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O LUTO 

Reacções e sentimentos do Adolescente 
 

As reacções de luto do adolescente são semelhantes às 
dos adultos, no entanto, devemos dar especial atenção 
ao seguinte: 
 
1 - Raiva: é um sentimento agressivo gerado pela perda 
do ente querido ou por outras perdas; é uma forma de 
enfrentar e compreender a terrível realidade do que 
aconteceu e reflecte o medo de não continuar a ter a 
pessoa por perto; por exemplo: não ter os mesmos re-
cursos económicos que tinha quando o pai era vivo. 
Essa raiva pode ser dirigida contra si próprio, contra os 
outros ou direccionada para a própria pessoa que mor-
reu. 
 
2 - Culpa e auto-punição: o adolescente é particular-
mente vulnerável ao sentimento de culpa; por exemplo: 
quando um pai morre o adolescente pode considerar que 
a causa de morte pode ter tido origem nas diferenças e/
ou discussões que ele tinha com o pai, o que revela não 
ter sido bom filho - ainda que, racionalmente, seja bas-
tante comum que durante a adolescência haja diferenças 
entre as figuras paternais e os filhos.  
 
Podem ainda ocorrer manifestações de culpa acerca da 
morte de um irmão com quem a relação era caracteriza-
da por ciúme e confrontos. O sentimento de culpa pode 
escalar em especial com mortes derivadas de doenças 
prolongadas e cuidados prestados ao doente (o adoles-
cente pode sentir que não esteve presente com a fre-
quência que devia ou não ter cuidado o suficiente).  
 
3 - Ideação Suicida: pode ser resultado das emoções 
associadas a desvalorização e perda de controlo de si 
mesmo. Os adolescentes podem estar confusos e bara-
lhar a verdade dos factos com a intensidade com que 
sentem as emoções. Sentem-se frequentemente incom-
preendidos pelos outros e passam a acreditar que as 
pessoas, de forma geral, não são bons amigos ou cole-
gas.  
 
4 - Revolta: É um sentimento contraditório que se re-
flecte na acção do adolescente em oposição ao que ele 
efectivamente quer ou deseja. Aparenta não ser coerente 
entre o que diz e o que faz quando, frequentemente, 
quer ser protector com sua família e autoritário. 

Quando alguém que amamos morre, uma parte de nós morre e isso,  

inevitavelmente, provoca dor. 

Como ajudá-los: 
 
• Legitimar os seus sentimentos e emoções, mostrando-
lhes que não é imaturidade mas sim sentimentos de triste-
za e que não é fraqueza ter medo ou chorar (até é normal) 
 
• Explicar e esclarecer que a sensação de estranheza é 
normal neste processo. 
 
• Proporcionar-lhes o maior apoio possível durante a sua 
dor. 
 
• Validar que as pessoas têm maneiras diferentes de rea-
gir à perda. 
 
• Reconhecer que o seu sofrimento tem um ritmo diferen-
te do dos outros. 
 
• Incentivar a ler livros de procura existencial, para poder 
identificar as suas questões e promover a sua paz interior. 
 
• Ser honesto nas explicações sobre o que aconteceu. 
 
• Respeitar a sua decisão de participar ou não no funeral, 
rituais e mudanças que surgem como consequência da 
perda. 
 
• Deixar ter os seus momentos sozinho e promover espa-
ços onde ele possa estar com seus colegas e amigos.  
 
 

 

 

O Luto em adolescentes 
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O LUTO em adolescentes 
 

Na fase da adolescência, a pessoa encontra-se num 
período de transição entre a infância e a idade adulta; 
se, por comparação com a infância, a pessoa tem agora 
mais consciência do que está a acontecer, por outro 
lado, na maioria dos casos, o jovem ainda não tem a 
maturidade emocional necessária para lidar eficazmen-
te o sentimento de perda ou com a morte. Isto é, o ado-
lescente ainda não sabe adequar as suas acções e reac-
ções a esse sentimento tal como pode não possuir ainda 
a consciência de que é que é esperado dele numa cir-
cunstância destas. 
 

Alguns exemplos de perda que podem alterar o ritmo 
de vida do jovem: A perda de uma amizade ou de um 
relacionamento, o ser expulso da sala de aula, a mu-
dança de área de residência, a separação dos pais e/ou a 
morte de um ente querido, a morte de um animal de 
estimação. 
 

Para o jovem, o conceito de morte encerra o factor sur-
presa por acontecer de forma repentina e inesperada e é 
algo com o qual ainda não teve que lidar de perto, nem 
seu contexto habitual. A forma como a morte é proces-
sada na vida real é substancialmente diferente do con-
ceito de morte no contexto lúdico - - até atingir a ado-
lescência há a forte possibilidade de já ter participado 
em jogos de computador ou consola nos quais as perso-
nagens morrem e renascem, não se concretizando um 
desaparecimento definitivo.  
 

