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Luto: o preço do amor
Elaine Gomes dos Reis Alves

A maneira como a morte acontece, como se recebe a notícia, o tipo de vínculo 
que existe com a pessoa falecida, a capacidade individual de lidar com crises de alto 
impacto e outras variáveis influenciam na forma como cada um vivencia e elabora o 
próprio luto. 

O luto é um processo individual, singular, subjetivo e único. Cada indivíduo o 
experimenta de um jeito, ao seu modo e no seu tempo interno, que não segue o tempo 
do relógio ou do calendário. Ele depende do tempo que cada um precisa para entender 
que a pessoa morreu e que é irreversível (parece óbvio, mas não é!). Vários ajustes 
internos são necessários para a reorganização da vida, agora sem a pessoa amada e 
isso exige muito desgaste físico e emocional. É um período de estresse intenso e se 
perde muita energia nesse árduo aprendizado de aprender a viver sem o outro.  

O luto é considerado o período mais difícil da existência humana. Nada, em toda 
vida, se compara ao sofrimento provocado pela morte de um ente querido. A maioria 
das pessoas – não sem dor e sofrimento - conseguirá atravessar esse período e, ao final 
encontrará uma forma diferente de seguir em frente. 

Se você perdeu alguém é importante saber que muitos sentimentos e emoções 
surgem de forma avassaladora e, não, não é loucura!

Além da tristeza profunda, do inconformismo e da saudade, existe um leque 
de vivências físicas, sociais, psicológicas e espirituais. É comum se sentir confuso, 
com medo, raiva, inveja, culpa e amor, tudo ao mesmo tempo, de forma intensa e 
desorganizada. Os sentimentos se sobrepõem uns aos outros e causa insegurança e 
ansiedade.
Também há luto por perdas significativas, ou mortes simbólicas, como demissão, 
aposentadoria, mutilações, separação amorosa, mudança de escola e de casa (perda 
de amigos e professores), mudança de cidade, estado ou país, falências, entre outras.

O luto é o preço do amor!
Perdas múltiplas e simultâneas são mais traumáticas, podem minar as redes de 

apoio necessárias. Devido ao choque, a pessoa fica sem suas defesas comuns, como 
se todos os mecanismos para enfrentar dificuldades que foram aprendidos ao longo da 
vida, não servissem mais. A falta de controle sobre a situação e sobre si mesma traz a 
sensação de impotência. 

É comum, na tentativa de diminuir o sofrimento, a desvalorização e a banalização 
da perda (“o importante é estar vivo”; “você não perdeu ninguém, só coisas”). Frases 
de apoio, como “você ainda tem seus filhos”, “é preciso ser forte”, “Deus quis assim” 
e outras, que parecem ser um consolo, na verdade são desrespeitosas com aqueles 
que estão em sofrimento intenso, mesmo que a intenção seja a melhor possível. Tais 
atitudes dificultam o pesar (experiência de tristeza profunda ou violenta) e o processo 
de luto (a expressão dessa tristeza). 

No aspecto psicológico, não existe dor maior ou menor, mais ou menos importante 
(diferente de necessidades médicas). A mesma atenção e cuidado deve ser dispensada 
às pessoas que perderam entes queridos, animais de estimação, partes do corpo ou 
outros pertences.  Na pandemia COVID-19 todas as pessoas perderam a vida que 
tinham, a rotina. A vida se desorganizou. Alguns ainda perderam empregos, ou tiveram 
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que fechar suas empresas. A redução salarial trouxe perdas significativas para muitas 
famílias, entre elas: crianças precisaram mudar de escola e deixaram amigos; mudança 
de casa, entre outras. 

Toda perda, dor e sofrimento precisam ser reconhecidos, validados, valorizados e 
cuidados. Julgamentos e críticas só atrapalham nesse momento. As pessoas envolvidas 
perdem a referência, os sentidos, não sabem o que fazer, fazem qualquer coisa, ou não 
conseguem fazer nada.

Luto
 

O luto corresponde a um dolorido processo de elaboração da perda e, embora 
provoque afastamentos das atividades cotidianas, a princípio, não se propõe a 
necessidade de tratamento médico. Trata-se de um processo individual normal, 
importante, necessário, saudável e extremamente difícil e doloroso. O luto envolve uma 
sucessão de quadros clínicos que se mesclam e se substituem. Suprimir a dor poderá 
prolongar esse processo de aprendizagem (Alves, 2014).

