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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo descrever e analisar as narrativas dos idosos com doença 

renal crônica sobre a experiência do envelhecimento e adoecimento, à luz da Psicologia 

Analítica. Foi escolhido o método qualitativo e utilizada a entrevista semiestruturada para 

abordar a história de vida, a experiência com o adoecimento, o tratamento hemodialítico e a 

percepção sobre o envelhecimento. A análise foi referenciada no método do processamento 

simbólico arquetípico de Eloisa Penna. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do 

Instituto de Psicologia-USP, sendo as entrevistas realizadas com sete idosos, quatro homens e 

três mulheres, com idades entre 75 e 80 anos. As unidades de significado encontradas foram: 

significado da velhice, experiência da hemodiálise como lugar de cuidado e encontros, aspectos 

simbólicos do adoecimento, experiência arquetípica com o materno e os sonhos e a jornada da 

alma. A partir dessas temáticas foi possível perceber que a experiência do adoecimento 

provocou movimentos psicológicos de rupturas, cuidado e ampliação da persona focada no 

trabalho. Para tanto, a amplificação simbólica aproximou-se do mito do Curador Ferido, Sísifo 

e da Odisseia de Ulisses, que retrata uma viagem de retorno à sua própria vida e suas 

ressignificações. Conclui-se que a doença renal é um marco na trajetória destes idosos. As 

mudanças na rotina da vida os impulsionaram para uma conexão e conscientização da ligação 

entre mente e corpo. Os participantes precisaram olhar para o processo de envelhecimento e 

adoecimento e, portanto, ressignificaram cada qual o seu modo, a essa etapa única em suas 

jornadas.  

 

Palavras-chave: Idoso. Doença Renal Crônica. Hemodiálise. Imaginário. Psicologia Analítica.



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study had the objective to describe and analyze the narrative of elderly with chronic 

kidney disease regarding their experience on aging and illness, correlating with Analytical 

Psychology. A qualitative method has been chosen, using a semi structured interview that 

approached the story of life, experience with illness, hemodialytic treatment and the perception 

of aging. The analysis was referenced by the archetypal symbolic processing method from 

Eloisa Penna. The research was approved by the Ethical Committee of Psychology Institute-

USP, and the interviews were conducted with 7 elderly, 4 men and 3 women, with ages between 

75 and 80. Units of significance found were: meaning of aging, experience of hemodialysis as 

a place of care and meetings, symbolic aspects of illness, archetypal experience with maternal 

and dreams and the journey of the soul. From those themes it was possible to notice that the 

experience of the disease has provoked psychological movements of ruptures, care and 

amplification of persona focused on work. Thus, the symbolic amplification has approached 

the myths of the Wounded Healer, Sisyphus and Ulysses Odyssey, which pictures a journey 

back to his own life and resignifications. It is concluded that kidney disease is a mark in the 

trajectory of those elderly. The changes in life’s routine propelled a connection and 

consciousness of the bond between mind and body. The participants had to look at the aging 

and illness process and, therefore, each one had resignified that unique stage in their lives. 

  

Keywords: Old man. Chronic Kidney Disease. Hemodialysis. Imaginary. Analytical 

Psychology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A minha trajetória na Psicologia da Saúde e Hospitalar me instigou sobre a realidade 

de uma pessoa com doença renal crônica. As minhas memórias foram marcadas pela imagem 

de uma mulher admitida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para realizar uma hemodiálise 

de emergência. Na ocasião, eu realizava Residência e quando entrei no box em que ela estava 

internada para atendê-la, fui capturada pelas marcas que a doença havia deixado em seu braço. 

Tratava-se de uma fístula, uma ligação entre uma artéria e uma veia necessária para o 

procedimento de punção para a hemodiálise. Nessa época comecei a entender como a função 

renal era importante, e a estudar a simbologia do rim.  

Após a finalização do programa de Residência Multiprofissional em Atenção 

Hospitalar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, ingressei na Fundação 

Pró-Renal em meados de 2015 e tive a oportunidade de aprimorar minha experiência cuidando 

de pacientes com doença renal crônica. Atuei no ambulatório com pessoas que realizavam 

tratamento conservador, ou seja, que estavam nos estágios iniciais da doença renal, e na clínica 

de hemodiálise trabalhando com os pacientes e seus familiares. Ministrei cursos de 

Psiconefrologia, recebendo alunos do Brasil todo.  

Foram cinco anos na instituição, os atendimentos traziam temas complexos que me 

inspiraram para realizar esta pesquisa. Muitos dos pacientes não sabiam que tinham problema 

renal, estavam trabalhando, passaram mal e ao serem encaminhados ao hospital descobriram 

que estavam no estágio final da doença renal, necessitando de hemodiálise. O primeiro 

momento com eles era para acolhimento, escutar suas dúvidas e, juntamente com a equipe 

multiprofissional, fornecer suporte e construir intervenções. Os temas apontavam 

principalmente para preocupações financeiras, relacionadas ao trabalho e questões familiares.  

As pessoas idosas demonstravam preocupação relacionada à sobrecarga de cuidados, 

dificuldades para realizar as atividades de vida diária, pois o tratamento é intenso, são três vezes 

na semana e a sessão de hemodiálise dura em média quatro horas. A vida é direcionada para os 

cuidados que a doença renal exige, controle de sódio, líquido, potássio, fósforo, entre outras 

coisas. A doença “conversava” com cada paciente na sua particularidade, ouvi e escrevi 

histórias de superação que podem ser lidas no Blog de Psiconefrologia1, e outras narrativas que 

falavam sobre a finitude. Nesta pluralidade que envolve as percepções do adoecimento e 

envelhecimento que nasceu a presente tese. 

 

1 http://psiconefrologia.com.br 
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INTRODUÇÃO 

 

A velhice é uma experiência acerca do tempo, as transições biológicas, psicológicas, 

sociais e espirituais demonstram ao homem que a vida tem seu próprio curso. O significado 

deste processo é subjetivo, no entanto, as influências culturais ainda condicionam um modo de 

existir no mundo. Neste percurso, a escolha desta temática evidencia a viagem interna pela 

busca dos meus significados sobre esse fenômeno. Simbolicamente, exprime os ciclos que 

foram se encerrando, o medo pelo desconhecido, a sustentação do lugar ocupado 

profissionalmente, trazendo consigo o peso da experiência e do tempo. 

O tempo e o espaço seguem seu próprio curso, transformam, ressignificam tudo aquilo 

que foi vivido. A velhice se apresenta nas qualidades da maturidade, sabedoria e estabilidade, 

e paradoxalmente, expressa-se nas características relacionadas à perda, declínios e à 

aproximação com a morte. São elementos literais aprendidos nos livros sobre o 

desenvolvimento humano, contudo, são igualmente simbólicos e assim, a velhice pode ser 

pensada em uma perspectiva imaginal, conforme o embasamento proposto pelo pós-junguiano 

James Hillman (2001).  

Outros aspectos simbólicos da imagem do velho ou também intitulado Senex foram 

descritos por Monteiro (2017) e são apresentados como: compreensão, lentidão, conhecimento, 

sabedoria, paz, e para além destes aspectos, a autora aponta para a rigidez, impotência e 

negatividade. Todos esses aspectos são condições existentes no avançar da idade, para tanto, é 

necessária uma abertura para a espontaneidade para que as características negativas não 

prevaleçam, sujeitos a uma identificação. Neste sentido, Monteiro (2017) defende uma velhice 

com suas características próprias, os idosos podem encontrar a capacidade de reencantar, 

ressignificar, renovar as experiências do dia a dia. 

Afinal, seria a velhice um cenário imaginado e estudado pelos homens jovens, e quando 

idosos o tema deixa de ser abordado, justamente pela confrontação direta com o adoecimento, 

declínio, medo e morte? Ao esquecermos dos mecanismos fisiológicos das mudanças 

corporais, quais são os desenvolvimentos psicológicos que a velhice pode proporcionar, como 

uma condição de existir no mundo, uma etapa em si, quais são as emoções presentes, reflexões, 

as imagens que podemos imaginar?   

São questionamentos ausentes de uma única resposta, atravessada pela fase da vida que 

se encontra o respondente, evidenciando assim, um fenômeno complexo e subjetivo. A velhice 

é uma etapa natural do ciclo de vida e corresponde aos indivíduos com mais de 60 anos 

(BRASIL, 2003).  Segundo os pesquisadores Papalia, Olds e Feldman (2006) existem três 
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grupos de pessoas mais velhas: os idosos jovens, os idosos velhos e os idosos mais velhos. De 

acordo com o conceito, o termo idosos jovens geralmente se refere a pessoas de 65 a 74 anos, 

os idosos velhos, de 75 a 84 anos, e os idosos mais velhos, de 85 anos ou mais. Cada fase do 

envelhecimento é singular e apresenta suas próprias necessidades, neste contexto, é essencial 

pensar em velhices para integrar essa pluralidade.  

Para ampliar a perspectiva do envelhecimento, o primeiro capítulo apresenta a 

concepção fisiológica, psicológica e social, assim como a condição do idoso no Brasil, 

reflexões sobre a aposentadoria e repercussões na saúde mental. Abordar esta temática é 

necessária no campo pós-junguiano, para que os aspectos simbólicos possam ser pensados 

dentro de um contexto social e político.  

Neste sentido, a respeito da condição neurofisiológica, os idosos podem vivenciar 

implicações psiquiátricas das modificações fisiológicas associadas ao envelhecimento como, 

por exemplo: delirium (confusão mental), doença de Alzheimer, aumento de infecções que 

também causam confusões mentais, depressão, diminuição da libido, disforia que acabam 

influenciando a qualidade de vida (CAIXETA, 2016). Atualmente a depressão tem sido a 

doença mais incapacitante, associada a alta taxa de suicídio em idosos.  

Outro tópico abordado é o entendimento da construção do papel do idoso na sociedade, 

serão citados alguns dados etnológicos das sociedades “primitivas”2 apresentadas por Beauvoir 

(2018) no livro “A Velhice”, publicado originalmente em 1970.  

O segundo capítulo descreve inicialmente acerca da doença renal crônica e o tratamento 

hemodialítico. A entrada nesta modalidade de tratamento é um momento difícil, justificada 

pela mudança de rotina, horários, alimentação e inserção de novos medicamentos. Existe uma 

série de recomendações sugeridas pelos médicos, nutricionistas e enfermeiros para que o 

paciente renal possa ter qualidade de vida em sua terapêutica. A não aderência ao tratamento 

foi retratada por Dantas, Rocha e Cruz (2020), defenderam que comportamentos e pensamentos 

de controle sobre o tratamento podem estar correlacionados com as faltas ou reduções das 

sessões, assim como, a dificuldade para flexibilizar os horários da hemodiálise. Além do mais, 

segundo os autores, muitos pacientes apresentam sintomas de mal-estar físico após as sessões, 

motivando as faltas dos pacientes renais.  

 

2 O termo sociedade primitiva é descrito pela autora originalmente em 1970, o conceito é criticado por Viveiros 

de Castro (2000), justamente pela crença de existir uma sociedade mais desenvolvida, como a capitalista moderna.  

No entanto, no decorrer do capítulo de Beauvoir o termo pode ser compreendido em grande parte como: povos 

originários. 
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O segundo capítulo, segue com o entendimento psicológico, simbólico sobre o processo 

de adoecimento e os rins. Para Ramos (1994) e Okumura, Serbena e Dóro (2020) as doenças 

manifestam condições psíquicas que precisam ser conscientizadas e integradas. As doenças 

crônicas determinam um novo modo de funcionamento que aproxima os homens da fragilidade 

que a vida humana representa. Essas enfermidades coexistem para além da vontade do eu, 

marcam os corpos, determinam um novo modo de funcionamento.  

O terceiro capítulo intitulado: Perspectivas imaginais da velhice sob a luz da psicologia 

arquetípica, aborda a compreensão imagética da velhice, cuja proposta é uma perspectiva 

arquetípica defendida principalmente por James Hillman (1981; 2001; 2008; 2010). Neste 

sentido, discutem-se características da velhice que ultrapassam as condições fisiológicas, 

psicológicas e culturais e a aborda em sua natureza imagética, buscando um aprofundamento, 

novos sentidos para o fenômeno da velhice.  

A fundamentação da pesquisa é baseada na Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung 

(1875-1961) e pós-junguianos, principalmente James Hillman. Os autores se ocupam em 

buscar uma finalidade, um sentido simbólico para o adoecimento. Neste aspecto, segundo 

Wenth (2018) é preciso buscar um aprofundamento da experiência do adoecimento, justamente 

por compreender que corpo e psique possuem funcionamento conjunto. Os sintomas podem 

traduzir aspectos psicológicos que precisam ser conscientizados resultando em novos 

movimentos psicológicos.  

A presente pesquisa utilizou o método qualitativo em que os participantes foram 

convidados a responder uma entrevista semiestruturada, contendo 05 perguntas norteadoras 

que possibilitaram narrativas sobre os processos de envelhecimento e adoecimento. Conforme 

pontuado por Domingues (2014), “o idoso se apresenta como testemunha de nossa história, isto 

é, ocupa o lugar de narrador privilegiado das transformações que ocorreram ao longo do tempo 

nas relações entre as pessoas e o mundo que as circundam” (DOMINGUES, 2014, p. 553).  

A memória dos idosos é marcada pelo tempo, rupturas, contradições que segundo 

Domingues (2014) são importantes experiências a serem transmitidas. Desse modo, Debert 

(1986) defende considerações importantes sobre o ato de narrar histórias, destacando a história 

de vida. Para Domingues (2014) o método de História Oral permite o encontro entre os idosos 

e os seus interlocutores, podendo ser considerado um método de pesquisa e intervenção que 

proporciona benefícios para o narrador e aos seus ouvintes.  

Além do mais, o método propõe que os idosos possam interpretar o passado, analisar 

as questões que permeiam o presente, tendo como base a experiência passada (DOMINGUES, 

2014). Trata-se de uma importante estratégia de resgate da memória, ressignificação, 
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elaboração simbólica das questões relatadas. Para Debert (1986, p. 156), “histórias de vidas e 

relatos orais fazem convites irrecusáveis para rever interpretações, desenvolver hipóteses e 

encaminhar novas pesquisas de forma a refinar os grandes conceitos explicativos e 

pressupostos”. 

Diante da complexidade do idoso renal crônico, o objetivo do trabalho foi descrever e 

analisar as narrativas dos idosos com doença renal sobre a experiência do envelhecimento e 

adoecimento, relacionando-a com a Psicologia Analítica. Este projeto utilizou o método do 

processamento simbólico arquetípico proposto por Penna (2005; 2009) para descrição e análise 

das narrativas.  

 Para realização do levantamento bibliográfico da pesquisa foram consultadas as bases 

de dados da Scielo, EBSCO, Bireme e Google Acadêmico no intervalo de 2010 a 2020, 

utilizando os principais descritores: idoso; hemodiálise; Psicologia Analítica. Os artigos 

relevantes utilizados somaram 10, no entanto, não contemplavam todos os principais 

descritores, abordavam apenas a hemodiálise, e a leitura da Psicologia Analítica sobre a 

velhice. Assim, para trabalhar os conceitos fundamentais, optou-se pelos livros dos autores 

junguianos e pós-junguianos.      

As bases de dados nacionais e internacionais apresentaram apenas um estudo teórico 

que associa a doença renal na perspectiva da Psicologia Analítica intitulado “O doente Renal 

crônico sob a ótica de Senex” da autora Simão, publicado em 2012. Existe um capítulo de livro 

chamado: “No envelhecer”, de Monteiro (2017), que retrata aspectos arquetípicos do velho e 

ilustra com uma análise do filme Elsa e Fred – um amor de paixão, cuja personagem idosa 

realiza hemodiálise. Neste sentido, a problemática consiste em responder: quais são os aspectos 

simbólicos que acompanham o processo de envelhecimento e adoecimento? Quais os 

significados que as pessoas atribuem para a experiência com a doença renal crônica? 

Existem contribuições a respeito do simbolismo do rim que merecem ser citadas, como 

o artigo em inglês de Diamandopoulos e Goudas nomeado “o papel do rim como símbolo 

religioso, cultural e sexual” (tradução livre) publicado em 2002 e o livro dos autores Dethlefsen 

e Dahlke, sobre o simbolismo das doenças datado de 2003. No entanto, não foram encontrados 

outros estudos, abordando o idoso com doença renal crônica e a leitura da Psicologia Analítica, 

o que indica a originalidade desta pesquisa.  

De modo geral, os estudos sobre o envelhecimento na Psicologia Analítica abordam a 

dinâmica relacional dos arquétipos Puer e Senex, ilustrados no livro de Jung (2011), Monteiro 

(2017), e principalmente em Hillman (2001; 2008). Existem aproximações com o mito de 

Cronos/Saturno em Hillman (2008), assim como no capítulo de Simão (2012). Destaca-se o 
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tema acerca do desenvolvimento psicológico e individuação representados na dissertação de 

mestrado de Leopold (2017) e no livro “A passagem do meio” do autor Hollis (2018), entre 

outros materiais citados nas referências.  

Tratam-se de apontamentos teóricos importantes para a compreensão desta população, 

apesar disso, o intuito do presente estudo foi ampliar as discussões já realizadas, contribuindo 

assim, academicamente e socialmente com o entendimento da percepção do adoecimento 

crônico e envelhecimento da pessoa idosa que realiza hemodiálise. Destacando-se 

principalmente os cenários sociais e psíquicos, enfatizando a reflexão, no viés da Psicologia 

Analítica e os desdobramentos da Psicologia Arquetípica.  

Ademais, a relevância acadêmica é atravessada pela possibilidade de ampliar a presente 

temática, associando a uma leitura simbólica das vivências que vão além do papel centrado nas 

rupturas do doente renal, buscando analisar as narrativas dos idosos sobre a experiência de 

vida, suporte familiar, papeis sociais e as associações frente ao significado da hemodiálise e 

perspectivas futuras.  

As doenças crônicas e o desenvolvimento da velhice são temas emergentes, necessitam 

de estudos, aprofundamento para instrumentalizar a sociedade, projetos, políticas públicas que 

apliquem soluções que resultem em autonomia e qualidade de vida para esta população. Com 

o aumento da expectativa de vida torna-se urgente enfatizar estudos que permitam discutir a 

problemática instaurada nessa etapa da vida, e consequentemente, reflexões e caminhos que 

possam integrar a pessoa idosa na sociedade. Deste modo, os capítulos com suas respectivas 

fundamentações teóricas serão apresentados a seguir. 
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CAPÍTULO 01. DESAFIOS DO ENVELHECER NA SOCIEDADE HIPERMODERNA 

 

A velhice é uma etapa do ciclo de vida atravessada por inúmeros desafios: físicos, 

psíquicos e sociais. As modificações de ordem fisiológica demonstram a proximidade com o  

termo criticável “melhor idade”, e consequentemente, o desejo de vivenciar ou simplesmente 

se aproximar das suas características positivas como: tranquilidade, estabilidade, 

disponibilidade para a família, lazer e viagens. O contraponto da romantização da velhice 

consiste na presença quase constante de outros aspectos como: doenças, limitações, perdas, 

dificuldades e principalmente a solidão, aspectos mencionados no próximo capítulo. 

Durante o desenvolvimento adulto as pessoas se preparam para buscar uma estabilidade 

direcionada ao campo afetivo, financeiro e familiar. São investimentos materiais e psíquicos 

para que a entrada na velhice possa ser experimentada com qualidade de vida e bem-estar. No 

entanto, tornar-se velho é um processo acompanhado de incertezas, para além das mudanças 

fisiológicas, as questões psicológicas, familiares, sociais e culturais são determinantes para 

compreensão do lugar que a pessoa idosa irá marcar na sociedade.  

A população mundial está envelhecendo, assim, torna-se necessário discutir os aspectos 

psicológicos e sociais que abrangem a velhice nas situações de adoecimento físico e mental, 

para tanto, o objetivo do presente capítulo é descrever acerca da experiência do tornar-se velho 

e levantar questões psicológicas e sociais, enfatizando o binômio saúde e doença na sociedade 

hipermoderna. Trata-se de um conceito defendido pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky, 

possibilitando uma sustentação teórica para as críticas que serão construídas.  Contemplando 

igualmente a leitura da Psicologia Analítica acerca dos aspectos simbólicos que envolvem o 

adoecimento.  

 

TORNAR-SE VELHO NA SOCIEDADE HIPERMODERNA 

 

O conceito de velhice é amplo, segundo o Estatuto do Idoso Lei nº 10.741/2003 

(BRASIL, 2003), uma pessoa idosa é aquela que tem mais de 60 anos. Desta forma, Blessmann 

(2004) defende que o início da velhice é uma definição social que se baseia nas políticas sociais 

e econômicas, expectativas de vida dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, podendo 

variar atualmente entre 60 e 65 anos.  

A maior longevidade das pessoas, associada a taxas decrescentes de fertilidade tornou-

se um desafio para aqueles que trabalham com os sistemas de saúde e assistência social. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2019) será necessário uma abordagem 
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transformadora na maneira como os sistemas de saúde e os serviços dentro deles são 

estruturados, com o intuito de garantir cuidados de alta qualidade que sejam integrados, 

acessíveis e com foco nas necessidades e nos direitos das pessoas idosas. 

A acessibilidade urbana voltada para as pessoas idosas ainda é um fator limitante, 

segundo Azevedo et al. (2022). Ainda é possível encontrar o estereótipo de uma pessoa com 

60 anos muitas vezes relacionado à deficiência, principalmente quando há dificuldades motoras 

e cognitivas. A comprovação desta percepção é o símbolo apresentado nos locais de 

atendimento, ilustrando uma pessoa idosa segurando uma bengala, curvada. Outras imagens 

pesquisadas na internet seguem este caminho visual, expondo indivíduos em cadeira de rodas, 

cabelos brancos e grisalhos, rostos com suas respectivas marcas do tempo.  

Por outro lado, o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) defende a existência de pessoas 

idosas em boas condições físicas, condizentes com as características que marcam a fase adulta, 

independentes em suas atividades de vida diária, contribuindo com tarefas dentro dos seus 

núcleos familiares. A velhice tem suas particularidades, dificuldades e desafios, principalmente 

relacionadas às políticas públicas de inclusão e cuidado com a pessoa idosa. Neste contexto, o 

Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), refere que é dever do Estado garantir à pessoa idosa a 

proteção à vida e à saúde, para que essa população tenha condições de viver com dignidade. 

Diante das questões levantadas, afinal, quais seriam os diferentes entendimentos sobre 

o tornar-se velho? As respostas apontam para uma compreensão interdisciplinar, ou seja, 

considerando as perspectivas fisiológicas, psicológicas e sociais. Na perspectiva 

neurobiológica, Caixeta (2016) defende o envelhecimento como um processo irreversível que 

ocorre durante toda a vida, do nascimento à morte, e é acompanhada pelo declínio das funções 

biológicas da maior parte dos órgãos. Dentre as alterações fisiológicas, o órgão mais impactado 

é o cérebro. Para o autor, as questões psicológicas são envoltas por uma possibilidade de 

desenvolvimento da inteligência emocional, social, consciência espiritual, experiência de vida 

e inteligência emocional. No entanto, o autor afirma que os declínios cognitivos, biológicos e 

sociais presentes nesta etapa da vida podem impactar no desenvolvimento psicológico, 

principalmente pela presença de doenças crônicas e situações que podem causar dependência.  

O estudo multicêntrico de Reich et al. (2020) revelou que as perspectivas leigas sobre 

o envelhecimento bem-sucedido reconheceram a importância da atitude positiva, 

independência e espiritualidade, além do funcionamento físico e cognitivo para pensar em uma 

velhice saudável. Os autores apontaram que os imigrantes dos Balcãs Ocidentais na Suécia, 

tinham na prática da espiritualidade um meio pelo qual podiam se sentir conectados uns aos 
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outros, sugerindo que, por meio da espiritualidade, os idosos podem aumentar o engajamento 

social. 

No campo histórico social, o tratamento aos idosos variou de época e lugar, de modo 

geral, segundo Blessmann (2004) eram sinônimos de pessoas que continham propriedade 

intelectual, exaltados, refletiam na memória, autoridade e acumulação de bens. A velhice tinha 

seu valor simbólico. Apesar disso, de acordo com a autora, “na sociedade moderna predomina 

a racionalidade e o trabalho produtivo e criativo próprio para os mais jovens, então a velhice 

passa a ser reconhecida pela decadência física e ausência de papéis sociais” (BLESSMANN, 

2004, p. 23).  

As questões sociais são igualmente exploradas pela filósofa Simone de Beauvoir (1908-

1986) no seu livro clássico “A Velhice”, originalmente publicado em 1970, cuja literatura 

demonstra-se atualizada ao pensarmos na realidade do Brasil. A autora descreveu acerca da 

ausência da função social dos idosos, citando dados etnológicos das sociedades “primitivas”. 

Beauvoir (2018) citou o grupo étnico indígena Ainos, que habitava  tradicionalmente  a  região  

norte  do  Japão  (ilha de Hokkaido), e também das ilhas Kurile e Sahkalin. Os Ainos 

apresentavam uma cultura rudimentar, viviam de pesca e caça de ursos.  A insegurança 

alimentar resultava na extensa carga de trabalho dos mais jovens, dessa forma, os idosos tinham 

pouca utilidade nesta sociedade e portanto, não compartilhavam tradições. 

No cinema essa temática foi retratada no filme Balada de Narayama, lançado em 1958 

pelo diretor Keisuke Kinoshita. A história foi baseada no romance homônimo escrito por 

Fukazawa Shichirō em 1956. Revela a realidade dos idosos nas aldeias japonesas, que ao 

completarem 70 anos eram levados para o alto de uma montanha para esperar a morte. O filme 

revela o dilema do protagonista Tatsuhei em abandonar a mãe idosa, tomado pela culpa, 

buscava adiar o momento. Em contraposição, a mulher idosa parecia resignada ao seu destino.  

Seguindo o levantamento antropológico, Beauvoir (2018) apresenta diferentes culturas 

que não consideravam a função social dos idosos.  A autora descreve acerca dos Tongas, que 

viviam na costa leste da África do Sul, cultivavam alimentos, bois e cabras. Seu folclore 

compreende dança e cantos, fazem cerâmica e escultura em madeira. Os Tongas não 

prestigiavam os idosos, não havia uma função específica para esse grupo: “raros são aqueles a 

quem os filhos manifestam alguma dedicação, no conjunto, sua condição é infeliz, e eles se 

queixam disso, quando a aldeia se desloca, abandonam os velhos” (Beauvoir, 2018, p. 55). 

Dentro desta perspectiva, outros grupos étnicos são citados pela autora, como a maioria era 

nômade, tinham dificuldades para encontrar comida, acabavam abandonando os velhos nos 

percursos, pois eram considerados fardos. Os Esquimós, segundo Beauvoir (2018), 
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apresentavam igualmente recursos de sobrevivência precários, então deixavam os idosos 

deitados na neve para esperar a morte. Os Esquimós da Groelândia matavam-se quando se 

sentiam um peso para o seu grupo. Verifica-se assim, a preocupação que essas sociedades 

tinham em envelhecer pela proximidade com as limitações, dependência e morte.   

Em contraposição, a história apresenta igualmente exemplos nos quais os mais velhos 

tinham posições importantes no grupo. Beauvoir (2018) citou os Yahgans, uma extinta 

civilização indígena que cuidavam dos idosos. Nessa cultura os velhos eram os primeiros a 

serem servidos, eles ficavam com o melhor lugar na cabana e não eram deixados sozinhos, 

assim como os filhos cuidavam deles.  Modelos próximos dessa civilização são apresentados 

pela autora, como os Jivaros, Tivs. Esses grupos étnicos se utilizavam dos conselhos e 

direcionamentos destas figuras tradicionais, como por exemplo, os tipos de comidas 

comestíveis, como descobrir águas ocultas, como preparar certos alimentos retirando as 

propriedades nocivas, são informações importantes para a continuidade da vida daquela 

civilização.  

A condição das pessoas velhas na história cultural da humanidade foi descrita 

igualmente por Blessmann (2004). A autora retrata que a China proporcionou uma condição 

privilegiada às pessoas idosas, o tempo lapidava a responsabilidade e a qualificação dos idosos, 

a sabedoria acumulada era transmitida às gerações subsequentes como um valor. No povo 

Judeu, segundo a autora, os idosos tinham um papel político na sociedade, “tanto a velhice era 

valorizada que, maltratar os pais era um crime que podia ser punido com a morte” (Blessmann, 

2004, p.68). 

Para Blessman (2004) o marco teórico no papel do idoso pode ser encontrado na 

revolução industrial, pois causou mudanças estruturais, laborais e econômicas, principalmente 

nas sociedades ocidentais. Nesse período ocorreu o surgimento da família nuclear, ocasionando 

a perda do espaço do idoso, pela ausência de produtividade. Neste contexto, as sociedades 

levantadas ilustram o lugar social que a pessoa idosa ocupava, podiam ser cultuadas como a 

memória, a sabedoria, a experiência ou igualmente desprezadas pela ausência da força física e 

trabalho. É possível inferir que os aspectos sociais, econômicos e culturais influenciam no 

processo de envelhecimento dos indivíduos na sociedade.  

Prosseguindo o entendimento acerca da velhice, Hillman (2001) apresenta uma 

proposta mais profunda e vai buscar na própria palavra o seu significado; “a palavra “old” em 

(português, “antigo” ou “velho”) é ela própria uma palavra bem antiga, que se supõe ser 

derivada de uma raiz indo-europeia que significa “nutrir” (HILLMAN, 2001, p. 71). Para o 

autor, outros idiomas também apresentam essa definição como: o gótico, norueguês e inglês 
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antigo, os quais também retratam o conceito de uma coisa antiga, nutrida e amadurecida. São 

palavras que exploram características da velhice. No dicionário de português3, encontramos o 

sinônimo de velho como ancião, antigo, primitivo e longevo. Segundo Hillman (2001) existe 

uma diferença entre antigo e velho: o primeiro reflete na valorização do tempo sobre o objeto, 

enquanto o segundo termo demonstra aspectos de inutilidade.   

A perspectiva fisiológica, geriátrica conforme apresentada por Caixeta (2016) defende 

que as pessoas se tornam idosas seguindo naturalmente as etapas do ciclo de vida, contudo, 

Hillman (2001) estabelece uma crítica: “uma ciência do envelhecimento que começa com a 

fisiologia da mudança em vez de começar com a sua importância para o indivíduo não está 

falando com a pessoa que envelhece” (HILLMAN, 2001, p. 85).  

Assim, a velhice não é simplesmente uma etapa do desenvolvimento humano, 

tampouco, uma receita que possa servir para todas as pessoas que vivenciam esse processo. Ser 

velho não é apenas uma condição fisiológica, pode ser considerada uma das características de 

existir. “Há crianças idosas com olhos idosos, cuja antiguidade mostra seu caráter distintivo e 

não que estejam perto de morrer; almas antigas, que parecem estar esperando que o tempo as 

alcance para que possam finalmente tomar posse do que é seu” (HILLMAN, 2001, p. 71). Essa 

perspectiva imaginal da velhice será abordada no capítulo 03.  

Para ampliar tais conceitos, Debert (1999) defende a substituição do termo ciclo de vida 

para: curso de vida, “a velhice não seria pensada como um momento definido pela idade 

cronológica e no qual se permanece até a morte, mas como um processo gradual em que a 

dimensão histórica e social e a biografia individual devem ser consideradas com relevância” 

(DEBERT, 1999, p. 50). Esse pensamento contrapõe perspectivas predeterminadas e 

sequenciais de mudanças que resultariam na etapa da velhice, independente da história de vida 

dos indivíduos e grupos. A autora persiste na necessidade de pensar uma heterogeneidade que 

constrói a pessoa idosa e, portanto, um processo contínuo de reconstrução pertencente à 

subjetividade de cada um.  

Assim, a velhice é permeada por uma continuidade do desenvolvimento psicológico, 

cuja perspectiva foi abordada inicialmente por Baltes (1987): “o desenvolvimento ontogenético 

é um processo que dura a vida toda, nenhum período de idade detém a supremacia na 

regulamentação da natureza do desenvolvimento” (BALTES, 1987, p. 613). Para o autor, o 

desenvolvimento ocorre ao longo da velhice, podendo ser normal, patológico, quando há 

 

3 Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa (2004). 
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presença de doenças, perdas, e ótimo ou saudável, caracterizado pela qualidade de vida, 

sentimento de bem-estar, saúde física e mental, baixo risco para doenças incapacitantes.  

A teoria da continuidade do desenvolvimento na pessoa idosa é descrita por Baltes 

(1987) como Life-Span. Desse modo, a compreensão do idoso doente, deficiente, com prejuízos 

significativos cognitivos e funcionais está relacionado a meados do século passado, segundo 

Scoralick-Lempke e Barbosa (2012). Nessa perspectiva, os autores apontam para a importância 

do investimento na educação para uma velhice saudável, por meio da oferta de atividades 

educacionais como a universidade aberta para a terceira idade. Essas atividades contribuem 

positivamente para o convívio social, cognitivo e psicológico do idoso, mantendo sua 

integração em diversos contextos.  

O envelhecimento bem-sucedido, segundo Neri e Yassuda (2004), não apresenta uma 

definição consensual, embora na velhice as perdas sejam presentes, e neste sentido, podem 

causar dependências em relação à cultura e sociedade, de forma compensatória há ganhos 

intelectuais e afetivos. Essa afirmação corrobora com a teoria do Life-Span sobre a 

continuidade do desenvolvimento psicológico e a inserção em atividades que promovam 

relacionamentos sociais e bem-estar subjetivo.   

Tornar-se velho é um processo contínuo e paradoxalmente desafiador para a sociedade 

Hipermoderna. Para localizar teoricamente as questões presentes na sociedade atual, associou-

se ao conceito de hipermodernidade do filósofo francês Gilles Lipovetsky, o autor que escreve 

acerca das características da sociedade pós-moderna.  Para Lipovetsky (2004) os atributos da 

pós-modernidade retratam uma sociedade mais diversa, mais facultativa, menos carregada de 

expectativas em relação ao futuro. Com o advento do capitalismo ocorreu uma rápida expansão 

do consumo e da comunicação em massa, enfraquecimento das normas autoritárias, instituições 

e um surto de individualismo.  

Neste contexto, tudo é vivenciado como hiper; “hipercapitalismo, hiperclasse, 

hiperpotência, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, “o que não é mais hiper?” 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 53). Uma das principais características é o individualismo. Para o 

autor, até as classes e as culturas de classe se toldam em benefício do princípio da 

individualidade autônoma, o estado recua, a religião e a família se privatizam, a sociedade de 

mercado se impõe.  

Para além destas características, Lipovetsky (2004) revela que há uma aceleração no 

ritmo das operações econômicas, bolsa de valores, uma explosão fenomenal dos volumes de 

capital em circulação pelo planeta. Dessa forma, o autor apresenta o hiperconsumismo e 
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consequentemente o seu excesso, o desejo do indivíduo é totalmente direcionado ao consumo 

desenfreado nos shopping centers e hipermercados, um hiperindividualismo distanciado.  

A justificativa da hipermodernidade é apresentada por Lipovetsky (2004) como uma 

evolução para não ser ultrapassado. Neste sentido, quando a cultura do passado não é mais 

obstáculo à modernização individualista e mercantil, surge uma nova fase da modernidade dos 

pós ao hiper. Satisfação imediata das necessidades, estimulada pela urgência dos prazeres. 

Além do mais, o desenvolvimento do capitalismo também contribuiu evidenciando a 

precarização do trabalho, onde tudo é descartável. Interesses econômicos imediatos e 

destruição do meio ambiente. Consequentemente, o capitalismo trouxe um futuro de incertezas 

e riscos, sociedades focadas no produtivismo. A febre pelas compras demonstra ser uma forma 

de compensação, uma maneira de desconsolar-se das desventuras da existência (Lipovetsky, 

2004). 

Desse modo, a sociedade hipermoderna influenciada pelo capitalismo e o produtivismo 

interferiu no investimento de tempo, energia, relações sociais dos indivíduos, tornando-se uma 

sociedade narcisista e individualista. Esse excesso produzido pela sociedade hipermoderna 

exige adaptações para a população idosa. É um tempo acelerado, por vezes, incompatível para 

aqueles que vivenciam o confronto com as marcas e os desafios que o processo do adoecimento 

carrega consigo.  

A necessidade de viver intensamente, rapidamente é discutida por Correa (2009). Para 

a autora, o tempo é uma criação humana, tornou-se um produto da sociedade capitalista, tempo 

e dinheiro ficaram interconectados. O tempo na velhice é particular, a respeito disso, Correa 

(2009) descreve um relato narrado em um grupo de pesquisa que conduziu: a idosa participante 

questiona que as pessoas mais jovens estavam passando na sua frente na fila do banco e escuta 

a seguinte afirmativa: “vocês, que são velhos e aposentados, têm mais tempo de ficar à toa, por 

isso podem esperar mais” (CORREA, 2009, p. 93).  

O significado do tempo na velhice foi igualmente discutido por Correa (2009) no 

exemplo: “uma vez perguntamos a uma senhora o que significava a palavra velhice para ela, 

sem titubear, respondeu: “É parar no tempo”, imediatamente sua colega a questionou: “mas 

será que foi o tempo que parou ou fomos nós que paramos no tempo?” (CORREA, 2009, p. 

94). No entanto, o tempo na sociedade tem seu próprio significado, assim como foi destacado 

por Lipovetsky (2004). As pessoas são atravessadas por estas características. 

Tornar-se velho é quase um sinônimo para adaptação, justamente pela hiper aceleração 

da sociedade, para reinventar-se, se por um lado, essa abertura ao novo pelos idosos pode 

contribuir com a diversidade da transmissão de experiências, por outro, parece que o velho não 
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tem seu próprio lugar no mundo hipermoderno. Deste modo, ser velho na sociedade 

hipermoderna torna-se um paradoxo na relação com o tempo, a velocidade das constantes 

mudanças não acompanha o desaceleramento, limitações que muitos idosos vivenciam.   

 

OS DESAFIOS DA VELHICE NO BRASIL 

 

Respeitando a diversidade dos aspectos que envolvem a velhice, faz-se necessário 

abordar o campo cultural que sustenta o seu desenvolvimento. Segundo dados do censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período entre 2012 a 2021 a 

porcentagem de pessoas idosas aumentou de 11,3% para 14,7% da população. Em números 

absolutos, esse dado representa um salto de 22,3 milhões para 31,2 milhões de indivíduos com 

mais de 60 anos4.  

Consequentemente, conforme descreveu Debert (1999) é importante pensar igualmente 

na tendência da população com mais de 85 anos aumentar, com isso, as famílias iriam contar 

com mais velhos do que jovens, as pessoas casadas tenderiam a ter menos filhos. A 

preocupação no estudo de Debert (1999) retrata sobre a implantação de políticas públicas para 

que a situação do idoso não se tornasse precária, e assim a responsabilidade disso não ficasse 

apenas com os filhos e parentes.  

