode ser entendido como o discurso 

que a tudo esclarece. Logo fenomenologia tem a ver com o discurso pelo qual s pode ser 

esclarecido tudo aquilo que se mostra por si mesmo (Bezerra & Bezerra, 2012). 

O filosofo Franz Brentano (1830-1917), com as ministrações de suas aulas de 

filosofia, influenciou o matemático Edmund Husserl (1859 – 1938), que dedicou-se ao estudo 

de suas ideias na busca de encontrar um ponto e um método em que pudesse tornar a Filosofia 

a ciência das ciências. 

Apesar de existir diversas concepções que abordam a fenomenologia, tal conceito 

associa-se a Husserl. O surgimento de um estilo protocolar, epistemologicamente falando, se 

deu na Alemanha, já nos fins do século XX (Bezerra & Bezerra, 2012). A fenomenologia, em 

sua emergência, tinha como alvo principal, ou como principal preocupação a inserção do ser 

humano no contexto e na formulação da ciência. Com esse alvo, ela passa a representar um 

marco histórico da filosofia, pois ela vem resgatando a subjetividade, tanto nas ciências 

humanas, assim como na filosofia. 

O que levou Husserl a desenvolver suas ideias foi o empobrecimento filosóficos 

tradicionais e a promoção das ciências (matemática e a Psicologia) no final do Século XIX, 

tornando-se assim, a detentora ou a chave para as explicações da teoria do conhecimento e da 

lógica, diante destes eventos, ele questiona a pretensão da psicologia da época, que era 

subjugar a forma de conhecimento de acordo com seus princípios, eis a razão de sua busca por 

um método de conhecimento que servisse para fundamentar todas as ciências e, não só as que 

se apresentavam em ascensão. 
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Principais conceitos do método fenomenológico desenvolvido por Husserl são: 

1. Essência (Eidos) – é aquilo que se nos apresenta como fenômeno de modo 

permanente, com suas maneiras características, definindo o que realmente é o objeto, 

permitindo-nos, diante dos fatos, distingui-los e classifica-los. Independentemente de uma 

experiência sensível, apesar de se dá por meio de tal experiência, é um puro possível em que, 

por consequência, existe a possibilidade de possuir inúmeras essências dependendo das 

significações e conforme o espirito do ser for capaz de construir (Dartigues, 1992 apud 

Bezerra e Bezerra, 2012). 

2. Redução fenomenológica (époque)  - tem a ver com a evidencialização da 

essência, para tal, se faz necessário colocar entre parênteses o fato das coisas, ou seja, “voltar 

às coisas mesmas” da maneira como ela se apresenta antes de qualquer apreensão, 

independente do que se mostra factualmente, colocar o munda à parte de todo e qualquer juízo 

de valor, segundo Husserl ao procedermos assim, não é que neguemos o mundo, não é um 

colocar a existência em dúvida, é que, ao operar-se a époque fenomenológica,  todas as 

ciências que se reportam ao mundo natural, são colocadas de fora do circuito, não se faz uso 

de sua validade, pois nenhuma pode me dar o acolhimento necessário e nem fundamentos 

(HUSSERL, apud, Holanda, 1977), não é uma operação fácil, pois implica em suspender 

temporariamente as relações de valores e ideias a fim de aproximar o sujeito pensante do 

objeto real, não supostamente concebido (Holanda, 1977). 

3. Intencionalidade – “a propriedade fundamental dos modos de consciência [...] é 

chamada de intencionalidade, é sempre ter consciência de alguma coisa” (Husserl (s.d.) apud 

Bezerra e Bezerra, 2012). 

Podemos resumir o método fenomenológico como um processo de busca para que se 

alcance as coisas mesmas, de se desvincular de preconceitos, alcançar o alvo da essência do 

objeto e, por fim, compreender, enquanto fenômeno, o mundo tal qual se nos apresenta. 

Podemos dar como exemplo o ser humano como um fenômeno que se apresenta no mundo, 

com seu modo de existir, de colocação e pertencimento assim como parte deste mundo, talvez 

seja o mais complexo, entretanto, o mais completo (Holanda, 1997). 
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2 - ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA (ACP) 

 

A Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) é um modelo de terapia desenvolvido pelo 

psicólogo Carl Rogers (1902 – 1987), pioneiro na pesquisa cientifica em psicoterapia e um 

dos mais renomados psicólogos do século XX. 

A Abordagem Centrada na Pessoa tem como pressuposto fundamental que, em todo 

indivíduo, existe uma tendência atualizadora, uma tendência inerente ao organismo para 

crescer, desenvolver e atualizar suas potencialidades numa direção positiva e construtiva. O 

centro da ACP são as relações interpessoais. 

Se um clima definido de atitudes psicológicas facilitadoras forem oferecidas, a partir 

da hipótese central da ACP de que o indivíduo possui dentro de si mesmo vastos recursos para 

a auto compreensão e para alterar o seu autoconceito, suas atitudes básicas e seu 

comportamento autodirigido, então estes recursos poderão ser liberados. 

Para Rogers as atitudes psicológicas facilitadoras que promovem a liberação da 

tendência atualizadora são: 

1. Congruência -  ser congruente em uma relação, consiste em expressar os 

sentimentos que lhe tomam, de maneira autentica e verdadeira, implicando o terapeuta ser ele 

mesmo diante do consulente, sem máscaras pessoais ou profissionais, vivenciando de forma 

aberta e transparente os sentimentos que possam fluir de dentro de si no momento do encontro 

e, no apontar, se conveniente, o que se mostra, se presentifica, tanto os seus sentimentos e 

atitudes, quanto os do consulente, fazendo com que haja uma tomada de consciência de si, por 

parte do consulente, possibilidades surgirão de transformação ou modificação e 

consequentemente, um crescimento de forma construtiva e realizadora em seu modo de ser-

no-mundo. 