Alguns autores citam fases observadas durante o processo de luto (Parkes, 1998; 
Kübler-Ross, 2000), porém, não é possível garantir uma sequência exata. O luto é 
individual e cada um passa por ele à sua maneira e ao seu tempo.
Por achar mais didático e porque muitos já ouviram falar, cito aqui os cinco estágios do 
Luto, de Elisabeth Kübler-Ross (2000), com a intenção de auxiliar na compreensão da 
dor e do sofrimento: Negação, Raiva, Barganha, Depressão e Aceitação.

• Negação – Choque. A negação da morte é um período de tempo
importante para se ganhar forças e encontrar ferramentas internas
para enfrentamento da realidade. É comum após a morte continuar
procurando aquela pessoa, esperar e fazer coisas para recebe-
la “quando voltar” e para agradá-la. Quantos enlutados referem
seguir pessoas na rua, na esperança de ser aquele que morreu.

• Raiva – Quando não é mais possível negar a perda, a raiva chega
como reação à realidade: “Por que comigo? ”. Há raiva quando os
projetos de vida são interrompidos. A raiva voltada para si mesmo pode
ser em forma de culpa. O indivíduo sofre pelo que acha que não fez e
pelo que deveria ter feito. Outras vezes esse sentimento se dirige ao
outro, culpa-se outras pessoas e a felicidade ao redor incomoda. Nessa
fase a irritação se apresenta por qualquer motivo (quando na verdade
o motivo é um só). Aqui costuma surgir o questionamento espiritual.

• Barganha – Necessidade de trocar qualquer coisa pela vida
de quem se foi. Tenta-se trocas espirituais, emocionais, de todo
tipo. Joan Didion (2006) manteve, por meses, um par de sapatos
do marido para que ele não ficasse descalço quando voltasse.
A maioria das barganhas são mantidas em segredo absoluto.

• Depressão – Período de tristeza profunda, choro, silêncio, reflexões
e lembranças. A constatação da irreversibilidade da morte. Difícil
saber e explicar os sentimentos, emoções e sensações. Geralmente há
emagrecimento, perda do sono, fadiga  e falta de energia. Não se trata
aqui  da  doença  Depressão, mas  de um termo utilizado para marcar a fase. 
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• Aceitação - Momento em que se decide seguir em frente e 
refazer projetos, apesar da ausência. É possível aceitar a morte? 
Talvez não seja uma questão de aceitação, mas sim, nenhuma 
outra possibilidade que não seja assumir a falta do outro. O estágio 
de aceitação é o momento de constatação que a morte e a falta 
são verdades irreversíveis. É preciso descobrir como proceder. 
Para Keller (2020) há um controle nesse estágio uma vez que o 
indivíduo enlutado pode decidir como será sua vida dali em diante. 
Importantíssimo lembrar que esses estágios acontecem “juntos e 
misturados”, não existe uma ordem ou um tempo definido para cada um 
deles. Nem todas as pessoas enlutadas passam por todos os estágios.

 Também não existe um período de tempo estipulado como “normal” para o luto. 
Cada pessoa, de acordo com seu vínculo com quem ou aquilo que foi perdido, necessita 
de seu tempo interno para elaborar a própria perda. Muitas pessoas pensam que o luto 
normal dura um ou dois anos, o que não é verdade, pode ir além. No primeiro ano 
após a morte de um ente querido, todos os eventos ou fases são uma novidade difícil 
de ser enfrentada: Natal, aniversários e datas especiais para a pessoa enlutada ligadas 
àquela falecida tornam-se momentos desconhecidos e, até mesmo, assustadores. 
Ao completar um ano da morte, apenas se fecha esse ciclo de datas já vividas sem a 
pessoa, as próximas não serão mais tão assustadoras. Não significa necessariamente 
que diminui a dor, ou o fim do processo de luto.
 Completar um ano da morte também é muito dolorido. O indivíduo enlutado 
quer muito segurar o último dia que esteve com o ente querido que morreu e, a cada 
dia que passa, fica mais distante desse último momento. Um ano significa que, mesmo 
parecendo que foi ontem, já faz muito tempo que a morte ocorreu e há a tomada de 
consciência de que o “último dia” ficará cada vez mais longe. O aniversário de um ano 
costuma resgatar os mesmos sentimentos do dia da morte, por isso a importância de 
rituais fechando esse ciclo.
 Considera-se o término do processo de luto quando a pessoa enlutada aprende 
a viver sem a pessoa que morreu.  Antes, porém, o enlutado passa do entorpecimento 
à dor profunda e se faz necessária a compreensão de que esse processo é natural, 
saudável e absolutamente necessário. A saudade aumenta, mas a pessoa volta a fazer 
planos e empreender projetos que não mais incluem quem morreu.
 Pessoas enlutadas têm necessidade de falar várias vezes, tanto de quem morreu, 
quanto como morreu. É preciso respeitar esse momento e estar sempre próximo de 
quem está entrando em contato com a perda. 