No entanto, conforme a pesquisa de Pinheiro et al. (2019) os cuidadores são em sua 

maioria informais, ou seja, pessoas de dentro do núcleo familiar. Os autores revelaram que 

mais de 70% dos cuidadores eram sedentários, não realizavam atividade de lazer e não tinham 

qualquer auxílio psicoterápico. O apoio psicológico torna-se importante, justamente pela 

sobrecarga física e emocional que os cuidadores podem enfrentar.  

Em relação à renda dos idosos no Brasil, uma pesquisa realizada por Neri (2020) da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) indicou que a fonte de renda corresponde às aposentadorias 

da Previdência Social (59,64%), 40,78% dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e 

apenas 0,89% do Bolsa Família. Os dados são fundamentados na pesquisa nacional por amostra 

de domicílios contínua de 2019 que indicou que as aposentadorias e pensões tem participação 

na composição do rendimento médio mensal real domiciliar per capita de 20,5%. 

Os dados acima podem ser correlacionados ao estudo de Pinheiro et al. (2019). Os 

autores revelaram que os cuidadores trabalham mais de oito horas diárias e cuidam há mais de 

cinco anos. Para muitas famílias a única renda da família é oriunda da aposentadoria do idoso. 

 
4 Dados do IBGE divulgados em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 
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Esse fato pode ser justificado pela sobrecarga de trabalho moderada a severa do cuidador, que 

para Pinheiro et al. (2019) está associada ao número de tarefas realizadas no cotidiano com os 

idosos que apresentam dependência funcional para as atividades básicas da vida diária. 

Os cuidadores são impactados no seu autocuidado, segundo Cruz et al. (2018) essas 

pessoas apresentam em sua maioria problemas de saúde e fazem uso de medicamentos 

antidepressivos. Muitos não realizam acompanhamento médico, pois voltam-se 

exclusivamente para a pessoa com doença renal. Os autores destacaram que o sentimento 

presente nos cuidadores é de dever cumprido.  

Acerca dos aspectos financeiros, os idosos que recebem de 01 a 02 salários-mínimos5 

tem sua maior expressividade, contudo, não é suficiente para manter uma qualidade de vida. 

São consideradas as despesas da casa, gastos com saúde, alimentação e outras despesas 

relacionadas ao cotidiano do idoso e sobretudo do cuidador.  Quando o idoso vivencia uma 

doença crônica as despesas são maiores, e apesar do Sistema Único de Saúde fornecer o 

tratamento gratuito, existem remédios, serviços e outros recursos materiais que fornecem bem-

estar que não estão inclusos no tratamento disponibilizado. Além do mais, segundo Beauvoir 

(2018), há idosos que não podem mais trabalhar e se tornaram uma boca a mais para ser 

sustentada. Isso acontece principalmente nas famílias que dependem exclusivamente da renda 

do idoso. 

A pandemia do COVID-19 revelou um impacto financeiro nas famílias que sobrevivem 

da renda do membro familiar idoso. Segundo Camarano (2020), em 21,2% dos domicílios 

brasileiros, dependia, no mínimo, de 50% da renda dos idosos. A autora identificou que o 

desemprego em todas as idades, inflação e os cortes de salários pioraram a situação de 

dependência financeira do familiar idoso. No entanto, essa população maior de 60 anos 

apresentou a maior mortalidade da população brasileira, impactando diretamente esses 

domicílios, “chama a atenção para o fato de que o idoso é vítima duas vezes nessa pandemia: 

é quem morre mais e quem é mais afetado pelo desemprego”  (CAMARANO, 2020, p. 4175). 

Esses dados modificam a visão tradicional do idoso dependente do ponto de vista econômico.  

Anteriormente aos impactos vivenciados na pandemia do COVID-19, a população 

brasileira passou por mudanças no setor previdenciário desde 2019. A idade mínima e tempo 

de contribuição sofreram importantes alterações. No Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), para trabalhadores da iniciativa privada e de municípios sem sistema previdenciário 

próprio, entre outros, a regra geral de aposentadoria passa a exigir das mulheres, pelo menos, 

 

5 Disponível em: https://fpabramo.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Pesquisa-Idosos-II-Completa.pdf 
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62 anos de idade e 15 anos de contribuição. No caso dos homens, 65 anos de idade e 20 anos 

de contribuição6. O texto da reforma compreende outras mudanças que podem impactar 

diretamente no curso de vida dos idosos.  

De modo geral, os impactos já foram sinalizados anteriormente no estudo de Debert 

(1999) a respeito da “aposentadoria precária ou desemprego que é a condição de uma parcela 

cada vez mais expressiva dos indivíduos que estão na faixa etária anterior àquela da 

aposentadoria propriamente dita, principalmente nas empresas privadas” (DEBERT, 1999, p. 

45). Neste sentido, muitos trabalhadores próximos aos 60 anos precisarão estar mais tempo no 

mercado de trabalho para conseguir adequar a idade mínima, mais o tempo de contribuição. A 

questão para reflexão é: o mundo do trabalho está preparado para receber/manter os idosos? 

Quais são as adaptações que foram realizadas para receber esses trabalhadores? 

Continuando a crítica estabelecida em relação à situação previdenciária, o cenário atual 

evidencia igualmente cidades que possuem pouca estrutura para garantia da mobilidade dos 

idosos e do incentivo à autonomia. De modo geral, como destacado no texto, estereótipos de 

um estilo jovial de existir estão presentes inclusive nas construções e arquiteturas das cidades. 

A velhice não é pensada em suas limitações, vulnerabilidades e dificuldades. Para Beauvoir 

(2018) a história não faz menção aos idosos pobres, pois a longevidade só era possível nas 

classes mais privilegiadas, a história, assim como a literatura, radicalmente ignora a sua 

existência. 

Essas questões levantadas apontam para o horror, medo da velhice que estão presentes 

em diversos ambientes. Segundo Lasch (1983, p. 251), “um número crescente de ciências e 

pseudociências preocupa-se especificamente com o envelhecimento e a morte: a geriatria, a 

gerontologia, a tanatologia, a criônica, o imortalismo”. Para o autor, o foco de muitos 

profissionais da saúde está na qualidade de vida para aqueles indivíduos que estão mais 

próximos da morte. A medicina também realiza o investimento na manutenção do bem-estar 

biológico contribuindo com a ideologia do horror à velhice.   

O sentimento de horror também pode ser entendido, segundo Lasch (1983), como se 

fosse um medo da finitude, pois as pessoas sempre temeram a morte. O desejo de viver 

eternamente e intensamente são barrados aos sujeitos que se deparam com a deterioração do 

corpo, mente, das relações sociais, familiares, afetivas.  

A deterioração do corpo pode estar atrelada à presença de muitas doenças crônicas de 

progressão lenta e de longa duração, elas podem apresentar períodos de agudização e gerar 

 

6 Informações destacadas no site: https://www.inss.gov.br/nova-previdencia-confira-as-principais-mudancas/ 
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incapacidades. Elas são divididas em duas categorias: as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) e as Doenças Crônicas Transmissíveis (DCT). A primeira retrata problemas 

respiratórios como asma, bronquite, relacionadas ao metabolismo como diabetes, obesidade, 

doenças cardíacas, renais entre outras. As transmissíveis são infecciosas revelam a 

complexidade da AIDS, hepatites B e C, Tuberculose (BRASIL, 2013).  

A causa para o desenvolvimento de tais enfermidades é múltipla, as DCNT são 

correlacionadas, segundo Malta et al. (2020) com os seguintes fatores de risco: obesidade, 

tabagismo, atividade física, alimentação e álcool. O início da doença pode ser marcado pela 

ausência de sintomas, contribuindo com o prolongamento e cronicidade desta condição. São 

doenças que necessitam de cuidados especiais relacionados à alimentação, exercício físico, 

medicamentos, acompanhamento médico e psicológico. É importante destacar que muitas 

doenças mentais também são consideradas crônicas e precisam desses cuidados.  

As doenças crônicas aproximam as pessoas da fragilidade que a vida humana representa 

(BRASIL, 2013). Essas doenças coexistem para além da vontade do eu, marcam os corpos, 

determinam um novo modo de funcionamento. A negação da existência dessas doenças 

provoca diminuição da qualidade de vida e bem-estar, degradação do próprio corpo, muito 

anteriormente ao próprio processo do envelhecimento. Deste modo, as doenças, perdas e 

dificuldades tornam-se características banalizadas na terceira idade.  

Neste sentido, o horror à velhice, a negação das condições das doenças, questões 

relacionadas à sociedade produtivista, capitalista exercem uma influência no modo de pensar e 

do comportamento dos indivíduos. O medo de tornar-se velho é igualmente descrito por Debert 

(1999), para a autora existe uma negação do fenômeno, o desejo envolve mais a morte do que 

o processo de envelhecer.  

São construções sociais que enfatizam qualidades daquilo que é belo e estético. Uma 

sustentação teórica destacada por Lasch (1983) diz respeito à cultura narcisista. Para Lasch 

(1983) “por ter o narcisista tão poucos recursos interiores, ele olha para os outros para validar 

seu senso do eu. Precisa ser admirado por sua beleza, encanto, celebridade ou poder — atributos 

que geralmente declinam com o tempo” (LASCH, 1983, p. 254). Assim, o narcisista está 

focado justamente nos estereótipos do jovem eterno e nos seus próprios interesses.  

O narcisista faz o seu investimento psíquico em si-mesmo, na sua imagem e portanto, 

no seu próprio consumo. A característica da sociedade narcisista atrai também a indústria 

cultural e as ideologias que expressam o culto ao novo e a inflação de si-mesmo. Para Lasch 

(1983), “contudo, o terror à velhice origina-se não de um “culto da juventude”, mas de um 
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culto do eu. Não só em sua indiferença pelas gerações futuras, mas em sua visão grandiosa de 

uma utopia tecnológica sem velhice, o movimento pela longevidade” (LASCH, 1983, p. 262).  

Os idosos não podem ser relacionados à sinônimos de vulnerabilidade, decadência, 

mesmo que sejam fatores que coexistem com outras características neste curso de vida. É 

possível viver com qualidade de vida nas condições de uma doença crônica, desde que o 

indivíduo tenha suporte familiar e dos profissionais de saúde (OLIVEIRA et al., 2016). Nesse 

caminho Lasch (1983) destaca que “a solução para a crise do envelhecimento é encontrar novos 

interesses, novos modos de se manter ocupado” (LASCH, 1983, p. 258).  É necessário enfatizar 

que as atividades de ocupação não devem distrair as pessoas idosas da vida, dissociadas, que 

elas possam ser pensadas na particularidade de cada um.   

 

VELHICE E OS DESAFIOS DA SAÚDE MENTAL 

 

O aumento da população idosa tem mostrado um cenário de acréscimos de problemas 

relacionados à saúde mental. O Ministério da Saúde transmitiu alertas sobre a alta taxa de 

suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Nessa faixa etária, foram registradas média de 8,9 

mortes por 100 mil habitantes nos últimos seis anos no Brasil7.  A pesquisa epidemiológica de 

Coelho e Benito (2020) estudou a mortalidade de idosos por suicídio no Brasil entre 1996 e 

2017. Os autores descreveram que 54,5% dos idosos tinham entre 60 a 69 anos, sendo 81,3% 

do sexo masculino e 66% encontravam-se casados.  

O Ministério da Saúde aponta alguns fatores de risco para o suicídio: transtornos 

mentais como depressão, alcoolismo, esquizofrenia; questões sociodemográficas como o 

isolamento social; psicológicas como perdas recentes; e condições clínicas incapacitantes como 

lesões desfigurantes, dor crônica, neoplasias malignas. São condições muito presentes no 

processo de envelhecimento, mas, ausentes de intervenções relacionadas à saúde mental. 

No que tange à depressão, segundo uma publicação das Nações Unidas no Brasil, 

(2016) o envelhecimento e suas comorbidades podem ser fatores de risco para a depressão. A 

doença, em estágio que precisa de intervenção, é encontrada em 10% das pessoas acima dos 

60 anos. Estudos indicam também que mais de 40% dos idosos vivendo em casas geriátricas 

apresentam a patologia. Os números tornam-se preocupantes associados à ausência de 

 

7https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/29691-taxa-de-suicidio-e-maior-em-idosos-com-mais-de-70-

anospublicadoem2017. 



30 

 

intervenções que podem impactar diretamente a qualidade de vida e desenvolvimento dessa 

população.  

De acordo com Wannmacher (2016), a depressão ainda é subdiagnosticada, 

principalmente no nível da atenção primária. De acordo com o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM – 5) seus sintomas são caracterizados por tristeza, 

anedonia, sentimento de melancolia; choro fácil e/ou frequente; apatia. As alterações 

cognitivas, afetivas e muitas vezes neurovegetativas precisam estar presentes há mais de duas 

semanas. No entanto, tais sintomas na clínica de idosos podem ser facilmente confundidos ou 

agrupados em doenças de base como: diabetes, hipertensão, anemia, processos infecciosos, 

desse modo, os pacientes não recebem o manejo adequado.  

Para Caixeta (2016), “a depressão crônica não tratada, por exemplo, provoca a 

exposição do encéfalo a altos níveis de cortisol por longos períodos, o que acelera o 

envelhecimento físico” (CAIXETA, 2016 p. 5). Além do mais, o estigma da doença mental 

ainda é uma barreira a ser vencida, procurar um psicólogo, psiquiatra pode muitas vezes estar 

associado à loucura e aos significados que esse fenômeno representa.  

Os aspectos que desencadeiam a depressão são relacionados ao campo social, a 

discussão desse aspecto é fundamental para não reforçar a ideia da depressão apenas como uma 

condição médica individual. As situações precárias que o idoso vivencia influenciam 

igualmente no aparecimento da depressão. Um exemplo experienciado no Chile descrito por 

Oliveira, Machado e Hein (2019), apontou para a vulnerabilidade da população de idosos no 

Chile que enfrentam altas taxas de suicídio. Segundo os autores, em 2016, “a taxa de 

mortalidade por suicídio para a população chilena foi de 10,2 por 100 mil habitantes; na faixa 

etária de 60 a 64 anos, a taxa foi de 12,0; e na de 80 anos ou mais, de 16,2” (OLIVEIRA; 

MACHADO; HEIN, 2019 p. 4).  

A crescente taxa de suicídio de idosos no Chile revela os problemas sociais enfrentados 

por esta população que se encontra desprotegida socialmente, o fato é fundamentado pela 

privatização do setor previdenciário. 

Os trabalhadores estão envelhecendo e o valor arrecadado para aposentadoria não está 

sendo o suficiente, necessitando a permanência no mercado de trabalho como forma de 

complementar a renda (OLIVEIRA; MACHADO; HEIN, 2019). Para os autores é necessário 

repensar a proteção social deste grupo de pessoas que estão em risco social, aliado à 

instabilidade laboral e ao crescimento do desemprego estrutural. 

A privatização do setor previdenciário no Chile tem sido um cenário de inspirações para 

a reforma previdenciária de 2019 no Brasil (OLIVEIRA; MACHADO; HEIN, 2019). No 
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entanto, a privatização não foi implantada, é importante destacar que a experiência de 

precarização dos direitos dos idosos no Chile, o aumento do suicídio não foram fenômenos 

considerados no Brasil, apenas aspectos econômicos. A dignidade, qualidade de vida, acesso 

às políticas de saúde e renda deveriam ser direitos garantidos no processo de envelhecimento, 

contudo, tornam-se temas para intervenções de instituições privadas, filantrópicas que atuam 

para a sociedade civil.   

Nesse cenário de incertezas, vidas acabam sendo consumidas pela sociedade 

produtivista, assim, o Brasil acordou de luto no dia 04/05/2020 quando a imprensa noticiou a 

morte do ator global Flavio Migliaccio de 85 anos. Ao lado do corpo do ator foi encontrada 

uma carta de suicídio. “Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é (…) como 

tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão é que foram 85 anos jogados fora num 

país como este e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje8”. 

São palavras que transmitem o sofrimento que este grupo de pessoas vivencia todos os dias, 

corrobora igualmente com os dados destacados pelo Ministério da Saúde sobre o aumento da 

taxa de suicídio dos idosos.  

Um estudo intitulado "Autópsias psicológicas sobre suicídios de idosos no Rio de 

Janeiro” publicado por Minayo et al., (2012) revelou igualmente que os suicídios estão 

associados à depressão, às doenças físicas e mentais graves e a fatores socioculturais como as 

dificuldades encontradas por eles na vivência laboral, aposentadoria mal planejada, abusos 

financeiros relacionados a empréstimos consignados. São questões multifatoriais que 

necessitam de reflexão e direcionamentos para as políticas de prevenção e enfrentamento do 

suicídio em idosos.  

Para além das questões previdenciárias, a depressão é comumente encontrada nos 

idosos que vivem nas instituições de longa permanência, para Cherix e Kovács (2012) a 

depressão se apresenta como uma defesa diante da morte, pois os moradores vivenciam 

sentimentos de desamparo, solidão e desrespeito. O cuidado é direcionado quase unicamente 

para os aspectos biológicos, impactando diretamente na qualidade de vida do idoso 

institucionalizado.  

A tristeza, desesperança e a preocupação dos idosos são sentimentos compreensíveis 

numa sociedade produtivista, focada no fomento do capitalismo. Para Hubback (1996) os 

velhos apresentam igualmente o desespero acompanhado da impotência que a pessoa sente em 

sua situação. Para a autora, a raiva é assistida pelo medo da desintegração, assim como os 

 

8 https://istoe.com.br/ator-flavio-migliaccio-deixa-carta-apos-suicidio/ 
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braços do bebê se agitam apontando que precisam de algo, o idoso grita, marcando seu desejo 

pela imposição das suas emoções. Para exemplificar, Hubback (1996) relata que uma paciente 

revelou que seu pai gritava quase continuamente (ou assim pareceu à família angustiada) nos 

seus últimos seis meses de vida. Assim, segundo a autora, gritar pode ser angustiante, mas é 

um som audível de protesto, acerca da situação que vivencia.  

Os dados acerca da saúde mental dos idosos apontam para uma emergência para 

repensar o lugar do idoso na sociedade, assim como, enfatizar as questões de saúde mental.  O 

estudo de Wannmacher (2016) descreve que intervenções medicamentosas e não 

medicamentosas precisam estar presentes, os antidepressivos ainda são o maior esteio para a 

doença e muitas vezes usados de forma isolada. Para a autora citada acima, sua eficácia isolada 

é por vezes insuficiente, e os efeitos adversos estão presentes, podendo causar a suspensão do 

tratamento. Devido à fragilidade clínica dos idosos, as decisões de tratamento devem ser 

baseadas em segurança, aceitabilidade pelo paciente e o custo. 

As intervenções precisam levar em consideração as situações sociais de 

empobrecimento e abandono que o velho é relegado, cuja família muitas vezes fica responsável 

pelo cuidado. As políticas públicas devem ser direcionadas à prevenção, cuidado, proteção à 

pessoa idosa e não simplesmente aos sintomas que esta população expressa.  

Durante a pandemia do COVID-19, os idosos ficaram isolados socialmente, devido às 

orientações de prevenção para os grupos de risco. Neste cenário pandêmico, segundo Vrach e 

Tomar (2020) a solidão foi o sentimento mais presente nas pessoas velhas. Os autores 

verificaram que a solidão já se apresentava nos idosos que viviam em instituições de longa 

permanência e apontaram que países como Reino Unido, apresentam trabalhos de combate à 

solidão na velhice. Para os autores, o isolamento social e a solidão eram tão prevalentes na 

Europa, nos EUA, e China que se tornou um problema crescente, uma “epidemia 

comportamental”, pois se trata da população mais propensa para fazer a transição para a 

aposentadoria, viver em famílias menores e experimentarem problemas de saúde e outras 

dificuldades. Um campo que carece de intervenções.  

Para contornar o distanciamento físico, a pesquisa de Da Costa Lopes et al. (2020) 

identificou o aumento do uso do Whatsapp, videochamadas, telefone fixo e o Facebook entre 

o público idoso, o estudo revelou que essas redes eram utilizadas inclusive para se informar 

sobre o andamento da pandemia. Os autores demonstraram preocupação, pois essas redes são 

amplamente utilizadas para disseminação de conteúdos falsos e alarmistas, neste sentido, 

podem afetar a qualidade de vida das pessoas velhas.  
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Neste panorama, Debert (1999) defende a existência de uma linha de pensamento e 

intervenções dentro da gerontologia que retrata situações de fragilidade da pessoa idosa. A 

experiência de tornar-se velho não pode ser retratada como homogênea, tampouco, reduzida 

apenas a explicações de um campo teórico. Para Debert (1999) o grupo de pessoas com 85 anos 

tem sido mais impactado, devido à exposição/vulnerabilidade para ocorrência de sintomas, 

passividade, dependência para as atividades de vida diária. Essa experiência do 

envelhecimento, proporciona problemáticas relacionadas às possibilidades de moradias que são 

limitadas a esse grupo. A imagem abaixo revela uma campanha publicitária que está sendo alvo 

de polêmicas sobre a proposta que apresentou9.  

Figura 1- A banalização da velhice. 

 
Fonte: SATURNINO, F. O Estado de S. Paulo. (2017). 

 

A figura acima comprova que a velhice se transformou num mercado de consumo, 

conforme destacado por Debert (1999). O idoso e suas necessidades se tornaram produtos que 

podem ser negociados diante dos desejos sociais instaurados e a terceirização do cuidado. A 

propaganda foi retirada na mesma rapidez em que foi colocada, mas, o significado que ela 

expõe não pode ser apagado facilmente.  

Torna-se necessário repensar os aspectos que compõem o envelhecimento como algo 

natural, todos podem adoecer, adquirir limitações, dificuldades, para tanto, propõem um 

aprofundamento acerca das doenças não apenas como sinônimo de paralisação, morte, mas 

também como um processo de ressignificações, transformações e transmutação.  

  

 

9 https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,ministerio-publico-investiga-anuncio-publicitario-que-

usava-idosos-em-promocao-de-natal,70002107648 
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CAPÍTULO 02. ENVELHECIMENTO E DOENÇA RENAL CRÔNICA NA 

PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

A EXPRESSÃO CORPORAL DA DOENÇA RENAL CRÔNICA NOS IDOSOS 

 

O presente capítulo visa descrever o impacto causado pela doença renal crônica e como 

a Psicologia Analítica compreende a relação entre a doença e o indivíduo. Para tanto, torna-se 

essencial o entendimento deste fenômeno. A doença renal crônica é uma lesão renal 

progressiva e irreversível das funções dos rins (glomerular, tubular e endócrina), resultando na 

incapacidade de remover os resíduos e o excesso de água do organismo. Existe uma prevalência 

de 850 milhões de pessoas no mundo com doença renal (ROMÃO JUNIOR, 2004).   

O inquérito brasileiro de diálise crônicas publicado por Thomé et al. (2019) revelou que 

42,6% dos pacientes em diálise têm entre 45 e 64 anos, seguido por 22,5% de pessoas com 65 

e 74 anos, são o grupo mais afetado pela doença renal crônica, sendo 58% do sexo masculino. 

Os estudos demonstram a prevalência do gênero masculino em tratamento hemodialítico 

(OLIVEIRA et al., 2016; NEVES et al., 2020; GESUALDO et al., 2016).   

A questão da dominância do gênero masculino foi abordada no estudo de Leite et al. 

(2016) em que os entrevistados revelaram que os homens são bastante displicentes em relação 

ao cuidado de sua saúde se comparados com as mulheres. Associado a este fato, ressalta-se que 

muitos pacientes não apresentam sintomas nos estágios iniciais da doença renal crônica (DRC), 

contribuindo para a dificuldade do diagnóstico precoce.  

A prevalência do gênero foi discutida também por Fanelli et al. (2017), os autores 

estudaram ratos machos e fêmeas, concluíram que o estrógeno era um fator de proteção contra 

a doença renal crônica. Sobre este tema, Chang et al.  (2016) defenderam que o controle da 

DRC está associado ao tratamento nos estágios iniciais, neste sentido, a prevenção poderia 

reduzir as complicações e prevenir a progressão da doença. Para os autores, o avanço da doença 

nos homens pode ter relação com a proteinúria, idade, anemia e controle inadequado da pressão 

arterial. Na população feminina a relação estava no controle glicêmico, da pressão arterial 

insatisfatória e renda familiar.  

Corroborando com esses dados, a National Kidney Foundation publicou que as 

mulheres podem ter maior probabilidade de ter DRC, por causa de infecções do trato urinário 

com maior frequência, o que pode levar a danos renais. As mulheres também apresentam risco 

aumentado devido a problemas na gravidez, como hipertensão ou eclâmpsia. Os homens 

apresentam um risco maior de insuficiência renal mais cedo do que as mulheres, devido às 
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diferenças nos níveis hormonais. Níveis mais altos de testosterona em homens podem causar 

perda da função renal. 

Na maior parte dos casos, muitos pacientes apresentam os seguintes sintomas da doença 

renal: vontade frequente de urinar no período da noite; inchaço nos tornozelos ou ao redor dos 

olhos; pressão sanguínea elevada; anemia (palidez anormal); fraqueza e desânimo constantes; 

náuseas e vômitos frequentes; enquanto outros são assintomáticos. Os tratamentos substitutivos 

da função renal disponíveis atualmente são: hemodiálise; diálise peritoneal e transplante renal 

(RIELLA, 2018).  Segundo a pesquisa de Thomé et al. (2019) a hemodiálise é o tratamento 

mais utilizado responsável por 91,8% dos pacientes em diálise.  

A hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, 

ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento libera o corpo 

dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. As sessões de 

hemodiálise são realizadas geralmente em clínicas especializadas ou em hospitais (ROMÃO 

JUNIOR, 2004; RIELLA, 2018). De modo geral, o tratamento convencional é realizado três 

vezes na semana, com duração em média de 4 horas, sendo adaptada, ajustada para cada 

paciente. Durante as sessões de hemodiálise os pacientes podem sentir a queda da pressão 

arterial, câimbras ou dor de cabeça.  

Os fatores de risco discutidos nas doenças crônicas são igualmente correlacionados com 

as enfermidades renais, o censo encontrou um aumento percentual da ordem de 4% nos casos 

de doença renal por diabetes, porém, a principal causa é a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

popularmente chamada de pressão alta.  

As diversidades do tornar-se velho acompanham as doenças que afetam o psicológico 

e o corpo. Os idosos são o principal grupo afetado pelas doenças crônicas, as causas podem ser 

hereditárias e/ou adquiridas através dos hábitos de vida. Diante desses pressupostos, Franco e 

Fernandes (2013) descrevem que a idade avançada é um fator de risco para a doença renal 

crônica (DRC), os idosos apresentam uma progressiva incidência de pacientes em terapia renal 

substitutiva (TRS).   

Assim como, o aumento da expectativa de vida tem contribuído com o aumento de 

idosos nesta modalidade, “além do aprimoramento progressivo das técnicas dialíticas e 

medicações de suporte às complicações da doença renal crônica terminal, permitindo também 

maior longevidade aos pacientes prevalentes” (NEVES et al., 2020, p. 199). Seguindo esta 

perspectiva, o estudo de Gesualdo et al. (2016) revelou uma associação entre a fragilidade do 

idoso em hemodiálise e a renda, mostrando que aqueles com menor renda per capita mensal 

estavam em maior risco nesta população.  
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Desse modo, idosos que vivenciam a doença renal e realizam tratamento hemodialítico 

necessitam de ajustamentos em relação às atividades do dia a dia, autocuidado, alimentação, 

organização familiar, impactando na qualidade de vida e bem-estar. Diante deste fato, os 

pacientes ficam mais suscetíveis a apresentar alterações do humor como ansiedade e depressão. 

Esta última está associada ao aumento da morbimortalidade em pacientes com DRC. O 

acompanhamento, tratamento da depressão resultaria em uma redução da morbidade, 

hospitalizações e mortalidade nesta população de doentes (HEDAYATI; YALAMANCHILI; 

FINKELSTEIN, 2012).  

O idoso em hemodiálise necessita de atenção e reavaliação constante do seu tratamento. 

Para Franco e Fernandes (2013) “o tratamento deve ser sempre individualizado, levando-se em 

consideração, em primeiro lugar, o desejo do paciente, independentemente da modalidade 

dialítica selecionada” (FRANCO; FERNANDES, 2013, p. 138-139). A ênfase deve ser na 

qualidade de vida e sentimento de bem-estar do idoso.  

Um estudo de qualidade de vida de pacientes renais realizado por Oliveira et al. (2016), 

descreve que os domínios acerca do encorajamento da equipe de apoio, função cognitiva, 

satisfação do paciente tiveram altos índices de qualidade de vida. Evidenciando a importância 

do acolhimento e cuidado dos profissionais de saúde com essa população diante de um 

tratamento complexo e rotineiro.  

A pesquisa de Mattos e Maruyama (2010) revelou resultados semelhantes. As autoras 

assinalaram igualmente a importância dos profissionais de saúde na estimulação e valorização 

da autonomia do paciente em diálise. Inclusive na percepção dos valores, desejos e outros 

aspectos particulares de cada um. Ao mesmo tempo que a longevidade permite novas 

experiências, possibilita também o contato maior com o adoecimento, assim, para os pacientes: 

“conviver com a doença renal crônica e a hemodiálise impõe a necessidade de viver 

sentimentos ambíguos de raiva e gratidão pela máquina e promove uma ruptura biográfica” 

(MATTOS; MARUYAMA, 2010, p. 428). 

Para além dos sentimentos de ambiguidade, a pesquisa de Pretto et al. (2020) constatou 

a presença de depressão na população idosa que realizava hemodiálise. Para os autores, a 

depressão está associada à sobrecarga das comorbidades, maior número de complicações da 

doença renal, intercorrências hemodialíticas e dependência funcional, e concluem que 

exercícios físicos podem ser estratégias efetivas de cuidado. O tratamento ocasiona uma série 

de mudanças na vida dos idosos, em relação ao tempo, cuidados, assistência, provocando 

sentimentos de ansiedade e depressão.  
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Corroborando com estes resultados, o estudo de Ribeiro et al. (2009) evidenciou a 

prevalência de humor normal-levemente deprimido na população de idosos que realizavam 

hemodiálise. Ambos os estudos revelam que a experiência da hemodiálise pode ser um fator 

para desencadear depressão e outras alterações em saúde mental. Ademais, as questões sociais, 

familiares e de saúde contribuem para este fato, sendo importante o cuidado com o idoso em 

tratamento hemodialítico.  

 

A METÁFORA PSÍQUICA DO ADOECIMENTO SEGUNDO A PSICOLOGIA 

ANALÍTICA 

 

Para compreender as questões psicológicas que envolvem as pessoas com doença renal 

crônica, intitulou-se uma linha de pesquisa denominada de Psiconefrologia. Trata-se de uma 

disciplina que fornece uma visão mais ampla do impacto dos processos cognitivos e emocionais 

em pacientes renais com sua consequente aplicação prática (PÉREZ DOMÍNGUEZ et al., 

2011). Essa especialidade visa contribuir com estudos e intervenções relacionadas à adesão ao 

tratamento, vínculos familiares e principalmente ao impacto na qualidade de vida.  

A Psiconefrologia propõe discutir uma visão biopsicossocial e espiritual do indivíduo 

acometido pela DRC. Essa visão holística do adoecimento já era compartilhada por outros 

campos de atuação da psicologia como a psico-oncologia, psicocardiologia, psicodermatologia 

e etc. O ser é complexo e a doença vai além das suas manifestações biológicas.  

A Psicologia Analítica é representada inicialmente pelos conceitos de Carl Gustav Jung 

(1875-1961).  Essa epistemologia pode ser entendida como uma metáfora pela busca da 

arqueologia psíquica, através dos mitos, contos de fada, religião e principalmente na 

apresentação das imagens oníricas. Essa afirmação ultrapassa os limites do pensamento 

dirigido, racional, conceitual, enfatizando o pensamento que se comunica por imagens através 

da fantasia.   

Após a morte de Jung, Samuels (1989) sistematizou os desdobramentos que 

aconteceram nesta teoria, consideradas escolas embasadas em diferentes pensadores. São elas: 

Clássica, Desenvolvimentista e Arquetípica. A primeira enfatiza as ideias centrais de Jung 

acerca da experiência e realização do Self, processo de individuação, autenticidade individual. 

A Desenvolvimentista aborda o desenvolvimento da personalidade, o trabalho da análise na 

transferência e contratransferência e realiza aproximações com a Psicanálise Inglesa, e por 

último, a Arquetípica é representada principalmente por James Hillman. A escola Arquetípica 

enfatiza e amplia o entendimento sobre alma, revela a importância da compreensão psíquica 
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por meio do mundo das imagens, correlaciona a experiência arquetípica juntamente com as 

analogias psíquicas presentes na mitologia grega (SAMUELS, 1989).   

Neste trabalho, as ideias centrais de Jung e pós-junguianos como Hillman permitiu o 

embasamento teórico. Em relação ao adoecimento, a Psicologia Analítica se ocupa em buscar 

uma finalidade, um sentido simbólico para a vivência. O símbolo é algo do cotidiano, percebido 

pelos sentidos, mas aponta para algo enigmático, um significado que não pode ser totalmente 

compreendido num primeiro momento (KAST, 2013). Neste sentido, o símbolo aponta para 

algo desconhecido, “é sempre um produto de natureza complexa, pois se compõe de dados de 

todas as funções psíquicas, portanto, não é de natureza racional e nem irracional” (JUNG, 2018, 

p. 491).  

Um símbolo corresponde a uma experiência simbólica que só tem um sentido para 

aquele que a vivência, portanto, os processos conscientes e inconscientes são convocados a 

serem refletidos. Essa dinâmica psíquica pode ser descrita como função transcendente. Para 

conceituar essa função, Jung (2018), a define como a união de conteúdos conscientes e 

inconscientes, ou seja, quando há a união destes conteúdos ocorre uma mudança de 

consciência, sendo essa transformação, o que auxilia na resolução de um determinado conflito 

psíquico.  

A experiência dos indivíduos é um eterno entrelaçamento dos conteúdos conscientes e 

inconscientes. Para tanto, alguns temas atravessam os indivíduos ao longo do desenvolvimento 

e carregam consigo componentes emocionais. O termo escolhido para abordar a relação da 

consciência com seus sintomas é o complexo. Para Jung (2018) a definição consiste em “uma 

imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, 

incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência” (JUNG, 2018, p. 43). 

Dessa forma, segundo o autor, complexos são conjuntos autônomos de impulsos agrupados em 

torno de ideias e emoções, carregadas de energia. 

Em relação ao modo de funcionamento na psique, Eugênio (2018) retrata que podem 

ser inconscientes, reprimidos, por causa da emoção que envolve o complexo. Neste sentido, “a 

existência dos complexos põe seriamente em dúvida o postulado ingênuo da unidade da 

consciência que é identificada com a “psique”, e o da supremacia da vontade” (JUNG, 2013, 

p. 43). 

Os complexos são uma das contribuições mais importantes para a Psicologia Analítica. 

Segundo Ulson (2018), a pesquisa empírica levou Jung a identificar um núcleo comum e que 

esses temas eram semelhantes às narrativas dos mitos, contos de fada, nas religiões e sonhos. 

Assim, foi possível concluir que todo complexo carrega um núcleo arquetípico.  
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O conceito de arquétipo pode gerar confusão em um primeiro entendimento, Sanford 

(2007) o exemplifica por meio da experiência de apaixonar-se por alguém. Para o autor, é uma 

experiência de base arquetípica, neste sentido, quando alguém sente essa emoção, sua 

consciência é atravessada por fantasias acerca da pessoa amada, desejo sexual, 

desencadeamento de profundas emoções, para além, das respostas neurofisiológicas. Segundo 

Sanford (2007), a linguagem do amor é similar em diversos lugares do mundo. Certamente a 

cultura, principalmente aquela relacionada à religião, irá mediar a expressão de alguns 

comportamentos emocionais e sexuais. 

São inúmeros os exemplos acerca dos arquétipos, Jung (2015) descreve outros 

relacionados ao desenvolvimento psicológico como: anima versus animus, conhecidos como 

aspectos psicológicos do feminino e masculino respectivamente, Self como a totalidade, dentre 

outros. Para Hillman (2010) é possível verificar também nos “padrões de comportamento 

instintivo; os gêneros ou topoi na literatura; as tipicalidades recorrentes da história; as 

síndromes básicas na psiquiatria; as figuras, rituais e relações de antropologia” (HILLMAN, 

2010, p. 33).  São várias definições a respeito dos padrões de comportamento, pensamento, 

ideias, vislumbradas ao longo da história da humanidade.   

Em relação ao arquétipo materno, Jung (2011) afirma que este se apresenta na própria 

mãe, avó, madrasta, sogra, assim como, na mãe de Jesus, Deméter na mitologia grega, no 

sentido mais amplo encontramos na universidade, igreja, o céu, a terra, a floresta, matéria, o 

mundo subterrâneo e a lua. No sentido mais restrito, como o lugar do nascimento e/ou da 

concepção. São inúmeros os símbolos, características relacionadas ao materno. As qualidades 

podem ser positivas ou negativas, a primeira relacionada ao cuidado, nutrição, sustentação, 

fornecendo condições para o crescimento e a segunda como a mãe devoradora, obscura (JUNG, 

2011). 

Seguindo o raciocínio acerca do materno, Jung (2011) defende que o tema ultrapassa 

os atributos da mãe pessoal, no entanto, o arquétipo materno é a base para o complexo materno. 

O surgimento dos complexos, segundo Kast (1997), acontece na experiência do bebê e da 

criança com as pessoas do seu relacionamento. Os complexos podem surgir no decorrer do 

desenvolvimento do indivíduo, mas na primeira infância são mais marcantes. Neste sentido, 

para Eugênio (2018) um distúrbio no relacionamento com a mãe pode resultar num complexo 

materno, um grupo de representações conscientes e inconscientes da mãe.  

É importante enfatizar que ninguém é determinado pelos seus complexos, mas eles 

podem causar influências na forma como se relaciona com o mundo. Neste sentido, Jung (2011) 

ilustra o Don Juanismo como uma característica do complexo materno, o homem procura a 



40 

 

mãe inconscientemente em cada mulher, não conseguindo manter seus relacionamentos 

afetivos, visto que, a imagem da mãe é insubstituível.   