2. Consideração positiva incondicional – consiste na atitude do terapeuta em 

aceitar, dar atenção e/ou apreciar positivamente e incondicionalmente quanto ao que o 

consulente está sendo em dado momento, no aqui e agora, na sua maneira de vivenciar o 

mundo da relações e, diante dessa atitude acolhedora de boa vontade, um clima de mudança 

pode ser propiciado ao consulente, de modo que o mesmo possa manifestar, ou vivenciar, 

presentificar qualquer tipo de sentimento, seja de medo, aflição, ansiedade, alegria, tristeza, 

raiva, ódio, egoísmo, mágoa, ressentimento, perdão, etc... , pois o consulente sente-se 
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acolhido incondicionalmente, e assim, ter contato com os mais íntimos sentimentos e 

encontrar sua potência atualizadora. 

3. Compreensão empática – para que aconteça um ambiente psicológico 

facilitador, esta atitude e habilidade do terapeuta é muito importante. A compreensão 

empática consiste em se colocar no lugar do outro. Ao se colocar no lugar do outro, o 

terapeuta poderá, de certa maneira estar tão próximo e, se não dizer, dentro do mundo em que 

o consulente vive, mundo este vivenciado de forma privada, onde os sentimentos e 

significados que são pessoais, poderão ser percebidos pelo profissional que poderá aponta-los, 

comunica-los ao consulente, por meio da compreensão empática, mesmos os que o consulente 

tem conhecimento quanto os que não se apresentaram, então o mesmo esboçaria uma frase 

como a que Rogers (2001) expressou: “Talvez isso seja o que estou tentando dizer, não tinha 

percebido, mas, é isso mesmo, é desse modo que me sinto”. A atitude, seguida de habilidade, 

de uma compreensão empática é tão real que já pude vivenciar junto a clientes atendidos 

expressões como essa de Rogers. 

A ACP é conhecida por deixar que o próprio consulente, no processo de terapia 

tome, de certa maneira, a direção da mesma, ou seja, a tomada de responsabilidade no 

processo terapêutico é dele mesmo, claro, com a ajuda do terapeuta num processo de relação, 

devido ao vínculo construído, apesar de a ACP não ser uma terapia diretiva. 

O propósito deste “direcionamento”, na relação, está em proporcionar ao consulente 

a possibilidade do mesmo alcançar o envolvimento e uma comunicação mais profunda 

consigo mesmo em seu processo de tornar-se, onde o mesmo é o responsável pelo caminho de 

sua terapia. 

O alvo básico da ACP poderia ser descrito como a busca da repetição do processo de 

experiência de ser-no-mundo do consulente e ajudá-lo a fim de que funcione de uma maneira 

mais profunda e mais branda as experiências de ser-no-mundo. 

Para Rogers, quanto mais o terapeuta se abre com o cliente, mais efetivo se torna o 

tratamento, assim, o papel do terapeuta é, sem perder de vista que a responsabilidade do 

caminho do tratamento está no próprio consulente, diante daquilo que se presentifica no 

setting clinico, ajuda-lo a uma vivencia plena e a integralização de elementos de sua 

experiência, a qual este não era capaz de enfrentar, deste modo, o consulente poderá, sem que 

haja um engessamento de tempo, atingir certa unidade de si mesmo em uma congruência, 

tornando-se menos rígido e mais aberto na maneira de experienciar  sua vivencia e dessa 

forma, passa a confiar mais em si mesmo. 
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Esse abertura, consiste em estar em contato com o explicito que o consulente traz em 

sua narrativa sobre ele mesmo e, principalmente nos significados que se apresentam 

implícitos nessas mensagens, naquilo que me choca e, que está em mim, não no consulente, e 

principalmente no que pode estar acontecendo no vinculo que criamos, isto é, em nós. 

Percebo nitidamente isso quando estou no consultório e, muitas vezes me sinto incapaz, 

chocado, afetado pelo que se apresenta na narrativa do consulente. 

Então, o papel do terapeuta é voltar-se ao lugar que ele ocupa, ou seja, não é o lugar 

de fazer algo para o consulente, e sim buscar, junto com o consulente, a remoção e libertação 

daquilo que se apresenta como um grande obstáculo, e assim, leva-lo ao crescimento, a saúde 

e ao ajustamento, num desenvolvimento normal, com isso o consulente poderá novamente 

caminhar para frente, saindo de um estado estático e, futuramente, alçar novos voos por si 

mesmo. 

Perls acreditava que a compreensão da “tomada de consciência em si – e de si 

mesmo – pode ter efeito de cura”, e que a partir de uma tomada de “consciência completa” 

(1977, pg .34), o consulente poderia produzir uma auto regulação organsmica, pois, para ele, 

o fenômeno mais importante da patologia está concentrada na “auto-regulação versus 

regulação externa” (1977, pg .33, 34). Assim, se o consulente conseguir vivenciar uma 

Awareness (tomada de consciência, conhecimento, percepção, consciência, compreensão, 

sensação de presença, presentificação), conseguirá remover os obstáculos, ressignificar seu 

mundo em um novo mundo, pois assim como acontece com o sistema orgânico, onde há uma 

auto-regulação, o consulente passaria por uma auto-atualização, isto é, encontrará um modo 

para alcançar o crescimento, pois há no mesmo, uma potente tendência atualizadora, pois 

Rogers (2001) afirma que o “indivíduo tem dentro de si amplos recursos para a auto-

compreensão, para alterar seu auto-conceito, suas atitudes, seu comportamento auto-dirigido – 

e que esses recursos só podem emergir se lhe for fornecido um determinado clima de atitudes 

psicológicas facilitadoras”. 