Reações Esperadas

 Cada indivíduo tem sua forma de enfrentar o luto. Abaixo consideramos algumas 
das possíveis reações. 

Emocionais:
• Pesar, tristeza, medo, raiva, culpa, compaixão, revolta, angústia.
• Falta de vontade e de energia para fazer qualquer coisa, mesmo 
básicas como tomar banho e pentear o cabelo.
• Crises de choro, não controlar as lágrimas.
• Sentir-se anestesiado, com sensação de que não é verdade, estar 
sonhando. 
• Sentir raiva e buscar um culpado.
• Manter a pessoa viva, imaginar que conversa com ela, desejo de 
trazer de volta;
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• Sentimento de solidão.
• Desejo de ir junto com quem morreu;

Cognitivas:
• Atenção e concentração temporariamente prejudicados.
• Pensamentos recorrentes e intrusivos sobre a pessoa e o acidente.
• Comprometimento da memória recente.
• Procurar pela pessoa.

Comportamentais: 
• Não querer se levantar, ficar deitado ou sentado o tempo todo. 
• Não ter condições de cuidar de si, como se alimentar, medicação.
• Não ter condições de cuidar de outros (filhos, idosos, pessoas 
doentes).
• Distúrbios de sono (sono constante, insônia, pesadelos).
• Perda de apetite, ou necessidade de comer o tempo todo.
• Necessidade de falar várias vezes a mesma coisa. 
• Desejo de ficar só;

Físicas:
• Baixa imunidade.
• Sensações corporais, como aperto (buraco) no peito, fadiga, boca 
ressecada.
• Dores no corpo e de cabeça.
• Sensação de não conseguir respirar.
• Sensação de alarme.

Tipos de Luto
 Todo processo acima citado corresponde ao luto normal. Quando isso não ocorre, 
chama-se “Luto Complicado” , ou seja, luto com possibilidade de adoecimento.  São 
considerados tipos de luto complicado:

• Adiado – quando após a morte do ente querido, a pessoa continua 
agindo como se nada tivesse acontecido, ou garantindo que está tudo 
bem. A consciência da perda pode ocorrer meses ou anos após a 
morte, quando será possível que o luto se instale. Também é possível 
não haver conscientização da morte e o luto ser permanentemente 
adiado. 

• Suspenso – quando há negação da morte (afirmar que a pessoa 
sobreviveu quando essa possibilidade não existe) ou quando não 
há confirmação da morte, o que impossibilita a instalação do luto 
(desaparecimentos, falta do corpo). Nesse caso, a angústia, o medo e 
a esperança se misturam e o risco é alto para adoecimento psíquico e/
ou físico.

• Não-Autorizado – Não há uma permissão social para a experiência 
do luto, quando profissionais de saúde, familiares e amigos minimizam 
a perda e não autorizam o sofrimento. É o caso, por exemplo, de perdas 
gestacionais ou neonatais; de animais de estimação; relacionamentos 
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não reconhecidos (como amantes ou homoafetivo); pessoas privadas 
de liberdade ou preconceituosamente estigmatizadas. 

• Crônico – Quando anos após a perda, a pessoa sofre de forma
intensa e profunda, acreditando que não tem mais o direito de ser
feliz.

• Traumático – Quando a morte é abrupta e inesperada e há
dificuldade de compreensão e elaboração do fato. Pode também
abarcar algumas ou todas as categorias anteriormente citadas. Nem
toda morte traumática leva ao luto traumático. O luto traumático é
raro e com risco para suicídio e estresse pós-traumático.

