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Série Prática Clínica

Numa abordagem eminentemente clínica, cada volume da Série Prática Clínica 
apresenta casos atendidos por psicanalistas e/ou psicoterapeutas especializados 

no tema em questão, de forma a propiciar ao leitor uma oportunidade de acompanhar 
as estratégias e os dispositivos empregados pelos autores. Entre esses elementos 
estão o raciocínio clínico, as técnicas, o manejo, as possíveis intervenções, a dinâmica 
da transferência e contratransferência, a relação com o paciente e os modos de opera-
cionalizar sintomas, impasses e conflitos.

Embora as obras temáticas da Série tenham um enfoque clínico, as questões 
teóricas permeiam os relatos de caso do autor, porém de maneira sucinta e correlacio-
nada aos aspectos observados no atendimento.

A Série Prática Clínica privilegia o trabalho transformador da clínica, apresen-
tando os desdobramentos analíticos do profissional para lidar com o sofrimento e a 
 angústia do paciente, enfrentar problemas e abrir espaço para caminhos de elabora-
ção e/ou superação pela via da linguagem, do vínculo e dos dispositivos clínicos que 
podem levar a novas possibilidades do “vir a ser”.

Isabel Cristina Gomes
Professora Titular do Instituto de Psicologia da USP (IP-USP)

Coordenadora da Série Prática Clínica
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Apresentação da Obra

Para encarar o desafio de cuidar, é necessário encontrar 
um equilíbrio em sua jornada de ajuda,

equilíbrio entre as necessidades com as quais se deparar
 e os recursos que você possui,

entre dar aos outros e dar a si mesmo.
(The Helper’s Journey1, Larson Dale. Tradução livre)

Um dos desafios de escrever sobre esta temática é tornar esta obra a mais 
fidedigna ao que buscamos com o nosso trabalho: a educação para a morte e 

o resgate à qualidade de vida das pessoas acometidas por perdas.
Trata-se de um tema de suma relevância, que nos traz um grande senso 

de responsabilidade em compartilhar aqui um pouco da experiência clínica e dos 
nossos estudos acerca do luto, o qual vem conquistando cada vez mais merecido 
espaço e reconhecimento entre profissionais e pesquisadores. Justifica-se sua im-

1  “To meet the challenge of caring, you must find balance on your helping journey, balance between the 
 demands you face and the resources you have to meet them, between giving to others and giving to 
 yourself.”
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portância através da crescente demanda de pessoas que buscam ajuda profissio-
nal após passar por algum tipo de perda, seja ela de que natureza for.

Ademais, vivendo num mundo em constantes mudanças, onde tecnologia, 
violência, meios de comunicação e até alterações geológicas acontecem sem avi-
so prévio, parece ter se tornado inseguro viver. E é justamente o medo de perder, 
que ao mesmo tempo em que nos move, nos paralisa também, obrigando-nos a 
conviver diariamente com nossos mais primitivos temores...

Portanto, consideramos fundamental abrir um espaço para cuidar desta dor 
inevitável que é o luto, até mesmo para a prevenção ao desenvolvimento de sinto-
mas e complicações que fogem ao curso “normal” deste processo. Dessa forma, 
pode-se contribuir para a saúde psíquica (e física) do indivíduo, viabilizando uma 
adaptação às mudanças decorrentes da perda e a retomada de sua vida, respei-
tando seus recursos internos, necessidades e limitações.

Sendo o luto um complexo tema e objeto de diversos estudos, sabe-se hoje 
que há diferentes manejos clínicos para se realizar a psicoterapia com enfoque no 
luto, havendo, portanto, concordâncias e discordâncias à luz de diferentes abor-
dagens teóricas. Embora não seja o objetivo desta produção, considero impor-
tante esclarecer que a orientação teórica da qual faço uso é a Teoria do Apego 
(BOWLBY, 2004a, 2004b), considerando essencialmente, a natureza do processo 
de formação e rompimento dos vínculos afetivos; a qualidade das relações afetivas 
primárias determinará os padrões de vinculações futuras, bem como os recursos 
disponíveis para o enfrentamento de inevitáveis separações e perdas, indepen-
dentemente de quais sejam os motivos.

Dessa forma, esperamos que um pouco da nossa experiência clínica, aqui 
brevemente compartilhada, possa contribuir para a formação e a atuação dos pro-

fissionais que também possuem o cuidadoso olhar para as pessoas que enfrentam 
situações de perdas e de luto.

Todos os casos descritos nesta obra formam apenas um recorte do processo 
psicoterapêutico de cada paciente, em que foram enfatizados momentos de maior 
relevância para ilustrar seu processo de luto. Além disso, é importante ressaltar 
que todos os casos foram tratados a partir da singularidade de cada paciente, 
considerando suas necessidades e história de vida única. Saliento, portanto, a 
impossibilidade de se criar um manual contendo os conhecimentos e técnicas ne-
cessários para a realização de uma intervenção em luto.

Justamente por ser objeto de cada vez mais e novas pesquisas, é fundamen-
tal que os profissionais que se dispuserem a trabalhar com luto busquem conhe-
cimento, capacitação e, sobretudo, atualização, o que seguramente, demandará 
algum esforço por parte do profissional. Não se esquecendo, contudo, de reconhe-
cer suas próprias limitações.

As autoras
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