Sob outra perspectiva, o complexo materno positivo, segundo Kast (1997) provoca uma 

relação saudável do eu com o corpo “as necessidades corporais são vivenciadas como algo 

"normal", e também podem ser normalmente satisfeitas, há uma alegria natural com o corpo, a 

vitalidade, a comida, a sexualidade” (KAST, 1997, p. 13). Para a autora, o corpo expressa e 

recebe com maior naturalidade as emoções. Os adolescentes desligam-se das figuras parentais 

para a construção da subjetividade e personalidade. Kast (1997) afirma que “para encontrar sua 

própria identidade, a adolescente deve lidar com a mãe e com o complexo materno, se não fizer 

isso, ela depositará na relação com um parceiro - para além da projeção das experiências 

paternas e das expectativas não cumpridas em relação ao pai” (KAST, 1997, p. 24). 

A influência dos complexos na personalidade de cada indivíduo precisa ser refletida, a 

qualidade positiva ou negativa depende de uma análise profunda do funcionamento do eu. No 

entanto, uma pesquisa conduzida por Pereira e Barbosa (2016), evidenciaram um complexo 

materno negativo como hipótese de uma criança com dermatite atópica associada a uma 

personalidade ansiosa. Para as autoras, a mãe que a criança se identifica é a mesma que a 

apavora, que lhe causa dor e que gera ansiedade frente ao seu conflito psíquico. O modo como 

ela se relaciona com a mãe é atravessado pelo complexo negativo, não necessariamente retrata 

fielmente a relação com a mãe do contexto real. 

Ampliando a compreensão arquetípica, a idealização da função materna positiva é 

criticada por Kast (1997) e Maroni (2007), pois revelam a cultura do patriarcado, os papeis 

acerca do materno são direcionados as mulheres, muitas vivenciam a tripla jornada de trabalho, 

casa, estudos e ainda precisam estar o tempo todo disponíveis para as demandas físicas e 

emocionais dos filhos. O lugar da mulher como mãe sempre foi validado culturalmente, e as 

que contrariaram foram associadas em muitos casos ao complexo materno negativo.  

Para Maroni (2007) o complexo materno negativo pode traduzir na mulher uma 

dificuldade em acessar o mundo do inconsciente, justamente por desenvolver uma inteligência 

e estar focada nos aspectos da consciência, mas que pode ser transformadora: “só então essa 

inteligência pode ser ela também feminina: acolhimento do que brota ou irrompe da alma 

primordial; colo receptivo e gerador que permite recriar o desconhecido numa forma 

conhecida. “Com o pensamento acolhimento o real é colhido na própria fonte; o real se dá 

(con)junto ao pensamento” (MARONI, 2007, p. 228).  

São discussões importantes e necessárias, contudo, na perspectiva Arquetípica, se o 

complexo materno positivo retrata condições de crescimento, cuidado, a relação com o corpo, 
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as doenças físicas e psíquicas podem apontar para um pólo negativo do complexo? No entanto, 

cada pessoa pode ressignificar suas experiências, conforme a cultura e a formação do eu, então, 

a influência dos complexos tem componentes subjetivos.  

De modo geral, os sintomas físicos podem evidenciar uma atividade inconsciente, 

simbólica do complexo, Ramos (1994) descreve que “o sintoma orgânico pode corresponder a 

uma cisão na representação de um complexo/arquétipo, onde a parte abstrata/psíquica ficou 

reprimida” (RAMOS, 1994, p. 59). Segundo a autora, a desconexão com o ego é o que provoca 

a sua repetição até que possa ser integrado na consciência.  

Na compreensão da doença como um símbolo, Ramos (1994) levantou as seguintes 

hipóteses: a doença orgânica pode ter uma finalidade e um significado, podendo ser um 

símbolo; e o entendimento e integração pela via da consciência levam a uma melhora no quadro 

de saúde geral do paciente. Essa visão global sobre o ser é defendida pela psicossomática, de 

acordo com Santos, Pereira e Martins (2017) essa teoria retrata a interrelação  entre  os 

processos  físicos e psíquicos, defendendo a unicidade. 

Segundo este entendimento acerca da psicossomática, para a Psicologia Analítica, 

psique e corpo são integrados “um funcionamento inadequado da psique pode causar 

tremendos prejuízos ao corpo, da mesma forma que, invariavelmente, um sofrimento corporal 

consegue afetar a alma, pois alma e corpo não são separados, mas animados por uma mesma 

vida” (JUNG, 2016, p. 127).  

Para Santos, Pereira e Martins (2017) as doenças somáticas podem ter suas origens em  

conteúdos reprimidos  do  inconsciente e envolve diversos  mecanismos,  em  especial, os temas 

reprimidos que  precisam ser integrados à psique. Quando esses aspectos são direcionados e 

integrados na consciência, eles movimentam o indivíduo a reflexão e as somatizações podem 

diminuir de intensidade e até mesmo desaparecer. 

Nesta perspectiva, Okumura e Dóro (2018) afirmam que a psicossomática marca um 

lugar de indeterminismo ao pensar as causas e consequências das doenças, sendo necessário 

levar em consideração a biografia de cada indivíduo, ou seja, a pluralidade do ser.  

Assim, os sintomas apontam para o adoecimento conjuntamente para o processo de 

cura, ampliando esta perspectiva, Kreinheder (1993) defende que o objetivo não é somente 

estabelecer uma causa psicossomática do sintoma, correlacionando com os conflitos psíquicos, 

mas abordar questionamentos sobre estilos de vida, personalidade e outros eventos de forte 

impacto psicológico coexistente. O intuito é, para além disso, estabelecer um diálogo com o 

próprio sintoma. Transformar o sintoma em uma imagem com a possibilidade de 

estabelecimento de um diálogo imaginal.  



42 

 

Para Kreinheder (1993) o componente psicológico do sintoma expressa a parte 

simbólica, a forma como a imaginação de cada pessoa irá perceber a sua doença. Trata-se de 

uma possibilidade de entender o que aquele sintoma está querendo dizer, tão somente para 

aquele que o sente. Parece uma tarefa difícil quando pensamos no curso de uma cultura 

racionalista e materialista, no entanto, quando não compreendido esse processo, o sintoma em 

alguns casos parece comandar e ter condições próprias para gerenciar a vida daquele indivíduo 

doente (KREINHEDER, 1993). 

A respeito do indivíduo com doença renal, Simão (2012) afirma que a cronicidade da 

doença renal pode refletir no psiquismo do sujeito que vivencia essa condição, alguns pacientes 

apresentam uma boa qualidade de vida, enquanto outros “apresentavam uma considerável 

queda em seu ânimo e energia vital; ainda havia aqueles que pareciam ficar gravitando ao redor 

da doença, como se esta fosse sua única possibilidade de ser e existir” (SIMÃO, 2012, p. 160).  

A cronicidade da doença solicita mudanças para manter a qualidade de vida durante o 

tratamento, contudo, muitos indivíduos possuem uma cronicidade psíquica e dificuldades em 

aderir situações novas. De acordo com Simão (2012) a cronicidade psíquica revela a 

dificuldade do indivíduo em ressignificar suas experiências psíquicas, vivenciando uma 

tendência em tornar as coisas duradouras. Para a autora, a maneira como cada pessoa enfrenta 

uma doença crônica depende de uma série de fatores como: personalidade, relação com o meio 

social e consigo mesmo.  

Neste sentido, o doente crônico pode experimentar uma série de conflitos emocionais, 

angústia, medo, insegurança, ansiedade neste processo do adoecimento, alguns aceitam e 

outros permanecem em estado de negação conforme as fases do luto (KÜBLER-ROSS, 1987). 

Segundo Kóvacs (1992), citando Klüber- Ross, a negação é uma fase esperada e pode ser 

seguida de choque e torpor. É importante ressaltar que o contexto da afirmação se refere à 

morte, no entanto, o luto enquanto uma reação frente à vivência de uma perda foi adaptado à 

realidade do indivíduo renal crônico.  

O paciente renal juntamente com o seu tratamento hemodialítico vivencia uma série de 

mudanças que ocorrem de forma abrupta, por vezes, muitos se encontram em estado de 

negação, não seguem as orientações, vivendo o mais próximo do estado anterior ao 

adoecimento: “a negação funciona como um amortecedor, uma anestesia temporária para 

ganhar forças e, assim, mobilizar formas de enfrentamento” (KOVÁCS, 1992, p. 65).  

A anestesia temporária permite ao paciente renal compreender as modificações 

necessárias para equilibrar qualidade de vida e as demandas do tratamento, nem sempre é 

possível e com o tempo os pacientes vivenciam os demais estágios do luto como a raiva, “Por 
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que eu? Neste momento, pode ser muito difícil o contato com o paciente” (KOVÁCS, 1992, p. 

192), barganha, depressão e aceitação. É importante ressaltar que os estágios não são cíclicos, 

depende de como cada um vivenciará o seu luto e o suporte emocional, familiar que poderá 

recorrer. Para a autora citada acima, quando o paciente se depara com uma doença crônica ele 

pode ir percebendo a perda, antes que ocorra a morte, nestes casos, intitula-se de luto 

antecipatório.  

Os sintomas nem sempre são percebidos pelos pacientes com doença renal crônica, e 

quando estão com falência renal, Pereira et al. (2016) evidencia que as pessoas possuem 

dificuldades de escolher o método que substituirá o trabalho dos seus rins e compreender as 

modificações de rotina. Deste modo, nem todos os doentes renais conseguem vivenciar o luto 

antecipatório, receber as informações necessárias e participar de todas as decisões do 

tratamento. Assim, ao chegar na hemodiálise estão em choque pelo processo que se instala.  

Para além do luto, a maneira como os pacientes enfrentam o tratamento apresenta 

convergência com os aspectos de personalidade, segundo o estudo de Moreira et al. (2019) 

traços de neuroticismo foram negativamente correlacionados às questões sobre avaliação da 

adesão e do tratamento. Por outro lado, conforme os autores citados acima, os fatores de 

personalidade, socialização e conscienciosidade possuem relação positiva na forma de 

enfrentar o adoecimento e tratamento, vivenciam relações mais agradáveis, são mais 

organizados e cautelosos.  

Dentro desta perspectiva, características psicológicas foram descritas por Grendene 

(2008), a qual defende que os pacientes com doença crônica como a diabetes, apresentam 

dificuldade de simbolização, evidenciam pensamentos, percepções concretas da realidade, 

dificuldade de expressar emoções e afetos. Os dados não podem ser generalizados, contudo 

ilustram que alguns indivíduos com a cronicidade da enfermidade, demonstram uma ausência 

de ressignificação, assim como Wenth (2018, p. 61) coloca, “o adoecimento torna-se um 

divisor de águas, fonte de consciência, de fertilidade anímica, de saúde física”. A doença 

materializada no corpo ajuda a conscientização e a simbolização, e impulsiona o indivíduo 

propiciando uma retomada do fluxo da energia psíquica, contudo, essa percepção depende da 

individualidade de cada um em pensar acerca de si-mesmo.  

Para Castellanos (2015) quando o diagnóstico de uma doença crônica é socialmente 

aceito, existe um melhor enfrentamento, contudo, pode haver resistência e tensões. Para o 

autor, o indivíduo com doença crônica necessita negociar com sua realidade diagnóstica, com 

o sentido do cuidado em seus diversos contextos. Esse fenômeno afeta igualmente a família, 
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requisita redefinições da situação enfrentada, assim como, integrar num novo mundo de 

significados (CASTELLANOS, 2015). 

Torna-se necessário enfatizar que a cronicidade da enfermidade provoca mudanças de 

pensamento em relação ao futuro, reorganização da perspectiva biográfica, como defendido 

por Castellanos (2015). Dessa forma, o enfrentamento do diagnóstico e tratamento eliciam 

comportamentos de resistência, negação, não aderência ao tratamento, pois se trata de um 

processo de compreensão, mudanças que exigem um tempo para serem incorporadas.  

A reação do indivíduo frente à doença e rotina pode retratar comportamentos de 

ressignificações, reflexões, movimentos psicológicos de contato com si-mesmo, ou resignação, 

revolta e até mesmo negação. O estudo de Dantas, Rocha e Cruz (2020) evidenciou que os 

comportamentos de não adesão ao tratamento estavam presentes em pacientes com mais de 

seis anos de tratamento. Neste contexto, as dificuldades de enfrentamento não devem ser 

analisadas apenas sob os aspectos psicológicos, relacionados à personalidade, mas igualmente 

ao contexto social, ou seja, trata-se de uma perspectiva polissêmica e multifacetada.  

Neste percurso, Lira, Catrib e Nations (2004, p. 153) defendem que a enfermidade se 

torna inseparável da própria história de vida. O indivíduo que necessita modificar sua rotina de 

vida devido ao acometimento por uma doença crônica, integra modos de existir a partir deste 

fenômeno, e para as autoras, eles passam a ter histórias para narrar com a experiência do 

adoecimento e são aspectos que não podem ser desintegrados do processo de viver.  Neste 

sentido, ocorre uma identificação com a doença e não mais no processo de diferenciação da 

personalidade em sua totalidade.  

Para além destas questões, a doença, segundo Simão (2012), pode ativar o arquétipo do 

Senex evidenciando características de determinação, ordenação, continuidade e repetição, 

assim como aspectos de limitação, inércia, paralisia e depressão. O traço paralisador é 

encontrado nesta população, apontando para uma rigidez para lidar com as limitações e os 

cuidados que a condição da doença renal impõe (SIMÃO, 2012). Segundo Hillman (2008) a 

ativação arquetípica do Senex negativo provoca uma desconexão com a criança interior, 

impedindo-os de se abrirem para novas experiências, justificado pela incapacidade de criação 

e renovação, visto que, estão identificados com os aspectos da rigidez e da paralisação, esse 

tema será melhor aprofundado no capítulo 03.  

A identificação do ego com o Senex negativo influência no desenvolvimento 

psicológico. Neste sentido, Hillman (2008, p. 33) defende que essa condição o torna “unilateral, 

e unilateralidade é mutilante. O ser fica estático, pleroma que não pode vir a ser”. Para tanto, a 

complementaridade atribuída ao Puer mantém as características relacionadas ao novo, ao 
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futuro, para a vida fluir é necessário a imaturidade e a loucura, sem elas, segundo Hillman 

(2008) não há sabedoria apenas conhecimento.  

Neste percurso, o traço paralisador presente na condição do doente renal é associado, 

segundo Simão (2012), a uma cronicidade psíquica presente na identificação com o Senex 

negativo. Além do mais, a própria doença revela uma série de limitações, um tratamento 

hemodialítico constante, tornando o futuro um fenômeno marcado por incertezas.  

Por outro lado, segundo Simão (2012) o sofrimento causado pela doença pode servir 

como um combustível para buscar uma melhor qualidade de vida e sentimento de bem-estar.  

De acordo com Okumura e Dóro (2018) o adoecimento provoca uma oportunidade para 

mudança da direção de vida e principalmente uma ampliação da consciência em relação ao 

próprio eu e suas interrelações.  

O processo de ressignificar as questões que envolvem o adoecimento, principalmente 

na velhice, podem apontar para um processo anterior conhecido como metanoia. De acordo 

com Hollis (2018) nessa fase o sujeito vivencia uma crise da meia-idade, ou como 

metaforicamente reconhece, na “passagem do meio”. Trata-se de uma oportunidade de 

reexaminar a vida e confrontar o falso eu.  Nas etapas anteriores da vida, são constituídas de 

influências familiares e culturais, Hollis (2018) defende que é a partir da segunda metade da 

vida que as pessoas conseguem caminhar para um processo de diferenciação, redefinindo e 

reorganizando a sua personalidade.  

Para Gaeta et al. (2020), a metanoia é um momento de conexão com o mundo interior, 

necessita de coragem, pois o processo pode não ser algo prazeroso ou simples. Neste momento 

“não possui cronologia marcada: não é o reinado de Cronos, mas quem é o rei, o imperador e 

mandante é Kairós, simbolizado como o momento interno, tempo das vivências, ou então, em 

seu sentido literal, momento oportuno” (GAETA et al., 2020, p. 606). 

A capacidade de crescimento pessoal dependerá de o indivíduo buscar uma 

interiorização, assumir responsabilidades, sustentar aquilo que está atravessando seu interesse. 

A crise acontece pela dor da separação da projeção dos outros, quando o adulto não reconhece 

esse movimento poderá sentir uma depressão reprimida, consumir excessivamente álcool, fazer 

uso de maconha para intensificar o ato sexual, ter casos amorosos, constantes mudanças de 

emprego. Essas questões psicológicas são apresentadas por Hollis (2018) como sendo um 

confronto entre o ego heroico e o corpo fragilizado.  

A metanoia como uma transição é compartilhada por Stein (2007), uma crise da meia 

idade, uma loucura secreta, um estado de emergência psicológica que pode roubar a autoestima, 

minar a autoconfiança, ocasionar dúvidas sobre a saúde mental e emocional. Corroborando 
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com as ideias de Hollis (2018), o autor defende que nesta etapa a psique está viva e ativa para 

buscar por mudanças de alinhamento com a vida.  

Essas reflexões são abordadas igualmente por Jung (2018) no capítulo sobre as etapas 

da vida humana, afirma que a metanoia é um processo de conscientização, possibilidade de 

desenvolvimento individual. O sujeito tem a oportunidade de direcionar sua energia psíquica 

para o próprio eu, cuidar das exigências psíquicas existentes nesse período. Neste sentido, Jung 

(2018, p. 351) afirma que “quanto mais nos aproximarmos do meio da existência e mais 

conseguimos nos firmar em nossa atitude pessoal e em nossa posição social, mais cresce a 

impressão de havermos descoberto o verdadeiro curso da vida, princípios e ideias”.  Neste 

processo, o sujeito e o corpo manifestariam assim, aspectos psíquicos igualmente adoecidos,  

com a finalidade de serem conscientizados e integrados ao ego.  

No entanto, Wenth (2018) alerta para o cuidado com justificativas reducionistas acerca 

do adoecimento, quando associado somente à personalidade, “muitas vezes, 

justificando/culpando o adoecer unicamente por um modo de funcionar” (WENTH, 2018, p. 

69). As causas do aparecimento de uma doença devem ser entendidas igualmente em uma 

perspectiva interdisciplinar. 

A falência da função renal aponta para limitações principalmente na função de filtro do 

organismo. No aspecto simbólico Diamandopoulos e Goudas (2002) descreveram que os rins 

eram considerados na antiguidade o lócus dos pensamentos, desejos, da própria força vital. 

Para os autores, essa associação consistia na crença de que a purificação era um processo 

intimamente relacionado aos rins, as afirmações foram encontradas nos textos bíblicos e 

gregorianos. A purificação, a homeostase presente como um fenômeno físico e psíquico já 

descritos pela alquimia.  

  

O SIMBOLISMO PRESENTE NA ALQUIMIA 

 

A investigação acerca do inconsciente coletivo realizada por Jung, resultou em dezenas 

de anos investidos na tradução e apontamentos psicológicos relacionados aos tratados 

alquímicos.  A alquimia precedeu a química, começou no século I a.C. com um período de 

ascensão na Grécia no segundo e terceiro séculos. Neste período os principais textos foram 

transportados e traduzidos para o árabe. No século X retornou através dos árabes e dos judeus 

na Espanha e na Sicília. Sua fundamentação é baseada na filosofia da natureza e na tecnologia 

egípcia, os conhecimentos foram empregados na metalurgia, química e filosofia. De modo 
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geral a alquimia é reconhecida como uma metáfora psíquica para o processo de 

desenvolvimento psicológico (VON FRANZ, 1998).   

Continuando este pensamento, Oliveira (2017) aponta para a percepção da psique 

seguindo os mesmos passos dos símbolos alquímicos no processo da individuação. A análise 

dos tratados  influenciou a Psicologia Analítica de maneira determinante. Para Jung (2017b) os 

alquimistas descreveram quatro estágios de transformação dos materiais, o intuito era a 

transmutação da matéria original negra em ouro. As principais operações foram intituladas de: 

Nigredo (enegrecimento), Albedo (esbranquecimento), Citrinita (amarelecimento), Rubedo 

(enrubescimento). O primeiro estágio representa o caos, a confusão. Na Albedo ocorre um 

estado de renascimento, purificação; a Citrinita é o ressurgir das emoções e uma transição para 

a Rubedo, em que se observa o elemento de elevação do fogo e assim, ocorre a transformação, 

o desafio de viver.  

Os alquimistas conheciam a arte da transformação dos processos químicos, segundo 

Jung (2017, p. 261), “o praticante tinha certas vivências psíquicas enquanto realizava as 

experiências químicas no laboratório; no entanto, essas vivências se lhe afiguravam 

comportamentos específicos do processo químico”. Para o autor, o alquimista estava 

vivenciando uma projeção relacionada ao experimento do seu inconsciente. Corroborando com 

as ideias de Jung, Hillman (2011, p. 26) “defende que todo fenômeno alquímico é tanto material 

quanto psicológico ao mesmo tempo”.  

O processo alquímico “solve et coagula” é uma metáfora para a transformação. A 

psique se encontra em um estado, passa por um processo (a dissolução) e se modifica, passando 

a apresentar outra condição. Desta forma, uma das principais operações dentro da alquimia é 

intitulada solutio, ou seja, dissolução, dissolver algo. Para Edinger (1998) esse procedimento 

pertence ao elemento água, transforma sólido em líquido. “considerava-se a água como útero 

e a solutio como retorno ao útero para fins de renascimento'' (EDINGER, 1998, p. 67). Segundo 

o autor, essa operação está relacionada à função sentimento, valorizar a experiência subjetiva, 

sobre o que realmente as pessoas gostam. Valorizar o sentimento presente na vida, contudo,  

Edinger (1998) apresenta um ponto de vista mais complexo neste processo, pois a solutio 

costuma ser percebida como ameaçadora para o ego. 

A hemodiálise pode ser considerada uma metáfora da operação solutio, ao dissolver as 

substâncias que precisavam ser eliminadas, excessos de sódio, potássio, fósforo, líquidos, e 

metaforicamente, excessos de medos, aspectos rígidos que precisam ser dissolvidos para uma 

integração entre corpo e psique. A hemodiálise limpa, retira bruscamente o excedente dos 

elementos tóxicos, para posteriormente coagular, fortalecer e restaurar. Buscando assim, uma 
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nova forma de relacionar-se consigo, mais leve e fluída. Deste modo, Edinger (1998) descreve 

que a solutio dissolve problemas psicológicos ao redirecionar a libido para a função sentimento 

e provocar a reflexão.   

Outro elemento importante relacionado à doença renal e hemodiálise é o sangue. Acerca 

deste composto, Ramos, Dóro e Okumura (2018) defendem ser uma imagem arquetípica que 

carrega consigo um grande potencial de sentido e significados, estimulando a consciência a 

produzir novos movimentos. Para as autoras, o sangue é a substância que transforma, é a 

própria alma, a energia que movimenta a vida.  

Essa metáfora foi apresentada por Von Franz (1998), para a autora o sangue é a alma, 

e a alma é a vida, retrata que esse movimento psíquico ocorre principalmente na fase alquímica 

da Rubedo, como processo de transformação. O vermelho do sangue é a força psíquica que 

adentra a vida. Neste sentido, Jung (2018) sustenta o vermelho como significado de sangue e 

afetividade, ou as reações fisiológicas que ligam espírito e corpo. 

O dicionário de símbolos de Chevalier (1990) apresenta o sangue como uma 

representação universal do veículo da vida. O sangue enquanto vida, é citado inclusive na 

bíblia. Para o autor, igualmente é correlacionado com o princípio de geração e exemplifica que 

o sangue significava a participação da alma; assinar pactos com o próprio sangue simbolizava 

colocar toda a alma no negócio. 

Nesta linha de pensamento, segundo Hillman (2011) o vir a ser é ultrapassado e o Ser 

é liberto da imobilidade estática, pois o sangue permite a vivacidade. De acordo com Von Franz 

(1998, p. 150), sobre a relação do sangue e o sal: “segue-se uma longa polêmica sobre como é 

importante controlar sempre a quantidade de sal que há no sangue, e assegurar que ele esteja 

ali presente na quantidade adequada, pois possui uma qualidade de preservação”.  

Para abordar o simbolismo do sal, apresenta-se as considerações de Hillman (2011), 

para o autor, esse elemento ajuda a conservar. Neste sentido, uma pessoa muito salgada é uma 

pessoa que não transforma, ela fica remoendo as emoções e ela não consegue transformar. 

Outras características retratam a possibilidade de fixar, manter, preservar e purificar.  

Para além das características de preservação, Hillman (2011) associa o sal ao campo 

dos sentimentos, a base da nossa subjetividade. Além do mais, esse elemento viabiliza a 

experiência, evocando um sentido pessoal, minhas lágrimas, meu sangue e suor, meu gosto e 

meu valor. “O sal é solúvel, chorar, sangrar, urinar, traz o sal para fora de suas minas interiores” 

(HILLMAN, 2011, p. 96).  

Para Hillman (2011) a urina é a natureza interna da sua cor, cheiro, opacidade, ninguém 

pode fazer por você, requer tempo, lugar e privacidade. Essa ideia corrobora com a vivência 
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dos pacientes com doença renal crônica. Muitos não urinam devido à falência desta função, 

deste modo, é possível inferir que estas pessoas perdem sua privacidade, subjetividade, 

capacidade de internalização.  

Para Jung (2018c) o sal é símbolo do amargor, da luminosidade dos corpos, relacionado 

à função sentimento. Hillman (2011) realiza um alerta: “o perigo aqui é sempre a fixação, quer 

seja nas recordações, nos traumas de infância ou numa noção literalizada e personificada da 

própria experiência" (HILLMAN, 2011, p. 98). Imagens que capturam o indivíduo no seu 

passado e impactam no desenvolvimento psicológico.  

O elemento sal para Hillman (2011) é aquele que possibilita tempo, paciência e 

sobrevivência, preserva a alma pela secura e integra a personalidade. Quando a pessoa com 

doença renal é fixada pelo sal, cristaliza, seca e apresenta características negativas do Senex. 

Para tanto, precisará dissolver, utilizando-se da hemodiálise como uma metáfora psíquica de 

purificação e um caminho de integração entre mente e corpo. O sangue limpo, com seus 

componentes equilibrados, poderá fazer sua função de reanimar, promover a vida.  

Retornando ao simbolismo dos sintomas, a compreensão metafórica pode ser realizada 

por meio da análise de sonhos, técnicas imaginativas, desenho, pinturas e principalmente pela 

própria narrativa do paciente. Visto que, o sujeito é convidado a narrar o próprio significado 

das experiências que vivencia com a possibilidade de ressignificar e assim, realizar os 

movimentos psíquicos necessários a partir dos sintomas.  

A doença localiza o sujeito na sua experiência, Kreinheder (1993) retrata que muitos 

vivenciam uma vida repleta de insatisfações. O autor a intitulou de “perda da alma”, vivem em 

busca de um emprego melhor, dinheiro, um carro, um parceiro ideal no amor, ao mesmo tempo 

que se afastam de si-mesmos e daquilo que não está objetificado no mundo externo. A 

precarização da sociedade e da psique são marcas atuais.  

Tornar-se velho vivenciando uma condição crônica de saúde é um desafio. Aspectos 

sociais e psicológicos influenciam na forma como cada pessoa enfrentará essa condição. A 

sociedade capitalista, produtivista e hipermoderna determina um modo de existir, nem sempre 

compatível com a realidade do idoso renal crônico. Portanto, o lugar dessa população precisa 

ser reconsiderado.  

No entanto, observa-se um mundo pensado e realizado basicamente por um grupo de 

pessoas adultas, atravessadas pelo ideal de uma sociedade juvenil, e quando elas envelhecem 

precisam se adequar ao próprio mundo que criaram. O resultado para os idosos, principalmente 

os mais velhos, é a dependência, isolamento e a solidão, como um último ato de buscarem o 
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próprio controle da vida. Não incomodar, mesmo que haja consequências, é um esforço para 

que possam existir em seus próprios orgulhos.  

A crítica cabe aos profissionais e a sociedade, pois precisam repensar a velhice em seus 

diversos cenários, prevenção, intervenções nesse universo vasto que é tornar-se velho. Os 

aspectos simbólicos provocados pelo envelhecimento e adoecimento podem provocar 

transformações na esfera psíquica, no entanto, esse fato não exclui a urgência da transformação 

nos contextos sociais, principalmente aos expostos às vulnerabilidades financeiras e 

desprovidos de suporte familiar. 

  



51 

 

CAPÍTULO 03. PERSPECTIVAS IMAGINAIS DA VELHICE: UMA 

COMPREENSÃO DA PSICOLOGIA ARQUETÍPICA.  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a velhice na sua perspectiva imaginal, 

proporcionando uma reflexão crítica deste importante processo psicológico pela compreensão 

da Psicologia Arquetípica. Talvez, ao pensarmos e acolhermos o velho que habita em nós, 

possamos ficar mais conscientes de como este se caracteriza, evitando assim, a projeção 

desmedida do Idadismo e da gerontofobia.  

Pensar a velhice para além dos seus constructos fisiológicos e culturais é um desafio 

para a sociedade atual. O corpo em processo de envelhecimento é submetido a inúmeras 

intervenções no intuito de parecer jovem. A crítica se sustenta pela pressão que os idosos 

sofrem da indústria estética e principalmente da farmacêutica. O resultado pode apontar para 

corpos fragmentados e destituídos de significados, quando o desejo do sujeito é desconsiderado 

em seu próprio processo de transição do curso da vida. 

A expressão “melhor idade” é atravessada pelo estereótipo de uma velhice saudável, 

estável, feliz, cujas tradições são facilmente transmitidas aos mais jovens, caracterizadas pelos 

modelos de sabedoria e sensatez. É uma maneira romantizada, portanto, unilateral de imaginar 

e localizar o espaço do velho na sociedade. Neste sentido, segundo Beauvoir (2018, p. 8) “o 

momento que começa a velhice é mal definido, varia de acordo com as épocas e lugares, não 

se encontra em parte alguma nos ritos de passagem”. As mudanças acontecem, marcam os 

corpos e a cultura, determinando o lugar que o idoso ocupará na sociedade.  

A construção dessa imagem estigmatizada do idoso “feliz e sábio” apresenta diversas 

perspectivas, incluindo a colaboração da indústria do entretenimento para reproduzir tais 

estereótipos, esta apresenta diversos papéis em que os idosos são quase sinônimos de um 

oráculo, transmitindo acolhimento, afetividade e conselhos fundamentais. No entanto, 

concomitantemente, indica um paradoxo em que a velhice também expressa imagens de 

finalidade, dificuldades e ausência da busca pelo novo conhecimento. “A imagem da velhice é 

incerta, confusa e contraditória” (BEAUVOIR, 2018, p. 93). Para a autora, existe ainda uma 

dualidade nos significados, um primeiro direcionado a uma valorização social dos velhos 

determinado pelos ideólogos como um destino singular do homem; o segundo ponto de vista é 

descrito pelos poetas, estes são mais espontâneos, sentimentais e sinceros quando escrevem 

acerca da velhice.  

Trata-se da pluralidade das existências que cabem dentro do ser velho, sendo necessário 

um direcionamento para uma integração da diversidade presente nos significados das imagens 
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acerca da velhice. Pensar a velhice dentro do campo imaginal é importante para ampliar e dar 

profundidade a essa importante etapa do ciclo da vida. Ressalta-se que todas as perspectivas 

são válidas e estão interligadas, pois a velhice é um fenômeno transdisciplinar.  

O corpo e a cultura são elementos importantes para discussões dentro da temática da 

velhice, porém, observa-se a necessidade de apresentar uma perspectiva imaginal. O conceito 

que muitas vezes é confundido com lembranças, devaneios, torna-se complexo nesse texto, 

exigindo um levantamento teórico a partir da localização do campo da Psicologia Analítica, 

representada por Carl Gustav Jung (1875-1961) e os pós-junguianos. 

 

DEFINIÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE A PERSPECTIVA IMAGINAL  

 

Para apresentar e aprofundar a concepção da velhice na sua perspectiva imaginal, 

destaca-se o trabalho do psicólogo americano arquetípico James Hillman, cujos escritos 

marcam o estudo do campo pós-junguiano. O autor é reconhecido pelas suas contribuições que 

ampliaram o conhecimento da Psicologia Analítica. De modo geral, Hillman (2010) procurou 

ir além da psicologia empírica, metafísica e dos estudos da percepção. Para Tacey (2011), 

Hillman resgatou a essência do estudo da alma e criticou os métodos prontos, objetivos, 

teóricos e práticos que envolvem as demandas psicológicas dos indivíduos.  

Neste sentido, para Hillman (2010), a psicologia precisa ir além da perspectiva 

racionalista e buscar pelo cultivo da alma: “por alma, entendo antes de mais nada, uma 

perspectiva em vez de substância, uma perspectiva sobre as coisas em vez de uma coisa em si” 

(HILLMAN, 2010 p. 27). O conceito histórico de pensar a alma advém dos filósofos gregos, 

assim, Barcellos (2012) retrata que a descrição de alma (psyché, anima) realizada por Hillman 

é um campo intermediário entre a fenomenologia do espírito e do corpo. Ocorre um resgate 

histórico e uma ampliação com suas próprias ideias.  

Seguindo esta perspectiva, Hillman (2010) defende que a alma não tem um lugar 

marcado no corpo, tampouco descreve-a como um constructo metafísico ou religioso. Alma é 

considerada uma perspectiva reflexiva, um aprofundamento dos eventos em experiência, a 

busca pelo significado dos fenômenos da vida que atravessam os indivíduos. Além do mais, o 

autor acrescenta, “por alma refiro-me à possibilidade imaginativa em nossa natureza, o 

experimentar através da especulação reflexiva, do sonho, da imagem e da fantasia– aquele 

modo que reconhece todas as realidades como primeiramente simbólicas e metafóricas” 

(HILLMAN, 2010 p. 28).  
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De acordo com Barcellos (2012), a Psicologia Arquetípica proposta por Hillman resgata 

a busca pela alma do mundo, o esse in anima que é o ser na alma, está presente em todas as 

coisas do mundo. A alma na perspectiva Arquetípica, segundo Barcellos (2012), é a busca pela 

interioridade no campo psicológico. É um conceito de difícil definição que Hillman buscou 

aprofundar no sentido metafórico, o pensamento simbólico, mítico, a poética que sustenta a 

psique.  

A perspectiva de alma para a Psicologia Arquetípica é uma contribuição e ampliação 

das ideias clássicas junguianas. Dessa forma, para Jung (2011) a alma é entendida como a 

psique, juntamente com seus processos conscientes e inconscientes, a consciência é 

representada pelo ego, ou seja, pelas funções de adaptação, organização das percepções 

conscientes, de recordações, pensamentos e sentimentos. Em relação aos processos 

inconscientes, é importante diferenciar os conceitos de inconsciente pessoal do coletivo. Para 

o autor, o primeiro retrata conteúdos reprimidos, que perderam sua intensidade, portanto, 

tornaram-se esquecidos, recalcados em relação à história de vida, à ontogênese daquele 

indivíduo. 

No tocante ao inconsciente coletivo, Jung (2011) defende que este repousa em uma 

camada mais profunda, aponta para os conteúdos de natureza universal, atemporal, 

demonstrada ao longo da história da humanidade, “comum a todos os homens e mesmo a todos 

os animais, e constitui a verdadeira base do psiquismo individual” (JUNG, 2011, p. 96). Assim, 

o inconsciente coletivo apresenta como características uma perspectiva criativa, um sistema 

vivo de reações e aptidões, que embora variem de indivíduo para indivíduo, alguns temas da 

experiência humana são compartilhados.  

Contribuindo com este entendimento, a investigação da alma relacionada ao 

inconsciente coletivo, sustentada pela teoria Arquetípica, advém principalmente dos estudos 

de Jung sobre os arquétipos. Segundo Jung (2011) os arquétipos são padrões, possibilidades de 

desenvolvimento de comportamentos, ideias, fantasias oriundas do inconsciente coletivo. Os 

arquétipos são representações coletivas, de acordo com Jung (2011) estão presentes nos mitos, 

contos de fada, religião e nos conteúdos oníricos. É importante ressaltar que o arquétipo em si, 

é irrepresentável, apresenta-se apenas como potência, possibilidade, e sua expressão é dada 

pela imagem arquetípica, mediada pela relação do indivíduo com a sua cultura. Portanto, de 

acordo com o desenvolvimento psicológico, alguns arquétipos serão apresentados à 

consciência em detrimento de outros.  

A Psicologia Arquetípica apresenta contribuições para a concepção de arquétipo, 

Hillman (2010, p. 33) o define como “padrões mais profundos do funcionamento psíquico, as 
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raízes da alma que governam as perspectivas que temos de nós mesmos e do mundo”. Neste 

contexto, para o autor e Jung (2018) arquétipos são metáforas acerca dos motivos que retratam 

o homem e suas relações. Desse modo, Barcellos (2012) defende que na Psicologia Arquetípica 

o uso arquetípico é utilizado como um adjetivo, uma qualidade dos eventos que se expressa na 

imagem arquetípica. A alma, psique, está no indivíduo; o ego é considerado uma parte da 

psique que possibilita o indivíduo a expressar as diversas experiências arquetípicas.  

O ego se expressa para o mundo exterior por meio das personas, papeis sociais, 

considerado por Jung (2015) como o arquétipo da adaptação, enquanto a sombra representa os 

conteúdos reprimidos, aqueles retirados da consciência, o arquétipo do inimigo, podendo ser 

identificada pelos mecanismos da projeção. A analogia empregada no caso da sombra é o 

espelho. Dificilmente conseguimos olhar para o nosso próprio rosto sem um espelho; o outro 

que contém os conteúdos projetados é o espelho.  

Assim, ressalta-se a velhice como um arquétipo e a sua relação paradoxal é, ao mesmo 

tempo, complementar com o arquétipo da criança. Para Jung (2018) a imagem do velho estava 

associada à sabedoria, à experiência, assim, “o mago é sinônimo do velho sábio, que remonta 

diretamente a figura do xamã na sociedade primitiva” (JUNG, 2018, p. 46). Para o autor, outras 

imagens poderiam representar como: o professor, sacerdote, mago, médico, avô, iluminador, 

mestre, um guia. Essas imagens arquetípicas do velho também intitulado Senex aparecem nos 

sonhos, fantasias, mitos, comportamento das pessoas ao longo da história da humanidade. Nos 

sonhos, Hillman (2008, p. 35) descreve: “manifesta-se como os oníricos pais, mentor, velho 

sábio dos quais a consciência do sonhador é pupila”.  

Nesta relação paradoxal e complementar com a imagem do velho, Bernardi (2017) 

inclui o arquétipo do Puer, como uma apresentação de figuras jovens, da criança interior, seu 

significado aborda temas do futuro em potencial, a abertura para o novo. São várias as imagens 

deste arquétipo. Em relação à imagem da criança abandonada, ela desperta nos indivíduos a 

responsabilidade para cuidar. Assim, essas imagens possibilitam e constelam o envolvimento 

das pessoas, estimulam-nas, mobilizam em seus processos psicológicos arquetípicos. Existe 

uma pluralidade de significados, o autor destaca que o Puer foi estudado igualmente por Von 

Franz, no entanto, como uma característica de personalidade, evidenciando um complexo 

materno, ou seja, conflitos psicológicos relacionados à figura materna.  