OBS.: A ausência de corpo e de rituais de despedida (velório) pode 
contribuir para o luto 
complicado.

Condições que Favorecem o Luto Complicado

A resistência à mudança e a relutância em abrir mão da pessoa são as bases do 
luto. De modo geral, morte violenta, abrupta, repentina e, principalmente, de crianças 
e jovens, extrapola a condição de compreensão, representando risco para a saúde 
mental. 

Sempre que se perde alguém querido há necessidade de encontrar um sentido 
para aquela morte, para que ela possa, no mínimo, ser compreendida. Condição 
raramente encontradas em mortes trágicas. Quanto maior a violência, mais difícil se 
torna essa compreensão. 

Desastres e perdas múltiplas são capazes de minar as redes de apoio e aumentar 
a vulnerabilidade. A exposição à mídia; informações deturpadas e boatos, a devassa à 
privacidade da pessoa e sua família, a mistura de sentimentos e a falta de tempo para 
compreensão dos fatos também podem atrapalhar.

Os eventos que aumentam a sensação de vulnerabilidade e perda da confiança 
no futuro favorecem o luto complicado. Estes geram sentimento de impotência e 
de incompetência e aumentam a sensação de desamparo. O choque e a descrença 
dificultam o contato com a nova realidade e podem levar ao “entorpecimento”.

São complicadores:
• Perdas múltiplas;
• Tipo de morte e exposição à mídia, principalmente em caso de
morte estigmatizada, ou causa de vergonha;
• Segredos relativos à morte ou a sua causa.
• Grande número de pessoas envolvidas;
• Número insuficiente de cuidadores;
• Falta de suporte;
• Ausência de corpo;
• Dificuldade na condução dos rituais: velório, enterro, outros.

Rituais de Despedida
Rituais de despedida têm como objetivo marcar o fim de um ciclo. O corpo 

concretiza a morte e o velório é um ritual de despedida absolutamente necessário para 
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a instalação do processo de luto. É também, um momento de encontro entre pessoas 
que conheceram quem morreu em diferentes contextos e podem falar sobre ela e/ou 
contar situações junto da pessoa.
 O velório permite o ambiente de pesar, o choro, o lamento, a lástima, homenagens; 
autoriza as mais variadas expressões de dor, sofrimento e despedida. A rapidez na 
condução desse ritual ou a falta dele torna mais difícil a condução do luto. 
 Em acidentes aéreos, a urna lacrada, a falta de corpo, a exposição das vítimas e 
familiares e a mídia, costumam invadir a privacidade daqueles que sofrem e podem 
inibir a expressão dos sentimentos.
 O velório, enterro ou a cremação estabelecem um lugar para encontros ou 
conversas com quem morreu, principalmente para as crianças. No túmulo ou no lugar 
onde as cinzas foram deixadas, é possível levar flores, velas ou outros presentes; ou 
mesmo, estar lá apenas para lamentar, chorar, refletir e até ficar em silêncio. Consola 
muito saber onde estão os nossos mortos.
 Desde que a morte seja certa – mesmo que não haja corpo – há necessidade 
de um ritual de despedida para o encontro entre familiares e amigos, de preferência 
com uma urna mortuária (que representa a morte) e uma foto atual de quem morreu. 
Importante que na urna, na falta de um corpo, se coloque algum objeto significativo 
que represente a pessoa falecida. Assim, as pessoas poderão despedir-se, lamentar e 
falar a respeito, mesmo que não consigam compreender.
 Em tempos de pandemia, quando os rituais são rápidos e com poucas pessoas, ou 
proibidos, orienta-se que familiares e amigos organizem rituais diversos para marcar a 
vida e a morte do ente querido. É possível utilizar as redes sociais, ou encontros virtuais, 
disponibilizar fotos e filmes e falar sobre a pessoa que morreu. Fazer homenagens e 
despedidas. 