 

 

2.1 - ACP ANTE O LUTO 

 

Não há como falar da Abordagem Centrada na Pessoa ante o luto sem que antes se 

fale sobre a morte – ausência de um ente querido – pois é sobre tal experiência de perda, de 

luto que nos debruçamos sobre esse trabalho e sua influência na vivencia de cada indivíduo, 
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quanto ao sofrimento emocional como experiência vivenciada de modo imediato diante da 

perda irreparável que gera aflições diversas e, quanto a reconfiguração desse novo modo de 

ser-no-mundo. 

A morte no passado era vista como processo natural e era encarada, percebida e/ou 

vivenciada como um episódio comum à vida.  Hoje o homem diante da morte, tem uma 

atitude diferente do passado, onde o indivíduo era informado de sua morte, por meio de sinais 

naturais e, até mesmo convicção interior da proximidade do seu fim, essa atitude se dá em 

razão do processo de transformação ao longo da existência do homem, do modo de ver a 

morte na contemporaneidade. 

No passado um quadro de fim de vida se desenhava diante de todos, ou seja, era um 

acontecimento em que a presença dos parentes, amigos, vizinhos e até crianças, incluindo os 

curiosos, era marcante e, o moribundo era quem estava na direção do evento. Notemos, em tal 

episódio, a participação de todos, independentemente de idade e/ou sexo, todos de sua relação 

se faziam presentes. Era chamada de morte domada (FREITAS, 2013), onde o moribundo 

então, deitava-se, imóvel, o rosto voltado para o céu esperando a morte chegar, seguido por 

um ato de lamento pela vida, perdão dos que o rodeavam e o ato de esquecer o mundo e voltar 

seu pensamento para Deus (Ariès, 1977 apud Azevedo & Pereira, 2013). 

Na contemporaneidade, o quadro em que se desenha o fim de uma existência, muitas 

vezes é solitário, no leito de um hospital, longe de sua família querida, e o moribundo sem a 

informação de que está morrendo, nutrindo assim, uma expectativa de cura, e de alta daquele 

ambiente opressor. No ambiente hospitalar, quem avalia e decide a hora, o tempo em que 

pode ocorrer a morte, não é mais o tempo do indivíduo e sim, o médico, quem domina, de 

certo modo, o saber cientifico. É um processo em que a morte ocorre de forma solitária, 

desumana e mecanicista (Azevedo & Pereira, 2013). 

Diante desse quadro, o indivíduo que sofre de fora, não está voltado para a sua 

própria morte, mas sim, para a morte do outro, é um novo sentido dado ao acontecimento 

chamado morte, pelas sociedades, onde há a sustentação de uma ideia, acerca da morte, como 

uma rompimento de difícil lidar, uma vez que é a perda de um ente querido. (Kovács, 1992 

apud Azevedo e Pereira, 2013). 

No processo de transformação do modo da sociedade ver e vivenciar a morte, esta 

passa a ser intolerável incluindo o comportamento dos que sofrem com a ausência do ente 

querido. Na atitude da sociedade o que se percebe é uma sugestão para que se esqueça o 

episódio de morte, de que a dor do luto não deve ser vivida e nem sentida. A questão é que o 
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homem que compõe esta sociedade, diante da morte do outro, se depara com sua própria 

morte e, sente-se incomodado com o sofrimento do outro e busca evitar, ainda que não possa, 

o que é uma realidade, pois diante dele se apresenta a máxima de que vida e morte são da 

natureza. O enlutado sente vergonha de expor o seu trabalho de luto e, muitas vezes, sofre 

sozinho, sem ter com quem dividir sua dor (Freire, 2006 apud Azevedo e Pereira, 2013). 

O processo de luto, por definição, é um conjunto de reações diante de perdas 

irreversíveis, sendo consideradas perdas as relações nas quais existia um vínculo significativo, 

ou seja, um investimento afetivo (Kovács, 1992 apud Freitas, 2013). O rompimento deste 

significativo exige um trabalho psíquico de elaboração do luto por meio do qual a pessoa 

reorganiza sua vida, sendo este um percurso gradual de ressignificações de relações, atividade 

e de papéis, sem que haja uma duração pré estabelecida podendo demorar mais tempo do que 

se espera e, sua finalização – do luto – se  dá por meio da “quebra dos vínculos com o falecido 

e uma reorganização do relacionamento com o morto”, é um caminho de adaptação evolutiva, 

onde o indivíduo passa de uma situação angustiante e estressante para um quadro mais 

brando, neutro e com visão positiva, pois ao falar sobre o morto, o sofrimento pode ser menor 

em virtude do novo sentido de se ver no mundo que esta perda pode lhe proporcionar.  

(FUJISAKA, 2009 apud Azevedo e Pereira, 2013). 

Diante de uma situação de perda de um ente querido, a Psiquiatria traça o diagnóstico 

do indivíduo, a partir do DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) em 

razão dos sintomas, como luto até dois meses, a partir de então, é rotulado como patologia, ou 

seja, a pessoa passa a “ter” luto depressivo. O profissional médico procede a terapia baseado 

na definição expressa em tal manual, que segue abaixo: 

 

“V62.82 (Z63,4) Luto sem complicações. Esta categoria pode ser usada 

quando o foco da atenção clinica é uma reação normal à morte de um ente 

querido. Como parte de sua reação a essa perda, alguns indivíduos em 

sofrimento se apresentam com sintomas característicos de um episódio 

depressivo maior – por exemplo, sentimento de tristeza e sintomas 

associados, como insônia, apetite reduzido e perda de peso. A pessoa 

enlutada costuma considerar o humor depressivo como “normal”, embora 

possa procurar ajuda profissional para alivio dos sintomas associados, como 

insônia ou anorexia. A duração e a expressão do luto “normal” variam muito 

entre diferentes grupos culturais. Mais orientações para que se diferencie luto 

de um episódio depressivo maior são parte dos critérios para episódio 

depressivo maior (DSM-5, 2014). 