A Psicologia proposta por Hillman amplia essa leitura, defende o Puer como uma 

característica psicológica, permitindo a abertura para novas experiências. Assim, segundo 

Bernardi (2017, p. 22), imagina-se Puer versus Senex como “expressões humanas da vivência 

do tempo”. A cronologia do tempo está marcada nos corpos e no processo de fantasiar o mundo 
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e a si-mesmo. Antes mesmo do arquétipo do Senex representar as imagens relacionadas ao 

professor, mestre, ele é o próprio impulso para a experiência e o conhecimento, assim como 

foi destacado no parágrafo anterior.  

O arquétipo do Senex quando relacionado com a idade, segundo Hubback (1996), não 

corresponde necessariamente com o direcionamento para a morte, é um momento de aceitar a 

impotência para ver o que vem a seguir. Por outro lado, uma das características mais 

importantes do arquétipo do Senex é a perda, Hubback (1996) defende a existência de muitas 

perdas em estágios iniciais da vida, no entanto, as relacionadas à velhice são difíceis de tolerar, 

irrevogáveis.  

A perspectiva imaginal é sustentada na fantasia, para Hillman (2010), esta se mantém 

pela poética das imagens arquetípicas, e para além disso, defende a alma como uma metáfora, 

possibilitando o acesso ao conhecimento profundo das questões psicológicas. Para o autor, a 

imaginação é uma atividade intrínseca da psique, e a fantasia está sempre acontecendo. Hillman 

(1981) critica a educação voltada apenas para a razão em oposição à imaginação, assim, 

constrói-se um medo em relação aos fenômenos irracionais. Para o autor, “quando não temos 

fantasias sobre o mundo, ele se torna objetivo, morto. A fantasia não é meramente um processo 

interior que acontece na minha cabeça. É um modo de estar no mundo e de devolver a alma do 

mundo” (HILLMAN, 2020, p. 101).  

A Psicologia Junguiana, segundo Adams (2014) é imaginal, justamente pela 

importância destinada ao mundo interno das imagens, intitula a perspectiva de "imaginologia", 

o estudo da imaginação, a ênfase nas imagens. Para o autor as imagens do não ego, ou seja, 

aquelas relacionadas ao inconsciente, possuem um potencial transformador sobre o ego. Um 

indivíduo fragilizado resultante da sua cultura, dos seus processos psicológicos pode apresentar 

defesas, rigidez que não o permitiram se abrir para os seus próprios direcionamentos psíquicos 

(ADAMS, 2014). O investimento está na relação com os objetos externos, restando o medo de 

atravessar universos desconhecidos, mas que permitiriam um envolvimento mais profundo dos 

aspectos da sua própria vida.  

Buscando localizar teoricamente o pensamento imagético em sua teoria, Hillman 

(2010) aponta para as raízes do filósofo pré-socrático Heráclito e seus escritos sobre a 

profundidade da alma, no sentido de uma viagem em busca da intensidade dos fenômenos 

vivenciados. O processo da imaginação não está na superficialidade, mas, repousa sobre a 

natureza da perspectiva arquetípica.  

A imaginação faz parte do processo psíquico, o mundo das imagens é uma herança dos 

ancestrais, anterior ao próprio desenvolvimento da linguagem e da escrita. A perspectiva 
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imagética destitui-se de sentido quando associada a figuras prontas, sem contexto e significados 

quando há uma reprodução massiva e isenta de sentido das imagens arquetípicas. Essa 

afirmação pode ter relação com a sociedade a partir do século 20 que enfatiza o progresso de 

reprodução de imagens prontas.  

A fundamentação do estudo da imaginação na Psicologia Arquetípica sofreu influências 

do trabalho do filósofo e ensaísta francês Gaston Bachelard (1884-1962).  Segundo Scofano 

(2018), Bachelard tem uma produção intelectual direcionada ao campo da epistemologia e 

poética. Nomeou sua produção de pensamento diurno e noturno, o primeiro retrata o 

pensamento científico, das metodologias e da relação da epistemologia com o mundo 

contemporâneo. O segundo descreve o campo da estética, reflexões acerca da imaginação 

criadora, poética, devaneios, sonhos, imagens, metáforas (SCOFANO, 2018). O pensamento 

noturno está mais relacionado à Psicologia Analítica, principalmente nos conceitos de 

arquétipos do inconsciente e sua expressão nas artes e sonhos, contudo, apresenta uma leitura 

própria sobre as imagens como parte da sublimação individuação e subjetividade do sonhador 

(GOMES, 2015).  

O conceito de imaginação, segundo Bachelard (2013) é descrito como formal e 

material. A primeira “estabelece uma geometrização e está calçada na visão e na contemplação 

da realidade que se nos apresenta, a imaginação material, por sua vez, instaura uma psicologia 

que propõe o encontro com a matéria” (SCOFANO, 2018, p. 84). A imaginação formal está 

ligada às percepções visuais, enquanto a material entra em conflito com essa proposta e 

evidencia uma perspectiva criativa.  

Neste percurso, para abordar o estudo antropológico da imagem recorre-se ao filósofo 

e antropólogo Gilbert Durand (1921-2012), que estudou a teoria de Carl Gustav Jung e Gaston 

Bachelard. Segundo Scofano e Maia (2018), Durand foi contrário à separação epistemológica 

do racional e imaginário, buscou criar uma antropologia multidisciplinar, justamente por 

aproximar a subjetividade da objetividade. Essas aproximações estão presentes na obra “O 

imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem”, publicada em 2004.  

Para Durand (2004) a modernidade está mais direcionada às imagens relacionadas às 

reproduções geradas pela fotografia, cinema, vídeo e seus meios de transmissão como a 

televisão. São alguns exemplos que retratam uma “civilização da imagem” (DURAND, 2004 

p. 5)10.  A dificuldade para abertura ao mundo imagético é antiga, segundo Durand (2004) as 

 

10 Os meios de transmissão mais difundidos são as plataformas streaming como Netflix, Amazon Prime, vídeos 

online, jogos que imitam a realidade externa. Nota da autora. 
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influências apontam para o monoteísmo da bíblia e a proibição para criar qualquer imagem, 

por outro lado, ocorreu a influência dos principais filósofos gregos como Aristóteles (século 4. 

a.C.) ao defender a lógica e experiência dos fatos. Nesse cenário, ocorreram igualmente 

esforços para “conciliar o racionalismo aristotélico e as verdades da fé seu sistema tornou-se a 

filosofia oficial da Igreja Romana e o eixo de reflexão de toda a escolástica (a doutrina da 

escola, isto é, das universidades controladas pela Igreja) dos séculos 13 e 14” (DURAND, 

2004, p. 12).  

As religiões e seus desmembramentos tiveram grande interferência acerca do mundo 

das imagens, ora proibindo-as, ora enfatizando-as. Durand (2004) realiza um resgate histórico 

a respeito do imaginário, afirma que posteriormente às igrejas, a partir do século 17 Galileu e 

Descartes foram considerados gênios de uma ciência racionalista, associada ao mundo das 

ideias, teorias, conceitos, seus estudos resultaram na exclusão dos processos que envolviam o 

imaginário. Para o autor, na sequência o empirismo factual representados pelos filósofos John 

Locke e David Hume fornecem ênfase a uma ciência dos fatos, das experiências relacionadas 

a percepções conscientes e mais uma vez delimitando um espaço nulo para a abordagem 

poética da alma, para as alucinações, delírios dos doentes mentais, as visões dos místicos. 

A ênfase no racionalismo, empirismo e psicologia experimental, distanciou o homem 

daquilo que não pode ser compreendido pela lógica da mente consciente. Nem todos os 

acontecimentos são resultados dos processos conscientes. Portanto, para Durand (2004) o 

nascimento da Psicanálise e seu objeto de estudo, o inconsciente, possibilitou uma nova 

perspectiva para pensar a psique. O autor descrito acima enfatizou as contribuições para o 

imaginário desenvolvidas a partir da teoria de Carl Gustav Jung acerca do pensamento 

simbólico. A investigação do inconsciente para Jung advém principalmente dos seus estudos 

sobre mitologia, alquimia, religiões comparadas, prática psiquiátrica e principalmente do seu 

próprio método de confronto com o inconsciente.  

A respeito dessa técnica utilizada por Jung, Durand (2004) cita os exercícios espirituais 

de Santo Inácio de Loyola (1985) escrito originalmente em 1548. Para o autor, trata-se de uma 

ferramenta imaginativa, meditativa de contemplação das “cenas do Inferno, da Natividade, da 

fuga do Egito, da crucificação e da raríssima representação da aparição de Jesus à sua mãe” 

(DURAND, 2004, p. 25). A técnica utilizada por Jung foi intitulada de imaginação ativa, 

apresentou influência dos exercícios espirituais. Segundo Von Franz (1998), Jung dialogava 

com as imagens do seu inconsciente, escrevendo narrativas e pintando-as, cujo conteúdo foi 

publicado posteriormente no Livro Vermelho. 
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O livro é ausente de conceitos, são narrativas metafóricas acerca dos conteúdos do seu 

processo psicológico, confrontos, sofrimentos e a necessidade de seguir seu próprio caminho 

no campo da Psicologia. Esse fato é importante enfatizar, quando Jung iniciou a escrita dos 

conteúdos do livro em 1913, estava em processo de desligamento do núcleo Psicanalítico de 

Viena, construindo e desenvolvendo assim, sua própria teoria. 

As contribuições de Jung para a ciência do imaginário são inúmeras, para além da 

técnica de imaginação ativa. Jung (2018b) enfatizou que os processos psicológicos não 

dependem exclusivamente dos dados percebidos pelo processo sensorial, a psique tem seu 

próprio modo de funcionar. Essas realidades construídas que ultrapassam as percepções 

conscientes foram intituladas pelo autor como fantasia. A definição de fantasia é descrita por 

Jung (2018b, p. 66): “é tanto um sentimento quanto pensamento, é tanto intuição quanto 

sensação, não há função psíquica que não esteja inseparavelmente ligada pela fantasia com as 

outras funções psíquicas”.  

A fantasia revela que a realidade é psíquica. Para Jung (2018b) tem função criativa, 

realiza a ligação entre o mundo interno e externo, sendo considerada um produto em sua maior 

parte inconsciente. A relevância da fantasia é descrita por Jung como: “o gago se imagina em 

fantasia como um grande orador, o pobre se imagina milionário, a criança, um adulto, o 

oprimido trava lutas vitoriosas com seu opressor, o homem se compensa através da fantasia” 

(JUNG, 2018b, p. 34). A relação do indivíduo com sua fantasia depende da sua abertura para 

os processos inconscientes, que por sua vez, se o momento histórico for a predominância do 

racionalismo haverá interferências.  

O histórico de colaborações aponta também para os estilos artísticos que foram 

fundamentais para o mundo das imagens. Durand (2004) retrata que a estética pré-romântica e 

os movimentos românticos foram correntes resistentes e a favor do imaginário. Alguns autores 

como Schelling, Schopenhauer e Hegel, contribuíram para o desenvolvimento e 

aprofundamento de obras sobre a imaginação e a estética do século 19 (DURAND, 2004).  Para 

o autor, o retorno ao Surrealismo que se posicionava contrário ao Empirismo institucionalizado 

da corrente positivista também teve papel fundamental. São várias as inspirações artísticas, 

filosóficas como foram o Romantismo, o Simbolismo e o Surrealismo, entre outras, que 

lutavam para não cair no esquecimento gerado pelo rigor dos métodos empíricos, 

principalmente, os psicológicos.  

Após esses movimentos, a sociedade, segundo Durand (2004), encontra-se no campo 

do "distrair" devido às reproduções massivas de imagens prontas, sem a reflexão. Para o autor, 

o psiquismo humano não funciona apenas com os dados da percepção, assim, ser inundado por 
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imagens prontas, apenas contribui para um encadeamento racional de ideias, mas sem a 

influência apresentada pelos movimentos da fantasia.  

A linguagem que representa o inconsciente, destacada por Durand (2004) e Jung 

(2011), é a simbólica. Jung (2013b) conceitua símbolo como um “conceito, uma imagem, ou 

um nome que nos podem ser conhecidos em si, mas cujo conteúdo, emprego ou serventia são 

específicos ou estranhos, indicam um sentido oculto, obscuro e desconhecido” (JUNG, 2013, 

p. 201). Neste contexto, os símbolos sempre apontam para um significado profundo, a 

interpretação é um conteúdo que não está pronto, encontra-se em processo de construção do 

nível inconsciente para o consciente. Para o autor, os símbolos se diferenciam dos signos, este 

último demonstra significados conhecidos e compartilhados, exemplificando as identidades 

visuais das empresas.  

Ampliando esta perspectiva, para Hillman (2008) o símbolo pode se tornar uma imagem 

se for analisado segundo as particularidades e o contexto do indivíduo. Para o autor, o processo 

de simbolização ocorre de forma espontânea na psique, transporta pelo menos uma ideia 

principal manifestada numa imagem, trazendo profundidade para a experiência humana. 

Assim, a abordagem simbólica permite um contato com a tradição imaginativa e uma análise 

dentro dos aspectos culturais.  

De acordo com a perspectiva de Hillman (1981) a imagem tem sua função terapêutica, 

contribuições para o psiquismo. Essa visão é uma emancipação do monoteísmo imagético que 

algumas ciências disseminaram. O politeísmo das imagens é defendido por Hillman (1981) e 

as apresenta dentro de algumas disciplinas do saber como: 

 

a psicologia, a etno-sociologia, a história das ideias, as ciências religiosas, a 

epistemologia etc, a formação progressiva e não premeditada de uma ciência do 

imaginário e que desmistifica as proibições e os exílios impostos à imagem pela 

civilização. (HILLMAN, 1981, p. 77). 

 

A concepção sobre imagem para Hillman (1981) é similar a Plotino e Jung, ambos 

entendem que a alma não é sinônimo para os direcionamentos do ego; o processo para o contato 

com a verdadeira consciência “refere-se ao conhecimento que a alma tem de si-mesma como 

um reflexo da psique coletiva universal e não a um conhecimento de si próprio como 

subjetividade de um ego isolado” (HILLMAN, 1981, p. 73). Para o autor, a imagem é a base 

da psique e só pode ser percebida pelo processo de imaginar.  

A Psicologia Analítica e Arquetípica enfatizam os movimentos resultantes do 

inconsciente, a formação do ego sofre influência desses processos, neste sentido, a imagem tem 

seu próprio caminho, não depende do funcionamento do ego. Para Hillman (1981) a 
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imaginação tem um papel central na consciência, justamente por ocupar o lugar da reflexão, a 

busca de sentido dos fenômenos vivenciados. Segundo Hillman (1981; 2010) e Jung (2011) as 

imagens sustentam a base da psique e, por meio da fantasia, direcionam o desenvolvimento 

psicológico. Essas imagens da fantasia são as representações dos arquétipos.  

No que tange a imaginação, Hillman (2001) defende que não é apenas um constructo 

mental, “as imagens nos chegam nos devaneios, nos sonhos, em insights repentinos e nítidos, 

e durante os longos esforços de pensamento cuidadosos” (HILLMAN, 2001, p. 212). Para o 

autor, assim como pensamentos, sentimentos, também imaginamos, “não temos que vê-las 

literalmente, vemos a imagem com a imaginação” (HILLMAN, 2001, p. 213). 

De acordo com Hillman (1981), ao analisar os processos imagéticos é necessário tratá-

los como especulações. Fundamentado na Psicologia Analítica, essas hipóteses psicológicas 

podem ser compreendidas com duas palavras "como se". É como se fosse o que essa imagem 

que foi sonhada, vivenciada, produzida na fantasia. Para Hillman (1981) esse mecanismo “está 

mais perto das artes, do escrever, do pintar e do fazer música, do que da contemplação e da 

yoga, a atividade imaginativa é tanto uma brincadeira quanto trabalho, adentrar e ser 

adentrado” (HILLMAN, 1981, p. 110).   

A perspectiva imaginal da velhice é um contraponto acerca das imagens existentes da 

velhice, essas tornaram-se estereotipadas em seus significados, excluindo todo o processo que 

a imagem provoca no psiquismo, a reflexão, o aprofundamento, o fazer alma, segundo a 

Psicologia Arquetípica. Neste contexto, embora a Psicologia Analítica enfatize o arquétipo do 

Senex, descrito por Jung como o velho sábio, Hubback (1996) afirma que Jung preferiu chamar 

de velho sábio em referência ao inconsciente como sábio (o local raiz da atividade arquetípica), 

e não a existência do arquétipo em si. A autora defende que Jung não queria nem pensar em 

perder sua notável energia e criatividade no seu processo de envelhecimento. Assim, a 

perspectiva de diminuir poderes era para ele, assim como para alguém mais comum, estava 

longe de ser facilmente aceitável (HUBBACK, 1996).  

 

REIMAGINANDO A VELHICE 

 

Neste aspecto, Guggenbühl-Craig (2006) retrata que a sabedoria é uma crença atribuída 

à velhice devido ao acúmulo de experiências profissionais e pessoais. O confronto do idoso 

com a diversidade de situações e problemas também estaria relacionado ao conhecimento. No 

entanto, para o autor a experiência é um fenômeno particular, cada situação, problema e 

dificuldades são únicos. Segundo o autor, a experiência não pode ser analisada de forma 
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generalizada, visto que é preciso considerar a particularidade que norteia cada conjuntura. 

Neste sentido, a crítica é estabelecida pela importância de identificar o momento, época, 

questões culturais, sociais e principalmente a subjetividade empregada em cada fato 

vivenciado.  

Assim, a sabedoria não é uma condição resultante do processo do envelhecimento. Para 

responder a esse paradoxo, o campo junguiano clássico refere que a velhice e conhecimento 

são oriundos da individuação (GUGGENBÜHL-CRAIG, 2006). O conceito de individuação é 

descrito por Jung (2015, p. 63): “significa tornar-se único, na medida em que por 

“individualidade” entendermos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, 

significando também que nos tornamos o nosso próprio si-mesmo”. Neste contexto, trata-se de 

um processo que ocorre ao longo do desenvolvimento do indivíduo.  

 Para Jung (2015) o processo da individuação é resultante do confronto das personas, 

ou seja, papeis sociais de adaptação ao mundo exterior com os conteúdos da sombra, os quais 

são reprimidos, recalcados em detrimento de um eu ideal/social. Essa valorização externa do 

indivíduo acontece desde o seu nascimento, segundo Hollis (2018), inicialmente ocorre uma 

identificação com a realidade dos pais, essas primeiras impressões deixam marcas importantes 

na psique que são projetadas nos relacionamentos sociais posteriores. As pessoas são 

valorizadas pelas características esperadas para o seu meio social, cultural e principalmente 

familiar, neste sentido, pode ocorrer uma alienação em relação a sua potencialidade de vir a 

ser, do contato com o Self, também traduzido como si-mesmo.  

É importante enfatizar que o processo de individuação não é sinônimo de 

individualismo. Segundo Jung (2015, p. 63) “o individualismo significa acentuar e dar ênfase 

deliberada a supostas peculiaridades, em oposição a considerações e obrigações coletiva”.  

Seguindo esta lógica, o indivíduo nesta situação se refere apenas aos próprios desejos, 

afastando-se das suas relações sociais, resultando numa inflação egóica. Sobre a crítica acerca 

da individuação Hubback (1996) descreve que Jung não se sentia confortável com a ideia de 

um estado individual completo a ser atingido. A idade não traz consigo o desenvolvimento 

psicológico, mas, segundo Hubback (1996), a criatividade que é presente no Senex mantém o 

idoso em contato com a sua criança interior, no arquétipo Puer/Puella, indicando novos modos 

de agir e pensar. 

Resgatando a perspectiva imaginativa, Hillman (2001) defende que o pensamento na 

velhice é complexo porque é imaginativo, metafórico, e no curso final da vida as pessoas 

morrem e retornam como imagens para aqueles que ficaram. Outra analogia realizada pelo 

autor aponta que os relacionamentos fracassam porque deixamos de imaginar, ao invés da 
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clássica associação com o amar, neste sentido é necessário o cultivo das projeções afetivas. 

Através da sua experiência os velhos podem receber, aprimorar e direcionar seu processo 

psicológico.  

Quanto mais identificado com a realidade externa, mais afastado o homem fica do seu 

mundo interior, portanto, o processo de individuação, caracterizado como desenvolvimento 

psicológico, é um processo complexo, doloroso, mas, verdadeiro. Torna-se único e conforme 

Jung (2015), é olhar para os direcionamentos da psique e sustentar os movimentos internos que 

estão sendo constelados. Relacionada ao desenvolvimento psíquico que muitas pessoas fazem, 

a jornada do herói é egóica, no cenário das demandas da vida coletiva. Ainda não é a batalha 

interna, o confronto com as questões internas, resultando em autoconhecimento. 

No entanto, quando o homem não direciona sua atenção para esse mecanismo, pode 

resultar no aparecimento de processos inconscientes como: “sintomas, ações, opiniões, afetos, 

fantasias e sonhos” (JUNG, 2015, p. 66).  O inconsciente tem uma atividade contínua, criativa, 

seu direcionamento em relação a energia psíquica é buscar o desenvolvimento, por isso, os 

sintomas precisam ser lidos e integrados. 

A individuação, o desenvolvimento psicológico, segundo Guggenbühl-Craig (2006) é 

uma atividade que acontece a vida toda, não necessariamente apenas na meia idade, na velhice 

conforme defendido pela Psicologia Analítica Clássica. Para o autor, o processo não é linear 

nem progressivo, tampouco, o amadurecimento é característica intrínseca de desenvolvimento 

psíquico.  

Neste contexto, o autor citado acima defende que a velhice pode afastar os indivíduos 

das suas relações arquetípicas e da consciência do tempo. As imagens arquetípicas da velhice 

para Guggenbühl-Craig (2006) também expressam falta de esperança, crescimento, futuro. 

Muitos idosos agem de maneira teimosa, desagradam o que acaba os afastando dos seus 

familiares.  

Outras imagens relacionadas à velhice são destacadas por Hillman (2001): o declínio, 

estagnação, associado a fragmentação, ressecamento; são imagens que estão presentes na 

natureza externa, mas também são observadas nos aspectos psicológicos internos. Para o autor, 

a fenomenologia dos anciãos não retrata apenas o processo do morrer, o tema distancia as 

pessoas de conhecerem os sintomas da velhice, justamente por achar que já conhecem toda a 

etapa da velhice disponível nos livros de desenvolvimento humano.  

A discussão acerca da pluralidade dos significados das imagens arquetípicas sobre a 

velhice é um fato importante, visto que, a sociedade precisa ir além dos estereótipos produzidos 

sobre os idosos, não devem ser vistos como sinônimo de sabedoria, tampouco, como 
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direcionamentos de fim. Assim, como foi destacado por Guggenbühl-Craig (2006) a sabedoria 

é arquetípica e independe da idade do indivíduo, o aprofundamento da experiência, abertura 

para o novo são elementos importantes para esse arquétipo.  

Seguindo o pensamento crítico apontado por Guggenbühl-Craig (2006), torna-se 

necessário retomar a obra do ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo Walter 

Benjamin (1892-1940). A perspectiva teórica de Benjamin se diferencia da Psicologia 

Analítica e Arquetípica, pois enfatiza os aspectos psíquicos do campo imaginativo.  

Diante esta perspectiva, o conceito de experiência é uma aproximação com a crítica 

levantada por Guggenbühl-Craig (2006) ao retratar que a experiência de vida da pessoa idosa 

não a eleva em sua sabedoria, neste sentido, Benjamin (1994) atenta para o fato de existirem 

experiências que não são comunicáveis. Para este autor, os soldados que voltaram da guerra 

permaneceram calados diante do trauma e pobreza que as vivências proporcionaram.  

Para entender o conceito, Benjamin (1994) descreve que a experiência retrata palavras 

duráveis que podiam ser transmitidas como um anel, de geração em geração. A experiência 

marca os indivíduos pelo seu aprofundamento, assim, produzindo significados na relação que 

se estabelece com o outro. Benjamin (1994) diferencia experiência de vivência sendo esta 

última relacionada aos acontecimentos sem valor de transformação, como no exemplo citado 

acima sobre os momentos vividos na guerra, pois, trata-se de uma experiência indizível.   

Neste sentido, Benjamin (1994) aponta para situações em que há uma pobreza de 

experiências internas e externas, assim como Guggenbühl-Craig (2006), os indivíduos não são 

direcionados a buscar um aprofundamento daquilo que experimentam, tornando-se passivos 

diante sua vida, família e cultura. Ocorre uma racionalização da experiência do sujeito diante 

da sua vida, não há espaço para dúvidas e reflexões; para Lessa (2016, p. 118) “a experiência 

foi expelida do sujeito pelo pensamento moderno”. Desse modo, embora a sabedoria seja 

arquetípica e não esteja relacionada somente com a idade, é resultado dos processos de reflexão 

e sentido psicológico nos fenômenos experienciados.  

O experienciar produz transformação, para isso é preciso conscientizar-se pelo processo 

da metanoia. Reivindicar o lugar de protagonista da própria história, desconsiderando o fluxo 

das demandas coletivas e conectando com seus próprios desejos e necessidades.   

O paradoxo da velhice se refere à desconstrução dos estereótipos apresentados pela 

cultura atual. A sociedade e os idosos como indivíduos em desenvolvimento precisam estar 

abertos para o novo, repensar os antigos paradigmas aos quais estão inseridos. A velhice não é 

o fim, mas, também não é o começo, é uma perspectiva imaginal, conforme defendida por 
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Hillman (2001) acerca dos processos internos e externos, convidando os indivíduos a olhar os 

seus movimentos psicológicos.  

A sabedoria pode estar ausente nas narrativas dos idosos ao retratarem sobre a 

experiência no intuito de alcançar uma reflexão no seu interlocutor, ainda assim, esse lugar de 

fala mostra-se uma importante ferramenta terapêutica para comunicar algo. A partir da fala, a 

escuta se torna presente não somente para quem ouve, mas, principalmente para quem busca 

transmitir palavras de impacto, contudo, destaca-se o papel dos interlocutores para que não 

impere o silêncio crônico.  

Para Hillman (2001) o velho é uma categoria em si, não significa somente o processo 

de envelhecimento e a aproximação com a morte, apresenta também um caráter imortal e sem 

idade. Seguindo esta perspectiva, para o autor, os objetos que são mais contemplados são os 

antigos: “as telas dos antigos mestres, os manuscritos antigos, jardins antigos, muros antigos 

não lembram ato de morrer, mas de durar para sempre” (HILLMAN, 2001, p.70). A velhice é 

traduzida como uma qualidade que perdura.  

A categoria do velho segundo Hillman (2001) compreende as ciências da Paleontologia, 

Arqueologia, a Geologia, as cidades e os objetos antigos e de colecionadores, ambos retratam 

a velhice e sua condição visível, independente dos anos, são mais contemplados que os locais 

e objetos novos. “Adoro esta faca, não poderia passar sem ela, dizemos adoro com mais 

frequência a respeito de coisas – ferramentas, sapatos, chapéus – do que de pessoas” (Hillman, 

2001, p. 71).  

O antigo transformou-se numa qualidade, preciosidade que precisa ser cuidado e 

contemplado, Hillman (2001) defende que o impulso de cuidar dos objetos velhos é uma 

tentativa de manter a vida. O autor realiza uma crítica sobre o hábito da mente de entender as 

coisas pela via dos contrastes, o velho e o novo, passado e futuro, privilegiando um em 

detrimento de outro. Nesta perspectiva, López-Pedraza (1997) retrata uma sociedade que 

valoriza o jovem, características de adolescentes, identificada com o arquétipo do herói.  

A sociedade transforma o velho em uma imagem estereotipada, proporcionando 

sentidos negativos. Para Hillman (2001) o velho sempre leva a pior nas comparações, 

resultando em uma simplificação de significados sobre este arquétipo. O autor sustenta que as 

pessoas precisam evitar pensar sempre em opostos e buscar apenas a novidade e o futurismo.  

Para entender a velhice como uma etapa própria,  Hillman (2001) defende a necessidade 

de estudar, aprofundar-se e não simplesmente comparar. A velhice como uma categoria está 

presente nos objetos, lugares, pessoas como uma característica ausente das qualidades 

negativas e positivas. A cultura direcionada ao arquétipo do jovem, focada no futuro e nas 
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novidades, distanciou daquilo que a sustenta, possibilitando transcender. A Psicologia 

Arquetípica propõe uma integração das diversas formas de expressar o estado de ser velho 

associado ao novo, pois, são opostos complementares. Sendo necessário, adaptações por meio 

de ações novas, diferentes das antigas respostas.  

A velhice como uma perspectiva arquetípica pode ser imaginada de diversas formas, 

demanda cautela, individualidade para compreender o significado das imagens, requer um 

olhar que ultrapassa a gerontologia fisiológica e marca no corpo o campo psíquico. A velhice 

é uma categoria por ela mesma, não apenas um resultado do desenvolvimento daquilo que é 

jovem. “Os monges diziam que a juventude tenta o velho a afastar-se da nossa principal 

ocupação: o caráter e o nosso destino de envelhecer” (HILLMAN, 2001, p. 77).   

A velhice na sua pluralidade, autenticidade, excentricidade precisa soltar-se dos velhos 

paradigmas que a aprisionam e ser repensada dentro da sua pluralidade. Para Hillman (2001) a 

velhice deve ser imaginada dentro do campo psíquico, físico, mundo interno e externo, como 

uma metáfora envolvida por opostos complementares que necessitam de uma compreensão 

psicológica.  

A relevância do trabalho com o imaginário é buscar, segundo Hillman (2001), um 

propósito oculto nos sintomas, levar em consideração a linguagem simbólica presente, ao invés 

de focar nos processos ditos normais. O autor considera a importância da análise metafórica 

dos sintomas e dos significados que as feridas e os medos apresentam.  

Neste sentido, a pesquisa de Migliorini (2010) a respeito do imaginário de 

nonagenários, identificou as narrativas que continham dificuldades com a memória de 

evocação e fixação, porém, isso não resultou em um obstáculo em suas relações, pois o 

imaginário vai além das recordações que um dia foram conscientes. Desse modo, evidencia 

que a abertura para as perspectivas imaginais é uma forma de inclusão dos contrastes da 

velhice, justamente por acolher as narrativas oriundas da fantasia, mesmo que ausentes dos 

conteúdos de resgate de memória.  

A ampliação da velhice está marcada como uma característica que ultrapassa os 

estereótipos de pessoas com mais de 60 anos, presente no universo dos objetos antigos, 

colecionados, nas atitudes arquetípicas relacionadas à experiência, estabilidade e sabedoria. 

Marca sua existência também na perda, declínio, no contato mais próximo com a morte. São 

paradoxos vivenciados cotidianamente por todos aqueles que permitem refletir sobre seus 

processos psicológicos. No entanto, falta uma abertura da sociedade para compreender a 

pluralidade da velhice e permitir vivenciar suas qualidades e contrastes, não apenas enaltecer 

aquilo que é jovem, belo e estético.  
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MÉTODO 

 

A IMPORTÂNCIA DA NARRATIVA PARA AS EXPERIÊNCIAS DO 

ENVELHECIMENTO 

 

Para retratar a experiência dos idosos acerca do envelhecimento e adoecimento, 

utilizou-se a narrativa como método. O processo do envelhecimento acumula experiências e a 

narrativa se torna uma ferramenta para ressignificar aquilo que foi vivido.  

No texto “O Narrador”, o filósofo Benjamin (1985) descreve que o narrador é uma 

pessoa que conta sobre experiências, sendo vivenciada dentro da sua biografia ou passada a 

cada geração. Neste sentido, este autor faz a apresentação de dois grupos de narradores: “quem 

viaja tem muito que contar, diz o povo e com isso imagina o narrador como alguém que vem 

de longe, mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem 

sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições” (BENJAMIN, 1985, p. 200). O 

primeiro grupo é apresentado com a imagem do marinheiro comerciante e o segundo do 

camponês sedentário.  

A importância da narrativa é apresentada na oficina com idosos realizada por Correa 

(2009). A autora proporcionou um espaço para transmitir: 

ao coletivo o que havia sido vivido no plano individual, para simbolizar, dar sentido 

e inteligibilidade para aquilo que fora experimentado pelas sensações, de realizar um 

debate que envolvesse as dimensões de passado, de presente e de futuro e as 

contingências do envelhecimento. (CORREA, 2009, p. 10). 

 

 No entanto, não são todas as experiências que podem ser transmitidas. Segundo 

Benjamin (1985), os soldados que voltaram da guerra permaneceram calados, pois o horror que 

vivenciaram não podia ser compartilhado.  

O narrador transmite histórias orais que possam fazer sentido ao ouvinte. Para o autor, 

com o surgimento do romance houve um declínio da atividade de narrar as experiências 

coletivas. Segundo Benjamin (1985), “com isso, desaparece o dom de ouvir, e desaparece a 

comunidade dos ouvintes. Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 

quando as histórias não são mais contadas” (BENJAMIN, 1985, p. 205). O interessado pelo 

romance vivencia um ato solitário apenas com seu livro e imaginação, perde-se essa troca 

proporcionada pela tradição oral. 

Narrar é um ato importante aos idosos diante o simbolismo no qual representavam, 

descrito em muitas culturas relacionado à imagem do velho sábio, mago como se fosse uma 
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consulta a um oráculo. Para Benjamin (1994) a experiência retrata palavras duráveis que 

podiam ser transmitidas como um anel, de geração em geração.  

A comunicação da história da vida presente na clínica é uma forma de manter a 

narrativa e o processo reflexivo, “para existir uma escuta é preciso que o ouvinte tenha 

experimentado o que é relatado, na história de vida compartilha-se a aventura do viver, viagem 

empreendida por todos nós: é um compartilhar do que é comum a todo ser humano” 

(PERRONE, 2003, p. 42). Os encontros entre os jovens e os idosos são possibilidades para 

desvelar o valor das experiências vividas pelos anciãos e despertar nos seus ouvintes o desejo 

de conhecer essas histórias imaginadas. 

Narrar é expressar a subjetividade, sentimentos, pensamentos que transbordam as 

palavras, porém, assim como Benjamin (1985) aponta, o romance impactou a figura do 

narrador e atualmente outras influências podem ser observadas nas redes sociais que estão 

mediando as relações entre as pessoas. Para muitos idosos nesta transição tecnológica, também 

se trata de um ato solitário. Assim, a mudança causa um estranhamento para aqueles que se 

dedicaram em suas vivências, almejando nesta etapa da vida contribuir com seus aprendizados. 

As mudanças tecnológicas são necessárias, mas não devem substituir o contato com aqueles 

que são a base fundamental da sociedade. O velho sábio também chora, sofre e precisa ser 

acolhido nos ouvidos calorosos de seus ouvintes, independente dos aspectos sociais vigentes.  

Para ampliar o recurso das narrativas, a pesquisa abordou o recurso da história de vida. 

Trata-se de um instrumento de pesquisa que privilegia a coleta de informações contidas na vida 

pessoal. O formato pode ser literário biográfico tradicional, ou as formas novas que valorizam 

a oralidade, as vidas ocultas, o testemunho vivo de épocas ou períodos históricos (CHIZZOTTI, 

2008).  

Neste sentido, Debert (1986) aponta que “a história de vida ocupa um lugar 

proeminente, tem aumentado em diversos campos epistemológicos” (DEBERT, 1986, p. 142).  

Para a autora esse método proporciona uma relação de diálogo entre o pesquisador e o 

informante, estabelecendo a expressão de experiências concretas de determinadas vivências 

com o objetivo de análise e estabelecimento de hipóteses sobre determinado assunto.  

Para Chizzotti (2008) a coleta da história de vida pode ser através do discurso livre de 

percepções subjetivas ou recorrer a fontes documentais para fundamentar as narrativas 

pessoais. Segundo Chizzotti (2008, p. 95) “o autor se situa no interior de uma trama de 

acontecimentos aos quais atribui uma significação pessoal e assume uma posição particular”. 

O autor descreve que a psicobiografia apresenta fatos sobre o significado dos acontecimentos 

vividos e que justificam certos comportamentos, a compreensão da vida e do mundo da pessoa. 
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De acordo com o estudo de Correa e Justo (2010) sobre os idosos, a experiência 

narrativa possibilitou o resgate de memórias de acontecimentos vividos por eles, registrá-las e 

divulgá-las na comunidade universitária. 

Seguindo esta perspectiva, o presente estudo é qualitativo, transversal de cunho 

descritivo. O método qualitativo proposto responde às questões particulares, num espaço mais 

profundo das relações, considerando como sujeitos do estudo pessoas pertencentes à 

determinada condição social, com suas crenças, valores e significados (MINAYO; SANCHES, 

1998). Será necessário levantar e analisar o conteúdo das narrativas, assim como, descrever os 

fenômenos para sua compreensão. Para melhor aprofundamento do estudo será realizado um 

recorte da população amostral, local e tempo, o que caracteriza a pesquisa transversal 

(BORDALO, 2006).  

  

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do Instituto de Psicologia da Universidade 

São Paulo (USP) representada pelo CAAE: 29269120.1.0000.5561. Os participantes foram 

recrutados por meio de uma pré-seleção realizada juntamente com a equipe de Psicologia de 

uma clínica de hemodiálise em Curitiba – Paraná. A clínica faz parte de uma Organização da 

Sociedade Civil que fornece atendimento aos pacientes com doença renal crônica. Os serviços 

são direcionados para todos os estágios de progressão da doença renal. As instituições de 

hemodiálise possuem convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) e planos de saúde.  Os 

pacientes que necessitam de tratamento hemodialítico são direcionados pelo SUS conforme o 

território em que moram, podendo trocar de clínica desde que o mesmo não necessite de 

transporte especial até o local em que recebe assistência.  

A seleção dos idosos com doença renal foi por conveniência, necessitando da 

disponibilidade desta população específica. Os critérios de inclusão foram participantes idosos 

mais velhos com 75 anos e até 84 anos e com mais de 03 meses em programa de hemodiálise. 

A idade selecionada inclui a categoria de idosos velhos, neste sentido, poderiam narrar suas 

experiências que ocorreram ao longo do processo do envelhecimento.  

Depois disso, juntamente com a equipe multiprofissional da clínica foi averiguado as 

condições psicológicas e físicas favoráveis para realização do estudo com o participante. Os 

critérios de exclusão adotados foram: idosos com comorbidades ou sequelas de doenças que 

dificultem o resgate da memória, incapacidade para comportamento verbal, reflexões, 
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pensamento crítico. Foram excluídos também pacientes que estivessem vivenciando algum 

conflito psicológico, que pudesse influenciar na exposição das suas respostas. 

Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), a clínica delimitou a 

entrada de profissionais na hemodiálise com a finalidade de proteger os pacientes que são do 

grupo de risco. Seguindo os protocolos de saúde, a pesquisadora manteve-se totalmente em 

isolamento social nas semanas anteriores, utilizou-se de máscara, álcool gel e distanciamento 

para realização do estudo, ocorrendo em uma sala de atendimentos psicológicos com ventilação 

natural. Desta forma, somente em setembro de 2020 após os casos estabilizarem-se na região 

que foi permitida a coleta, resultando em dois participantes11 (Chang, 80 e Xavier, 78). Em 

setembro de 2021, após a qualificação, a coleta foi retomada com mais 05 respondentes (Lucy, 

75; Tião, 76; Ethel, 75; Tony, 77 e Marília, 75). O principal objetivo nesta segunda coleta era  

a inclusão de novos participantes, especialmente mulheres idosas. Desta forma, o estudo teria 

como característica a heterogeneidade, a pluralidade das percepções referente ao adoecimento 

e envelhecimento, complementando aos dois integrantes iniciais. Sendo assim, três mulheres e 

dois homens tiveram suas histórias incluídas na análise dos dados. Todos os idosos tiveram 

seus nomes alterados para preservar a identidade.  Após as sete entrevistas, a coleta foi 

encerrada, pois era o público que aceitou participar da pesquisa, utilizou-se ainda o critério de 

saturação, quando as respostas encontradas validam os objetivos da pesquisa.   

O estudo permaneceu presencial a pedido dos próprios participantes, todos alegaram 

não ter facilidade e/ou interesse pela entrevista virtual. As narrativas sobre as histórias de vida 

foram descritas abaixo. Os nomes dos participantes e as pessoas mencionadas em seus 

discursos foram alterados para manter o sigilo.  

Após a pré-seleção dos participantes, desempenhada pela equipe de Psicologia, eles 

foram orientados sobre os objetivos do estudo e aqueles que aceitaram, tinham suas entrevistas 

agendadas. A pesquisadora abordou novamente na data combinada e iniciou a gravação 

posteriormente à assinatura do TCLE. A primeira aconteceu em uma sala de atendimento 

psicoterápico na sede da instituição, e as restantes na sala de hemodiálise, durante a sessão do 

participante. A escolha em realizar a entrevista durante o tratamento foi resultado da própria 

decisão dos pacientes. Como foi retratado anteriormente, o tratamento é feito três vezes na 

semana com duração de até 04 horas, dificultando que os pacientes tenham tempo livre para se 

 

11 Os participantes Chang, Xavier e Lucy faleceram no decorrer da pesquisa devido complicações relacionadas 

à doença renal crônica.  
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deslocar em outros momentos para o presente estudo. Além do mais, muitos necessitam de 

suporte para o transporte, podendo usufruir apenas nos períodos que fazem a diálise.  

Durante a coleta de dados não foram relatados desconfortos gerados pela pesquisa, os 

pacientes foram previamente avisados, permaneceram sentados, posição colocada pela equipe 

de enfermagem, facilitando o desenvolvimento do estudo. Os atendimentos multiprofissionais 

da clínica já acontecem dessa forma, contribuindo ainda mais com os resultados obtidos.   

Em todos os momentos seguiram-se os protocolos de prevenção do COVID-19. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente para melhor análise e descrição dos 

dados.   

Os entrevistados realizavam hemodiálise pelo plano de saúde. É importante mencionar 

que a clínica não faz distinção de tratamento para o convênio com SUS ou plano de saúde, 

assim, todos os pacientes recebem os mesmos cuidados. A clínica está localizada em um bairro 

de classe média, assim, os pacientes com plano acabam optando por essa clínica devido à região 

e à infraestrutura que ela proporciona.  

Para coletar os dados, primeiramente foi aplicado um questionário sociodemográfico 

(APÊNDICE A) que contém dados como: nome, gênero, idade, religião, estado civil, endereço, 

escolaridade, profissão, tempo de tratamento, doença de base.  

Na sequência foi realizada uma entrevista com roteiro semiestruturado (APÊNDICE B) 

em que os participantes puderam descrever sobre a trajetória de vida, percepções sobre o 

envelhecimento, adoecimento, identificação com outros personagens fictícios, sonhos. A 

primeira pergunta permitia que os participantes retratassem sobre a sua história de vida até a 

chegada à hemodiálise, seguindo sobre a experiência da descoberta da doença renal, a trajetória 

até a chegada no tratamento. Posteriormente a questão norteadora envolvia as percepções sobre 

o processo de envelhecimento, identificação com outros personagens fictícios, míticos ou 

culturais e por último, sobre sonhos relacionados com a hemodiálise.  

O roteiro consistia em cinco perguntas para contribuir com o aprofundamento da 

entrevista, as questões norteadoras estavam relacionadas aos principais aspectos detalhados nos 

objetivos da pesquisa. Deste modo, o formato do diálogo permitia que o respondente pudesse 

abordar vários temas, seguindo sua própria organização e sequência das perguntas. Para 

Muylaert et al. (2014) a entrevista narrativa tem como base a ideia de reconstruir 

acontecimentos sociais a partir do ponto de vista dos informantes, a influência do entrevistador 

nas narrativas deve ser mínima. Sendo assim, a primeira pergunta norteava a entrevista e as 

demais contribuíram para adentrar as percepções dos idosos com doença renal crônica. 
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A entrevista poderia ser interrompida a qualquer momento, incluindo a solicitação para 

acompanhamento psicológico interno, mas os pacientes se encontravam com bom 

enfrentamento da situação, não necessitando de nenhuma intervenção durante a pesquisa.   

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

O método de investigação psicológica na Psicologia Analítica segundo Penna (2005; 

2009) se dá pela apreensão dos símbolos e sua compreensão, que resulta do processamento 

simbólico realizado pelo pesquisador. Para a autora, “a perspectiva simbólica arquetípica como 

forma de compreensão da realidade nos habilita a investigar os fenômenos nos contextos 

individual e coletivo” (PENNA, 2005, p. 72). Neste sentido, o universo e seus objetos são 

simbólicos, pois carregam sentidos e significados particulares que podem ser ampliados para 

melhor compreensão.  

O objetivo do método é a ampliação da consciência através do processo de aquisição e 

construção de conhecimento, para tanto, mostra-se essencial o acesso ao inconsciente. Para 

Jung (2015) o inconsciente é criativo, latente que contém conteúdos pessoais e coletivos, ou 

seja, comportamentos que são comuns à humanidade, também denominados de arquétipos. O 

conceito é expresso de acordo com Jung (2011) em imagens primordiais apresentadas à 

consciência por meio de símbolos, também presentes nos mitos, contos de fada, religião, 

sonhos e imaginação.  “O símbolo, como manifestação do arquétipo, situa-se no limiar da 

possibilidade de conhecimento, pois o arquétipo, em si, está fora dos limites do conhecimento” 

(PENNA, 2005, p. 84).  

Desta forma, como o inconsciente não pode ser compreendido pela observação direta é 

necessário analisar suas manifestações simbólicas arquetípicas (PENNA, 2005). Assim, 

mostra-se necessário o uso de outros instrumentos como o desenho, fotos, músicas que 

contrapõem a racionalidade e possibilitam o trabalho de elementos inconscientes através das 

interpretações.  

Na Psicologia Analítica o pensamento simbólico opera por associações, comparações e 

analogias entre diversas áreas do conhecimento e entre as diversas funções da consciência. A 

compreensão dos fenômenos, ou seja, a análise do material coletado é realizada por meio do 

processamento simbólico, que constitui a ferramenta indispensável para a melhor compreensão 

dos fenômenos investigados: a causalidade, a finalidade e a sincronicidade presentes nos 

eventos simbólicos. Para tanto é utilizada a amplificação simbólica (PENNA, 2005). O 
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processamento simbólico visa elucidar, enriquecer, ampliar e aprofundar os significados 

ocultos do símbolo, a fim de atingir sua integração na consciência (PENNA, 2005, p. 91). 

Seguindo o método de processamento simbólico, segundo Penna (2009), após a coleta 

é feita uma revisão geral de todo material coletado e avaliação da necessidade de 

complementação ou descarte dos dados. Posteriormente ressalta-se a retirada do pesquisador 

do campo de coleta para se dedicar à compreensão do material. O pesquisador tem ausência de 

neutralidade e sua interpretação sobre os fenômenos analisados precisam ser cuidadosamente 

avaliados. Para Penna (2009) a atitude simbólica do pesquisador é importante nesta etapa do 

trabalho, por meio das suas considerações sobre a análise do material, sendo necessárias 

diversas leituras para a compreensão mais aprofundada.  

O material a ser analisado precisa ser considerado quanto ao contexto, história, cultura, 

causas e finalidades e quanto aos seus aspectos arquetípicos e particulares individuais. Penna 

(2009) aponta para alguns questionamentos que se mostram importantes nessa etapa da análise 

do conteúdo: Que circunstância forjou a emergência deste símbolo/fenômeno? Que situação 

psíquica este símbolo vem compensar? Qual o tema arquetípico subjacente neste símbolo? Os 

questionamentos foram discutidos na reflexão do material. 

O resultado é a tradução do material num texto legível, que equivale à etapa de 

organização e preparação do material para fins de análise. Posteriormente é necessário 

encontrar padrões de semelhança e/ou discrepância relevantes para compreensão dos 

fenômenos. Na sequência transforma-se o conteúdo em categorias de unidades de significado, 

eixos temáticos (PENNA, 2005; 2009). Neste percurso, a análise do material resultou nas 

seguintes unidades de sentido: significado da velhice, experiência da hemodiálise como lugar 

de cuidado e encontros, aspectos simbólicos do adoecimento, experiência arquetípica com o 

materno e por último, sonhos e a jornada da alma.  

As unidades de sentido foram ampliadas no tópico de resultados do estudo. A ampliação 

do eixo temático é fruto do procedimento circumambulatório. Para Penna (2009), consiste em 

circular em torno de um material, procurando e se deixando surpreender pelos padrões 

arquetípicos constelados no conteúdo. Nesse momento são realizados paralelos com os mitos, 

contos de fadas, elementos da religião e etc. Enfatiza-se que os paralelos levarão em 

consideração as narrativas dos participantes. É importante ressaltar que na análise dos dados 

coletados não se esgotam as diversas possibilidades de interpretação para conteúdos 

simbólicos, estas são apenas perspectivas para análise do fenômeno (JUNG, 2013b).  
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ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

 

HISTÓRIA DE VIDA 1 – CHANG (in memorium) 

 

O primeiro integrante da pesquisa se chama Chang, tem 80 anos, é engenheiro 

aposentado e atualmente mora com um irmão em Curitiba. É divorciado, tem 03 filhos casados 

que são advogados, sendo que dois moram em Goiânia e uma na Europa, mas estão presentes 

na vida do participante.  

Chang nasceu na China em 1941, devido à revolução comunista chinesa mudou-se em 

1949 para Hong Kong e na sequência, veio com sua família para o Rio de Janeiro e 

posteriormente para Curitiba, onde passou sua infância. Na época da faculdade decidiu prestar 

vestibular na Universidade São Paulo, ingressando no curso de engenharia. 

  

Nasci na China, na época, mil novecentos e quarenta e pouco, você tinha o seguinte: 

ou você era digamos assim, da os que tinham dinheiro ou você não tem. Com a 

segunda guerra mundial, quando acabou, os comunista Mao Tsé-Tung tomou a 

China e foi invadindo, invadindo o meu avô que era general, e era governador do 

estado onde nós morávamos, falou assim: “aqui nós não vamos aguentar, esse aí eles 

vão tomar tudo, certo, vamos saindo daqui porque senão” e ele sabia que ele seria 

morto, tá certo? Meu pai descobriu o Brasil disse “olha tem, tá indo muita gente 

migrando pra lá, um país tranquilo, trata bem os imigrantes”. Viemos morar no 

Brasil,  comprou a terra vizinha, a fazenda vizinha do um amigo dele, uns trezentos 

e poucos alqueires que era grande também, certo? "Meu pai não era fazendeiro, ele 

só fez aquilo pra poder fazer alguma coisa, porque ele era enge/ ele era médico, mas 

não podia clinicar. Depois ficamos aqui em Curitiba, eu estudava aqui. Eu tenho dois 

filhos e uma filha.   

 

O participante revelou que gostava de estudar filosofia, mas optou por uma carreira que 

pudesse ajudá-lo financeiramente. Aos 30 anos casou-se e nessa época realizou algumas 

sessões de psicoterapia, pois, conforme descreveu, não conseguia se comunicar no 

relacionamento. Nas consultas gostava de falar sobre Jung, já o estudava e posteriormente 

realizou alguns cursos no Instituto Junguiano de Zurich.   

No que se refere ao seu histórico de saúde, Chang realiza hemodiálise há 03 anos, e 

desde novembro de 2016 desenvolveu a doença renal devido à nefropatia diabética. Chang 

também tem histórico de câncer renal. Realizou uma cirurgia em 2010 e, segundo o paciente, 

não apresentou mais sintomas. Além disso, foi submetido a outro procedimento médico, uma 

cirurgia cardíaca em 2019.  

 

Bom! Veja, eu é, eu sempre é, me dediquei a na parte de saúde né, tá certo? Saúde 

física. E, eu fui uma pessoa que tinha, eu fazia ginástica todo dia, eu ia para a como 

se diz lá o? Esse lugar onde você prática ginástica? E. Academia! Eu frequentava 

academia todo dia. No ano dois mil né, ano dois mil! Eu descobri, fui fazer o exame, 

aí descobriram que eu tinha um cisto renal. 
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Após a descoberta do câncer, o participante revelou que começou a aproveitar mais a 

vida, passou a viajar com frequência para diversos lugares no mundo, decidiu trabalhar menos 

e equilibrar com atividades de lazer. Chang descreveu possuir uma boa condição financeira, 

permitindo-lhe ter qualidade de vida, cuidar da sua saúde, fazer academia, viajar e buscar os 

melhores médicos. No entanto, sua situação se modificou em 2016 quando teve uma 

complicação pulmonar, e neste internamento evoluiu para a perda da função renal com 

indicação para o tratamento hemodialítico. Chang já estava morando em Curitiba, pois estava 

cuidando do seu irmão que tem Parkinson, mas retornou para São Paulo e ficou na fila do 

transplante. Enfatizou ter retornado para procurar o Sírio Libanês, hospital tradicional e 

renomado onde se encontram os melhores médicos do país, sendo assim, Chang poderia ter 

uma segunda opinião com segurança para dar seguimento ao tratamento que iria realizar. 

O entrevistado relatou que iniciou o tratamento em outra clínica de hemodiálise, 

recordou que faltou por uma semana, e quando retornou a enfermeira que o atendeu não 

perguntou sobre sua ausência e a sua situação de saúde atual. Não se sentindo assistido, trocou 

de clínica, onde segundo seus relatos, foi bem recebido. Chang retratou ter uma boa 

convivência na clínica, mantém suas atividades de vida diária, assiste ao seu irmão com ajuda 

de outros profissionais de saúde e gosta de fazer pão com fermentação artesanal. Defendeu 

preferir esse estilo de pão devido sua leveza e não causar azia e sensação de estufamento. 

Metaforicamente pode representar o contato com o tradicional, atravessado pela paciência e 

colheita futura, pelo tempo Kairós, aspectos presentes no Senex.  

 

HISTÓRIA DE VIDA 2 – XAVIER (in memorium) 

 

O segundo participante é Xavier, uma homenagem ao médium e principal expoente do 

Espiritismo, religião adotada pelo entrevistado. Possui 78 anos, nasceu na Paraíba, é advogado 

aposentado, está casado há 53 anos e teve um casal de filhos. Mora somente com a esposa, pois 

o filho mora em São Paulo e a filha é falecida.  

 

Nasci no ano de 1943, a minha origem é o Nordeste do Brasil na cidade de João 

Pessoa na Paraíba, aos dois anos de idade eu vim, eu e minha família viemos para 

Curitiba e aqui estamos desde aquela época até hoje. Hoje eu estou com 77 anos, 

menos dois anos que vivi na Paraíba, então estou aqui em Curitiba há 75 anos. Fiz 

o Colégio Primário, no Colégio Santa Maria, os irmãos maristas. Fiz o ginásio, no 

mesmo colégio também, fiz o científico no mesmo colégio também no mesmo colégio. 

Após essa fase básica de ensino, fiz vestibular para direito, na Faculdade de 

Curitiba, porque ela apresentava um curso noturno e isso me facilitava para poder 

trabalhar e, enfim, estudar à noite, trabalhar de dia. É, com o passar do tempo com 

a formatura, veio o casamento. Já estamos casados com a mesma esposa há 53 anos. 
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Desse casamento resultaram dois filhos, um rapaz e uma moça. Aliás, primeiro veio 

a moça e depois o rapaz, a moça é advogada e o rapaz, engenheiro civil. Essa moça, 

nascida em 1970, faleceu aos trinta e dois anos, de um desastre de carro, em que ela 

não teve culpa no acidente.  

 

Xavier não soube informar como foi perdendo a sua função renal, não apresentou 

sintomas e consultava-se com frequência, no entanto, em um dos exames de rotina, descobriu 

que sua função renal estava alterada e necessitou iniciar a hemodiálise em 2017. A partir do 

início do tratamento precisou se aposentar, pois, necessitava de organização de horários, são 

03 dias na semana, duração em média de 4 horas que ocupa o dia todo de Xavier.  

 

Me aposentei mais por causa da hemodiálise. Gostaria de continuar trabalhando, 

tenho a impressão que tenho forças suficientes e capacidade intelectual dentro da 

minha área para continuar trabalhando, mas a hemo, ela judia um pouco do paciente 

e ela baliza muito a vida do paciente pela quantidade de horas que você é obrigado 

a se dedicar à clínica. 

 

Apesar da reorganização do tempo para se dedicar à hemodiálise, a doença renal, 

segundo Xavier não o limitou em suas atividades de vida diária, sente-se apenas cansado, 

porém, continua viajando para São Paulo e para o litoral de Santa Catarina. Atualmente devido 

à pandemia está em isolamento, mas realiza contato online com seu filho e familiares. Descreve 

não ter percebido sintomas da doença renal, portanto, sente que não afetou a sua qualidade de 

vida. A narrativa permite inferir que o diagnóstico reacional12, conforme abordado por 

Simonetti (2013), aponta para o enfrentamento.  No entanto, muitos pacientes com narrativa 

de enfrentamento apresentaram depressão no início do tratamento, e posteriormente, a 

experiência do tratamento e as dificuldades vivenciadas resultaram nesta reação. Por outro 

lado, esses relatos podem apontar para uma cronicidade e inércia, colocando a hemodiálise 

como sinônimo de vida. Descreve ter forças suficientes e capacidade intelectual, mas durante 

a entrevista não identificou em quais contextos a emprega.  Conteúdos contraditórios que 

muitas vezes ilustram a falta de autopercepção.  

Apresenta antecedente de doença renal na família, sua mãe e irmã tiveram, porém não 

realizaram hemodiálise. No seu histórico apresenta problemas cardíacos, outros relacionados 

ao hipotireoidismo e à próstata. O pai do paciente morreu de infarto quando ele tinha 05 anos 

e sua filha morreu em um acidente de carro; o participante associa o seu histórico de luto como 

eventos de forte impacto psicológico. O acidente ocorreu em 2002, quando ela tinha 32 anos. 

Xavier relatou que nenhum pai espera enterrar um filho. Sobre esta experiência: 

 

 

12  O diagnóstico reacional descreve a reação da pessoa em relação à doença, podendo ser mutáveis, são elas: 

negação, revolta, depressão, enfrentamento. O autor faz uma adaptação da teoria de Klüber-Ross para quatro 

estágios.  
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Houve o falecimento da minha filha, antes disso nunca tive nenhum trauma que eu 

me lembre. Isso realmente foi e é, um marco muito prepotente. E, na vida das pessoas 

que passam por esse fato.  

 

Em relação ao seu problema renal, as primeiras consultas de investigação iniciaram em 

2004, entrando para a hemodiálise em 2017. Essa vivência de forte impacto psicológico 

demonstrou ter repercutido de forma psicossomática na vida de Xavier.  

 

HISTÓRIA DE VIDA 3 – LUCY (in memorium) 

 

A primeira mulher idosa entrevistada é Lucy, 75 anos, viúva há 15 anos.  A participante 

nasceu em Irati no Paraná e tem 05 filhos. Atualmente mora com o filho mais velho, a nora e 

o neto.  

 

Desde que me conheço por gente, fui a pessoa trabalhando em lavoura, trabalhei 

muito. Desde dos 12-13 anos. E o meu era machado, enxada, foice, facão, 

derrubando mato para fazer roça, né? Ajudando meu pai, por que eu era a mais velha 

que tinha, os outro tudo os três mais veio morreram, né? E eu era mais velha, então 

eu quis estudar, fui pro colégio de freira e fiquei muito feliz quando tava lá, quando 

tava entrando na...gostando mesmo do estudo meu pai foi lá e me retirou.  

 

Lucy foi alfabetizada no colégio de freiras da região, estudava integralmente, chegando 

a morar neste espaço. No entanto, seu pai precisou cancelar sua matrícula, pois precisava que 

a filha os ajudasse na roça. Esse fato foi justificado durante sua narrativa, seus irmãos tinham 

problemas de saúde, não tinham um diagnóstico fechado, mas ela acredita que as mortes foram 

complicações relacionadas à diabetes.   

 

Ele foi e me levou, porque tinha que ir embora e ajudar ele na roça, porque o último 

mais novo era muito novo, né? E não tinha quem ajudasse, não podia pagar uma 

pessoa ele; meu pai sempre foi muito pobre, daí me tirou e fui embora chorando de 

tristeza. A freira, minha. Ela chorou quando eu saí, mas eu fui né, o que eu ia fazer? 

Era só eu, minha mãe. 

 

A ruptura dos seus estudos ocorreu quando tinha aproximadamente 14 anos, Lucy 

lembra com emoção, pois gostava da convivência com as freiras e outras atividades que 

aprendia neste lugar.  A participante precisou se adaptar às atividades da família e ajudar a mãe 

igualmente diabética.  

 

Minha mãe era muito diabética, pior do que eu, também eu desconfio que morreu do 

rim, muita inchada, ela tinha 100 kg ou mais. E daí veio. herdei, né? Herdei essa 

doença dela, porque eu tenho diabética, a minha irmã que faleceu, mais nova do que 

eu, faleceu também era diabética e tinha câncer, nossa. Minha família foi tudo cheio, 

daí agora dos irmãos, só sobrou eu.  
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Lucy tinha 08 irmãos e atualmente todos são falecidos em decorrência da diabetes.  A 

participante se considera uma sobrevivente, ademais retratou ser “teimosa” por conseguir 

superar as complicações que essa doença provocou em sua vida. Recorda que desde a sua 

infância gostava de trabalhar com a terra, plantar e fazer canteiros, porém, na sua casa atual 

não tem espaço adequado, precisou adaptar em pequenos baldinhos o cultivo dos seus 

temperos.    

Descreveu que interrompeu as atividades na roça quando se casou aos dezoito anos. 

Após o matrimônio permaneceu em Irati e até meados do ano de dois mil, morou em uma 

chácara em Quitandinha. Como a glicemia começou a aumentar muito, necessitou introduzir o 

uso de insulina e ter mais acompanhamento médico. Assim, optou por mudar para a capital 

com seu esposo. Lucy afirma que permaneceu casada por 42 anos e desde os seus 60 anos é 

viúva; o esposo morreu de doença cardíaca.  

No que concerne a sua história, a participante, assim como a artista que inspirou seu 

nome fictício, Lucy Alves, tocava sanfona, aprendeu a utilizar o instrumento olhando pessoas 

da sua família, entretanto, após o casamento parou de tocar, pois seu esposo tinha ciúmes. 

Revelou ser a primeira mulher a tocar sanfona na sua cidade. No casamento, dedicou-se aos 

cuidados da casa e dos filhos, acompanhou e ajudou o marido em um programa da rádio que 

perdurou por 11 anos. Descreveu ter escrito canções e que dois filhos são músicos e atualmente 

trabalham nesse ramo.  Sobre o programa na rádio: 

 

Nossa, eu virei até locutora, falava lá, falei no microfone, no telefone; nós tinha muito 

fã, tenho uma caixa até agora de carta dos fãs que escreviam. Guardei muita coisa. 

Tem fita, que ele gravou, mas agora não tem mais aquele gravadorzinho, né? E tá 

abandona lá, uma caixa grande assim cheinha de fita, todo programa ele gravava, 

gravava e guardava. 

 

O programa na rádio resultou em diversas memórias afetivas, era uma oportunidade de 

se conectar novamente ao seu lado musical e criativo, embora, seu esposo tivesse o papel 

principal na locução, era Lucy quem criava as pautas e organizava o roteiro a ser trabalhado. 

De modo geral, durante o seu casamento teve conflitos com o marido, relacionado ao ciúmes, 

comportamentos que denotam violência doméstica, crise financeira e divergência sobre a 

educação e cuidado com os filhos. No entanto, Lucy foi uma mulher que conseguia se colocar 

e amenizar os conflitos do matrimônio. Após um longo período longe do marido, o qual 

precisou fazer uma viagem por alguns meses, conseguiu criar seus filhos e quebrou estereótipos 

na época:  

 

foi embora e eu fiquei em casa sozinha com as crianças. No começo ele demorou pra 

mandar, mas depois...naquela época mandava duzentão; mas eu fiquei com tudo o 
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acerto de conta da serraria dele que ele trabalhava. Paguei minhas conta, comprei 

roupa pros filhos, comprei sombrinha, comprei tudo que eu queria pras criança, as 

duas meninas com sombrinha cor de rosa e vestidinho verde de flor, florzinha..eu que 

fiz o vestido; aí os guri ganhou de presente da madrinha e eu comprei roupinha e 

calçado; mas fiquei rica, fiquei faceira; naquela época uma mulher usar calça 

comprida falavam mal, fui lá e comprei duas calça comprida, duas blusa nova ((ri)), 

cortei o meu cabelo, pintei o sete. Daí foi assim, quando ele voltou embora tava 

diferente, e quando ele chegou não conheci ele. 

 

A respeito do seu histórico de saúde, Lucy tem diabetes, apresenta diagnóstico há 37 

anos, hipertensão há 18 anos, nos últimos dois anos teve um infarto e foi contaminada pela 

COVID-19 em dezembro de 2020, chegando a ficar internada por um mês na UTI. A 

entrevistada realiza hemodiálise desde 2016, e segundo sua narrativa, foi através da sua doença 

cardíaca que descobriu a doença renal crônica. Após o diagnóstico tratou com medicamentos, 

mas a doença progrediu para a terapia substitutiva, nessa etapa a paciente estava com apenas 

10% da função renal, necessitando iniciar o tratamento com emergência: “E daí me deu 

desespero, me atacou o nervo, não sabia se eu chorava, gritava o que fazia, e daí que eu vim 

fazer a primeira hemodiálise”. 

Relembra que a chegada à hemodiálise provocou uma série de emoções e reações 

negativas, Lucy teve o apoio da família e dos profissionais de saúde. O acolhimento, a 

orientação da equipe multiprofissional foi fundamental para que pudesse se adaptar às 

exigências que o tratamento necessita. Atualmente afirma que suas atividades significativas 

são cuidar das suas plantinhas e da sua neta.  

 

HISTÓRIA DE VIDA 4 – TIÃO 

 

O respondente Tião é um idoso de 76 anos, seu codinome representa um artista 

brasileiro que tocava sanfona. Nasceu em Guarapuava, é casado há 55 anos e tem 08 filhos. 

Afirmou ter vivenciado uma infância feliz, trabalhou com obras até a sua aposentadoria. 

Realiza hemodiálise há 08 anos. Sobre sua história de vida, ele revela que: “a infância quer 

dizer que graças a Deus foi tudo bem, nois era em oito irmãos também”. 

Segundo Tião, todos os irmãos são falecidos devido a problemas cardíacos, renais e de 

acidente. Citou que a causa da morte de um deles foi o alcoolismo. Durante a entrevista, o 

participante afirmou que um único irmão apresentou dependência do álcool, contudo, após o 

desligamento do gravador, conversando sobre outros assuntos, o paciente revelou que também 

vivenciou problemas relacionados ao abuso do álcool, mas afirmou que não se percebia uma 

pessoa dependente.  
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Trabalhou na rádio por trinta e cinco anos tocando viola, compôs músicas e dedicou 

sua vida ao trabalho, memórias que fluíram espontaneamente durante seus relatos.  

 

É a gente sempre essa a parte a gente pensa. Oh primeiro trabalhar e tal, eu trabalhei 

muito em tudo trabalhei com trator trabalhei com muitíssimas coisas né e digo agora 

já não posso trabalhar mais, isso é que…mas eu dirijo bem tudo. Olha é porque a 

gente aquilo que a gente pensa, temos que trabalhar.  

 

Escolheu contar a história dele a partir do trabalho, onde colocou maior ênfase. Tomou 

a maior parte da vida e foi o período mais produtivo. Tião descobriu a doença renal crônica 

após o tratamento de um câncer na próstata, retratou que demorou para trocar a sonda vesical, 

provocando uma infecção e evoluindo para a perda da função renal. No entanto, o entrevistado 

afirma que outras doenças estavam associadas à progressão da doença, como a pressão alta. 

Durante esses 08 anos de tratamento, o paciente afirma que seus exames são bons, consegue 

manter suas atividades de vida diária, associando com os dias que necessita dialisar: “Eu falei 

pra doutora, pra ele passou foi ela sabe? Eu sou muito brincador digo “me dispensa aí eu já 

estou bom aqui é lugar de um doente” e ela “não pode”. 

No início do programa de hemodiálise sentia-se triste e com câimbras, mas atualmente 

não apresenta nenhum efeito colateral ocasionado pelo tratamento. O colaborador é aderente 

na sua terapia dialítica, no entanto, colocou-a como acessória e complementar. Sua família é 

participativa e durante a entrevista o respondente apresentou uma narrativa marcadamente 

positiva, orgulhando-se inclusive dos seus 76 anos com poucos sinais que demarcam o 

envelhecimento. Exemplificou apontando para sua ausência de cabelos brancos e expressões 

faciais da idade.  

 

HISTÓRIA DE VIDA 5 – ETHEL 

 

O filme Ethel & Ernest de 2016, ilustra um casal que sobreviveu às dificuldades 

decorrentes da 2ª guerra mundial e às transformações sociais do século 20.  A colaboradora 

recebeu esse nome por compartilhar alguns comportamentos e pensamentos. Assim como no 

filme, a entrevistada será nomeada de Ethel, tem 75 anos e escolaridade fundamental 

incompleta. Dedicou-se aos cuidados do lar e aos filhos, praticava paralelamente confeitaria, 

adorava fazer bolos e cozinhar, principalmente para o seu marido. A participante revelou que 

ficou casada por 50 anos, sendo viúva há 08 anos e dessa união resultou 05 filhos.  A temática 

do luto atravessou todas as suas narrativas, na sequência a participante aborda como conheceu 

seu esposo: 
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Eu morava aqui no Capão Raso e ele morava lá na Vila Hauer e daí nós fomos, um 

tio meu veio do Norte e fez uma casa muito grande e não repartiu porque ele era 

festeiro e disse: "ah eu vou inaugurar minha casa fazendo um baile de Carnaval" e 

fez, e foi onde nós se conhecemos, sabe? E foi o meu primeiro namorado assim, mas 

foi muito bom, foi muito bom assim é foi, ele era um homem muito bom, ele não era 

um homem bruto, não era um homem mal, é ele era até bom demais assim sabe, né? 

E com os filhos é ele deixava pra mim, "mãe você veja, você resolve" cê saiam ou cê 

não saiam, né? Assim, essas coisas. Mas a gente combinava muito isso, sabe? Então 

acho que é por isso muito que fiquei muito doente, né? Na perca dele, na perda dele, 

né? Mas fazer o quê? 

 

Ethel afirmou que o seu pai era muito ciumento, achava que era muito nova para se 

casar, na época contava com 15 anos e ele 19.  No entanto, o genro foi conquistando seus pais 

aos poucos e a sua mãe o aprovou. Acerca destas memórias, Ethel afirma: 

 

O meu pai gostava de ensinar as coisas, tudo que ele sabia fazer, "ó eu faço isso 

aquilo aquele outro, venha aqui para você aprender" assim, sabe? Então ele 

respeitava muito meu pai, sabe? Então acho que foi aonde o pai foi pegando assim, 

confiança nele.  

 

As lembranças do casamento permearam suas narrativas, Ethel as descrevia em 

detalhes, ao mesmo tempo que expressava tristeza pela perda do esposo, o qual, no final da 

vida, ela cuidou por vinte anos. Ernest apresentava problemas cardíacos graves, após o seu 

falecimento, Ethel percebeu-se com depressão, foi diagnosticada com pressão alta, diabetes e 

por fim, apresentou o diagnóstico de doença renal crônica. Iniciou o programa de hemodiálise 

em 2020.  Relembra que nas primeiras sessões sentia muito medo e tristeza, mas a equipe foi 

orientando, acolhendo e esse sentimento foi sendo transformado.  

O filme Ethel & Ernest apresenta uma história de amor, onde o sentimento supera tudo. 

Nesta correlação, a entrevistada viveu para o casamento, escolheu contar a história dela a partir 

de quando conheceu o marido. Esse amor venceu a diferença de idade (que o pai a achava 

muito nova para casar), conquistou a aprovação dos pais, sobreviveu à doença do marido. Ela 

zelou muito por esse amor, por isso o luto perdura. 

Sua rede de apoio é a sua irmã que é freira e tem passado mais tempo com ela, tanto 

quanto a sua filha e o genro. O luto marca a existência de Ethel, que não consegue mais 

cozinhar, fazer seus bolos porque faz lembrar de Ernest. Sua estratégia de enfrentamento é 

cuidar dos seus netos e conservar as amizades que mantém na hemodiálise, segundo a 

participante, contribuem para ela sair de casa, conversar e pensar sobre outras perspectivas. 
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HISTÓRIA DE VIDA 6 – TONY 

 

Esse “idoso de ferro” se chama Tony, tem 77 anos, nasceu em Apucarana, é casado há 

57 anos e possui quatro filhos. A sua história de vida proporcionou um mergulho nas 

lembranças de um dos primeiros policiais do estado do Paraná. Para além da carreira militar, 

após a aposentadoria, atuou com compra e venda de imóveis e como barbeiro. O participante 

iniciou sua história de vida falando sobre sua esposa, como uma experiência marcante: “Para 

ser sincero e o que mais marcou pra mim foi minha esposa que ela é muito, muito bacana”. 

Tony revela que foi amor à primeira vista. Eles namoraram por três anos, mas o 

romance precisou ser rompido porque foi servir o exército. O participante chegou a trabalhar 

em algumas missões, permitindo juntar dinheiro suficiente para ir novamente atrás do seu amor 

e pedí-la em casamento. No início, a sua esposa ficou receosa, pois ele não tinha dinheiro 

suficiente para manter uma família, estava sem trabalho, mesmo assim o casal decidiu tentar. 

Ambos vieram de famílias com situação financeira complicada:  

 

Eles eram bem pobrezinhos, sabe? E eu também, não tinha nada, tinha só a minha 

sorte que eu saí do exército e cheguei em Apucarana, meu cunhado arrumou serviço 

pra mim na Viação Garcia para trabalhar de vendedor de passagem. 

 

Tony resgata suas memórias da festa do casamento com afetividade, mostrando-se 

orgulhoso. De modo geral, descreveu que sua vida foi movida pela resistência. Veio do Ceará 

com apenas três anos de idade em 1948, após o falecimento do seu pai. A mãe, viúva, tinha 13 

filhos quando desembarcaram em Apucarana. A história se torna dramática quando o 

participante revela que essa travessia durou três meses. Estavam acompanhados de um 

namorado da mãe, o qual os abandonou quando haviam recém chegado em Apucarana e levou 

todo o dinheiro da venda dos bens que eles tinham na cidade natal.   

 

Caminhão parado esperando a vez pra atravessar o rio. Rio São Francisco. É. Aí 

chegamos em Apucarana, que nós não conhecia nada. E ficamos na pensão quinze 

dia. E ela deixou ele dar as coordenada todinha. Resultado, ele roubou ela e sumiu 

até hoje nós não tem notícia. 

 

A dona da pensão orientou que procurassem o prefeito para pedir ajuda, pois eles não 

poderiam permanecer por muito tempo na pensão. O prefeito os ajudou e, inicialmente, cedeu 

uma casa com três peças. A casa foi o recomeço da família, na sequência os irmãos começaram 

a contribuir com trabalhos informais, a mãe atuou como vendedora e com o tempo conseguiram 

melhorar a condição econômica, financiando uma casa maior.   



82 

 

Tony retrata sua mãe com orgulho, pois conseguiu sustentar todos os filhos, diante das 

diversas adversidades que surgiram. Após vários anos, sua mãe arrumou um novo namorado, 

foram praticamente casados, e ele também acabou roubando o dinheiro da venda do arroz que 

a família havia produzido.  Após essa experiência, ela nunca mais se casou.  

Aos 18 anos Tony fez o concurso para a polícia militar e passou. Apesar disso, reprovou 

no curso de formação de oficiais, realizou novamente o concurso, teve sucesso e conseguiu as 

notas necessárias para a efetivação do cargo.  

 

Eu falei: "se eu no período de três anos for o sargento que eu sei que é a tua vontade, 

mas se eu não for eu quero te fazer um voto Senhor. Se eu não passar eu sei que não 

é da tua vontade e eu fico contente do mesmo jeito”. Quando eu fiz dois anos e oito 

meses eu já era sargento. Nossa. O que eu falei? Eu quero ser o sargento aqui e foi 

rápido, eu era magrelinho, ninguém botava fé em mim.  

 

O entrevistado vivenciou uma carreira estável na Polícia Militar no norte do Paraná, 

ajudou no treinamento de muitos policiais, chegando a se formar como sargento. Em 1995 já 

estava aposentado, veio para Curitiba e começou a atuar como barbeiro. Parou quando percebeu 

que estava envelhecendo, recordando-se de uma conversa que teve com sua esposa de quando 

errou um corte de cabelo: 

 

Bem, cê não tem precisão de fazer isso aí, para de trabalhar pra você não causar um 

problema futuro aí porque você pode cortar a orelha de uma pessoa ou errar o corte 

aí e dar zebra". Aí eu falei "sabe uma coisa eu vou parar mesmo". Peguei e parei. 

Parei, e nunca mais trabalhei pra ninguém, nem de barbeiro e nem de corretor e nem 

de datilógrafo. É é isso aí, aconteceu muita história nessa barbearia, até engraçado, 

menina. Eu cortava cabelo de mulher de homem eu cortava, e um dia uma cigana 

chegou lá já na na época eu queria parar, sabe? Trouxe um menino e falou assim 

"oh corta bem baixinho" ela corta baixinho é tipo militar né? E eu botei a máquina 

número dois e conversando com ela a máquina soltou o pente que era número dois 

caiu e eu entrei no cabelo do menino com o número zero meu pai do céu quase 

apanhei dessa cigana.  