Crianças
 Crianças têm direito a verdade, a própria história, a esclarecimentos e às 
despedidas. Contar a verdade, a participação no evento e durante os rituais é de extrema 
importância para o luto saudável da criança. Evite termos como “foi para o céu”, “virou 
estrelinha”, “descansou”, isso pode causar confusão e não ajuda no enfrentamento da 
realidade.
 A notícia deve ser dada por alguém que ela conheça e confie. Ela deve ser informada 
que aquela pessoa morreu e não voltará a ver, ouvir ou estar com ela, mas que pode se 
despedir (explicar como e onde serão os rituais) e levar qualquer coisa que ela queira, 
como bilhetes, desenhos, cartas, brinquedos, peças de roupa ou outro, para o ente 
querido que faleceu. Toda criança, em qualquer idade (desde o ventre) pode participar 
dos ritos funerários. Participar de todo processo permite melhor compreensão dos 
fatos e melhor elaboração do luto. 
 A criança sofre tanto quanto o adulto, a diferença é que ela tem o recurso da 
fantasia para tirá-la da dor em vários momentos. Porém, ela precisa saber que alguém 
cuida e se importa com ela para sentir-se segura.
Quando a criança não participa do processo de despedida e não é informada da morte, 
ela acredita que foi abandonada e, certamente, por algo que ela fez. Portanto, ela se 
sente culpada pelo desaparecimento daquela pessoa.

Como lidar
 
• Não abandone uma pessoa enlutada. Ligue, visite, converse, 
pergunte e, acima de tudo, ouça.
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• Observe se a pessoa está hidratada e alimentada. Ofereça caldos 
quentes e mornos, como chás, sopas, cremes. Isso aconchega e dá 
uma sensação agradável de ser cuidado.
• Fale mais baixo, tenha paciência.
• Não tente tirar o sofrimento a qualquer custo. Ele ainda vai durar 
muito tempo.
• Ofereça e facilite o acesso aos pertences da pessoa falecida, 
como roupas, objetos, fotos, filmes. Só quem está enlutado sabe a 
importância disso.
• Ajude nas atividades práticas e administrativas, como levar e 
buscar documentos, supermercado.
• Se proponha a caminhar com a pessoa ou acompanhar em idas e 
vindas.
• Se referir à pessoa falecida pelo nome.
• Passar informações de forma clara e quantas vezes for preciso.
• Não faça perguntas especulativas, ou curiosas.

Cuidados

 Em casos de mortes trágicas, o acompanhamento psicológico é recomendado 
desde o momento da notícia. À princípio, para que parentes e amigos se sintam 
acolhidos e cuidados em sua dor. Com o tempo, o acompanhamento psicológico se faz 
necessário na reorganização do novo cotidiano e reinserção à vida, que será diferente.
A maioria dos enlutados, após muito sofrimento, ficará bem, embora isso pareça 
impossível no início. Alguns não aceitarão a proposta do acompanhamento psicológico. 

 Importante não esquecer que muitas vezes não é preciso fazer 
nada, basta estar junto!

Um subproduto infeliz do movimento de autoajuda é que somos 
a primeira geração a ter sentimentos sobre nossos sentimentos. 
Dizemos a nós mesmos coisas como: sinto-me triste, mas não 
devo sentir isso; outras pessoas estão piores. Nós podemos – 
devemos – parar no primeiro sentimento. Eu me sinto triste. Deixe-
me ir por cinco minutos para me sentir triste. Seu trabalho é sentir 
tristeza, medo e raiva, independente do que os outros sentem. 
Lutar não ajuda porque seu corpo está produzindo a sensação. 
Se permitirmos que os sentimentos aconteçam, eles acontecerão 
de maneira ordenada, e isso nos capacitará. Então não somos 
vítimas. De uma maneira ordenada? Sim. Às vezes, tentamos não 
sentir o que estamos sentindo, porque temos essa imagem de um 
“bando de sentimentos”. Se eu me sentir triste e deixar isso entrar, 
isso nunca desaparecerá. O bando de sentimentos ruins vai me 
invadir. A verdade é um sentimento que se move através de nós. 
Nós sentimos e vai e depois vamos para o próximo sentimento. 
Não há algo externo que vai nos pegar. É absurdo pensar que 
não devemos sentir o luto agora. Permita-se viver o luto e siga em 

frente. ” (Kessler, 2020)
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Anexo – Guia prático