 

A ACP não olha o luto como uma doença, pelo contrário, entende ser o luto uma 

situação normal, ou seja, um sentimento válido e que está relacionado ao vazio que é sentido 
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devido à perda e que é necessário uma ressignificação de mundo, a fim de poder lidar bem 

com esta perda independentemente do tempo, e nem por isso se caracteriza como patologia. 

KÜBLER-ROSS (1996) sobre a morte e o morrer, aponta o temor das pessoas ante à 

morte, salienta que uma compreensão e aceitação, assim como, entendimento por parte dos 

indivíduos, de que é uma experiência da vida e exige atitudes preparatórias graduais a fim de 

lidar com a perda. A questão é que para a sociedade a morte ainda é um tabu e, em face disso, 

afastam as crianças desta realidade, dessa experiência, por pensarem ser demais para a idade 

delas. Diante do evento chamado morte e uma criança passa pela experiência da perda, é 

comum seus responsáveis manter tal situação em uma caixa misteriosa, não revelando a 

realidade e, por meio de mentiras e presentes, como substituto por essa perda, a possibilidade 

de, na idade adulta, vir a sofrer algum desequilíbrio emocional é muito alta, quando da perda 

do cônjuge, filho ou de um ente muito querido. 

A autora aponta ainda que os avanços da ciência e do conhecimento do próprio 

homem e “o alto grau de emancipação” que cada ser possui, ou seja adquire ao longo da vida, 

poderia, de certo modo, proporcionar um melhor meio de lidar com a perda, sem conflito, 

angustia ou depressão, infelizmente não é isso que se vê, o que o indivíduo faz é medicalizar a 

sua dor, negando assim a situação real da morte. 

Para a autora o caminho do hospital é a primeira experiência de uma dor que poderá 

se manifestar por um tempo em forma de luto, uma experiência de dor vivida, tanto pelo 

doente quanto pela pessoa que tem a responsabilidade de decidir sobre o que fazer ou não 

com o doente, na maioria das vezes, é a que mais sofre com lembranças e, em alguns casos, 

sofre mais tempo com a dor do luto. 

KÜBLER-ROSS (1996), aponta algumas atitudes que se deve tomar “diante da 

morte e do morrer” que influenciam no lidar com a dor do luto, entre elas evitar e ignorar a 

morte, são estímulos para o luto que a sociedade, em si, impõe às pessoas que sofreram 

alguma perda. Mas, como não é possível se viver eternamente negando ou evitando e fingindo 

estar a salvo, o homem busca novas maneiras de, psicologicamente se defender ante a dor do 

luto, uma delas é alegrar-se, ao tomar conhecimento pelos meios de comunicação a respeito 

da morte de alguém, por não ser ela que sofreu o acidente “x”, foi alvejado por uma bala 

perdida, etc., mas quando um ente passa por uma experiência de qualquer natureza 

catastrófica, lidar com a dor da perda poderá ser muito mais difícil, uma vez que o que 

permeia seu sentimento é que apesar de vencer a guerra que se travou com a enfermidade, não 

conseguiu isentar o ente querido de morrer, de certo modo, de viver “para  sempre”. 
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A religião, segundo KÜBLER-ROSS. 1996, contribui para a aceitação da perda, pois 

afirma que há uma recompensa ante o sofrimento vivenciado, assim diminuindo a rejeição da 

morte, e oferecendo esperança e sentido para tal perda, enquanto que a sociedade aumenta a 

rejeição pelo sofrimento, pela morte e pela dor, gerando ou aumentando, a ansiedade advinda 

da dor da perda, contribuindo para o aumento do senso de rejeição, destruição, agressão e 

fuga da realidade em confrontar nossa própria morte. Para a autora é “chegado o momento das 

pessoas de todas as profissões e religiões se unirem” com um único objetivo: tornar a 

sociedade sensível de modo a não se autodestruírem (KÜBLER-ROSS. 1996). 

Na clínica da ACP o terapeuta não pode deixar de observar os fenômenos que se 

mostram nas reações do consulente em sua narrativa, verbal e não-verbal, pois pode estar 

ocorrendo, no processo do luto, reações significativas em relação à perda, e a escuta 

congruente, a aceitação incondicional positiva, e a compreensão empática possibilitará a 

emergência de uma reorganização de mundo, de uma nova maneira de vivenciar o mundo e 

principalmente um “tornar-se pessoa” em razão desse ambiente psicológico facilitador 

(ROGERS, 2001). 

A dor do luto, do mundo transformado pela dor da perda, em que modifica toda a 

existência de ser-no-mundo, nem sempre se apresenta no início de uma narrativa. O 

consulente, na maioria das vezes começa sua narrativa pelo fim, ou seja, traz a demanda de 

algo que é recente no fim de sua história de vida de ser-no-mundo. Durante a narrativa, o 

terapeuta deverá manter-se atento ao fenômeno que se manifesta, pode ser no fim, no meio 

e/ou no início das experiências de vida do consulente. 

Diversos autores fazem referência em seus estudos a algumas reações que o enlutado 

pode apresentar, e atitudes que podem até tomar, a fim de lidar melhor com a perda na 

elaboração do processo do luto, tais referências poderão servir de ferramentas para o terapeuta 

diante das manifestações e/ou formas que o consulente dá em seu modo de viver o luto. 

Azevedo e Pereira (2013) destacam algumas dessas referências, como dito 

anteriormente, que podem servir como ferramentas e norte na clínica, entre elas estão as 

“quatro fases do luto”: fase de choque, de desejo, de desorganização e desespero e fase de 

organização (Bowlby, 1985 apud Azevedo e Pereira 2013). 

