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Mas... o que é o luto, quais são seus estágios e como vivenciá-lo?

Privilegiados são aqueles que não perderam amigos ou entes queridos em decorrência de
um dos capítulos mais tristes da nossa história. Em um momento em que vidas vem sendo
perdidas abruptamente, geralmente sem despedidas e sem poder vivenciar uma das etapas
que culturalmente marcam essa passagem, é importante falar um pouco sobre o luto, tão

O luto é um conjunto de reações físicas e emocionais que manifestamos diante da perda
de alguém ou algo para nós muito valioso. Trata-se de um processo transitório, doloroso,
lento e que, portanto, requer tempo para ser elaborado, tempo este que varia de pessoa

Cabe destacar que o luto não é considerado uma condição patológica. É, sim, um modo de
simbolizar a experiência da perda, que é individual. Cada um sente, reage e a vivência de
maneira singular. Contudo, apesar de individual, não se deve enfrentar o luto sozinho. É 
importante buscar uma rede afetiva e não deixar de lado o autocuidado.

presente atualmente em nossas vidas.

para pessoa.



Mas, se não é possível velar, o que fazer?

É interessante atentarmo-nos aos sentimentos despertados pelo luto, que podem ser tristeza,
raiva, culpa, desespero, perturbação, dentre outros. Devemos acolher estes sentimentos pois
eles podem nos ajudar a compreender o que foi perdido, resgatar seu valor e ressignificar o

A morte de alguém que amamos é uma experiência horrível e por isso os rituais estabelecidos
desde os primórdios da civilização fazem parte de uma tentativa de colocar ordem no caos e
elaborar o luto, uma vez que ao termos contato com o corpo, a perda se faz mais concreta.
Fazemos homenagens, preces, abraçamos, acendemos velas, de acordo com cada cultura.
Porém, o desafio agora imposto é vivenciarmos a perda e o luto sem a realização destes ritos,

Podemos criar novos rituais simbólicos, não com a intenção de substituir aqueles tradicionais. 
Mas ações relacionadas à história do vínculo existente com a pessoa perdida para legitimar o
sofrimento por essa perda podem ser interessantes. Não há uma receita de bolo para criar
estes ritos, pois é algo muito pessoal, mas, podemos escrever um texto e colocar para fora
os sentimentos e aquilo que gostaríamos de dizer à pessoa, preparar algum prato que ela
gostava, reunirmo-nos, virtualmente, com familiares e amigos para falar sobre o que ocorreu
e prestar-lhe homenagens.

vazio agora existente.

o que dificulta esse processo e nos impõe uma dor ainda maior. 

“As pessoas que morreram por Coronavírus não são a morte delas. Elas são tudo que viveram , fizeram, sentiram. 
A morte fez parte de um único dia, pois em todos os outros, houve vida”.  (Rodrigo Luz, psicólogo.)



As 5 fases do luto



1 - Negação:

A Psiquiatra Elisabeth Kubler-ross, maior autoridade no assunto,  em seu livro Sobre a morte e
o morrer de 1969 divide o luto em 5 etapas:

Quando a morte acontece, geralmente a primeira reação é negá-la. A dor é tão grande que não
conseguimos aceitar a perda. Funciona como um para-choque até que nos acostumemos com
a situação.

Um pensamento comum nesta situação é “por que isso está acontecendo comigo”?
Predomina aqui o sentimento de revolta, pois não é possível mais negar o fato.

Após o susto, no caso da descoberta de uma doença terminal, passamos a pensar na
possibilidade da ocorrência da morte e começamos a fazer promessas e a negociar
com Deus. 

2 - Raiva

3 - Barganha



4 - Depressão

A morte é compreendida e o vazio passa a se fazer presente. Entendemos que a pessoa não
vai mais voltar e os planos que tínhamos com ela precisam agora ser refeitos. Os sentimentos
mais presentes são a solidão, a saudade e a tristeza. 

O vazio é preenchido por novos sentimentos e a morte é aceita com serenidade, tornando-se
uma saudade saudável, fornecendo condições para nos organizarmos perante a vida.

5 - Aceitação

Cabe salientar que, ao contrário do que se imagina, as fases não ocorrem em uma ordem
específica. Cada indivíduo tem sua própria trajetória.  Estes estágios nos ajudam a compreender

Caso você tenha perdido alguém por essa doença, sua dor é legítima por não ter podido estar
ao lado, pela ausência da despedida e pelos abraços, tão importantes neste momento, terem
sido raros, mas lembre-se de que ele ou ela é muito mais que sua morte. Se julgar necessário,

e contextualizar o momento pelo qual estamos passando.

busque apoio profissional.



Pelo meu pai, pelos amigos e familiares de tantos alunos, docentes e colaboradores que se 
foram, sigamos no firme propósito de honrá-los e orgulhá-los. Vamos esperançar, não como 
quem simplesmente espera por um futuro melhor, mas como quem luta e faz acontecer, 
extraindo flores de pedras, citando a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu. 
Por nós e por todos eles, sempre. 

“O lo é o preço pago pelo amor” 
(Josélia Quintas, psicóloga).



conheça outros conteúdos do itpac palmas:

vacinação da covid-19 no brasil

7 dicas de organização para melhorar seus estudos

10 dicas para gerenciar a ansiedade

teste vocacional

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

@itpacpalmas

https://forms.app/form/6075a8749504365c9c5cb1c3