 

A cigana é uma representação de uma mulher "de passagem, itinerante", como se 

tivesse servido para dar o recado. Ele já pensava em parar com a profissão e aquela que prediz 

o futuro contribuiu para a decisão. Neste sentido, essa experiência contribuiu para que Tony 

parasse com suas atividades laborativas, atualmente está mais focado no cuidado financeiro do 

patrimônio da família e com na sua saúde. O participante iniciou o tratamento hemodialítico 

em outubro de 2019, afirmou que desde 1989 foi informado que tinha problemas renais. 

Descreve que acompanhava no hospital da polícia militar devido aos diagnósticos de 

hipertensão, diabetes e doença coronariana. Um dia, foi internado com quadro de pneumonia e 

seus rins necessitaram de uma diálise de emergência, e como sua função renal era baixa foi 

encaminhado para dar continuidade ao tratamento.   
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Para Tony, os primeiros dias de hemodiálise foram difíceis, sentiu muito medo, para 

além destas questões, revelou sobre como sua masculinidade foi afetada. Afirmou que sentiu-

se acolhido pela equipe multiprofissional, fez amizades e elogiou muito o tratamento recebido 

pela equipe de enfermagem.  

 

Se eu contar toda a minha história você vai dizer assim: "seu Tony é um herói". 

Reprovei essa vez que o homem me reprovou, voltei de novo, fiz, passei, depois fiz 

outro curso, passei, aí quando foi pra oficial, eu tava despreparado pra fazer o 

concurso, aí eu fiz e passei como suplente. Quer dizer, vai ser difícil entrar, né? Tive 

uma carreira brilhante. Minhas promoções nunca atrasou nenhuma. Tudo chegou no 

tempo certo.  

  

De modo geral, o participante narrou sua história circulando as experiências 

vivenciadas como policial militar. Tony foi marcado pela presença do feminino, primeiramente 

pela luta da sua mãe. Em seguida, pela esposa na função de "guiar". A mãe, a esposa, o amor 

são elementos da anima, do feminino. A esposa conseguiu apresentar os fatos, trazer um senso 

de realidade, sem soar agressiva,  problematizou a questão financeira antes do casamento, 

ajudou-o a enxergar a proximidade da velhice e diminuição das habilidades, mas sempre se 

mostrando apoiadora. Essa metáfora do arquétipo feminino é discutida por Hillman (2020) 

como anima.  

Sobre a hemodiálise, revelou sentir efeitos colaterais mínimos, contudo, devido ao seu 

processo de envelhecimento apresenta perda da visão o que o limita para dirigir. Necessita de 

apoio para o deslocamento, para além disso, consegue manter suas atividades de vida diária.  

 

HISTÓRIA DE VIDA 7 – MARÍLIA 

 

O Brasil  enfrentou o luto em novembro de 2021 com a triste notícia do falecimento da 

rainha da sofrência. Assim como Marília Mendonça, a entrevistada também revelou histórias 

dramáticas e outras de superação. A participante Marília, tem 75 anos, é solteira e tem uma 

filha. Nasceu em Jaguariaíva, permanecendo sua infância e adolescência nesta cidade onde seu 

pai trabalhava como ferroviário. Na fase adulta veio para Curitiba para trabalhar, iniciou a 

carreira como instrumentadora cirúrgica. Na sequência realizou concurso para técnica 

judiciária, permanecendo nessa função por 32 anos, até a aposentadoria. Atualmente mora com 

a filha, o genro e a neta.  

 

Ah, juventude a gente é uma coisa, né? Tinha muitos amigos, a vida mais social, 

apesar que era um lugar pequeno, mas a gente sempre achava aonde ir, era assim, 

né? Tinha várias amigas, amigas e tudo, né? Depois minha vida mudou muito quando 

eu vim pra cá. 



84 

 

 

Na sequência da sua mudança para Curitiba seus pais também vieram e moraram na 

mesma casa. Marília afirmou que tinha uma boa convivência com seus pais e irmãos, mesmo 

sendo responsável por todos os cuidados da família desde muito cedo: 

 

Porque eu vejo, você não tem diálogo com com o filho, não tem diálogo com irmãos, 

ninguém nunca transitou resolver nada. Eu fui homem, a mulher da casa depois que 

o meu pai faleceu e tinha que resolver tudo. 

 

Alguns anos mais tarde começou a namorar, mas o namorado não era muito presente, 

fato gerou desconfiança, principalmente na mãe da participante. Então, ela resolveu seguir o 

namorado da filha e descobriu que ele era casado. Apesar disso, Marília já estava grávida, o 

relacionamento foi rompido, mas na época permitiu que o pai conhecesse a sua filha.  

 

E daí que aconteceu, é que quando eu ganhei a minha filha ele roubou a menina. Ele 

foi em casa, né? Porque eu deixava ele olhar a menina, tudo, segurar, quando a 

minha mãe viu ele fugiu com a menina, ela toda arrumadinha, sabia o dia que ele ia 

lá né? Arrumava, mas eu tava trabalhando, daí nossa, a minha mãe ficou bem louca  

mas quando você chegou na casa dele minha mãe chegou junto com a polícia. 

 

A experiência do rapto da criança foi traumática para Marília e sua mãe, mas com a 

ajuda da família conseguiram se recuperar. Existiu uma motivação que fundamentou o 

comportamento desse pai. Segundo os relatos dele, sua esposa não poderia ter filhos biológicos, 

então, buscava outras mulheres para ter filhos, na sequência tentava um acordo com a mãe para 

que a sua esposa pudesse cuidar como se fosse deste casal. A história não terminou tão bem; 

Marília ganhou na justiça a guarda unilateral da filha, apesar de permitir que a criança tivesse 

contato com o pai, sua filha não criou um vínculo paterno. Diante desta experiência amorosa, 

Marília decidiu ficar sozinha. 

 

Apareceu outros aí, mas assim pra ter problema é melhor a gente fica sozinha, 

porque assim, eu com a minha filha não vou por homem dentro de casa porque você 

não sabe o tipo de pessoa que se põe dentro de casa. Eu sempre pensei assim e criei 

assim porque minha mãe me ensinou assim. Não sabe o tipo do elemento que você 

põe dentro de casa, uma filha você não sabe do amanhã é e você ouviu tantas coisas 

assim que você não, né? 

 

Durante a entrevista, Marília relembrou que iniciou outros relacionamentos, todos 

tinham algum elemento de traição, motivando a participante a permanecer sozinha. A 

entrevistada afirma que possui o apoio da filha e dos seus irmãos. 

Quando questionada sobre o desenvolvimento da sua doença renal, Marília afirmou  

que havia realizado diversos tratamentos para engordar na adolescência, porém acabou 

ganhando muito peso, necessitando de intervenções para emagrecer. Diante dessas 

modificações corporais, acredita que sua doença renal possa ter surgido destes processos. No 
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entanto, a entrevistada tinha diversos problemas de saúde que poderiam resultar na perda da 

função renal. Simbolicamente, a doença renal veio como fruto de um processo anterior de 

polarização: magra versus gorda. Não conseguiu encontrar o equilíbrio para engordar sem ser 

demais. 

Iniciou o tratamento hemodialítico há sete anos, relembra que quando a doença renal 

estava progredindo apresentava edema pelo corpo todo, dores renais, desconforto, por isso, a 

entrada na diálise amenizou o sofrimento. Marília revelou que sentiu medo e tristeza, 

sentimentos relatados por outros entrevistados, mas com o tempo, foi entendendo a importância 

desta intervenção, pois além da doença renal, tinha diagnóstico de outras doenças crônicas que 

impactavam na sua qualidade de vida e bem-estar.  

A partir da leitura das transcrições, revisões e análise de todos os materiais, foi possível 

encontrar algumas unidades de significado que apareceram em todas as narrativas dos 

entrevistados. Os temas semelhantes presentes nos conteúdos foram: significado da velhice, 

experiência da hemodiálise como lugar de cuidado e encontros, aspectos simbólicos do 

adoecimento, experiência arquetípica com o materno, e por último, sonhos e a jornada da alma. 

Essas unidades de significados estão apresentadas abaixo associadas às narrativas que 

fundamentaram a análise. 
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REFLEXÕES A PARTIR DO MATERIAL ANALISADO 

 

SIGNIFICADO DA VELHICE 

 

Duas das perguntas que nortearam as narrativas foram: quando começou a pensar na 

velhice? Como é a velhice/envelhecimento para você? Ambas as perguntas apontavam 

inicialmente para uma perspectiva fisiológica. Neste sentido, tornar-se velho ainda é um 

estigma que necessita ser trabalhado na sociedade atual, pois está fortemente relacionado com 

os aspectos fisiológicos. Conforme Caixeta (2016) apresentou, a velhice apresenta o declínio 

das funcionalidades do corpo. Neste contexto, a fala dos participantes sobre ser uma pessoa 

idosa é atravessada pelo receio das limitações e dificuldades que acompanham esta etapa da 

vida.  

A leitura do material na sua totalidade, permitiu identificar que eles perceberam a 

própria velhice quando vivenciaram o luto pela perda de familiares, ao se darem conta sobre a 

própria condição de saúde e a necessidade de alterar os projetos de vida. Ao mesmo tempo 

houve relatos de que alguns se prepararam financeiramente para a velhice, assim como 

adaptaram às exigências deste curso da vida. Dessa forma, há elementos acerca da busca pela 

estabilidade, segurança, mudanças. Trata-se de aspectos relacionados à dualidade do arquétipo 

do Senex descritos na psicologia arquetípica, embora essa perspectiva não tenha sido associada 

diretamente pelos participantes, mas será correlacionada na análise das narrativas.   

Para ilustrar a perspectiva arquetípica do Senex e Puer, menciona-se Elsa e Fred – um 

amor de paixão retratado no filme cuja personagem faz hemodiálise; os protagonistas são dois 

idosos de 75 e 80 anos respectivamente. A análise de Monteiro (2017) evidenciou que Elsa é 

uma representante do Senex que não se distanciou do Puer, buscava viver a vida do seu modo, 

aberta a novas experiências. Desse modo, Elsa influenciou Fred, um viúvo rígido, pessimista, 

deprimido e hipocondríaco a fantasiar, colorir a vida a partir do relacionamento que 

estabeleceram. Para a autora, é uma dinâmica relacional complementar, pois Fred contribui 

igualmente com a estabilidade, rigidez e responsabilidade, pois eram suas características de 

personalidade. Elsa, uma idosa de 75 anos que representa o contato com sua criança interior, 

conseguindo ter experiências que transcendem a pessoa com doença renal.   

Ser idoso e realizar hemodiálise não são sinônimos para uma experiência negativa. 

Todos os entrevistados não se percebiam velhos; a conscientização ocorreu quando começaram 

a adoecer e sentir as limitações que o tempo e a doença provocavam. Os participantes Chang e 

Xavier, inclusive, afirmaram não se sentirem pessoas idosas e, com relação às limitações da 
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progressão da idade, Tião se orgulhava da ausência de características físicas que configuram a 

velhice. Para ambos, anteriormente à pandemia do COVID-19, mantinham atividades 

relacionadas a viagens e contato próximo com a família. Xavier afirmou que se preparou para 

vivenciar essa etapa da vida, organizando-se financeiramente, conseguindo garantir conforto e 

qualidade de vida. Existe algo nas narrativas que indicam um anseio por novas experiências.  

Neste sentido, Chang defendeu ser uma pessoa ativa, consegue fazer de forma 

independente suas atividades de vida diária: 

 

Eu diria o seguinte, de vez em quando sabe, mas assim, que veja, o velho se você 

coloca uma noção de valor como sendo velho, pouco valor, já não sei que lá isso eu 

não sinto eu sei que tô velho porque a minha, o meu estado físico já não é mais o 

estado físico de quando eu tinha, certo né? Mas é, mas olha eu me vejo, eu não me 

vejo velho, sinceramente! 

 

Chang associa o velho ao estereótipo das limitações, lentidões, declínios da 

sensopercepção, dificuldades que atravessam os corpos das pessoas idosas, e então, por não 

sentir esses impactos, não se percebe velho. O participante era independente em suas atividades 

de vida diária, apesar de contar com suporte profissional e familiar. Neste contexto, os impactos 

existiam, embora Chang não os percebesse.  

No entanto, ao longo das suas narrativas o participante revela que conta com 

profissionais que o ajudam a cuidar da casa e do seu irmão e assim, pode concentrar em uma 

das atividades que mais gosta de fazer como os pães com fermentação natural, por meio do 

cultivo de leveduras, e jogar videogame que simula a realidade de um piloto de avião.  

Xavier igualmente descreve que se preparou para a velhice, enfatizou que foi uma 

construção financeira e material. Hoje descreve que tem uma casa, um carro confortável que 

permitem manter sua autonomia.  

 

Então, a velhice minha foi preparada? Foi, dessa maneira. É, eu esperava chegar e 

me aposentar, ter a tranquilidade de ter moradia, de ter lazer, ter uma casa de de 

recreação né, casa no litoral e pra você usar, usufruir, uma chácara assim, são bens 

materiais que todos têm direito, todos deveriam ter. Mas precisa plantar isso, não 

adianta só querer ter. 

 

O participante defendeu que a velhice está relacionada socialmente à perda de 

autonomia, mas pessoalmente não representa esse estereótipo. Apontou também não ter sofrido 

impactos na transição do adulto para a pessoa idosa, apenas com o receio da morte. 

 

Quando eu completei setenta anos, É vamos dizer assim, a ficha caiu de: pô, eu sou 

um homem de setenta anos de idade. Para os padrões brasileiros, já é bastante alta. 

Mas não, não senti assim, é não foi tolhida minha ida e vinda. 
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Assim como Chang e Xavier, Lucy, Tião, Tony e Marília também não perceberam o 

processo de envelhecimento. O contato com a fase da velhice ocorreu igualmente em 

decorrência das limitações que vivenciaram. Segundo Lucy: “Ah, eu só porque comecei a ficar 

mais fraca, mas minha cabeça é de menina. Meus pensamentos tudo tenho vontade de fazer, 

mas o corpo não ajuda. A minha cabeça é mil por hora e o meu corpo é zero ((ri))”. A 

participante não atentou-se quanto a passagem do tempo, gostava da vida que levava, além do 

mais, associava a velhice com aspectos negativos, porém, a progressão da diabetes e da doença 

renal crônica contribuíram para a necessidade de suporte familiar nas suas tarefas de vida 

diária, trazendo consigo o sentimento de dependência. Para Lucy ser velho era experienciar 

questões negativas do arquétipo do Senex, contudo, a velhice a aproximou da sua neta, e a sua 

resiliência é um fator de enfrentamento diante do complexo tratamento que realizava.  

Tião realizou a seguinte observação sobre sua velhice: “Agora, depois de sessenta anos, 

cê já vai, já é pouco. Agora, velho e tal, mas fazer o quê? Até porque teve que tocar o barco 

pra frente”. Comentou durante a entrevista que essa percepção o tornava vulnerável, pois 

ficava pensando qual seria o seu último dia na terra, ao mesmo tempo, sentia-se orgulhoso pois 

conseguia trabalhar e manter sua própria banca de doces. O conhecimento, a sabedoria que 

adquiriu no universo do trabalho permitiu abrir seu negócio e adaptar à nova realidade.  

Seguindo esta perspectiva Tony compreendeu que estava tornando-se uma pessoa idosa 

quando começou a ter dificuldades de trabalhar como barbeiro: “É, comecei a perceber mais 

ou menos uns dez anos atrás. Dez anos, tinha sessenta e seis. Não, pra começar, eu era 

cabeleireiro, que nem eu disse pra você, eu comecei às vezes fazer algum corte errado”. Tony 

teve o suporte emocional da esposa, sugeriu que o amado parasse de trabalhar e se dedicasse à 

saúde e aos cuidados com a família. Tony simboliza um mentor para sua família, orienta os 

seus filhos, ajuda-os financeiramente, gosta de transmitir sua experiência com seus colegas e 

equipe de saúde da hemodiálise. Tratam-se de aspectos positivos do arquétipo do velho. 

A participante Marília imaginava que esse momento chegaria, participou dos cuidados 

de seus pais idosos e dos irmãos. Neste sentido relata: “mas, assim deixar de ser crítica nas 

coisas, de querer tudo perfeita, de querer agora já não tô mais, né? Chato assim, como dizia 

a minha neta, "vó, cê tá chata" ((ri))”. Marília afirma que ficou muito crítica com os outros, 

com a educação da neta, acerca do comportamento da filha. Em algumas situações essas 

narrativas transformam-se em conflitos intergeracionais.  

Neste contexto, Marília estava identificada com os aspectos negativos do arquétipo do 

Senex, como a rigidez e a negatividade. Depois da hemodiálise precisou parar com suas 

viagens, deste modo, impactou nas amizades que mantinha com os colegas de passeio. Suas 
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percepções apontam para uma necessidade de repensar seus comportamentos com sua família, 

reconectar com o seu mundo interno, consequentemente com o feminino.  

A entrevistada Ethel conectou o processo de envelhecimento com o luto, prosseguiu 

com a seguinte narrativa: “depois que o meu marido faleceu, daí eu me sentia assim. Eu me 

senti assim sabe que até então ele como ele disse ele tinha uma força de viver assim uma força 

de vida que lhe dava ânimo pra gente, ele não deixava a gente se entregar, sabe?”. Quando o 

seu marido faleceu, começou a se sentir uma mulher idosa, segundo seus relatos, apareceram 

os diagnósticos de depressão, hipertensão, diabetes e doença renal crônica. Anteriormente ao 

falecimento do marido relembrou de viagens, festas, momentos que não a faziam pensar na 

velhice. Atualmente o simbolismo do masculino está em processo de ressignificação, e a 

abertura para o novo pode ser associado com o arquétipo do Puer e as redescobertas que essa 

fase pode proporcionar. De modo geral, estava identificada neste lugar de cuidadora, na 

ausência do outro, encontrou sua velhice, por meio do luto, e adoecimento tem conseguido 

abrir-se para novas experiências.  

Conforme mencionado, as narrativas no contexto geral apresentam um paradoxo, são 

marcadas pelo sentimento de não ser velho, mas voltadas à busca de novos sentidos. Essa 

questão chamou a atenção para a relação compensatória dos arquétipos do Puer e Senex 

retratados por Hillman (2001).  

A velhice foi relacionada aos aspectos fisiológicos, medo da perda de autonomia, 

limitações nas atividades de vida diária, morte, aspectos negativos do Senex. No entanto, como 

Hillman (2001) defende, a característica de ser velho vai além da marca nos corpos, ela é uma 

característica psicológica. A perspectiva relacionada ao velho estava presente nas narrativas, 

mas encoberta pelos estereótipos sociais. Destaca-se ainda que a perspectiva imaginal está 

presente em todas as etapas do curso da vida e em algumas situações, pode distanciar o sujeito 

da sua criança interior, limitando-o em suas experiências, principalmente aquelas que 

envolvem arriscar-se. A velhice é uma fase singular, apresenta seus próprios desafios, longe de 

ser associada apenas aos declínios do adulto.  

 

EXPERIÊNCIA DA HEMODIÁLISE COMO LUGAR DE CUIDADO E ENCONTROS 

 

A primeira sessão de hemodiálise é atravessada pelo medo que o tratamento provoca. 

As imagens de uma máquina filtrando sangue de forma extracorpórea são impactantes para 

quem está iniciando o tratamento. Existe um vácuo na indústria cultural que aborda de forma 

educativa o processo da hemodiálise. De modo geral, os pacientes chegam com muitas dúvidas 
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e receios deste processo. Apesar deste impacto inicial, os participantes relataram que se sentiam 

bem assistidos na clínica de hemodiálise, os profissionais de saúde eram presentes e 

acolhedores. Esse fato é importante para a adaptação no tratamento dialítico, a equipe 

multidisciplinar fornece as orientações, e o sentimento de cuidado, conforme pesquisa de 

Oliveira et al. (2016), além do mais, a doença renal é crônica, os pacientes devem permanecer 

nessa modalidade de cuidado por tempo indeterminado.   

A partir das entrevistas semiestruturadas realizadas no estudo de Guedez et al. (2020) 

foi possível identificar a categoria “iniciando a trajetória de cuidados”. Para os pacientes a 

hemodiálise era um tratamento complexo, necessitava de mudanças na rotina, alimentação, 

tratava-se de uma nova vida de cuidados. Assim, os profissionais de saúde orientam, acolhem, 

pois aquele lugar fará parte da vida do indivíduo. Muitos pacientes buscam manter um bom 

relacionamento com a equipe e ressignificar o espaço como um lugar de cuidado e manutenção 

da vida. As narrativas sobre a hemodiálise nesta pesquisa, enfatizaram o cuidado recebido e os 

encontros estabelecidos. 

Chang, Xavier, Ethel, Lucy e Tião retrataram que não tinham sintomas específicos de 

uma pessoa que está perdendo a função renal, são exemplos disso: náuseas, vômitos, retenção 

de líquidos que leva ao inchaço nas pernas, tornozelos ou pés, falta de ar, entre outros. 

Atualmente, os entrevistados apontaram apenas para uma sensação de cansaço no dia que 

fazem a hemodiálise, sentindo-se melhor na sequência. Os demais participantes foram 

diagnosticados com DRC enquanto estavam acompanhando outras doenças, ambas as situações 

foram impactantes para estes idosos.  

Esse cenário aponta para uma desconexão que estes idosos mantinham com eles 

mesmos. Sem uma comunicação interna, estavam preocupados com trabalho, cuidado com os 

outros, demandas externas. Deste modo, não havia espaço para dar atenção e escutar o paciente 

interior.  

Simbolicamente pode ser possível associar que nos pacientes renais se configure uma 

falta de ligação do ego com o Self. De acordo com Jung (2018b) o ego é a parte consciente, o 

centro da personalidade, enquanto o Self é o arquétipo da totalidade das experiências. Essa 

identificação unilateral que os pacientes apresentaram com seus papéis sociais os 

desconectaram de outros aspectos que estavam necessitando ser olhados. Assim como, a fístula 

é uma ligação entre uma artéria e uma veia, a confecção deste acesso permite a conexão com a 

máquina de hemodiálise; o paciente renal necessita restabelecer a ligação do ego com o Self. 

Esse processo resulta na manutenção da vida para o rim, mais purificado, mais animado 

(anima), no sentido de força e energia de vida. Para Hillman (2020) a anima é um processo de 
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aprofundamento de interiorização, deste modo, para simbolizar o processo de  hemodiálise, 

precisará resgatar a comunicação interna com seu corpo.  

A hemodiálise como um espaço de cuidado é apresentado nas narrativas de Chang, 

quando prioriza a relação que estabelece com os profissionais, devido à assistência recebida, 

retribui através de presentes. Chang e Xavier mantêm as sessões com regularidade, seguindo 

as orientações do tratamento. Em relação aos profissionais, Chang descreve:  

 

Depois tem o seguinte, eu isto eu tô dizendo pra você, conheço todo pessoal lá, eu 

trato eles tudo bem. Você vai dizer, “mas você tenta comprar?” Olha, vem cá, todo 

mundo gosta de um chá negro, você concorda? Não é verdade? Então eu compro! 

Eu vou lá no Mercado Municipal, tem um chocolate de uma fábrica chamada ICAB, 

você conhece? Fantástico! Então, vê lá o que eu faço, eu vou lá compro pacotes de 

(carne) chego e dou pra fulano que é a técnica que me coloca pra fazer, outra ciclana 

e tal. 

 

Agindo desta forma, o participante sente que pode receber mais cuidado e ter controle 

durante o seu tratamento. A entrada na hemodiálise para Xavier foi inesperada, no entanto, com 

a ajuda da equipe multidisciplinar conseguiu se adaptar. O colaborador precisou se aposentar 

para dar conta da regularidade do tratamento. As suas narrativas apontam para um autocuidado 

e conscientização da importância do tratamento.  

 

Mas eu saio muito cansado. O dia seguinte estou maravilhoso, dia seguinte é como 

se eu não fizesse hemodiálise. Aí, segundo os médicos, você pode constatar, eles 

dizem que os órgãos incham, os tornozelos incham e isso é a água tem que tirar. Sim, 

tem que tirar, mas eu tiro o que posso, faço inclusive massagem linfática.   

 

Por outro lado, Tião revela que se sente bem durante a hemodiálise, ausente de efeitos 

colaterais: “Eu passo bem tudo, eu faço exame, aqui dá tudo bem”. Não apresenta edema nos 

dias conseguintes. O participante afirmou que gosta da interação que tem com a equipe de 

enfermagem: “tem quem vir, então eu vou. E daí passa bem aí, alegre, conversando com tudo 

elas aí”. 

A hemodiálise como espaço de encontros esteve presente na fala de Ethel. A 

entrevistada vivenciava o luto do falecimento do marido, do lugar de cuidadora e da idealização 

do seu próprio corpo. Para além da morte do seu companheiro, vivenciou na sequência a 

falência da sua função renal. A entrevistada afirma que ressignificou sua experiência através 

da hemodiálise. Esse fato pode ser justificado pela necessidade de sair de casa para dialisar 

quando queria apenas se isolar. Ethel permitiu abrir-se para novas amizades e falar sobre novos 

assuntos.  

 

Porque pra mim a hemodiálise era um final de vida, né? Assim, que eu não pensava 

que que não, que não é bem assim, né? Porque eu não tinha vivido isso, não sabia, 

só escutava dizer, né? Daí eu não quis mais comer, não quis falar médica, com os 
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enfermeiro, tomar remédio e era só chorar. Só chorar. Aí o meu genro viu aquilo, 

ficou desesperado de ver do jeito que eu estava, minha filha também. Daí ele pegou 

e levou o enfermeiro lá da clínica Ulisses pra conversar comigo. E daí ele ia todo 

dia de manhã antes dele entrar no serviço, ele ia conversar comigo. Sabe? Ele me 

deu uma autoconfiança. 

 

O significado de cuidado para os colaboradores é ampliado, a HD é mais que um espaço 

de cuidado. Tem acolhimento, orientação, diálogo, relacionamento, troca, fortalecimento. 

Neste cenário, em relação às amizades, Ethel descreve: 

as minhas amizades aqui sabe? As enfermeiras sabe assim né? É que a gente 

conversa, participa a gente participa das conversas dela, elas participam da nossa 

conversa, né? Assim, então a gente se sente muito bem aqui, sabe. 

 

São os movimentos da própria participante que, aos poucos, tem se permitido ocupar 

outros espaços, ressignificar a rotina que existia apenas para o seu esposo.  

Tony e Marília afirmaram igualmente ter amizades na clínica e perceber a hemodiálise 

como espaço de cuidado. Marília inclusive apontou que é muito bem atendida, nem sente 

quando recebe uma injeção: “nem sinto mais, acostumo. Interessante, né?”. Para Tony, “o 

atendimento da hemodiálise aqui é muito bom. É muito bom”.  

Nem todos os começos foram positivos. Quando Lucy iniciou o tratamento em uma 

clínica de hemodiálise, não gostava de um paciente que, segundo seus relatos, tinha 

comportamento impulsivo com as enfermeiras, chegando a tocar em seus corpos. 

Consequentemente, acabou discutindo com ele, exigindo-o educação. Essa situação a deixava 

triste, até que seu filho sugeriu que ela trocasse de clínica. Lucy desabafou: 

era mais pequeno, mais gente, mais humano e disse: “Por favor. Vamo dar um jeito 

de ir, porque não aguento aqui, vou morrer aqui. Que cada coisa que fazem eu me 

doo pelas pessoas, de invés de eu melhorar eu pioro”; e me tacava o coração velho, 

disparava não podia chorar mais. 

 

Após a troca do espaço de tratamento, sentiu-se melhor, fez novas amizades e descreveu 

se sentir bem acolhida. A tratativa digna diz respeito à sua história de vida, pois tolerou muitos 

comportamentos do esposo. Os entrevistados afirmaram que as primeiras sessões foram 

marcadas por medo e insegurança do que poderia acontecer. As orientações da equipe 

multidisciplinar foram determinantes para entender cada sessão de hemodiálise como única, 

compreendendo que diante de qualquer problema, corporal ou psicológico alguém poderia 

intervir. Além do mais, o tratamento necessita transmitir segurança, para que o paciente possa 

se sentir à vontade, pois a hemodiálise é quase uma segunda casa para eles. 

O universo hemodialítico os aproximou do cuidado com os seus próprios corpos, a 

percepção dos limites corporais. Mesmo que as orientações do tratamento sejam gerais, cada 

paciente vai percebendo os seus limites pela própria experiência, como por exemplo: o quanto 
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de água e sal podem ser ingeridos sem causar edema, o uso dos remédios e a regularidade do 

tratamento, são testados pelos renais crônicos.  

Segundo o inquérito de Thomé et al. (2017) estimou-se que 93,1% dos renais crônicos 

no Brasil estavam em hemodiálise. O dado apresenta diversas leituras, desde a prevalência de 

vagas nesta modalidade, os desafios de ingressar no programa de diálise peritoneal, mas, 

durante o acompanhamento da escolha pela modalidade, escutei pacientes descreverem que 

preferiam a hemodiálise, pois teriam alguém para cuidar do tratamento deles. Observa-se que 

a hemodiálise vai além de um espaço de tratamento, é um espaço de socialização entre os 

pacientes e os profissionais de saúde. Além do mais, promove o encontro consigo mesmo e 

com as demandas do corpo e da psique.  

Anterior à realização deste estudo, a pesquisadora escreveu a história de vida de uma 

paciente da instituição, a qual havia revelado que se sentia feliz quando chegava o dia da diálise, 

pois tinha pessoas para conversar, sentia-se acolhida na sua realidade como pessoa com doença 

renal crônica13.  

 

ASPECTOS SIMBÓLICOS DO ADOECIMENTO 

 

O entendimento simbólico do adoecimento é uma proposta para ir além do discurso 

médico. Para Okumura, Serbena e Dóro (2020) a abordagem empregada é a psicossomática 

que propõe uma perspectiva holística sobre o indivíduo, a cura como um movimento psíquico 

a ser realizado. Os autores apontam como importante a consideração sobre a existência do 

“desequilíbrio na relação entre sujeito e objeto. Devem-se levar em conta aspectos como 

história de vida pessoal, contexto sociocultural, morbidade pregressa e a dinâmica psíquica do 

indivíduo, o que inclui manifestações inconscientes” (OKUMURA; SERBENA; DÓRO, 2020, 

p. 471). 

A marca que a doença provoca no corpo possibilita a conexão com a própria 

corporeidade, principalmente dos aspectos que estavam sendo negligenciados. Os participantes 

estavam esquecidos da própria essência e a doença seria um caminho para adentrar nas 

necessidades da alma. O medo expresso ao iniciar a hemodiálise é o retrato do simbolismo do 

rim adoecido, conforme Diamandopoulos e Goudas (2002), sem força vital não se consegue 

filtrar as emoções, resultando na ausência de comunicação com o restante do corpo, precisando 

 

13 A história de vida mencionada pode ser encontrada no seguinte endereço: 

http://psiconefrologia.com.br/2018/04/26/relatos-renais-biografias-sobre-o-viver-cada-ciclo-uma-historia-de-

motivacao/ 
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de uma conexão extracorpórea. Nesta linha de pensamento, novos vínculos com o corpo e com 

a vida são encontrados nas narrativas.  

 

Chang 

 

Neste sentido, resgatando a história de vida de Chang, é possível observar um homem 

devotado ao trabalho. O participante atuava como Engenheiro, dedicou a sua vida nesta 

profissão, chegou a cursar filosofia, mas abandonou para estudar uma área mais técnica, 

trabalhou em multinacionais e, por último, estava com seu próprio escritório. Para além da 

atividade laboral, realizava academia, considerava ter uma boa saúde até descobrir o câncer 

renal. Para Chang foi um choque.  

 

Comecei a ver as coisas diferente né, já nesta época, então, quer dizer antes de fazer 

a hemodiálise, eu tive câncer, certo? E esse câncer me mexeu com a minha cabeça, 

e depois cê sabe, câncer você acompanha durante cinco anos, depois de cinco anos 

não há um retorno, você teoricamente se safou.  

 

Após o tratamento, dedicou-se a conhecer principalmente as praias e outros lugares pelo 

mundo: “eu tô com vontade de ir até Cambodja! Então, pegava o avião e ia até Cambodja. Eu 

viajei pelo mundo inteiro, certo?”. A experiência do câncer mobilizou Chang a ampliar a 

persona de Engenheiro, aproximar funções psíquicas menos desenvolvidas e buscar por 

vivências que trouxessem o sentimento, o contato com o mundo da matéria, a natureza, 

portanto, com os aspectos do arquétipo da anima (JUNG, 2011).   

Quando iniciou a hemodiálise, retornou para Curitiba, manteve suas atividades de rotina 

junto ao irmão com Parkinson, embora ele tivesse profissionais da saúde que o 

acompanhassem. Chang manteve o envolvimento com a organização das tarefas relacionadas 

ao cuidado da casa. Atualmente está experimentando um jogo que imita a direção de um avião 

e diz que gostaria de tirar sua habilitação para pilotar, mas devido à idade está apenas tendo 

aulas de realidade virtual, que realiza juntamente com seu filho; apontou que se sente jovem 

executando essa atividade. Conta que após a experiência do adoecimento ficou mais disponível 

para as coisas novas, que pode ser interpretado como um trabalho sobre a dinâmica relacional 

presente no arquétipo do Senex e Puer. 

 

Xavier  

 

Para Xavier a doença provocou algumas reflexões críticas, defendeu a importância do 

sistema de saúde para acolher as pessoas que precisam dialisar, mas ao mesmo tempo não 
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entende como ainda não foi descoberta a cura para a doença renal crônica. Descreveu vivenciar 

vários questionamentos:  

 

De vários tipos, e que persistem ainda porque que o homem vai à Lua? E eu preciso 

ficar quatro horas ligada à máquina. O quê que falta? Falta investimento, além de 

investimento falta as empresas, na verdade, no fundo, tudo investimento, porque eles 

não compram máquina nova porque tem que investir. Eles não têm técnicos com mais 

capacidade de aplicação, por quê? Porque precisava investir. Então, a palavra é 

investimento que falta em termos mundiais, não é só no Brasil.  

 

O processo do adoecimento mostrou-se uma oportunidade de um olhar mais profundo 

para si-mesmo e para o coletivo. 

 

Olha, ela mostrou que a gente é muito pequeno. A gente se acha às vezes superior, 

uma questão às vezes econômica, mas ela ela é igual. Eu estou aqui, outro 

companheiro está ali. Eu posso tá pelo convênio, ele está pelo SUS. Mas a atividade 

aqui é igual. Não tem diferença. Eu acho até que deveria ser ser é, porque é 

interessante você você analisar o quadro de pacientes, você vai ver poucos tem carro, 

então, a maioria não tem. Isso tem um significado, então são pessoas mais carentes. 

Será que o governo não teria que voltar os olhos para administrar melhor essa massa 

que são mais de cento e vinte mil, é renais crônicos no Brasil, em todo o território. 

 

Xavier consegue olhar para si através do outro, mas o olhar é focado para fora. É assim 

que consegue se orientar e apresenta os dados do coletivo para falar de si. Descreve acerca da 

realidade do doente crônico; os mais de 120 mil renais crônicos exemplificam o impacto para 

falar da própria experiência. As narrativas de Xavier não trouxeram as consequências do 

tratamento na sua vida. O participante revelou igualmente que não percebe sintomas ou efeitos 

colaterais da hemodiálise, portanto, estava conseguindo viajar para São Paulo na casa do filho 

e para Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. No momento da entrevista, mantinha-se 

em isolamento social devido à pandemia do COVID-19. Desta forma, após o diagnóstico de 

doença renal crônica, Xavier buscava realizar atividades significativas com sua família e a 

pensar sobre a realidade do paciente com doença renal crônica.  

 

Lucy  

 

A experiência de perdas familiares em decorrência da diabetes foi presente na vida de 

Lucy. Guarda na memória momentos difíceis que os parentes vivenciaram devido aos sintomas. 

Lucy tinha consciência que carregava consigo essa herança, portanto, mantinha cuidados 

médicos através do uso de comprimidos. Apesar disso, um dia, apresentou mal-estar geral e ao 

ser consultada sua glicemia estava em 503. Esse episódio no ano de 2.000 marcou o início do 

uso regular da insulina. 
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Lucy revela que o adoecimento trouxe alterações em sua vida, precisou mudar do 

campo para a cidade, vivenciou uma série de perdas, pois gostava da sua vida no sítio. Por 

outro lado, aproximou-se dos filhos, sendo eles o suporte para o luto que enfrentaria em virtude 

do falecimento do esposo. 

Contrariando o destino dos seus irmãos, a participante conseguiu controlar a sua 

glicemia, assim como, conseguiu lidar com as dificuldades que vivenciava no seu casamento e 

nos cuidados com a casa. Quando mudou para a cidade criou possibilidades para continuar 

cuidando da sua horta: “eu tenho muita vontade de fazer; fazer as coisas, igual as plantações, 

põe em vaso ou naqueles canos, prega na parede assim, né? Fazem...a minha neta aprendeu 

comigo na chácara, morei 4 ano numa chácara e nos trocamos trocamo”.  

A doença renal crônica movimentou Lucy a repensar a sua rotina, desapegar do lugar 

de cuidadora e reinventar sua rotina. Até o momento da entrevista, sua neta de nove anos fazia 

companhia durante o dia, para além disso, estava mais presente na vida dos filhos e os 

incentivava no cenário musical, resgatando lembranças de quando tocava sanfona nas festas da 

sua região. Seus interesses estavam mais voltados a permanecer com a família e manter as 

amizades que havia construído na clínica de diálise.  

 

Tião 

 

Para o Tião o progresso da doença renal crônica impactou as suas atividades laborais, 

embora estivesse aposentado, realizava algumas atividades remuneradas: “eu era acostumado 

a trabalha sabe? Depois que entrei aqui demorou um tempo pra me acostumar. Agora eu estou 

acostumado”. Assim como Chang e Xavier, Tião precisou parar com o trabalho, impactando-

o inicialmente, principalmente quanto às exigências do tratamento hemodialítico. Algumas 

viagens mais longas que costumava realizar também necessitaram de ajustes.  

De modo geral, a experiência do adoecimento também o conectou com a sua família, 

principalmente a esposa. Criaram um negócio juntos, uma banca de doces para atender às 

crianças da região. Tião gostava do contato com as pessoas, das conversas, interações, 

ajustando a atividade do comércio com o seu tempo disponível. O contato com a doença trouxe 

um outro tempo, dando mais sentido às suas atividades de vida diária. Trata-se da experiência 

do arquétipo do Puer, o contato com a clientela de crianças da escola, novos vínculos e rotinas 

fornecem energia psíquica para os dias que não dialisa.  
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Ethel  

 

Para Ethel o adoecimento foi resultado do processo de luto, devido a sua tristeza, 

desenvolveu depressão, hipertensão, diabetes, e consequentemente a doença renal crônica. 