Outra referência destacada pela autora no processo do luto, são três categorias 

características que o enlutado apresenta particularmente e que os definem distintamente: 

facilidade em esconder sua dor como se tudo estivesse correndo bem; sofrer o luto de modo 

particular, os outros não percebem, pois este não deixa transparecer e vivencia do luto como 
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algo público, ou seja, todos percebem sua dor em razão da exposição da mesma, deixando à 

mostra que está passando pela dor do luto (Ariès, 1982 apud Azevedo e Pereira, 2013). 

KÜBLER-ROSS (1996) faz referência a cinco estágios de pacientes moribundos que 

estão diagnosticados com uma doença incurável e que utilizam como mecanismos “no sentido 

de lidar” com esta “nova e difícil situação de vida”. Tais estágios também podem ser 

observados na pessoa que está passando pelo processo de elaboração do luto, de modo que o 

terapeuta da ACP pode também tomar para si como ferramenta clínica a fim de fazer uso das 

atitudes facilitadoras para produção de um ambiente psicológico facilitador, uma vez que 

poderão estar presentificado e se manifestar no consulente enlutado, e o mesmo poder se 

abrir, na busca de conquistar a libertação e vencer os obstáculos que o impedem de 

reconfigurar e ressignificar este novo mundo que se apresenta diante dele: 

1. Negação e isolamento – o funcionamento deste estágio se dá como um “para-

choque depois de notícias inesperadas e chocantes”, o consulente, tenta uma maneira de não 

viver a realidade da ausência do ente querido, porém, fazendo uso de sua potência 

atualizadora, recuperar-se-á aos poucos, no seu tempo, por meio de outros mecanismos menos 

radicais. Cabe ressaltar que a negação reconhecida e/ou assumida, não quer dizer que haja um 

aumento da tristeza, uma vez que a negação é temporária, mas logo substituída pela aceitação, 

não total, apenas parcial. 

2. Raiva – na impossibilidade da manutenção da negação, esta é substituída pelo 

“sentimento de raiva, de revolta, de inveja e de ressentimento”.    O consulente tem muita 

dificuldade em lidar com o “estagio da raiva”, pois ela tem o poder de influenciar e afetar 

todas as áreas do ambiente relacional do consulente, em todas as direções e na maneira de ser 

no mundo. O que pode se apresentar na clínica é um consulente revoltado com o mundo, 

sentindo-se injustiçado por Deus e pelo mundo e uma não conformidade por estar passando 

por essa experiência, a questão do terapeuta é levar o consulente a uma tomada de consciência 

a fim de saber de onde vem tal sentimento de raiva, dar forma a este sentimento e isso será 

possível se uma atitude empática compreensiva for colocada em prática. 

3. Barganha – este estágio, segundo a autora, “é o menos conhecido, mas 

igualmente útil...”, o enlutado parte para uma negociação, a começar consigo mesmo 

expressando que será uma pessoa melhor, caso saia dessa situação, faz promessa para Deus e 

para as pessoas que o acompanham, que estão do lado, todo este investimento, segundo a 

autora, tem o propósito de adiar o “desfecho inevitável”, em outras palavras, adiar a dor da 

ausência do ente, a “ausência do outro no mundo do “eu” (FREITAS, 2013). 
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4. Depressão – nesse estágio o consulente se mostra fechado em seu mundo 

interno, isola-se de tudo e de todos, diante de situações, por menor que sejam, demonstram 

impotência no lidar com elas e nutrem uma tristeza profunda. 

5. Aceitação – é quando o consulente enlutado, demonstra certa segurança, ou 

seja, não há demonstração de desespero, em suas expressões verbais e não-verbais, mostram 

que já conseguem olhar a realidade desse novo mundo que se apresenta para ele como o é 

verdadeiramente e não mais um mundo de faz-de-contas, e se mostra pronto para o 

enfrentamento da ausência do outro em seu modo de ser no mundo. 

Parkes (1998) chama a atenção para os estudos que apontam ser é um grande perigo 

simplificar o que no processo de luto é muito complexo, uma vez que não há uma sequência 

estabelecida para as fases, categorias características, estágios, e até mesmo as “ordens de 

complicações”, assim como não um tempo para elaboração do processo de luto, em cada 

indivíduo acontece de uma maneira, em seu tempo, tem sua duração particular, podem 

apresentar todos os estágios ou apenas dois, e alguns não conseguem vencer completamente o 

processo, ficam estagnados, em algum momento ou por muito tempo, em um dos estágios 

acima citado. O papel do terapeuta da ACP é ajudar ao consulente a identificar em que estágio 

este se apresenta e ajudá-lo a encontrar, em si mesmo e por sua própria direção, a maneira de 

melhor vivenciar o processo do luto, levando-o a alçar novos voos, reconfigurar seu mundo e 

trazer novos resinificados para o ser no mundo. 

Parkes (1998) apresenta em seus estudos, três ordens de complicações que podem se 

apresentar durante o processo do luto, não necessariamente em uma sequência: 

1. Luto crônico – durante o processo de luto, pode ser observado um longo 

período marcado por tensões, inquietações e insônia, sem contar a possibilidade de se 

observar a identificação do enlutado com o morto; 

2. Luto inibido – esta ordem no processo de luto se dá quando não se observa 

reações relacionadas com a perda, ou melhor, não se faz presente ou se apresenta de modo 

quase imperceptível; 

3. Luto adiado – talvez esta ordem seja a que maior dor possa trazer ao enlutado, 

pois se presentifica, se manifesta a cada evento vivido, e que na ordem natural, não produziria 

qualquer manifestação, isso em razão de um inibir das resposta que deveriam ser imediatas ao 

evento da perda. Em outras palavras é viver e sofrer a perda a cada evento que faça lembrar, 

no seu modo de ser no mundo, “a ausência do TU no seu EU” (FREITAS, 2013). 
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Segundo KÜBLER-ROSS (1996), em razão do homem não saber lidar com a morte, 

e não aprender a morrer, num determinado momento da vida precisará de ajuda para não 

vegetar no viver quando passar pela experiência da morte, uma vez que o luto é um processo e 

não uma doença. 