Quando a morte ocorre o adolescente pode sentir a 
necessidade de colocar questões sobre o assunto. O 
adolescente pode perguntar repetidamente o que é que 
existe após a morte, qual a razão de ser da morte e pro-

curar saber as razões es-
pirituais/religiosas para a 
morte. Nomeadamente 
acerca da existência de 
uma entidade superior e 
misericordiosa que nos 
transcende e decide o 
nosso destino.  
 

 

 

O luto é o processo de adaptação que restaura o equilíbrio pessoal e familiar interrompido com a morte de um ente querido.  

De salientar que a adolescência é também caracterizada 
pela necessidade e esforço do adolescente em ser cada vez 
mais independente dos pais. Esta necessidade pode gerar 
conflitos e problemas de relacionamento. Os adolescentes 
passam necessariamente por um período de desvalorização 
da sua família sendo esta desvalorização uma forma nor-
mal, embora difícil, de lidar com a situação. 
 
A morte do pai, da mãe ou de um membro da família ou a 
perda de uma amizade pode produzir um vazio que, gradu-
almente leva a fissuras na estrutura familiar e pode levar 
ao aparente desmoronamento do núcleo mais próximo do 
adolescente. Cada membro da família está imerso no seu 
próprio sentimento de perda e expressa-o de forma diferen-
te.  
 

Nesta fase, o adolescente pode torna-se inseguro, instável e 
muitas vezes, rebelde.  
 

A título de exemplo: se o pai morre o adolescente pode 
sentir um grande fardo se, de forma constante, lhe disse-
rem “agora és o homem da casa”. Como consequência, o 
adolescente vai tentar demonstrar força e valor ao mesmo 
tempo que reprime as suas emoções, agindo como se nada 
tivesse acontecido. Pode aparentar que se comportou bem, 
adequado às circunstâncias mas não deixa de sofrer uma 
profunda angústia. 
 

O adolescente pode sentir-se de alguma forma pressionado 
a comportar-se de forma adulta e madura e a tentar cons-
tantemente estar a altura das expectativas. É possível que, 
como consequência, ele não se sinta capaz de sobreviver 
na sua própria dor.  
 

Pede-se geralmente aos adolescentes para serem fortes. E 
por essa razão é frequente que o adolescente não partilhe 
as suas intensas emoções de sofrimento com ninguém.  
 

Estes conflitos podem ter como resultado o adiamento da 
vivência da dor. O adolescente pode sentir muita raiva, 
medo e desamparo e podem mesmo surgir questões exis-
tenciais como, por exemplo, a necessidade de compreender 
porque é morremos e para quê vive (o sentido da vida). 
 
O adolescente que sofre uma perda bastante significativa 
na sua vida pode sofrer um profundo conflito interno e 
pode experienciar grande ambivalência. 
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O adolescente que sofre uma perda bastante s 
Embora exteriormente já se assemelhe a um adulto, a 
maturidade emocional nem sempre acompanha a 
evolução do seu corpo. E por isso pode precisar de 
apoio emocional para ultrapassar o doloroso e difícil 
processo do luto. 
 

Como referimos anteriormente, é frequente o 
adolescente sentir-se responsável por cuidar e ajudar o 
resto da família. Em especial se isso implicar a 
sobrevivência dos pais ou irmãos mais novos.  
 

Pode procurar algum suporte nos amigos mas é 
importante sublinhar que quando se trata de casos de 
morte, os amigos podem sentir-se impotentes e 
facilmente ignorar a situação. A excepção são os 
amigos que já tenham vivido uma situação 
semelhante.  
 

Numa tentativa de iludir a realidade, os adolescentes 
podem desenvolver alguns comportamentos de 
excesso, falta de interesse nos estudos, mau 
comportamento, etc..  

Se não houver uma 
orientação ou apoio 
adequados, a pressão 
pode levá-los a consumir 
álcool e drogas. Essa 
postura menos positiva 
não passa de uma 
tentativa desesperada de 
chamar a atenção dos 
entes queridos. 

 

Com o passar do tempo, o adolescente pode vir a 
perceber que essa postura não tem apaziguado o seu 
sofrimento e o resultado pode levar ao sentimento de 
melancolia e tristezas, sentimentos estes que não 
experienciou no início do processo de luto. Este estado 
permanente pode levar a um processo de recuperação 
longo e difícil. 
 

Nestas situações apenas com paciência, compreensão, 
sinceridade e abertura ao diálogo é possível prestar 
apoio. 
 