 
Aprendendo a lidar com as 
perdas

Daniela Selingardi
Viviane Almeida

 Ao entendermos que o luto é um processo natural das perdas (de pessoas, de 
coisas, de ideias), fica a pergunta: o que fazer com ele? O luto é um processo que evoca 
inúmeros sentimentos que vão surgindo na medida em que a pessoa que perdeu entra 
em contato com alguma mudança trazida pela perda. A dor fica sempre ressurgindo a 
despeito da nossa decisão ou vontade. Tudo é gatilho para ela.
 Não conseguimos evitar ou controlar os sentimentos. Não lidamos com eles 
racionalizando e sim tentando entendê-los, para que, aos poucos, com compreensão, 
eles desapareçam. Todos nós já experimentamos isso, ou seja, não é suficiente entender 
racionalmente um evento para os sentimentos irem embora. Por exemplo: Podemos 
entender que nosso(a) companheiro(a) conseguiu um trabalho melhor, em uma outra 
cidade em um bairro maravilhoso com uma casa dos sonhos e, ainda assim, sofrer pela 
perda da casa anterior. 

 Sabe quando entramos em um lugar escuro 
e procuramos onde acender a luz? Muitas 

vezes é assim que podemos nos sentir quando 
vivenciamos uma perda. 

O que, então, podemos fazer com esses 
sentimentos para conseguir seguir adiante mesmo 

estando em processo de luto? 
 A maneira mais eficaz para lidar com os sentimentos é identificando e acolhendo, 
confortando e expressando: 
 

Acolher: ao contrário de ignorar ou se esquivar dos sentimentos, 
se ocupando demasiadamente ou fingindo que eles não existem, é 
possível reconhecê-los, identificá-los e aceitá-los, da forma como 

eles aparecem (sem julgamentos). 

Confortar: sabe quando a gente abraça alguém que a gente ama 
muito e quer que essa pessoa sinta o nosso afeto dentro daquele 

abraço? Já sentiu o seu coração aquecido quando alguém lhe 
ofereceu uma bebida quente, um colo ou um carinho, quando você 

não estava bem? Pois é, isso é confortar os sentimentos.

Expressar: a expressão dos sentimentos pode ocorrer em forma de 
choro, de grito, de uma conversa ou ela pode ser uma escolha de 
ficar deitado, de correr, de desenhar, de dançar... Os sentimentos 

podem ser expressados da maneira como o seu corpo pedir e 
respeitando a segurança e os limites de si e das outras pessoas. 

© 2020 Associação pela Saúde Emocional de Crianças www.movimentosaberlidar.org.br | @movimentosaberlidar



Por que falar sobre esse assunto na escola?
 Ao longo do tempo nos deparamos com inúmeras histórias e relatos de educadores 
que ajudam a desmistificar a ideia de que falar sobre perda ou sobre a morte vai causar 
sofrimento na criança ou jovem.
 Em situações de mudanças e perdas, vários sentimentos podem ser vivenciados. 
Falar sobre o assunto em um ambiente seguro, com alguém de confiança que acolha 
o relato, ajuda a organizar os pensamentos e os sentimentos. Essa ação ainda oferece 
a chance de quebrar o silêncio construído pela justificativa de que “não devemos” falar 
sobre tristeza e perdas . 
 Esses benefícios são percebidos em relatos compartilhados por educadores com 
a equipe da ASEC. 

 “Um professor contou que após dar espaço de fala sobre o tema da morte, 
um menino de 7 anos que era distante dos colegas, compartilhou  que sua 
mãe havia morrido há 4 anos e com isso teve a oportunidade de receber o 
acolhimento e palavras afetuosas de todos da sala. Após falar desta experiência, 
o professor notou que o garoto começou a ser mais próximo, colaborativo e 
engajado em suas atividades e relacionamentos com as pessoas na escola”.
	 Ao	 serem	 capacitados	 sobre	 o	 tema,	 os	 profissionais	 também	 relatam	
sobre o sentimento de superação, por se perceberem abertos para falar sobre 
perdas com as crianças.

“Nunca poderia imaginar que faria esse tipo de trabalho com meus alunos. As 
pessoas de minha família se emocionaram, valorizando esta ação”.

“Não achei que conseguia, mas, eu venci essa barreira – de trabalhar essa 
questão delicada com pequenos.”

