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Luneta das Emoções
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Este material tem como objetivo facilitar o reconhecimento de sentimentos e emoções vivencia-
dos para a busca de bem-estar e desenvolvimento pessoal. Esse exercício de autopercepção envolve 
identificar, compreender, aceitar e avaliar a experiência emocional para um maior bem-estar e 
vivência desta situação(1).

As emoções e sentimentos fazem parte do nosso cotidiano. O reconhecimento de sentimentos e 
emoções nos auxilia no enfrentamento de situações difíceis e na atenção plena aos bons momentos. 

Como utilizar a Luneta das Emoções?

Uma luneta é utilizada para a visualização de algo que está distante de nós, possibilitando que 
possamos reconhecê-lo de modo mais claro. Ao pensar em nossos sentimentos e emoções, muitas 
vezes não temos clareza sobre o que estamos vivenciando e sentindo, e por isso, a Luneta das Emo-
ções pode auxiliar nesta identificação e reconhecimento. Para ajudá-lo, elencamos alguns sentimen-
tos comuns vivenciados durante momentos de pandemia e desastre. Pode ser necessário recordar 
sensações que foram despertadas nestas situações:

  

Ansiedade: antecipação de ameaças futuras(2). 

Desesperança: quando você não acredita que a situação pode melhorar ou que alguém pode 
lhe ajudar ou você mesmo se ajudar. 

Frustração: sensação que ocorre quando uma necessidade não é atendida(3).

Medo: objetiva antecipar o dano físico ou psicológico(4).

Raiva: surge de situações nas quais a pessoa se sente restringida, privada(4).

Tristeza: ainda considerada uma emoção negativa, surge de situações de fracasso ou separação(4). 

 
Agora que você recordou um pouco sobre essas questões, poderá utilizar sua 
própria luneta para reconhecer e compreender mais sobre as emoções. 

1) Identifique seus sentimentos: Olhe para você mesmo, no seu tempo, e assim, como se 
estivesse utilizando uma luneta, procure e questione-se sobre o que você tem sentido, o que tem 
desencadeado os sentimentos vivenciados por você neste momento difícil. Pode ser que visualizar 
isso de forma clara não seja tão fácil de início, por isso, não deixe de utilizar a luneta como ferra-
menta de auxílio nesse processo(1).:

•  “O que tenho sentindo?”

•  “Houve alguma situação que despertou esse sentimento ou emoção?”
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 2) Sentir e Refletir: Depois de identificar seus sentimentos, é necessário que você se permita 
sentir as emoções relacionadas a eles, dessa forma você poderá refletir sobre isso. Todos os senti-
mentos são importantes, mesmo aqueles que consideramos menos agradáveis podem sinalizar algo 
importante para nós. 

• Todos os sentimentos são importantes para a sua regulação emocional relacionada à situa-
ção vivenciada. Dessa forma, é importante aceitar e sentir os sentimentos, sem julgamen-
tos, para compreender e refletir sobre formas de enfrentamento.

3) Ações para o enfrentamento: A luneta pode ajudar você a olhar ainda mais longe. Rea-
lize ações que contribuam para que possa lidar com o(s) sentimento(s) identificado(s) e sentido(s), 
e lembre-se de adequá-los de acordo com o contexto e a necessidade:

• Identificar meus sentimentos e entender a importância deles; 

• Conversar com alguém sobre meus sentimentos (familiar, amigo, profissional da saúde ou 
grupo de apoio);

• Expressar meus sentimentos de outras formas e por meio de atividades que me fazem bem;

• Sempre que necessário, buscar maneiras de compreender o que tenho sentido e os moti-
vos ligados a isso.

Neste material, você encontrará (em outros capítulos) estratégias variadas que podem ajudar 
neste processo, como o Plano de Gestão de Crises, Resolução de Problemas, entre outras. 

4) Hora da ação: Dar importância aos sentimentos é algo muito importante. Identificar, sen-
tir, refletir e promover ações para lidar com o que você sente é um exercício constante. Agora é o 
momento de colocar em prática as ações definidas e possibilitar sentir de forma mais consciente. 
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