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Lidando com a tristeza 
 

Neste momento em que o período da pandemia está se prolongando e que ainda existem muitas 
incertezas sobre o futuro, um dos sentimentos que mais afeta as pessoas é a tristeza. Neste 
boletim falaremos um pouco sobre esse sentimento. 

Ainda parece um tanto distante a possibilidade de retomarmos a vida como era antes, talvez 
nem mesmo seja possível que as coisas voltem a ser exatamente como eram. 

É possível que ainda tenhamos que viver, agora e no futuro, com uma realidade 
diferente daquela que estávamos acostumados. Tanto em relação ao trabalho, aos 
estudos, ao convívio social e ainda muitos outros aspectos das nossas vidas. 

Muitas vezes, encarar isso e compreender que as coisas, necessariamente, serão diferentes e 
que muito do que havíamos planejado terá de ser modificado, pode fazer com que nos sintamos 
tristes e sem esperanças quanto a este futuro incerto. 

Essa incerteza e, também, outros fatores como a saudade e a impossibilidade de ter contato 
mais frequente com pessoas queridas contribuem para que algumas pessoas tenham um olhar 
mais negativo sobre a vida em geral, e sobre si mesmas. 

Esse sentimento é a tristeza, que é uma forma que nós encontramos de manifestar a 
insatisfação com este atual momento e que pode afetar bastante a realização das 
atividades diárias, provocando desânimo, falta de vontade de fazer as coisas. 

Como já falamos em outros boletins é importante entender que isso faz parte também deste 
momento e, além disso, você não está sozinho. Esse sentimento é compartilhado por 
muitas pessoas. Algumas de forma mais frequente, outras nem tanto. Mas, em algum 

momento, a grande maioria irá se sentir triste com este momento tão excepcional 
de nossas vidas. 

Um aspecto essencial para lidar com esse sentimento é, em primeiro lugar, se 
permitir sentir-se triste. Essa é uma das emoções humanas mais básicas e que 

 



 

 

surge realmente diante de momentos difíceis. Então, não há nada de errado em se sentir 
assim em alguns momentos. Isso não quer dizer que sempre será assim. 

Embora as vezes possa parecer difícil enxergar um futuro promissor, é importante manter a 
esperança de que as coisas voltarão a ser melhores. Talvez não iguais, mas certamente haverá 
um futuro melhor. Não existe uma situação negativa que dure para sempre. 

Frente aos momentos de desânimo, além de se permitir sentir, é importante também buscar 
formas de superá-los. Procure retomar objetivos e projetos de vida que lhe 
interessavam antes desse momento de quarentena e veja o que é possível fazer com 
eles neste momento, ainda que com limitações e ajustes. Estabeleça algumas objetivos e 
metas que possa cumprir neste momento, isso pode lhe ajudar a superar o sentimento de 
impotência que muitas vezes vem junto com a tristeza. 

Também pode auxiliar nestes momentos de tristeza buscar realizar atividades que lhe deem 
prazer. O que você gosta de fazer? O que lhe faz bem? Este é um momento para olhar para si 
e (re) conhecer aquilo que te fez bem em outros momentos da vida, aquilo que já te 
ajudou em outras situações difíceis. 

Lembre-se que você não se resume ao que sente neste momento. Com certeza, você é muito 
mais do que está podendo ser nessas limitações atuais, por isso, não se subestime e 
entenda que é possível passar por isso, além de também poder contar sempre com a ajuda das 
pessoas queridas, como amigos, familiares ou mesmo um profissional, ainda que à distância. 

Por fim, é sempre importante destacar a contribuição da manutenção de hábitos saudáveis, 
como já falamos em boletins anteriores como questões de alimentação, de sono, de exercícios 
físicos, de produtividade. Tudo isso ajuda a cuidar de si mesmo, o que é fundamental para 
vivenciar melhor os momentos de tristeza. 

Tenha em mente que todas as dificuldades que 
passamos agora por conta do isolamento social são 
essenciais para que em breve possamos viver 
momentos melhores. 

Caso sinta necessidade de apoio ou de falar mais 
sobre seus sentimentos, procure o Setor de 
Psicologia do campus (psicologia.sje@ifmg.edu.br). 
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