Entre “as crises da vida humana” (KÜBLER-ROSS, 1996), destaca-se a morte, se ela 

não for a maior perda do homem, penso que seria a mais complexa que o homem tenha que 

enfrentar. Mas, verdadeiramente, a maior crise, a mais difícil e complexa é viver, pois este 

viver implica em encarar a morte, não ignorá-la, não viver como se ela não existisse, como se 

não fosse uma realidade da vida humana. 
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3 - RELATO DE EXPERIÊNCIA NA CLINICA 

 

S. Da morte para a vida - Na clínica S, no início de sua narrativa trouxe a demanda 

de um conjunto de sintomas que a faziam sofrer, apesar de medicada e acompanhada por 

profissional médico, não encontrava estabilização e prazer na vida. O que realmente lhe fazia 

sofrer era a perda de uma filha, jovem, amiga, companheira e confidente, de forma trágica, 

assassinada bem diante dela durante um assalto no portão de casa, mas esse fenômeno de luto, 

só se presentificou em sua narrativa bom tempo depois do início da terapia, ou seja, após 

alguns encontros e desencontros, atribuo tal emergência ao vinculo construído, a escuta 

incondicional e ao clima de atitudes psicológicas facilitadoras, que fizeram com que tal 

conflito viesse ao aqui-e-agora, tornando possível, depois de se abrir para este novo modo de 

se ver-no-mundo que se apresentava diante dela, a possibilidade de ressignificação da dor e 

reconfiguração de seu novo ser-no-mundo. 

Podemos perceber que o “esqueleto” da narrativa não tem uma ordem, uma 

organização, mas partes do todo se apresentam durante o ouvir e estas se alocam em seu 

devido lugar no tempo e no espaço e no aqui-e-agora. 

O próprio consulente na direção de sua terapia e, no seu tempo, trouxe à luz a dor da 

perda que durava mais de 5 anos e que era algo evitado a todo o custo, devido ao sofrimento, 

com a abertura do terapeuta e escuta incondicional, ou seja, sem julgamento, a consulente 

pôde, devido a sua própria potência atualizadora, voltar à vida, pois a mesma havia “morrido” 

junto com sua filha. 

O que facilitou para a emergência do processo do luto, foi a observação das 

narrativas verbais e não-verbais, ou seja, expressas pela fala e as corporais que, no devido 

momento foram apontadas pelo terapeuta. Este observar, e apontar (quando se fizer necessário 

sem ofender ou invadir o espaço que não lhe foi permitido), é importante, pois o próprio 

consulente, muitas vezes, não se dá conta de tais expressões, e na interferência, abriu-se um 

grande caminho de possibilidades para que a dor, evitada a todo custo, viesse no aqui e agora, 

como uma repetição da experiência vivida, presentificada e ressignificada, emergindo, assim, 

a possibilidade de tornar-se. 

A. Um salto para a luz - No ano em que A. completaria 50 anos de casamento, 

abruptamente seu mundo ficou vazio. Seu amado, em visita de rotina ao seu médico, foi 

orientado a se internar em um hospital a fim de que lhe fosse administrado certo tipo de 
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medicamento, seria por um período não mais que quinze dias. Infelizmente o quadro tomou 

outro rumo e o que era simples ficou complexo, sendo levado para o CTI e, numa madrugado, 

a notícia que ninguém desejava receber, caiu como uma bomba em seu mundo e, este ficou 

completamente vazio, negro. Naquele dia A sofreu “a perda do marido, do parceiro sexual, 

do companheiro, do contador, do jardineiro, daquele que cuida das crianças, daquele que é o 

interlocutor em sua conversa, o que aquece a cama com sua presença” Parkes (1996). A. na 

busca de tratar a dor que a fazia sofrer, passou pelo acompanhamento de profissional médico, 

ou seja, processo de medicalização, porém a medicalização sozinha não conseguiu trazer um 

equilíbrio em sua totalidade, uma vez que tratava as reações do corpo, mas não conseguia 

alcançar as dores da alma. Acompanhei A. em sua residência, por muitas sextas-feiras 

seguidas, mais precisamente, no início, em seu quarto, um ambiente totalmente escuro, ela 

coberta até a cabeça, eu sentado em uma poltrona no pé da cama, sem que uma única palavra 

fosse expressada, por ambos, o que lhe dediquei foi uma atenção incondicional positiva, uma 

congruência e uma compreensão empática, permitindo que A. trabalhasse o seu processo de 

elaboração de luto. Depois de um tempo A, murmurava, muito poucas, palavras sem nexo, 

muitas indecifráveis, outras repetidas vezes: “Por que?”; “Porque?”; “o que vou fazer?”; “e 

agora?”.   Depois de mais ou menos seis meses, A pediu que acendesse a luz do closet, ainda 

assim permanecia uma penumbra no ambiente, mas, vi como um avanço no acompanhamento. 