Assim como evidenciado no estudo de Pinheiro et al. (2019), os cuidadores de pacientes com 

doenças crônicas apresentam sobrecarga de cuidado e, portanto, desenvolvem negligência de 

autocuidado. "Vinte anos eu cuidei. Ele se internava no hospital e me internava junto com ele, 

né? Ficava cuidando porque eu não ia tirar os filhos do serviço, né? Então era eu e cuidava 

dele vinte anos. Quando nós ia fazer cinquenta anos de casado, ele faleceu”. Com o tempo, a 

entrevistada ficou inconsciente da sua própria ferida.  

O luto de Ethel perdura por oito anos. No ano de 2020 iniciou o programa de 

hemodiálise e a experiência do adoecimento permitiu que Ethel saísse de casa, realizasse novas 

amizades e compartilhasse outras narrativas. Ethel afirmou que não conseguia sair de casa e 

não tinha vontade de conversar com as pessoas. 

Evidentemente, as primeiras sessões geraram medo e desconforto, necessitando de 

muitas orientações por parte da equipe de Enfermagem, contudo, foi neste momento que 

começou a se abrir a novas experiências com as pessoas. Neste sentido, a doença foi o caminho 

para se reinventar, desconectar do lugar de cuidadora para assim, cuidar de si-mesma.  

 

Tony 

 

A experiência do adoecimento despertou a necessidade de se aposentar das atividades 

remuneradas praticadas por Tony. O policial já era aposentado, no entanto, mantinha uma 

barbearia e negócios imobiliários. Após errar um corte de cabelo, decidiu parar de vez. O 

tratamento hemodialítico começou em 2019, mas o participante já estava acompanhando sua 

função renal e tinha compreensão que o tratamento poderia iniciar nos próximos meses.  

A preocupação de Tony estava relacionada às questões que envolviam a sua 

sexualidade, resolveu perguntar para sua colega de hemodiálise sobre isso:  

 

eu perguntei pra ela, ela era casada e tudo. Falei: "Fulana, você é casada, eu também 

sou. Quero te fazer uma pergunta, você não leva mal?". "Não, seu Tony, pode fazer". 

Eu falei: "Escuta, a mulher não perde um pouco o (tesão) da relação com o marido, 

não?" Ela falou: "Não, é normal".  

 

No entanto, para o paciente, após o uso da insulina começou a apresentar disfunções 

sexuais, segundo seus relatos foi nesse aspecto que sofreu o maior impacto. O arquétipo do 
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masculino representa essa potência para a ação, no entanto, Tony precisava largar, desapegar, 

repensar sua rotina e a masculinidade, conectando-se com o seu próprio feminino, pois antes 

estava presente nas figuras externas, na mãe e na esposa. Hillman (2020) afirma que o feminino 

possui o potencial de aprofundamento, proporciona o contato com novas paixões, produz os 

movimentos psicológicos.  

A partir do adoecimento, Tony se aproximou da família, principalmente da esposa. 

Como havia trabalhado muito tempo fora, precisaram se reorganizar com as atividades de vida 

diária. Envolveu-se mais com as questões dos seus filhos, ajudando-os em situações 

complicadas que estavam vivenciando.   

 

Marília 

 

Assim como os outros entrevistados, Marília dedicou seus longos anos com o trabalho, 

por último, atuou até se aposentar como técnica judiciária. O concurso público e o 

reconhecimento financeiro do seu trabalho permitiram que fizesse várias viagens, gostava 

muito de sair e conhecer novos lugares.  

 

Ah, teve muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito assim que gostava de sair, de 

dançar, de...nunca mais. A vida social não tenho nenhuma. Acabou pra mim então. 

Porque você não tem aquele ânimo pra sair, não tem ânimo sabe? Pra ir em lugar 

nenhum. Eu fiquei só em casa nessa, aquela pessoa alegre que gostava de viajar, de 

tudo. 

 

No início do tratamento Marília ficou com medo, apresentou dificuldades para se 

adaptar ao programa de hemodiálise, porém, o suporte familiar foi decisivo, assim como o 

cuidado que a equipe da clínica possuía com a paciente. Marília precisou morar com a sua filha, 

sentia que havia perdido a autonomia e por vezes, envolvia-se em conflitos intergeracionais. 

Marília acreditava ser uma pessoa muito crítica e isso a prejudicava nas suas relações 

com as pessoas mais jovens. A família se aproximou da participante, buscando equilibrar as 

diferenças geracionais. A entrevistada relatou ser consciente da sua condição física, portanto, 

não se imaginava morando sozinha como gostaria.  

Aceitar o cuidado foi um processo de ressignificação para Marília, pois estava no lugar 

de cuidadora, heroína, à frente dos problemas da família, e quando o papel foi invertido 

precisou de um tempo para elaborar. Suas narrativas apontam comportamentos de um Senex 

negativo na descrição de Hillman (2001), apresentava uma certa rigidez com as suas relações, 

ao mesmo tempo que entendia a necessidade de repensar suas atitudes. Marília estava mais 
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conectada com seu corpo, preocupada com a qualidade de vida e bem-estar, buscando 

flexibilizar com os valores da família de sua filha.  

Para todos os participantes, o processo do adoecimento, a entrada na hemodiálise 

provocou reflexões e os movimentou em busca da autonomia e manutenção das suas atividades 

significativas. Por outro lado, houve o reconhecimento da necessidade de suporte familiar 

diante das dificuldades que estavam vivenciando. Outro ponto foi a abertura para desinvestir 

na persona do trabalho e outros papéis cristalizados que ocupavam, para então, buscar por 

outras experiências.  

Para Okumura, Serbena e Dóro (2020) a cura se dará pela atribuição de significado à 

situação, a elaboração da experiência necessita ter um símbolo que a identifique. A cura não é 

a remissão dos sintomas, mas o entendimento dos processos inconscientes que necessitam ser 

conscientizados. Neste contexto, Hillman (2008, p. 147) defende: “mergulhe na invalidez, no 

sangramento, no aleijão; sonde o órgão específico-fígado, ombro, pé ou coração. Cada órgão 

tem uma faísca potencial de consciência e as aflições liberam essa consciência”.  

O sintoma é entendido por Hillman (2008) como parte de um diagnóstico, mas sua 

compreensão vai além dos aspectos nosológicos, retrata conteúdos que atravessam o campo 

racional e exige um processo de interiorização, existe algo a mais que transcende os sinais e 

sintomas que necessita ser entendido, a partir desse doloroso movimento que o indivíduo 

encontra com sua vulnerabilidade e humanidade.  

A partir desta leitura acerca do simbolismo do adoecimento, a operação solutio proposta 

por Edinger (1998) é uma etapa do processo de individuação. Esta etapa pertence à água e 

retrata a dissolução. A água que é utilizada na hemodiálise precisa ser purificada, associando 

aos pacientes que precisam ser purificados, transformados para que possam dar novos sentidos 

para os projetos de vida. A concretude que vivenciavam anteriormente seria o processo do 

coagulatio. 

Para Wenth (2018) a doença é parte da vida e pode ser um agente de transformação. 

Como ocorrido com os colaboradores desta pesquisa, a necessidade dos tratamentos os 

conectou com seus corpos, direcionou comportamentos e pensamentos. Antes estavam 

conectados a uma consciência apolínea, focados na persona. O desenvolvimento psicológico, 

a movimentação da energia psíquica é constituída pela necessidade de um trabalho 

compensatório, provocado pelos seus opostos. 

 

EXPERIÊNCIA ARQUETÍPICA COM O MATERNO 
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Essa unidade de significado foi pensada através das narrativas que continham elementos 

que retratavam o cuidado. Para abordar o tema é necessário entender a sua base arquetípica. O 

arquétipo materno, conforme descreveu Jung (2011), aponta para aspectos relacionados ao 

cuidado, nutrição e sustentação. A partir da relação do indivíduo com suas figuras maternas, 

estabelece-se o complexo materno. É importante destacar que o arquétipo materno vai além da 

clássica imagem da mãe, também pode ser visualizado nas instituições, por exemplo. O sentido 

pode ser retratado como um lugar que cuida, protege, nutre. Ressalta-se que pelas narrativas 

dos entrevistados não foi encontrado um complexo materno negativo, porém, os participantes 

estavam focados no mundo masculino, simbolicamente representado pela razão, pensamento, 

focados no trabalho. Neste momento, vivenciam uma ênfase nos aspectos do arquétipo 

materno, pois estão sendo direcionados para o autocuidado, criando igualmente estratégias de 

suporte, como a manutenção de vínculos com a equipe de saúde.  

Esses aspectos podem revelar uma atitude compensatória do inconsciente, trata-se de 

uma busca pela homeostase, segundo Samuels (1988, p. 21), “compensar significa equilibrar, 

ajustar, suplementar”. Neste sentido, quando o sujeito está focado unilateralmente em um ponto 

da sua personalidade, a psique buscará trabalhar o seu oposto. Geralmente encontrado nos 

processos oníricos (JUNG, 2018). Para compreender a relação com o complexo materno, 

recorre-se à biografia de Xavier. O participante descreveu ter uma boa relação com a mãe, ela 

foi mãe e pai ao mesmo tempo devido à morte prematura do pai, quando o participante tinha 

apenas 05 anos. A mãe não trabalhava, precisou arranjar um emprego, cuidar da casa e dos 04 

filhos. “Teve que fazer todas essas coisas e tomar conta de uma família. Mas nunca se revoltou 

também. Ela compreendeu que talvez era a missão dela aqui na terra e procurou fazer da 

melhor maneira possível”. Existe uma relação de admiração pela presença da mãe e seu papel 

de provedor após o falecimento do pai. Sente que ele e seus irmãos foram bem cuidados, 

estudaram em colégio particular e segundo seus relatos, nunca faltou nada para a família.  

A história de vida de Xavier revela que o arquétipo materno foi constelado desde o seu 

nascimento. Suas narrativas continham elementos que apontavam esta vivência arquetípica, 

como o cuidado, proteção, mesmo diante do luto e uma situação financeira complicada. Neste 

cenário, a valorização da experiência pessoal da mãe foi no seu masculino. No entanto, após 

02 anos do falecimento da filha, iniciou os sintomas da doença renal crônica. Não é possível 

estabelecer uma correlação direta, no entanto, talvez ao perder a sua filha, uma parte sua 

também foi perdida e assim, o impacto psicológico nesta identificação como cuidador precisou 

ser ressignificada. Xavier expressou sentimentos de fracasso, revelou que a morte da filha foi 

uma inversão do ciclo de vida, pois são os filhos que enterram os pais.  



101 

 

É interessante notar que a sua resposta quando questionado sobre qual personagem se 

identifica, descreveu ser o Pato Donald; revelou que o significado se encontra no cuidado que 

o personagem tem com seus sobrinhos. No desenho animado é mostrado que a superproteção, 

se torna uma preocupação excessiva que gera estresse para o personagem. Xavier entendeu que 

esse seria o tipo de cuidado mais adequado com os filhos, tê-los bem próximos, tentando evitar 

que sofram todo e qualquer mal. O foco no outro pode desinvestir o autocuidado.  

Chang também descreveu ter uma boa relação com sua mãe, suas narrativas também o 

direcionaram para a imagem de provedor. No decorrer da entrevista aborda ter consciência 

sobre a sua mortalidade e cita o exemplo da mãe:  

 

Minha mãe, tinha, tinha enfisema e ela tinha, ela passava muito mal, faltava ar né. 

E ela morreu desse jeito, meu irmão foi, meu irmão também filho fantástico, é ele 

levava comida todo dia na hora do almoço. Ele levava comida e almoçava com a 

minha mãe, aí um dia ele chegou lá com a comida, tocou a campainha e nada, pegou 

a chave abriu e a minha mãe deitava com cabeça na na na na mesa. E, uma coisa 

que já presenciou algumas vezes, por quê? Porque falta sangue, né e pra ela não 

desmaiar, ela deitava com a cabeça na mesa e daqui a pouco ela conseguia levantar, 

só que dessa vez ela tinha morrido né. Então, você vai dizer o seguinte, triste né? 

Você morre sozinho né, e eu provavelmente vou morrer sozinho, difícil certo? Meus 

filhos moram longe daqui eles vem me visitar tal, sabe.  

 

A morte da mãe foi um evento que precisou ser elaborado na vida de Chang. O 

entrevistado abordou a importância da mãe no direcionamento da sua carreira, revelou que 

estava indeciso se estudaria engenharia ou filosofia, “porque a minha mãe ficava preocupada, 

certo? “De vez de se interessar pela profissão, fazer isso, fazer aquilo, tá estudando filosofia”. 

Após as orientações maternas dedicou-se à engenharia e hoje percebeu que foi uma decisão 

importante, pois tem uma carreira estável e pôde retornar aos estudos filosóficos. “Depois de 

anos ela: “É, mas foi bom, né? Você estudar. Você agora é um engenheiro de sucesso, você 

está indo bem na sua profissão”. Chang revelou que sua mãe ficou feliz e ele agradeceu por 

esses direcionamentos que fizeram sentido naquela época.  

Existe um sentimento de cuidado presente, e o fato da mãe ter morrido sozinha, pode 

revelar a perda dessa identificação de cuidador da família, mesmo que em seus aspectos 

racionais, Chang não tenha apresentado sobre sentimento de culpa pela sua ausência. Além do 

mais, sua mãe priorizava a própria independência e não gostava de incomodar os filhos. Esse 

aspecto de cuidado com a família e autocuidado é algo presente em Chang, o qual atualmente 

expressa profunda atenção com seu corpo e limitações.  

A relação materna de Xavier é similar com a história de vida de Tony, a família veio 

do Ceará em uma viagem de três meses, a mãe criou todos os dez filhos sozinha, vivenciaram 

dificuldades financeiras, traições e, apesar disso, conseguiram mudar as condições financeiras 
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da família através do trabalho. A imagem que tem de sua mãe é descrita na seguinte narrativa 

de Tony:  

 

Se virou, foi uma mulher muito trabalhadeira, minha mãe graças a Deus e com isso 

aí era deu estudo pra nós até o primário que era o que era o principal, né? Ela 

sustentou nós, né? Trabalhando e quando nós ficamos adulto nós passamos a ajudar 

ela daí no caso, né? Minha mãe era igualzinho uma galinha quando tem os pintinho.  

 

A força da mãe foi resultado do seu trabalho e neste sentido, Tony também direcionou 

sua atenção e dedicação para as atividades laborativas, contribuindo ainda mais com a 

qualidade de vida da família.  A imagem da mãe proporcionou o contato dos filhos com o 

cuidado, nutrição, sustentação e principalmente a proteção. Esses comportamentos são 

atualmente expressados pelo participante para os seus filhos e visivelmente para ele mesmo, 

pois o entrevistado preserva o autocuidado. Contratou um motorista para fornecer suporte para 

o seu deslocamento na hemodiálise e às consultas médicas, relatou seguir as orientações da 

equipe multiprofissional. Destaca-se que esses comportamentos foram desenvolvidos após o 

início da diálise.  

Nessa mesma perspectiva, encontra-se a história de Ethel, “minha mãe foi muito 

boazinha, ela também sabe cuidava muito bem da gente”. Ethel gostava muito de cuidar, 

dedicou seus longos anos de casada a seu marido e filhos. Sua inspiração advém da sua mãe, 

pois ela cuidou de todos os filhos e incentivou a filha a casar, ao contrário do seu pai que era 

ciumento. No entanto, o adoecimento da mãe e a inversão dos papéis foi difícil para Ethel: 

“depois que ela foi pra cama, é, a gente ia lá todo dia dava banho nela, trocava a roupa de 

cama, dava os remédios daí a minha tinha uma irmã que morava lá, estava separada e morava 

com eles, e daí eu ajudava ela a fazer as coisas”.  Ethel cuidou do esposo por vinte anos, 

vivenciou a doença cardíaca juntamente com ele, nesse sentido, negligenciou o seu próprio 

cuidado e se deparou com o aparecimento dos diagnósticos, dentre eles, a doença renal crônica. 

Foi necessária a morte do cuidador, do herói interior para que pudesse vivenciar os aspectos da 

sua própria vulnerabilidade e redirecionar sua energia para si-mesma.  

Marília tem a imagem de uma mãe enérgica, cuidava, protegia os filhos, incentivava 

Marília: “Com a minha mãe de origem polonesa, então cê já viu ela era muito enérgica, queria 

tudo como ela queria, não como a gente queria. Ou você obedecia ou entrava na cinta ((ri)) E 

não tinha idade pra apanhar o que ela tinha que dizer”. No momento da entrevista, a morte 

da mãe havia ocorrido há dois anos, mas a participante acompanhou todo o processo de 

adoecimento e descreveu ter entendido a finalização da sua jornada. A força vital da mãe, o 
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carinho que tinha com a família, incentivou Marília em sua jornada, agora focada na sua 

corporeidade ao invés das atividades laborais.  

A participante Lucy teve uma experiência diferente com o materno, sua mãe não foi 

muito presente, sendo criada pela avó. A situação financeira da família era bem difícil, durante 

sua narrativa ficou evidente que sua mãe tinha vários problemas de saúde, a impressão de Lucy 

era que ela tinha cem quilos apenas de inchaço, segundo seus relatos, em decorrência da 

diabetes. Sobre a presença materna:  

 

Não muito. Eu morei com minha avó, ela era muito doente a gente era criança e não 

sabia. Brigando comigo, me xingando, ela era uma língua muito rodo dizia muito 

nome pra gente, nome feio, mas daí a avó pegou e: “escuta se ela não ta dando conta, 

não presta ´pra você eu vou levar ela comigo, pra mim ela presta.” e me levou pra 

casa dela e graças a deus, porque lá tudo que eu sei eu aprendi com a vó.  

 

Assim como Jung (2011) afirmou, o arquétipo materno transcende a figura da mãe, são 

pensamentos, comportamentos relacionados a essa função, Lucy foi cuidada pela avó, 

estabelecendo um vínculo materno positivo. 

O mundo dos participantes era muito envolto pelos aspectos da persona, principalmente 

relacionado à profissão. O evento do adoecimento proporcionou um contato mais próximo com 

a finitude, corpo, velhice e com as reflexões e imagens que esse fenômeno ocasiona. A 

fragilidade mergulha o homem nas águas do inconsciente para que novos direcionamentos 

possam adentrar ao processo de individuação. Pode-se inferir um movimento compensatório 

de reconexão com a imagem de cuidador, pois muitos redirecionaram a energia psíquica 

empregada externamente para suas próprias necessidades.  

Não existe uma relação direta entre o complexo materno e o aparecimento das doenças 

crônicas, justamente pelo entendimento holístico empregado pela psicossomática. No entanto, 

a influência do complexo materno para a Psicologia Analítica clássica pode revelar 

dificuldades para os sujeitos vivenciarem as temáticas de cuidado, relacionamentos, nutrição. 

A história de vida precisa ser analisada, no entanto, o inconsciente trabalhará de forma 

compensatória para aproximar o sujeito dos aspectos da anima e do materno (JUNG, 2018).  

Nesta pesquisa, o diagnóstico da doença renal crônica e o início da hemodiálise marcaram esse 

processo.  

 

O SONHOS E A JORNADA DA ALMA  

 

Os sonhos são importantes ferramentas de trabalho psicológico, revelam a situação 

psíquica do sonhador: “os sonhos são os produtos naturais da atividade psíquica inconsciente” 
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(JUNG, 2012, p. 53). Desse modo, uma das funções do sonho é compensar alguma atitude 

unilateral que aquele indivíduo possa estar vivenciando. Para tanto, é necessário compreender 

as imagens como atributos simbólicos, elas se apresentam carregando significados que 

precisam ser analisados (BARCELLOS, 2012).  

Os sonhos não foram lembrados pelo Chang, descreve que dorme pouco e geralmente 

não lembra dos sonhos. No entanto, ele associou o tema dos sonhos com a morte. “Como eu 

moro sozinho, moro sozinho; é, eu fico digamos o seguinte, eu tenho tem horas que eu tenho 

assim perfeita noção da minha mortalidade, entende?”. Neste sentido, Chang revelou que 

passou a maior parte do tempo morando sozinho e como tinha a sua empresa, preocupava-se 

em deixar tudo organizado. Naquele momento, passava horas organizando a sua rotina e das 

profissionais que cuidam da sua casa e do seu irmão. Na sequência, relatou sobre a morte da 

sua mãe: 

 

Eu vejo por exemplo como a minha mãe morreu. Minha mãe, tinha, tinha enfisema e 

ela tinha, ela passava muito mal, faltava ar né. É, mas ela assim, ela sabe não tinha 

empregada, ela ia devagarzinho, andando quase parando, fazia comida, lavava a 

louça, passava coisa. Tinha uma empregada, diarista que passava lá uma vez por 

semana pra pegar parte pesada, mas o resto minha mãe era assim, incrível, não é? 

E ela morreu desse jeito. 

 

O irmão de Chang almoçava todos os dias com a mãe, pois, nessa época o entrevistado 

morava em São Paulo e um dia, soube que ela estava morta, havia morrido sozinha. Essa 

lembrança provoca uma associação:  

 

Você morrer sozinho né, e eu provavelmente vou morrer sozinho, difícil certo? Meus 

filhos moram longe daqui eles vem me visitar tal, sabe. Mas, vai chegar uma hora, 

um dia difícil qualquer, que eu vou morrer sozinho né. Isso é, mas é assim, não é que 

eu fico apavorado, isso é uma coisa que eu já sei o que o que vai acontecer né.   

 

A pergunta acerca dos sonhos, lembrou Chang de experiências sobre a morte. Abordou 

a questão de morrer sozinho, assim como, aconteceu com a sua mãe, foram reflexões que ele 

construiu a partir dessa pergunta. A condição da mãe, retrata a vida de Chang, mora apenas 

com seu irmão, seus filhos moram em outros estados; apesar de presentes, o participante 

revelou o medo da repetição da experiência materna. Talvez Chang estivesse falando das suas 

próprias preocupações. Essa fala causou um impacto no meu lugar de pesquisadora: estudamos 

os ciclos de vida, a saída dos filhos da casa dos pais, a vida vai seguindo o seu curso, enquanto, 

os pais precisam lidar com os diferentes medos que coexistem com o avançar da idade. Os pais 

são figuras de cuidadores, mas também necessitam ser olhados e cuidados. O participante não 
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realizou associações acerca do relato sobre a morte da sua mãe, considerou ser tema para um 

trabalho psicoterápico.  

Neste percurso, os sonhos são um importante método de trabalho do inconsciente, 

mesmo que não houvesse uma imagem específica, Chang trouxe uma construção pela narrativa 

que expôs seus pensamentos e sentimentos à consciência. O fato de Chang não trazer um sonho, 

pode acontecer pela dificuldade em recordar, por se tratar de uma relação estabelecida numa 

pesquisa, uma defesa, é difícil inferir. No entanto, o trabalho com sonhos não consiste em 

interpretações acerca do conteúdo, mas no foco da experiência do sujeito com as suas imagens, 

que podem ser evocadas pelas narrativas.  

Xavier, por outro lado, descreve que tem sonhado de forma recorrente com pessoas 

conhecidas que já faleceram, ele acredita que no sonho, eles conversam sobre coisas aleatórias, 

não lembrou de narrativas significativas. Ao buscar uma associação acredita que as pessoas 

vieram buscá-lo, como se fosse um aviso, falando da proximidade com a morte: 

 

Sim! são todos conhecidos, todos conhecidos, todos participaram de uma maneira 

ou outra da minha vida, né. Agora não sei por que, mas é interessante isso. Isso 

começou de um ano para cá, ah e eu vou dormir e sem forçar pensar nas pessoas, às 

vezes eles, escuta eu até tinha me esquecido da existência. “Olha ((ri)) você as 

primeiras vezes às vezes eu acho que esses caras tão me chamando.  

 

O participante demonstrou dificuldades para atribuir significado ao sonho, o assunto 

acerca da morte, parecia difícil de desenvolver, apresenta na sua biografia perdas difíceis, além 

das mortes sociais que uma doença crônica proporciona. No entanto, segundo o entrevistado, 

depois ele esquece do sonho. Quando questionado se percebe angústia após o sonho, Xavier 

respondeu: “Eu fico muito bem! Nem lembro mais (ri)”. O tema da morte é um assunto 

complexo para ser desenvolvido em uma entrevista, em que foi percebido que Xavier mudava 

a tonalidade da voz ao retratar esse tema, demonstrando uma emoção. O participante chegou a 

redirecionar o assunto da entrevista. Chang não demonstrou essa oscilação, mas sua 

racionalidade poderia evidenciar uma defesa psicológica, principalmente pela objetividade que 

apresentou em suas narrativas. 

A participante Lucy retratou ausência de sonhos com a hemodiálise, no entanto, falou 

sobre outro sonho marcante que ilustrou a morte do marido:  

 

a gente tava conversando na sala, ele sentado numa cadeira e eu no sofá com dois 

filhos, esse que venho de Santa Catarina visitar, tavam conversando, dando risada e 

tudo e ele dando risada e não sei o que o João falou para ele, que ele deu uma baita 

de uma gargalhada e caiu, morreu al”.  
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Essa lembrança a fez pensar sobre a sua própria morte, Lucy revela que gostaria de 

finalizar a sua jornada como seu marido, não gostaria de sofrer ou incomodar os filhos. A 

leveza presente no sonho é como Lucy gostaria de sentir diante da morte, a recordação 

apresenta aspectos do Puer, nos quais a participante tem se deparado, pois necessita adaptar 

suas atividades de vida diária e buscar novos sentidos.  

Tião trouxe um sonho com o trabalho: “essas partes, sonho que estou trabalhando em 

construção porque eu trabalhei de pedreiro e carpinteiro que eu fiz bastante, então o sonho 

que estou pegando obra pra fazer ((ri)), essa parte sonho bastante”. O participante descreveu 

igualmente não se lembrar muito dos sonhos, principalmente relacionado à hemodiálise. A 

lembrança que o ocorreu foi sobre o trabalho, assim como mencionado, gostava das suas 

atividades laborais e a entrada na hemodiálise foi determinante para sua aposentadoria. A 

ausência de produtividade, do papel social é marcante na vida dos aposentados. Por outro lado, 

o trabalho do sonho pode ser representado pelo manual, braçal, complexo, relacionado ao 

processo de individuação e ressignificação da vida. Os temas a serem trabalhados, construídos 

poderiam descrever a experiência do próprio adoecimento, perda da saúde, perda da autonomia, 

funcionalidade e questões que envolvem a velhice.  

Reviver essas experiências pela via do sonho, pode ser uma função compensatória. 

Segundo Jung (2018) esta função é autorregulatória psicológica do indivíduo, pois apresenta 

para a consciência elementos até então desconhecidos para o sonhador. Por outro lado, observa-

se o tema da construção, embora Tião tivesse um discurso positivo, ele gostaria de sair da 

hemodiálise para continuar com seus projetos de vida, como a banca de doces, sendo assim, o 

seu cenário aponta para uma reinvenção.  

As narrativas de Ethel apontaram para uma imagem que ela teve quando estava 

reformando sua casa. A situação gerou conflitos na família, pois os filhos não queriam que ela 

reformasse o espaço no intuito de preservar as memórias do falecido pai. Ainda assim, Ethel 

afirmou que era sofrido habitar aquele lugar, pois tudo a fazia recordar, além do mais, era um 

pedido do próprio esposo antes da sua morte. A entrevistada demonstrou receio de falar sobre 

as imagens que a ocorreram, mas trouxe após o acolhimento da pesquisadora  

 

Eu, não foi bem um sonho. Olha bem, eu quando fui construir a minha casa, minha 

casa é bem grande, tem um corredor no meio, tem três quartos, uma sala na frente, 

uma cozinha grande, enorme que eu toda vida fui de cozinha grande assim, né? E eu 

tava num dia chorando ((choro)) e eu tive a impressão que o marido estava bem no 

corredor eu tive impressão, até chamei meu genro e minha filha "Filha, venha cá" 

daí ela venho "que está acontecendo, tá passando mal?". Disse: "não", eu não sei eu 

não lembro se eu estava comendo alguma coisa que me chamou a atenção dele, sabe? 

É assim eu olhei assim de relance assim no corredor assim eu tive a impressão de 

ver ele, sabe? É, eu tive a impressão de ver ele sabe? Assim porque eu tinha uma 
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cisma sabe? É. E daí depois desse dia em diante, sabe? É eu comecei passar a sonhar 

mais com ele porque antes eu não sonhava, eu fiquei anos sem sonhar com ele. É, 

incrível sabe? Eu eu agora hoje em dia eu sonho ele que a gente tá saindo, que a 

gente tá viajando, sabe? que nós estamos conversando assim essas coisas.  

 

As imagens narradas por Ethel podem ilustrar a presença do seu próprio masculino 

interior fortalecendo os seus pensamentos e comportamentos relacionados à reforma da casa, 

sustentando o seu próprio desejo sobre este fato e reconstruindo a si-mesma. Essa fantasia a 

incentivou a continuar com as mudanças, reafirmar-se, repensar seu lar e a sua própria vida 

fora deste espaço. Essa experiência aproximou ainda mais Ethel do seu genro, pois ele a ajudou 

com as mudanças, ampliando a relação para dentro do aspecto maternal.   

Para o participante Tony foi difícil lembrar das suas imagens oníricas, genericamente 

descreveu que os sonhos possuem relação com os aspectos da vida diária. No entanto, Tony 

relembrou de um sonho repetitivo que marcou a sua infância. Este sonho foi relatado pela sua 

mãe: “Quando meu pai faleceu, minha mãe falava que eu tinha muito sonho com meu pai. Eu 

abraçava a máquina de costura e dizia que era pai? Quando eu era moleque, né? Isso aí minha 

mãe falou que era muito esquisita assim do sonho, sabe”.  

O entrevistado perdeu o pai quando era criança, assim como resgatou na sua história de 

vida, fato que motivou a mudança da cidade. Tony não se recordava da idade deste sonho, mas 

seu pai era um homem trabalhador e era financeiramente estável, forte como uma máquina de 

costura antiga. O falecimento provocou inseguranças na família, mudanças. A figura do seu 

pai poderia representar simbolicamente o herói, pois no momento da sua entrevista estava 

preocupado com algumas decisões que precisaria tomar, sentindo-se igualmente inseguro.  

Assim como Ethel, Marília ficou receosa em falar sobre seus sonhos, afirmou que sua 

mãe a compreendia, porém, não tinha o hábito de falar sobre eles.  

 

Olha volta e meia a gente tá tendo, né? Tem sempre tem, sempre tô sonhando, vejo 

certas coisas, fico quieta, né? Assim até a minha filha diz: "mãe, não sei como é que 

pode você tá vendo através da parede, você enxerga essas pessoa mesmo dormindo". 

Eu disse: "mas isso não, não é bom" eu falei pra ela, às vezes até atrapalha, né? de 

ver pessoas assim, que já nem está mais com a gente, né? 

 

Marília afirmou que sonhava com pessoas falecidas e compartilhava com a sua mãe, 

nem sempre pessoas conhecidas. Apesar disso, não houve correlações simbólicas por parte de 

Marília, o arquétipo da morte é a possibilidade da vida, novos recomeços, assim como foi a 

vida de Marília, após as traições. Era preciso morrer a mulher inocente e se deparar com as 

questões da sombra presente no masculino.  

Os sonhos são um processo que quando trabalhados produzem reflexões, novos 

direcionamentos, ele não esgota em si, é preciso compreender ao longo do tempo como essas 
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imagens estão conversando com aquele sonhador. As pessoas falecidas retratadas nas visões e 

sonhos podem evidenciar conteúdos que precisam ser olhados; o que cada pessoa significa para 

o sonhador? Qual a mensagem que precisa ser analisada? Segundo Hall (2003, p. 64) “os 

sonhos de morte são, em essência, sonhos de transformação da imagem do ego”.  

Seguindo esse entendimento, Von Franz (2021) descreve que os sonhos com a morte 

podem compensar atitudes do ego do sonhador, contribuindo com o processo de individuação, 

principalmente se o sujeito estiver na meia idade ou vivenciando uma doença terminal. A autora 

identificou na análise de pessoas idosas a abundância de símbolos oníricos que os prepara para 

o fim da vida corporal. Von Franz (2021) escreveu acerca dos sonhos de pessoas que estavam 

próximas de morrer e que assim seguiram. Revelou a presença de alguns símbolos como: o 

relógio que parou e não pode mais andar, ou a árvore da vida derrubada no chão. Neste sentido, 

os sonhos não podem ser compreendidos como desejos egóicos, mas o retrato da própria vida 

psíquica.  

Sonhos com a morte foram abordados por Freitas (1992), a autora revela ter sonhado 

com seu tio próximo que havia falecido de uma doença terminal: 

(...) ele vinha ao meu encontro e dizia que estava muito bem, observando e refletindo, 

com uma tranquilidade enorme, explicava-me ainda que seria dividido em três e que 

cada uma dessas partes retornaria à vida, numa existência individual. (FREITAS, 

1992, p. 121). 

 

A autora afirma que compartilhou esse sonho com sua tia que estava angustiada pelo 

aniversário da morte do marido, ao escutar o sonho a familiar sentiu-se mais confortada, para 

Freitas (1992) esse sonho as conectaram de alguma forma.  

Muitos sonhadores afirmaram sonhar com pessoas falecidas, para Von Franz (2021) é 

difícil afirmar se o morto apresenta questões simbólicas da vida do próprio sonhador, ou se o 

sonho retrata no nível objetivo a vida póstuma do morto. Esse último aspecto era discutido no 

processo de análise destes pacientes, quando a abordagem no nível subjetivo estava esgotada, 

no entanto, com ressalvas, pois se tratam de temáticas que psicologicamente são difíceis de 

serem sustentadas teoricamente. De maneira geral, a pessoa falecida carrega consigo um 

significado que precisa ser acolhido pelo psicoterapeuta que trabalha com sonhos e a morte. 

Em muitos casos, as pessoas trazem notícias que confortam os enlutados, contribuindo com o 

desenvolvimento psicológico, permitindo que eles possam conviver com a perda, sentimentos 

de fracasso e perda de algum papel importante.  

Atendi uma paciente com doença renal durante cinco anos e as temáticas estavam 

relacionadas a perdas. Quando um profissional se desligava da equipe multidisciplinar, a 

paciente chorava por semanas. Ao longo do tempo trabalhamos a importância das despedidas, 
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e igualmente do olhar daquelas que ficavam. O sentido das pessoas que iniciavam, trazendo 

consigo um novo aprendizado para ela que ali permanecia. Olhar para a experiência do sonho 

e da morte é encarar despedidas e início de novos ciclos que se presentificam simbolicamente.  

Essas reflexões relacionadas à experiência da imagem é uma perspectiva arquetípica do 

trabalho com sonhos, e pode ser encontrada no livro “Os sonhos e o mundo das Trevas”, de 

Hillman (2013). Os sonhos me provocam enquanto pesquisadora e psicoterapeuta, é difícil 

delimitar qual é o meu papel ocupado durante as entrevistas, esperamos associações simbólicas, 

aprofundamentos e muitos o percebem na sua liberalidade, quando não o banalizam. No 

entanto, mesmo com a ausência de amplificações, pois o tempo da pesquisa talvez não tenha 

sido suficiente para maiores elaborações, os participantes precisariam processar e acessar, 

como num processo psicoterapêutico. No entanto, ao trabalharmos com o inconsciente, 

entendemos que o processo de evocar, narrar uma memória onírica contribui com as reflexões 

psicológicas.  

Para aqueles que não lembraram dos seus sonhos foi possível trabalhar lembranças que 

continham imagens que de alguma forma, os tinha capturado, é interessante verificar que 

muitos trabalharam com visões. Assim como Jung (2018) descreve, a fantasia é uma atividade 

espontânea da psique, apresenta a mesma função que as imagens oníricas. Para aqueles que 

tivessem interesse, poderiam entrar em contato com a pesquisadora para retratar os sonhos, 

mas não houve contato. Além do mais, os entrevistados reclamaram da condição do sono que 

impactava na recordação dos sonhos.  



110 

 

SÍNTESE DAS AMPLIFICAÇÕES SIMBÓLICAS  

 

Continuando o caminho do método proposto e a partir da leitura dos materiais 

coletados, foi possível discorrer sobre as unidades de significado que estavam presentes nas 

narrativas dos participantes. A próxima etapa consiste em amplificar, criar novas analogias, 

seguindo o procedimento simbólico arquetípico. Deste modo, foram selecionados alguns temas 

decorrentes das unidades de significados para aprofundamento e reflexão.  

O tema do envelhecimento demonstrou ser um terreno estrangeiro, inicialmente 

estranho para os idosos de 75 a 80 anos, a ausência de percepção sobre seu processo de 

envelhecimento marcou a narrativa de todos os participantes, os quais vivenciaram a conexão 

com seus corpos principalmente diante do aparecimento da doença renal crônica, 

consequentemente a inevitabilidade do tratamento hemodialítico. Diante da necessidade do 

retorno a si-mesmo, da crítica sobre o modo como vivemos e produzimos, inicia-se a discussão 

com mito do Curador Ferido, conforme Hillman (2008) afirma, a ferida é a nossa humanidade, 

um ponto vulnerável que precisa ser tocado para ser compreendido. Para além disso, foram 

descritas amplificações simbólicas dos aspectos psicológicos da mitologia de Ulisses e Sísifo. 

Os mitos escolhidos pela pesquisadora foram selecionados pela similaridade metafórica 

encontrada na análise das narrativas.   

O existir é atravessado pelo atropelamento do tempo, marcado no desenvolvimento 

humano, para ilustrar essa frase destaca-se o poema de Quintana (2005) intitulado Seiscentos 

e Seis: 

 

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. 

Quando se vê, já são 6 horas 

Quando se vê, já é 6.ª feira 

Quando se vê, passaram 60 anos 

Agora, é tarde demais para ser reprovado 

E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade, 

eu nem olhava o relógio. 

seguia sempre, sempre em frente … 

E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. 

 

Foi nesse atropelamento da vida que os entrevistados não perceberam o momento em 

que a velhice chegou, para além da percepção dos atributos fisiológicos, mas também para os 

direcionamentos psicológicos que esses indivíduos necessitavam. Na mitologia grega, a 

necessidade, segundo Robles (2019), era intitulada Ananke, igualmente reconhecida como a 

personificação do destino, inevitabilidade, uma deusa antiga, responsável pela criação do 

cosmo.  A inevitabilidade de pensar e experienciar o tempo em cada ciclo da vida, os 



111 

 

participantes vivenciavam as personas relacionadas ao trabalho, e outras relacionadas às 

demandas externas, pararam de enfatizar quando a doença começou a provocar mudanças na 

rotina. Neste momento, foi possível conectar com o corpo e a psique, olhar para as feridas, 

resultando em outras necessidades.  

