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O luto no Natal
Compreender o luto

O Natal é por excelência uma época de partilha, de momentos em família e de reencontros, 
podendo ser também o momento em que as ausências se tornam mais evidentes e onde o lugar 

vazio à mesa aumenta a dor da perda.
Pela reunião da família, as ausências ganham destaque e o vazio preenche o espaço onde outrora a 

Árvore de Natal ocupava o lugar central.
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Num período de luto, nas épocas 
festivas, as luzes apagam-se e 
os risos que preenchiam a casa 
dão lugar às lágrimas.

É natural que a família se sinta mais 
atingida pela perda nesta altura do ano, 
constituindo-se estes momentos como nos-
tálgicos e de grande sofrimento, no entanto 
alguns factores podem interferir na maior 

ou menor dificuldade em aceitar a perda, 
como a idade de cada um dos membros 
familiares, incluindo o que morreu; o papel 
que a pessoa desempenhava na hierarquia 
familiar e o seu envolvimento afectivo.

Contudo, o processo de luto não se 
limita à vivência da morte de uma pes-
soa significativa, mas também a todas 
as perdas significativas que temos ao 

longo da vida. Trata-se de um processo 
natural, inerente ao nosso funcionamento 
psíquico e pode ocorrer em diversos tipos 
de perdas, incluindo:
9A morte de alguém significativo;
9O fim de um relacionamento signi-

ficativo;
9Alguém próximo que está a experienciar 

uma doença crónica ou terminal;
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9A perda de factores importantes na vida 
como o emprego, curso ou disponibilidade 
económica;
9A morte de um animal de estimação;
9Uma perda significativa na saúde ou no 

funcionamento físico e/ou psicológico.

A dor de perder alguém ou algo pode 
ser tão pungente que cada um recorre a 
diversas formas de se defender perante o 
sofrimento. Segundo Bowlby, quanto maior 
for a vinculação ao que é perdido, maior 
será o sofrimento e a dor no processo de 
luto. O factor tempo é um importante aliado 
neste processo, sendo importante que cada 
um respeite o seu próprio ritmo.

São comuns os sentimentos de tristeza, de 
raiva e de culpa, a ansiedade e o sentimento 
de solidão, a apatia e o desinteresse, o estado 
de choque e a sensação de desamparo. Pode 
existir também dificuldades de concentração 
e atenção, perda de memória, alterações de 
humor e falta de energia.

As várias fases no processo 
de luto

Existem diferentes fases no processo 
de luto. Reconhecê-las, poderá ajudá-lo 
a agir de forma diferente nesta época 
natalícia. 

Fase de choque e negação, na qual 
a pessoa pode sentir-se como desligada da 
realidade, meio atordoada e desamparada, 
imobilizada e perdida. A negação surge 
como defesa contra a dor da aceitação 
da perda;

Fase do protesto, que se caracteri-
za pelas emoções fortes, pelo sofrimento 
psicológico e pelo aumento da agitação 
física. Nesta altura, podem manifestar-se 
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O factor tempo é um 

importante aliado neste 

processo, sendo importante 

que cada um respeite o seu 

próprio ritmo

sentimentos de raiva contra si próprio, 
como expressão de auto-culpabilização ou 
contra outros significativos;

Fase do desespero, que se associa 
a momentos de apatia e depressão e que 
pode conduzir a um isolamento social e a 
um desinvestimento nas actividades diárias, 
aumentando o desinteresse, as dificuldades 
de concentração e os sintomas físicos (como 
insónias, perda de peso e de apetite, entre 
outras);

Como é que a 
psicoterapia 
pode ajudar?
A psicoterapia pode ajudá-lo a 
compreender melhor o seu luto, 
fornecendo-lhe a informação e 
apoio necessário. Neste contexto, 
pode encontrar um lugar seguro 
para viver a sua dor, ajudando-o 
a encontrar um significado 
continuado na sua vida. 
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Fase da desorganização e reorgani-
zação que permite que a pessoa aceite a 
perda, integrando a importância da pessoa 
ou algo que perdeu e do seu significado 
no dia-a-dia.

Uma nova forma de estar 
É então fulcral que faça uma auto-análise 

que lhe permita compreender em que fase 
do seu processo de luto se encontra para 
que possa responder às suas necessidades 
internas nesta quadra natalícia.

Tente não criar demasiadas pressões 
sobre si mesmo, como seja esconder a sua 
tristeza ou revolta ou tentar replicar Natais 
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passados. A verdade é que o Natal será 
diferente este ano. Tal implica que esteja 
numa fase de aceitação da sua perda, mas 
não necessariamente num momento em 
que já se encontra a reorganizar-se inter-
namente.

Admitir o seu sofrimento e luto pode 
passar por aceitar as emoções que está a 
sentir no momento presente, percebendo 
o que precisa agora e não se obrigando a 
comemorar ou a estar presente nas antigas 
tradições. Uma perda implica uma mudança 
profunda na vida e a adopção de uma nova 
forma de estar e de se adaptar a uma nova 
realidade onde a ausência impera. 

Acima de tudo, importa construir um 
novo Natal, procurando novas formas 
de viver estes momentos festivos, onde se 
integra esta ausência concomitante com 
outras pessoas que ainda estejam presentes 
na sua vida. 

Deixamos algumas sugestões
9Expresse as suas emoções e as suas 

necessidades;
9Fale com a sua família e amigos;
9Leia sobre o assunto;
9Procure ter momentos de descanso e 

de relaxamento;
9Cada pessoa reage de forma diferen-

te à perda. Não compare o que está a 
sentir ou a forma como está a reagir à 
de outras pessoas. Z