Já se permitia ser olhada e dirigia algumas frases em minha direção sem me olhar. A cada vez 

que acontecia o nosso encontro, A se mostrava mais forte, sua potência atualizadora estava 

funcionando a todo o vapor no tempo dela, sem que houvesse um forçar de minha parte, mas 

apontando as suas qualidades, suas possiblidades, e sugerindo meios para que A pudesse lidar 

melhor com a sua dor. O ambiente psicológico facilitador foi muito importante no processo de 

elaboração do luto. Nos encontros posteriores era com essa iluminação que A narrava como se 

sentia no mundo com a “ausência do TU amado no mundo do seu EU” (FREITAS, 2013), 

algum tempo depois ela, mais uma vez demonstrando auto-regulação diz que é melhor que 

acendamos as luzes. Naquele instante foi como se A estive dando um salto para sair da 

escuridão em direção à luz. Em um determinado dia de acompanhamento, fui a residência 

como fazia todas as semanas, sempre depois das 19hs e não saia antes das 00 hs A sem 

palavras, mas com expressões não verbais e posteriormente verbais, sentia-se bem com o 

ambiente psicológico facilitador produzido em nossos encontros, então permanecia no local, 

nesse dia sua secretaria pediu-me que esperasse na sala, fiquei surpreso, mas achei que ela 

estaria se arrumando ou coisa parecida, porém, para minha surpresa, A aparece nas escadas 



31 
 

 
 

 

que davam acesso ao segundo pavimento (quartos) e veio me receber na sala, arrumada, viva 

para o novo mundo que ela estava construindo a algum tempo. Ainda a acompanho, de vez 

em quando tem uma recaída, em razão de algum evento lhe trazer lembranças muito forte, 

mas passa pelo seu momento de vivencia da ausência do outro, compreendido por todos que a 

rodeiam, e volta à vida. A encontrou, por meio de sua própria capacidade, um meio particular 

de ser, de tornar-se, de vivenciar o modo de ser no mundo. Ela sabe que ela é o que é, apesar 

das recaídas. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciei os primeiros passos para a realização deste trabalho, pensava em 

construir um material crítico em relação ao DSM relacionado ao tempo de até dois meses 

seguidos em que uma pessoa poderia ser considerada como estado de luto normal, além desse 

tempo, era considerado como luto patológico, não que considere o luto como doença, mas que 

o indivíduo passaria a ser tratado a partir dos sintomas de TDPM (Transtorno Depressivo 

Maior). Com essa visão, desconsideraria a dor da perda, o sofrimento psíquico em sua 

totalidade, e o indivíduo é submetido a medicamentos antidepressivos e outros voltados para a 

área da saúde mental, de acordo com os sintomas narrados. 

No decorrer do estágio em atendimento no Serviço de Psicologia Aplicada da 

UFF/VR, onde pude vivenciar experiências de diversos clientes, meu olhar hoje para a 

medicação, não é que ela seja ator principal, como é pensado por alguns profissionais do 

campo médico, mas também não vejo como coadjuvante, mas      vejo que a administração do 

medicamento, simultaneamente, acompanhado de terapia com profissional psicólogo, são 

benéficos no tratamento para o cliente que passa pelo processo de luto.   

Cabe ressaltar, em razão das experiências vividas na clínica, que só a administração 

de medicamentos não conseguirá lidar, dar um resultado totalmente favorável, pode até 

possibilitar o controle de uma parte do ser, biologicamente falando, mas psicológica e 

emocionalmente não conseguirá alcançar o que faz o indivíduo sofrer.  Apesar do 

medicamento ter a finalidade, o propósito de regular índices que estejam fora dos níveis 

aceitáveis, como o de depressão, ansiedade os diversos sintomas que possam advir do TDM.   

Diante da ACP, a questão está em o consulente enlutado, aprender a lidar com a 

falta, com a perda e isso só é possível quando é dado ao cliente a possibilidade de falar de sua 

dor. O medicamento a que é submetido, associado a um ambiente psicológico facilitador, 

onde é dado a possibilidade de abertura ao cliente em poder falar daquilo que é a origem de 

sua dor, possibilitará uma resposta mais rápida, tanto do medicamento, assim como, do 

consulente em voltar à vida, uma vez que, em face de uma situação de luto pela perda de um 

ente querido, não está presente somente um TDM, mas o anular-se, aniquilar-se, em outras 

palavras, morre junto, é sepultado junto ao ente falecido, ainda que não literal. 

 A ACP permite ao consulente abrir-se para um novo mundo, uma nova perspectiva, 

e consequentemente, permite que traga o passado, o ocorrido, uma experiência de repetição 
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do evento que lhe faz sofrer, para o presente e a questão é o quanto este passado influencia em 

seu presente e como ele lida com esse presente em relação a este passado presentificado, de 

modo que começa a tomar consciência de si, uma vez que o profissional psicólogo da ACP, 

trabalha com a construção de um ambiente psicológico facilitador, onde ele dispensa um 

atenção incondicional, uma autenticidade congruente e uma compreensão empática, sem 

julgamento, apesar de não dizer ao consulente o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, mas 

apresenta algumas sugestões, deixa no ar algumas possibilidades, mas sempre voltado para o 

que o consulente quer fazer, como fazer e o que ele pode fazer, no seu tempo e nas suas 

possibilidades. 

A partir do momento em que o consulente toma consciência de si, e do mundo, da 

situação que se desenrola diante dele, passa a vivenciar novas possiblidades, trazendo um 

novo tempo para o seu dia-a-dia com tudo o que possui nele próprio de auto regulação, de 

potência atualizadora, como um organismo que se auto regula, ele descobrirá que há nele a 

capacidade de adaptação para qualquer situação que a vida possa lhe impor. É importante 

frisar que não há um tempo determinado para iniciar ou terminar a auto-regulação, tudo 

ocorre no tempo e no espaço do próprio consulente, sem pressa, sem estresse, sem obrigação, 

sem controle externo. 

Para Rogers (2001) o “indivíduo tem dentro de si amplos recursos para a auto-

compreensão, para alterar seu auto-conceito, suas atitudes, seu comportamento auto-dirigido”, 

resumindo, uma auto-regulação psíquica. O indivíduo consegue, quando acompanhado por 

um profissional psicólogo, quando ouvido ele próprio se ouve e, ao se ouvir, percebe o quanto 

há nele de capacidade, possibilidade, poder, vida, apesar de seu modo de se ver no mundo é 

como se estivesse morrido junto com o ente querido que se foi.  