 É comum que os educadores se preocupem, de maneira legítima, sobre os 
recursos que possuem para lidar com um relato difícil de um estudante em sala de aula, 
principalmente se esse relato for feito abertamente diante da turma. Por isso, seguem 
algumas orientações úteis em situações como essa:

• Dar oportunidades para as crianças compartilharem pensamentos 
e sentimentos – Por exemplo, perguntando: Vamos ouvir o(a) colega 
dizer como ele(a) está se sentindo? 
• Estimular a empatia entre as crianças, com o foco nas necessidades 
dos outros, oferecendo ajuda ao invés de impor.
• Não deixar de cuidar de si mesmo(a) e das suas próprias 
necessidades.
• Em relatos delicados, dar apoio às crianças, oferecendo ajuda, sem 
julgar ou querer resolver a situação no momento da aula. Em casos 
mais graves é necessário acionar a coordenação para agir junto aos 
órgãos de proteção à criança.
• Focar nas emoções e seus efeitos – Pode-se fazer perguntas sobre 
como lidar com os sentimentos, ao contrário de focar no problema. Por 
exemplo, perguntando: O que você pode fazer para se sentir melhor? 

Essa pergunta realizada com frequência, desenvolve a habilidade de autopercepção e 
autocuidado.
 

© 2020 Associação pela Saúde Emocional de Crianças www.movimentosaberlidar.org.br | @movimentosaberlidar



Sugestões sobre o que fazer
Quando EU estiver vivendo um processo de luto

1° Observe e identifique seus sentimentos

Perceba seu corpo, observe se há alguma sensação (como um aperto no estômago, nó 
na garganta, insônia, uma agitação, etc) e perceba se essa sensação física tem o nome 
de algum sentimento. Veja essa pequena lista com o nome de alguns sentimentos que 
podem ajudar você a se familiarizar:
 

-pesar                                                                 -revolta
-tristeza                                                             -angústia
-medo                                                                -ansiedade
-raiva                                                                  -solidão
-culpa                                                                 -abandono
-compaixão                                                       -rejeição

 

2° Depois de se observar e dar nome aos seus sentimentos, busque 
encontrar uma forma de confortá-los. Que tal fazer um exercício para 
ver como você lida com os sentimentos de perda? 

• Escreva no papel: Qual sentimento você percebe que esteve mais 
presente no dia de hoje?
• Em qual momento do seu dia ele começou?
• Esse momento tem relação com alguma perda? (de uma pessoa 
ou de outro ser, de uma coisa ou de um plano ou ideia?)
• O que você fez para lidar com o sentimento?

Quando OUTRAS PESSOAS estão vivendo um 
processo de luto

- Você pode fazer a atividade de “apertar para sair a ocitocina”: Quando 
alguém ou um grupo de crianças ou pessoas estiverem tristes ou 
chateadas, elas podem se aproximar e dar um grande abraço, coletivo 
ou em duplas, de no mínimo 30 segundos de duração, para liberar 
ocitocina, que é o hormônio do amor e do bem-estar.

- “Remexe que a dopamina tá lá no fundo”: Toda vez que pensamentos 
negativos tomam conta da nossa mente e começamos a nos sentir 
mal é porque a nossa atenção não está no momento presente. Dica 
de atividade: Você pode convidar um grupo ou uma pessoa que está 
se sentindo preocupada para pular, no mesmo lugar, com os braços 
para cima e depois rebolar, para o corpo liberar a dopamina que é o 
hormônio da felicidade e do prazer. 
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- Passe um tempo ao lado da pessoa que está em luto. Dica de
atividade:

1- “O que tem ai dentro?” Você pergunta e o outro responde a
primeira coisa que vier a cabeça.
2- Fique ao lado mesmo sem dizer nada.

- “Não deu pra dizer tchau”: Nessa proposta podemos ver fotos,
escrever uma mensagem ou carta, conversar com alguém com quem
é possível compartilhar as boas lembranças.

- “Ancorar”: Para terminar, depois de um desses exercícios, sente-se
e perceba a sua respiração fl uir por todo seu corpo, perceba-o por
partes e depois por inteiro, como se ele todo respirasse. Suas células,

agora mais leves, irão agradecer.

Por fi m, é na nossa própria companhia amorosa e na companhia amorosa de outros, 
que se torna possível dar signifi cado ao que foi, para dar sentido ao que está por vir.
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