Vejo hoje, que o cliente deve ser acompanhado tanto por um profissional médico, 

que lhe administrará o medicamento necessário para os quadros patológicos advindos da 

perda que se apresentarem no campo biológico, assim como por um profissional psicólogo 

que simultaneamente trabalharás as questões emocionais e psicológicas que possam lhe trazer 

sofrimento. 

Esta nova visão está relacionado ao contato com os escritos de KÜBLER-ROSS, 

(1996), Parkes (1998) e outros, assim como as experiências vividas com consulentes que 

fazem uso de algum medicamento, tem os que são encaminhados por profissional medico para 

acompanhamento, trazem seu diagnóstico, sua receita e a orientação para fazer 

acompanhamento por profissional psicólogo, alguns sob a restrição futura de liberação de 
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receituário caso não confirmem estar sob cuidados desse profissional, pois se assim não 

procedessem, seria difícil conviver com a situação pela qual estavam vivenciando, havia uma 

patologia biológica, mas também, um desequilíbrio psicológico que é, na maioria das vezes, o 

ponto principal do sofrimento e, nesse acompanhamento, poderia vir conhecer a si mesmo, e 

esse conhecer a si mesmo é um fator positivo para o tratamento. 

 Já disse que não vejo a administração medicamentosa por profissional médico como 

ator principal e nem tampouco coadjuvante no tratamento daquele que sofre o processo 

elaboração do luto, também não vejo o acompanhamento com profissional psicólogo sendo o 

ator principal e nem como coadjuvante para o tratamento, concluo que ambos são necessários, 

se completam, de certo modo, se fundem no novo mundo do consulente, na sua nova maneira 

de se ver no mundo e lidar com a sua dor.  

Durante um acompanhamento conjunto, é possível que o consulente/paciente 

apresente uma melhora significativa e/ou evolução positiva dos sintomas, uma ressignificação 

de mundo, reconfiguração do modo de ver e viver a vida neste novo mundo que ele próprio 

está sendo construindo, vindo assim, o profissional médico diminuir a dose medicamentosa, 

administrar um medicamento menos invasivo ao organismo e, até a suspensão.  

Na ACP a narrativa é muito importante e o profissional psicólogo precisa estar atento 

aos fenômenos reacionais – verbais e não-verbais – que possam se manifestar. A narrativa não 

tem uma ordem sequencial, cronológica, o que se mostra no aqui e agora do consulente pode 

ser algo de muito distante, ou não. A questão é que ela vai muito além de uma verbalização, 

pois expressões corporais e até mesmo o silencio, dizem muito do que é o consulente, do 

modo como se vê no mundo, do seu modo de ser no mundo, portanto, se faz necessário ouvir, 

e ouvir sem conclusões precipitadas, não tomar como certa e decisiva o que se ouve no 

momento. O perigo de tomarmos a narrativa  de pronto é influenciar negativamente a relação  

e o tratamento, pois é possível que pensemos que a dor esteja realmente naquilo que ele diz a 

respeito de sua perda, do valor que era, do amor que tinha, da falta que faz, etc., mas nem 

sempre a razão do sofrer está nas perdas, pois no decorrer do ouvir no acompanhamento, 

poderemos observar que ele consegue na narrativa trazer uma nova situação   que fala mais 

alto do foi trazido primeiro, de modo que, não  que a primeira não tenha importância, não 

tenha peso,   não seja relevante, a questão é que, no meio quando você começa a marcar e 

apontar sua fala, o que o traz ao consultório, ele pode trazer a perda do ente querido, que 

realmente foi uma dor irreversível, mas a dor principal não está, muitas vezes, naquela perda 

do ente em si, mas sim, em razão do que ele perdeu em razão de haver perdido aquele ente 
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querido, em outras palavras, as vezes o que ele traz em sua narrativa de primeiro pronto, 

primeira entrevista, reforço a importância de qualquer narrativa de sofrer e de que não cabe ao 

profissional  psicólogo julgar a dor e sim, acolher o consulente, mas à medida que lhe é 

permitido um ambiente onde ele observa autenticidade no terapeuta, é confiável, acolhedor, 

empático, de aceitação positiva incondicional, ele sabe que tem um ouvinte, um vínculo é 

gerado entre eles. Em razão desse vinculo, o que está no íntimo, em seu ser e que é evitado a 

todo custo, começa a vir à tona, fenomenologicamente se mostra através das expressões 

verbais e não-verbais e das reações emocionais. Caberá ao terapeuta apontar, se achar 

necessário sem ferir o vínculo, tais manifestações observadas, mesmos no silêncio do 

consulente, pois este silêncio pode estar dizendo muito, a fim de que este novo mundo 

emergido, possa ser tomado consciência por parte do consulente, criando assim, 

possibilidades de um tornar-se pessoa, que antes em sua narrativa deixava claro não ser. 

A ACP permite ao consulente a condição de se conhecer e reconhecer que há nele, 

que dentro dele existe capacidade, tendência atualizadora onde possibilidades muito maiores, 

melhores do que a que ele está vivendo agora e assim pode lidar com a dor, falar da dor. 

Quando ele conseguir falar dessa dor, ou extravasar essa dor dando-lhe forma, tomando 

consciência de si e da dor,  conseguirá lidar e resolver muitas coisas que estavam, de certo 

modo travado, questões psicológicas, emocionais que estavam travadas em razão da perda e, 

esse luto estava fechado a ele só, ou seja, que ele não podia demonstrar sua dor, só ele 

vivenciava esse problema, chorava sempre afastados dos outros para que os outros não 

chorassem, não sofressem, por ele ter que sempre parecer forte, alegre, mas ao tomar 

consciência de si, se permite chorar, sentir a dor e consequentemente, em sua narrativa verbal, 

ou no seu silencio, no movimentar do corpo – expressões não verbais – ele consegue, de certo 

modo alçar voos por si só e ter novas perspectiva de ser no mundo. 
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