É importante enfatizar que existem diversas possibilidades de apresentar a leitura das 

narrativas, no entanto, os temas selecionados foram pensamentos, ideias que ocorreram 

enquanto processava o material. Conforme defendido neste estudo, o tema da velhice é 

complexo, não sendo, portanto, definido por uma data específica, ou relacionado a perdas e 

declínios, é uma etapa do curso da vida multifatorial que atravessam os indivíduos. Neste 

contexto, os motivos míticos que atravessaram as narrativas estão expressos abaixo.  

 

O CURADOR FERIDO 

 

A Psicologia Analítica estuda a mitologia como uma expressão do inconsciente 

coletivo. Barcellos (2019) defende que os deuses são temas da vida organizados em padrões 

lógicos atemporais. O intuito da apresentação do mito é a metáfora psicológica que ele 

apresenta, não enfatizando a sua descrição literal.   

O Quirão/Quiron/Chiron é conhecido simbolicamente como o curador ferido, segundo 

Jung (2013c, p. 106) “o médico que cura feridas tem, ele mesmo, uma ferida”. Para Brandão 

(1987b), Quirão é filho do deus Crono e da Filira, a união do casal resultou no Centauro Quirão, 

metade humano e a outra equino. Ele vivia numa gruta no monte Pélion e ensinava música, 

artes marciais, caça, moral e principalmente medicina, foi um educador de heróis. Um dos seus 

discípulos Héracles o feriu acidentalmente com uma flecha venenosa na perna e o ferimento 

tornou-se incurável. Quirão desejou a morte, mas devido sua imortalidade não a poderia ter. 

Posteriormente conseguiu trocar sua imortalidade com Prometeu que era mortal, e assim 

conseguiu descansar. O curador ferido subiu aos céus e permaneceu sob a forma da constelação 

de sagitário.  

O mito retrata a existência de uma vulnerabilidade, para lidar com as suas próprias 

dores, muitas vezes é preciso renunciar a algo importante. Segundo Torres (2018) o mito 

apresenta uma dualidade do ser curador e ser ferido e “não é possível controlar nem conduzir 

alguns processos de cicatrização e regeneração: eles têm seu próprio tempo, cabe apenas 

observá-los, aguardá-los e muitas vezes admirá-los. A cura possível virá no tempo possível” 

(TORRES, 2018, p. 52). O mito é comumente associado aos profissionais de saúde, retrata 

exemplos nos quais eles tiveram que lidar com suas doenças, sintomas e como esse processo 
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os transformou. Esses questionamentos podem ser associadas para aqueles que enfrentam o 

processo do adoecimento.  

Seguindo o pensamento acerca do contato com a doença, segundo Guggenbühl-Craig 

(1983, p. 101) essa condição pode retratar o arquétipo do inválido, para o autor é “a invalidez 

não leva à morte e nem a saúde, é uma deficiência do corpo do cérebro ou da mente, pode não 

ser acompanhada pela miséria solidão e depressão”. No entanto, para Guggenbühl-Craig 

(1983), as pessoas estão destinadas a buscar freneticamente por saúde, e assim, querem livrar-

se dos sintomas ao invés de aprender a conviver com eles. Existe uma fantasia de totalidade 

unilateral acerca do ser saudável, para o autor, isso resulta em uma dificuldade de lidar com o 

inválido que habita dentro de nós.  

Essa dificuldade de conviver o arquétipo do inválido é abordado por Guggenbühl-Craig 

(1983), quando os profissionais receitam remédios, terapias que promovam o desaparecimento 

dos sintomas, uma pessoa melancólica tomará muitos remédios até que se torne feliz. Assim 

como abordado no mito, o curador tem dificuldade de lidar com a sua própria ferida, e isso é 

projetado na sua prática clínica, até a ocorrência de um evento paralisador.   

As narrativas de Chang, Xavier, Lucy, Tião, Tony, Marília demonstraram que eles 

realizavam exames de rotina, estavam preocupados com o autocuidado e o acompanhamento 

de outras doenças pré-existentes. No entanto, a doença renal crônica possui tratamento, mas 

não tem cura, inicialmente a pessoa realiza o tratamento preventivo, intitulado de conservador, 

cuidando da alimentação e uso de remédios. Contudo, quando a doença progride e os rins não 

conseguem mais realizar a função de filtros, o indivíduo é encaminhado ao tratamento 

hemodialítico ou à diálise peritoneal.  

A progressão da doença determina a falência dos rins. Os aspectos simbólicos 

relacionados à doença renal foram abordados por Guzzo, Böing e Nardi (2017), para os autores, 

a paralisação dos rins é uma metáfora da paralisação da vida, a integração da doença como 

parte da existência é recebida inicialmente com resistência, no entanto, o estudo dos autores 

apontou para a possibilidade de aceitação das limitações e à construção de um significado 

positivo para o tratamento.  

A doença renal também foi descrita como problemas de comunicação, filtro das 

emoções, segundo Dethlefsen e Dahlke (2003, p. 153) “as dores e afecções dos rins costumam 

surgir quando existem problemas de relacionamento e de convivência”.  Os autores associam 

o trabalho de filtragem do rim com os aspectos psicológicos, o que precisa ser filtrado, 

purificado, ou seja, expulso na vida daquela pessoa que vivencia o problema renal. São 

reflexões importantes que condizem com o movimento de interiorização.   
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A doença renal crônica no seu estado avançado revela a falência das funções do rim, 

como filtrar o sangue, produzir urina, manter a homeostase dos líquidos corporais. Nesse 

sentido, os autores Guzzo, Böing e Nardi (2017) demonstraram no seu estudo a metáfora da 

falência da existência, portanto, para além dos impactos físicos, sociais, a doença necessita de 

mudanças na vida daquele indivíduo. Essa afirmativa corrobora com o entendimento do 

simbólico do adoecimento apresentado por Okumura, Serbena e Dóro (2020), a necessidade de 

realizar movimentos psicológicos e ressignificar a experiência.  

A operação alquímica da solutio provoca, segundo Edinger (1998) a dissolução, 

purificação, associando com a hemodiálise, daquilo que é tóxico e precisa ser eliminado. Esses 

participantes possuem uma vasta experiência de vida, seus corpos com muito minério, muito 

sal que cristaliza os elementos, precisa da solutio, ou seja, da diálise. Metaforicamente, o sal 

cristaliza os conteúdos psíquicos e amplia a fixação em etapas do desenvolvimento, podendo 

criar resistência no processo de evolução destes indivíduos. Deste modo, quando dissolve, 

elimina a rigidez, permitindo o contato com as características positivas do arquétipo do Senex, 

abrindo para o novo, para a entrada do terceiro. 

Para Chang, Xavier, Tião, Tony e Marília, o trabalho os consumia, com a necessidade 

de produzirem, manterem-se ocupados. Para que algo novo pudesse ser criado, as demandas 

externas anteriores precisaram ser anuladas. Ethel e Lucy, identificadas com a figura de 

cuidadoras, precisaram igualmente se aterem ao mesmo movimento psicológico que se 

instaurava. Para Ethel: 

 

Demos tudo que tinha de dar, eu dei todos os meus móveis, não fiquei com nenhum 

dentro de casa. Eu disse "de hoje em diante eu quero viver, dizendo assim, esse é o 

gosto do meu marido que eu que comprei pra nós, sabe? E daí eu demoli toda a casa, 

dei os móveis que nós tinha todos, passamos a morar na casa dos fundos e daí chamei 

uma construtora e mandei fazer, hoje em dia eu tenho uma casa muito boa graças a 

Deus. 

 

Para a colaboradora, a demanda externa deixou de existir, e então, ela foi reformar a 

casa. A casa como metáfora da própria psique, da própria morada. Neste percurso, Lucy 

igualmente apresenta o seu relato: 

 

daí eu fiquei rica ((ri)), paguei minhas conta, comprei roupa pros filhos, comprei 

sombrinha, comprei tudo que eu queria pras criança, as duas meninas com 

sombrinha cor de rosa e vestidinho verde de flor, florzinha..eu que fiz o vestido; ai 

os guri ganhou de presente da madrinha e eu comprei roupinha e calçado; mas fiquei 

rica, fiquei faceira; naquela época uma mulher usar calça comprida falavam mal, 

fui lá e comprei duas calça comprida, duas blusa nova ((ri)), cortei o meu cabelo, 

pintei o sete. Daí foi assim, quando ele voltou embora tava diferente, e quando ele 

chegou não conheci ele. 
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Neste relato, a demanda não foi anulada, mas o distanciamento daquela condição que a 

prendia representou a liberdade. As associações apresentadas são possibilidade de reflexão, 

contribuições psicológicas para pensar o fenômeno da doença renal crônica, no entanto, 

destaca-se que o seu entendimento depende da individualidade de cada pessoa que está em 

tratamento hemodialítico. Os temas narrados pelos participantes revelaram o processo do 

adoecimento como uma aproximação entre o corpo, matéria e a psique do indivíduo. Além do 

mais, direcionaram para importantes reflexões que o existir proporciona.  

Neste aspecto, as experiências narradas evidenciaram renúncias após o adoecimento, 

principalmente relacionadas ao trabalho, diminuição até uma aposentadoria antecipada. A 

mudança de cidade, rotinas, viagens precisaram ser adaptadas à realidade de uma pessoa que 

realiza hemodiálise, abertura para novas amizades. Os participantes eram cuidadores, 

provedores de suas famílias, chefes dos seus trabalhos e para cuidar das suas feridas, 

precisaram investir mais no papel de curador ferido e solicitar suporte familiar.  

O investimento de tempo, dinheiro, deslocamento dos seus novos relacionamentos com 

a equipe de saúde. Para Torres (2018) a experiência do adoecimento pode trazer a humildade 

e compensar alguma atitude psicológica contrária. Essa afirmativa corrobora com a fala de 

Xavier, quando ele descreve que na clínica de hemodiálise eles são todos iguais, 

independentemente de suas classes sociais. Para Ethel que sempre cuidou do esposo, por vinte 

anos, ser cuidada a permitiu olhar para as suas próprias necessidades, físicas e psicológicas, 

outrora negligenciadas.  

A minha experiência na hemodiálise levou a atender técnicos, enfermeiros e médicos 

com problemas renais, muitos percebiam aquilo como o fim. Eram pacientes que tinham 

dificuldades para aceitar o atendimento psicológico, era difícil olhar para as próprias feridas. 

Para aqueles que aceitavam, percebiam o ambiente da hemodiálise menos ameaçador, tentando 

associar a rotina do tratamento com projetos pessoais. Uma técnica de enfermagem, certa vez, 

falou sobre ser ignorante, quando você não sabe o que vai acontecer, os pensamentos não o 

fazem sofrer por antecipação; como ela tinha trabalhado na hemodiálise, para ela era o fim.  

Ressignificar a experiência do adoecimento, olhar para a própria ferida que o paralisa, 

requer tempo, e o tempo da psique nem sempre é o tempo da doença que atravessa a sua 

condição fisiológica. Neste sentido, cabe ao profissional, segundo Guggenbühl-Craig (1983), 

o ajudar a tornar a vivência menos negativa. Os entrevistados olharam para suas feridas, 

realizaram movimentos psicológicos, renúncias, mas trata-se um processo contínuo, 

principalmente quando retratamos uma doença crônica.  
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O RETORNO DE ULISSES – A CRISE COMO RETORNO AO SELF 

 

A ênfase na persona é uma construção mediada pela relação do sujeito com a sociedade, 

conforme o grau de validação pode provocar uma identificação do ego com a persona. Neste 

sentido, Jung (2015) defende: “embora a consciência do ego possa identificar-se com ela de 

modo exclusivo, o si-mesmo inconsciente, a verdadeira individualidade, não deixa de estar 

sempre presente, fazendo-se sentir de forma indireta” (JUNG, 2015, p. 47). O Self como 

arquétipo da totalidade coordena as atividades psíquicas com o intuito de ampliar a consciência 

do indivíduo sobre sua existência.  

Assim, a crise psicológica, sintomas físicos ou psíquicos podem apontar para uma 

necessidade de mudança na esfera consciente, sair da unilateralidade ocasionada pela 

identificação do ego com a persona, buscando assim, o retorno do sujeito a si-mesmo, aos 

aspectos inconscientes que precisam ser desvelados. Para tanto, seguindo a simbologia 

arquetípica, enquanto pesquisadora, recorro para a mitologia, assim, destaco o mito de Ulisses 

que ilustra essa perspectiva. A opção pelo mito é justificada pelas narrativas apresentadas sobre 

as viagens e principalmente aquelas acerca das travessias imaginais pelos quais passaram 

Chang, Xavier, Lucy, Tião, Tony, Ethel e Marília.   

De acordo com Brandão (1987), Odisseu/Odysseús em grego ou Ulisses através do 

latim Ulixes, é um herói grego, descrito como inteligente, ardiloso, com muitas habilidades, 

foi educado pelo centauro Quirão também conhecido como o curador. O autor descreve que 

Ulisses esteve envolvido na guerra contra Tróia, inclusive foi ele que idealizou a construção de 

um cavalo de madeira, contribuindo com a derrota de Tróia para os Gregos.  

Segundo Brandão (1987), a viagem de retorno de Ulisses para sua cidade Ítaca, onde 

era o Rei e para sua esposa durou 10 anos e foi envolvida por uma série de aventuras em lugares 

desconhecidos. A experiência do exílio, a luta pela sua sobrevivência e dos seus tripulantes, a 

cada ilha que desembarcavam encontravam um novo desafio, Polifemo um ciclope de um olho 

só, canibais gigantes, Circe uma feiticeira que transformou as pessoas em porcos. No percurso 

encontraram Sereias que mataram o restante da sua tripulação ao seduzi-los com seus cantos e 

por último ficou preso por anos numa ilha, porque recusou a casar-se com a Ninfa Calipso e 

Ulisses queria apenas retornar para sua esposa e filho. Por fim, o herói consegue fugir através 

da ajuda de Hermes e retornar para o seu lar. Existem variações deste mito, contudo para a 

Psicologia Analítica o importante é compreender as narrativas, símbolos e imagens presentes 

para interiorização dos temas. 
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O mito é cercado por metáforas: “Ulisses não pode completar o Uróboro, sem uma 

kat£basis (katábasis), sem uma descida "real" ou simbólica ao mundo das sombras” 

(BRANDÃO, 1987, p. 308). O herói precisou se deparar com situações que representavam 

simbolicamente as suas batalhas internas, visando o processo de diferenciação e individuação. 

Segundo Said (2019) a viagem do retorno de Ulisses é o início do processo de individuação, 

pois, durante a guerra ele foi atravessado pela sua arrogância egoica, o encontro com as figuras 

femininas como Circe, aquela que transformou homens em porcos, Calipso, pode representar 

o encontro e a discriminação de aspectos da anima, por meio da ajuda de Hermes e a descida 

do herói ao Hades, metaforizou o encontro com o Self. Para a autora, o conflito com Poseidon 

e Polifemo podem corresponder ao confronto e integração da sombra, e quando ele retorna para 

Ítaca aparentando um mendigo, mostra uma desidentificação da persona do Rei de Ítaca.  

No retorno de Ulisses para casa ele é reconhecido por sua antiga ama Euricléia devido 

sua cicatriz na coxa, “a cicatriz pela qual ele é conhecido é a marca da alma na carne. É o selo 

da anima, a psique somatizada. Sua carne tornou-se ferida, assim como nossa carne “doendo 

por inteiro” quando entramos na consciência da ferida” (HILLMAN, 2008, p. 155). A cicatriz 

na coxa para o autor é a sua ligação do corpo com a consciência, sua compreensão simbólica 

que a perna é o que o sustenta, apoia e o movimenta. No caso dos colaboradores, o rim é uma 

marca que não é visível, mas é sentida e os conecta com a consciência corporal e psíquica.  

Seguindo este pensamento, Hillman (2008) descreve que a perna ferida necessita de 

uma muleta, metaforicamente de alguém para nos apoiar, incentivar, na jornada da vida. Para 

o autor, a dinâmica arquetípica revela que o homem ferido é o Puer, aquele que se arrisca, 

sendo a aflição uma forma de existir. “A ferida é tão necessária nas cerimônias de iniciação, 

termina o estado de inocência à medida que nos abre de modo novo em outro lugar, fazendo-

nos sofrer em função da abertura'' (HILLMAN, 2008, p. 142). De modo geral, as feridas são 

possibilidades de contato e ampliação da consciência. 

Assim, o retorno às suas origens não é mais do herói grego Ulisses, mas corresponde 

ao homem que gostaria de voltar para sua esposa e filho, a sua própria origem, transformado. 

Seguindo esta perspectiva, os desafios enfrentados no mito, podem ser correlacionados aos 

conflitos vivenciados durante o processo do adoecimento, torna-se necessário estabelecer um 

diálogo entre a mente e o corpo, compreender quais são os aspectos da vida que realmente são 

importantes. Ulisses estava identificado nesse lugar de herói, o confronto com sua sombra, 

portanto, com suas fraquezas, solidão, mortes, o ajudou a refletir e buscar estratégias para 

vencer suas batalhas.  
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O desenvolvimento psicológico é constituído pelas batalhas internas que acontecem 

com os indivíduos, a experiência com o mundo exterior contribui para que alguns aspectos 

cheguem à consciência para serem trabalhados. Para além dos sintomas, ao longo da existência 

diversas crises são vivenciadas nos específicos ciclos de vida, nascimento, adolescência e a 

entrada no mundo adulto. Na meia idade as pessoas podem vivenciar uma crise psicológica, 

Hollis (2018) a descreve como a passagem do meio. Para o autor, trata-se de uma oportunidade 

de questionamento sobre a própria existência: “quem sou eu além da minha história e dos 

papeis que interpretei” (HOLLIS, 2018, p. 9). Essa confusão, desorganização dos 

comportamentos e pensamentos, segundo Hollis (2018) é uma oportunidade de reorientação da 

personalidade para o inevitável encontro com a velhice, trata-se de um processo de 

interiorização, o sujeito necessita assumir a responsabilidade pela sua vida.  

A ampliação da consciência, análise dos conteúdos reprimidos, sustentar o controle dos 

impulsos psíquicos, torna-se resultado do processo de interiorização, no entanto, está longe de 

ser uma tarefa fácil. Essa afirmação é defendida por Jung (2015), o autor afirma que se um 

homem de negócios se arrisca demais e vai à falência, a situação deprimente contribuiu para 

atitudes futuras de cuidado existam em relação ao seu trabalho, ou um comportamento 

regressivo, rebaixa-se em trabalhos inferiores, muito abaixo das suas possibilidades, como se 

fosse uma criança assustada. A atitude no último caso é regressiva, enquanto a saída criativa é 

progressiva, orientada para fora do sujeito. 

Para tanto, diante da complexidade do retorno a si-mesmo, Jung (2015, p. 57) defende 

que “só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos”. Essa afirmativa revela a 

necessidade de o sujeito buscar sua individualidade, repensar os compromissos assumidos com 

a sociedade, diferenciar-se das projeções sociais esperadas e o que realmente quer empreender. 

O retorno de Ulisses pode ser considerado uma metáfora para a trajetória dos pacientes, 

Chang volta para Curitiba, a cidade onde cresceu, o intuito era cuidar da sua saúde e do seu 

irmão com Parkinson, além do mais, sua mãe havia falecido nesta cidade. Estabeleceu uma 

rotina com atividades significativas, descreve detalhadamente o cultivo de leveduras para 

realização de pão artesanal e como isso o conecta com outras pessoas. O retorno do estudo da 

filosofia que parou para focar na engenharia. A necessidade da hemodiálise o trouxe para 

Curitiba e a máquina que filtra seu sangue, o mantém vivo em seus projetos de viagens e em 

suas narrativas biográficas.  

É importante enfatizar que o retorno a origem destacado nesse texto é voltar a si mesmo 

e aos elementos que agregam sentido ao indivíduo a partir de então. O retorno de Ulisses como 

metáfora da trajetória dos pacientes, mas não somente na história de vida, na narrativa de como 
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as coisas foram acontecendo. Trata-se da jornada que percorreram, suas batalhas e provações. 

A maioria dos participantes buscou a família para se sentirem acolhidos, precisaram de ajuda 

de outros profissionais, neste contexto, todas as relações são transformadas, tanto o paciente 

consigo mesmo como dele com seus familiares.  

O advogado Xavier após a aposentadoria focou mais na sua saúde, realiza tratamentos 

complementares como massagem linfática, integrado a sua família e viagens ao litoral. 

Ocupou-se em construir um lugar seguro na aposentadoria, o que amortece as questões que 

envolvem o tratamento hemodialítico. O colaborador retorna ao tema da morte quando recorda-

se do falecimento da filha e enfatiza a necessidade de estar com os demais familiares. 

Ethel após o falecimento do marido, despede-se igualmente do papel de cuidadora, 

praticado por mais de 20 anos. A participante enfrenta a sua solidão, a necessidade de afirma-

se na ausência de uma figura masculina. A hemodiálise impõem uma nova rotina e o confronto 

com o seu  isolamento a direcionou para repensar papeis sociais e manter suas novas amizades. 

A colaboradora Lucy trouxe experiências como cuidadora, acompanhava seu esposo 

nos programas de rádio e deixou para o passado seu trabalho na música. Após o aparecimento 

da doença renal crônica, começou a perceber seus próprios limites corporais, conectar com seus 

sintomas a fez perceber a fragilidade do tempo. Retornou para a cidade, adaptando suas tarefas, 

cuidando dos seus temperos e incentivando seus filhos a continuar o trabalho na música.   

Para Tony a persona do trabalho marcou sua existência, vivenciou desafios como 

policial militar. Olhar para o seu processo de envelhecimento foi difícil, no entanto, a partir do 

seu adoecimento precisou reorganizar sua rotina, receber suporte dos seus familiares, ao 

mesmo tempo investir o seu tempo naquilo que demonstra ser mais significativo para o 

colaborador, seus filhos.  

Marília e Tião foram dois colaboradores que assim como os demais, circularam pela 

persona do trabalho, após a aposentadoria conseguiram realizar mais viagens, no entanto, já 

vivenciavam o processo do adoecimento renal. Consequentemente na sua progressão, a entrada 

na hemodiálise foi um trauma inicial, o suporte da equipe de saúde foi determinante para a 

elaboração dessa experiência. A partir disso, retomaram o cuidado com o próprio corpo, 

permitindo-se vivenciar novos papéis sociais nos espaços de saúde, da mesma maneira, na 

própria família. São retornos a questões essenciais da existência, na conexão do ego com o self, 

uma expansão da consciência sobre o momento atual de cada um.   

A máquina de hemodiálise como símbolo da conexão entre corpo e mente proporciona 

reflexões sobre a finitude, contato com o corpo, um mundo que transcende o pensamento, a 

matéria e enfatiza a relação com o psíquico e a espiritualidade. Podemos inferir que os 
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participantes vivenciaram suas travessias imaginais de acordo com a Psicologia Arquetípica, 

as narrativas apontam para um aparente contentamento das suas trajetórias, mas é difícil 

afirmar se realmente chegaram no seu destino final a metáfora da Ítaca interna de cada um. No 

entanto, a experiência do adoecimento provocou desenvolvimento, movimento psicológico. 

Essa busca pelo aprofundamento, interiorização é o que Hillman (2020) aponta como conceito 

de anima.  

Na leitura da Psicologia Analítica clássica, a compreensão dos sintomas, das crises 

como símbolos, ilustrou o processo dos colaboradores, resultando em importantes movimentos 

psicológicos, reconexão com o Self e uma ampliação da consciência. Esse processo é entendido 

por Jung (2015) como o processo de individuação. 

Neste sentido, segundo Jung (2015) a individuação é um processo que se inicia com a 

diferenciação das projeções do homem na sua relação com os objetos externos, família, 

sociedade, trabalho. Desde a sua infância, alguns aspectos são esperados e validados 

culturalmente em detrimento de outros, nesta perspectiva que se desenvolvem as personas e os 

conteúdos da sombra.  

Assim, para o homem retomar o seu caminho, precisa iniciar um processo de 

interiorização. Hollis (2018, p. 131) defende que “o sofrimento acelera a consciência e, a partir 

de uma nova consciência, uma vida nova pode surgir”. Para o autor, torna-se necessário 

sustentar aquilo que somos e separar o que foi projetado durante a existência de cada um. No 

entanto, Hollis (2018) retrata ser uma tarefa difícil, muitas vezes assustadora, mas necessária 

para manter o compromisso com o próprio indivíduo.  

A individuação, segundo Jung (2015), trata-se de um desenvolvimento psicológico, 

essa afirmação corrobora com a teoria Life-Span de Baltes (1987) que defende o 

desenvolvimento na velhice, ele só pára quando a pessoa morre. Assim, é imprescindível uma 

análise da vida, dos processos inconscientes, ações, sintomas, sonhos, narrativas para que o 

indivíduo possa integrar e ampliar o conhecimento que tem sobre si, retornando aos seus 

próprios ideais, ao que sempre foi. É importante enfatizar que o sentido atribuído a essas 

experiências para Jung (2015), são momentâneos, conclusões indiretas, pois a ideia do 

inconsciente para o autor é latente, criativo, então novos significados podem existir conforme 

as experiências daquele sujeito.  

Existe um perigo no processo de individuação, alertado por Jung (2018, p. 149): “a 

identificação da consciência do eu com o si-mesmo, isso produz uma inflação que ameaça 

dissolver a consciência”. Essa declaração revela a unilateralidade da consciência, ela não 

abrange a totalidade psíquica, pode apontar para uma dificuldade de abertura para novos 
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processos, para ressignificação, esse fenômeno evidencia a incapacidade para produzir novos 

significados. Neste contexto, a individuação move o homem “a vida é um fluxo, um fluir para 

o futuro e não um dique que estanca e faz refluir” (JUNG, 2018, p. 166).  

A doença renal crônica com seus atributos simbólicos provocou movimentos psíquicos, 

reflexões críticas, o retorno dos participantes a questões anteriores ao próprio adoecimento. 

Conforme mencionado, Chang retornou para sua cidade de desenvolvimento, para cuidar do 

seu irmão com Parkinson, inserido em atividades significativas, como os estudos filosóficos. 

Para Xavier, findar a carreira e vivenciar a velhice com sua esposa, diante uma experiência de 

luto, pelo falecimento precoce da sua filha.  

Assim, o processo de adoecimento conversou particularmente com os entrevistados, 

contribuindo com o desenvolvimento psicológico, portanto, para a individuação de cada um. É 

um processo contínuo, a viagem continuará conforme a abertura ao mundo psíquico. 

 

A HEMODIÁLISE E O MITO DE SÍSIFO 

 

O trabalho repetitivo que não pode ser levado ao final, remete ao mito de Sísifo. Os 

pacientes identificados com suas personas conscientes mantinham uma rotina fixa por anos, 

resultando numa ausência de percepção sobre o próprio desenvolvimento. Concomitantemente, 

a hemodiálise é um tratamento por tempo indeterminado. Os aspectos psicológicos que essa 

metáfora propõe é a necessidade de desapegar, largar, retomar, respirar para conseguir manter 

uma atividade criativa.  

Sísifo era o rei de Corinto, considerado ardiloso e astuto (KAST, 2017), pois enganou 

a morte duas vezes. A consequência chegaria anos mais tarde, como punição passou a 

eternidade empurrando um bloco imenso de pedra com ambas as mãos, arrastava até o cume, 

mas quando estava ao ponto de finalmente atingir o alto da montanha, o peso excessivo o 

impelia para baixo. Assim, novamente a pedra rolava para o vale, necessitando reiniciar todo 

o trabalho. Para explicar o castigo que Sísifo recebeu, Brandão (1987) apresenta a seguinte 

narrativa mítica:  

 

Sísifo, o mais solerte e audacioso dos mortais, conseguiu por duas vezes livrar-se da 

Morte. Quando Zeus raptou Egina, filha do rio Asopo, foi visto por Sísifo, que, em 

troca de uma fonte concedida pelo deus-rio, contou-lhe que o raptor da filha fora 

Zeus. Este, imediatamente, enviou-lhe Tânatos, mas o astuto Sísifo enleou-o de tal 

maneira, que conseguiu encadeá-lo. Como não morresse mais ninguém, e o rico e 

sombrio reino de Hades estivesse se empobrecendo, a uma queixa de Plutão, Zeus 

interveio e libertou Tânatos, cuja primeira vítima foi Sísifo. O astucioso rei de 

Corinto, no entanto, antes de morrer, pediu à mulher que não lhe prestasse as devidas 

honras fúnebres. Chegando ao Hades sem o "revestimento" habitual, isto é, sem ser 
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um eídolon, Plutão perguntou-lhe o motivo de tamanho sacrilégio. O solerte filho de 

Éolo mentirosamente culpou a esposa de impiedade e, à força de súplicas, conseguiu 

permissão para voltar rapidamente à terra, a fim de castigar severamente a 

companheira. (BRANDÃO, 1987, p. 226). 

 

Sísifo não retorna ao mundo dos mortos, permanece em Corinto até a sua velhice, 

quando mais uma vez Tânatos, o deus da morte, o recebe e a punição finalmente é praticada. 

No universo dialítico, ter um final pode ser um alívio, em contraposição ao tratamento que 

mantém a vida e a equipe (e a família) que não tolera faltas e não permite a desistência do 

paciente; não permitem vislumbrar ou chegar ao fim. 

Para Kast (2017) o mito de Sísifo fala sobre a repetição, quando um objetivo pretendido 

não pode ser alcançado e o sujeito insiste na sua recorrência. Para a autora, essa narrativa é 

comumente associada ao mundo do trabalho, intitulado “trabalho de Sísifo”: “por exemplo, 

todo o trabalho de casa, lavar a roupa, é sempre a mesma coisa” (KAST, 2017, p. 20). Neste 

contexto, as atividades do mundo do trabalho, ou aquelas nas quais o sujeito não consegue se 

desvencilhar é associada a este mito. Por outro lado, existem outras reflexões: “Sísifo, porém, 

é capaz de assimilar a desilusão e a mágoa a ela ligada, de maneira teimosa; ele não permite 

que a desilusão o impeça de dominar a vida, (...) ele começa de novo; ele nos encoraja para um 

novo começo” (KAST, 2017, p. 50).  O sentido apresentado pela autora retrata uma condição 

que não pode ser alterada, por isso, a necessidade de encontrar a força para recomeçar. Há uma 

lacuna existente quando a pedra rola para baixo, assim, Sísifo pode respirar andar pelo vale até 

recomeçar o seu trabalho. 

A hemodiálise metaforicamente pode ser associada igualmente a esse eterno recomeço, 

os pacientes necessitam do tratamento em dias intercalados, as funções renais foram 

substituídas pela máquina de hemodiálise. Uma rotina é inserida para aquele paciente na sua 

condição crônica. O mesmo lugar junto a máquina, com os mesmos colegas de turno, a mesma 

equipe, o mesmo acesso venoso, o mesmo tempo de sessão. Trata-se de um ritual incansável 

de repetições.  

Quando a sessão termina é um alívio, hora de ir para casa e descansar, pois dentro de 

algumas horas o processo irá recomeçar. Os dias seguirão desta forma, até a mudança do 

tratamento para diálise peritoneal ou transplante, contudo, ambos necessitam seguir 

rigorosamente outras rotinas de cuidados.  

Para além disso, conforme mencionado por Kast (2017), o arquétipo da repetição 

infinita encontra-se na relação do sujeito com o seu trabalho, com as suas tarefas diárias é difícil 

romper esse ciclo. No entanto, o castigo advém da astúcia de Sísifo de enganar a morte o que 
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o garantiu viver até a velhice, assim, vivenciar o mito também é uma experiência de manter a 

vida, enquanto novos sentidos podem ser adquiridos.  

Neste cenário mítico, os participantes vivenciam o arquétipo da repetição mantida pela 

necessidade dialítica. Desse modo, para compensar a rotina estabelecida, muitas vezes 

exaustiva, buscam manter amizades com os colegas do tratamento e equipe de saúde. Durante 

a coleta de dados, observou-se que os pacientes conversavam sobre questões pessoais com os 

profissionais. Segundo as narrativas, a atenção recebida transmite segurança e o tempo passa 

mais rápido.  

Chang, Xavier, Lucy, Tião, Tony, Ethel e Marília relataram sentimentos de carinho com 

a equipe que os acompanha, eles foram determinantes no entendimento sobre o funcionamento 

do tratamento e principalmente a necessidade da continuidade. Para além disso, as histórias de 

Chang, Xavier, Tião, Tony e Marília revelaram trabalhos repetitivos em relação a persona de 

trabalho e Lucy e Ethel como cuidadoras em suas duplas jornadas.   

A hemodiálise é uma experiência que conversa com o tempo, assim como Sísifo, respira 

antes de recomeçar seu trabalho, os pacientes também refletiram como a narrativa de Ethel: 

“Mudou. Mudou. Mudou. Muito, mudou muito, porque como eu sou uma mulher assim que eu 

só saía assim é com o meu marido pra pagar uma conta”. Depois do falecimento do esposo e 

do suporte que recebeu da clínica, passou a fazer as coisas mais sozinha, mudou sua rotina, 

repensou sobre muitos aspectos da sua vida. Marília tem a seguinte narrativa: “fazem sete anos 

atrás, o doutor me aconselhou a fazer a hemodiálise e daí comecei, graças a Deus me senti 

bem melhor”. Conforme as histórias de vida, a doença renal crônica muitas vezes tem seus 

sintomas silenciados, os colaboradores a descobriram realizando outros acompanhamentos 

médicos. Quando começam a diálise e retiram o excesso de líquido, minerais do corpo, sentem-

se melhores, compensando inclusive o cansaço, câimbras que muitas vezes ocorrem após a 

diálise.   

Xavier e Chang relataram que se prepararam para o processo de envelhecimento, 

anteriormente à entrada na hemodiálise, buscavam viajar mais, embora tenha sido o tratamento 

o propulsor para a aposentadoria e inserção de novas atividades. Neste percurso, Chang 

descreve: “olha, deixa eu te dizer. Eu, aproveitei da vida quando eu tinha saúde”. Em 

contrapartida, Lucy foi se adaptando e afirma: “eu vivi o que deu, ainda tô vivendo, 

incomodando meninada minha aqui, de vez em quando eu dou um susto nelas, me levam 

correndo e tudo, mas tô aqui teimosa como sempre”. A meninada refere-se à equipe de 

enfermagem que tem sido um suporte importante para a colaboradora.  
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O adoecimento pode ser considerado o momento do mito que a pedra rolou até o vale 

abaixo, Sísifo pode parar um pouco, os pacientes igualmente foram compelidos a refletir sobre 

suas rotinas, a relação com seus corpos para produzir novos sentidos. As tarefas dialíticas estão 

longe de acabar, mas podem ser vivenciadas considerando outros aspectos das suas vidas que 

não estavam sendo consideradas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A jornada de imersão nos temas de adoecimento e envelhecimento trouxeram uma 

conscientização sobre a problemática que envolve a pessoa idosa com doença crônica, os 

desafios de tornar-se velho necessitando da hemodiálise, considerando uma luta heroica de 

sobrevivência física, psíquica e social. O encontro com os sete narradores foi uma experiência 

de transformação alquímica sobre o cuidado com o meu desenvolvimento psíquico e pela 

postura crítica em repensar a construção do velho na sociedade atual.   

O chamado do mundo interior nas suas nuances simbólicas é desconsiderado em ambas 

as fases do desenvolvimento humano. É essencial revisar a construção da identidade, apenas 

pelos aspectos que envolvem o trabalho. O tempo do relógio é diferente do psíquico, e 

movimentos precisam acontecer em cada curso da vida, para respeitar as questões que pulsam 

da alma, não somente as demandas dos papeis sociais.  

As narrativas são impactantes, pois todos realizavam hemodiálise há mais de dois anos 

em uma clínica de Curitiba, foram horas de transcrição dos relatos, vivências preciosas que 

foram organizadas no presente estudo. Os entrevistados descreveram sobre o impacto da 

descoberta de uma doença crônica, e como esse fenômeno os mobilizou psicologicamente e 

socialmente.  

As narrativas continham trajetórias de vidas que se desenvolveram a partir do trabalho, 

amplamente citado, o aparecimento da doença provocou reflexões sobre a vida, para além da 

esfera laboral. Um aspecto marcado nos relatos de duas colaboradoras foi a persona de 

cuidadora que igualmente foi ampliada. A cura, segundo Hillman (2008, p. 156), “ela emerge 

das profundezas da ferida e deixa uma cicatriz, uma cicatriz sempre visível para nossa própria 

enfermidade, nossa própria alma". Para o autor, o ferimento evidencia a existência de um 

sentimento de algo mais, no entanto, nem sempre a razão é capaz de suportar.  

Neste sentido, a cura segundo a Psicologia Analítica, é o processo de reflexão que os 

sintomas ocasionam, ampliação da consciência e os movimentos psicológicos que podem 

surgir a partir disto. Os entrevistados, conseguiram conectar com seus corpos, realizar 

mudanças em suas rotinas e aproximações familiares. Essa temática foi abordada na categoria 

sobre aspectos simbólicos do adoecimento, a doença como um símbolo, justamente pelo rim 

retratar aspectos emocionais, relacionados à comunicação.  

A operação alquímica solutio foi retratada como uma metáfora para a purificação, 

dissolução dos aspectos do Senex negativos presente no desenvolvimento dos colaboradores, a 
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hemodiálise elimina os excessos de líquido, minerais mantendo o sangue limpo, da mesma 

maneira, psicologicamente a máquina os conecta com seus corpos e suas demandas interiores.  

Além do mais, as narrativas apresentaram outras unidades de significados como: 

experiência da hemodiálise como lugar de cuidado e encontros, significado da velhice, sonhos 

e a jornada da alma, experiência com o materno. Após a entrada na hemodiálise, a rotina 

precisou ser ajustada, reflexões críticas sobre a prevalência da doença renal foram abordadas, 

assim como, a tentativa de manter as atividades significativas. A discussão centralizou na 

dificuldade dos participantes em reconhecer o processo do envelhecimento, o associaram aos 

estigmas causados pelo declínio fisiológico, portanto, o primeiro capítulo intitulado: 

perspectivas imaginais da velhice foi uma tentativa de ampliar essa ideia.  

O Puer e o Senex são arquétipos opostos complementares para a Psicologia Arquetípica, 

retratam o impulso para o futuro, a criança interior, enquanto o segundo aborda a estabilidade 

do velho interior, o cuidado consiste na identificação em um dos polos, resultando na 

unilateralidade da consciência. A cultura e a sociedade necessitam discutir, compreender o 

desenvolvimento que o envelhecimento proporciona, suas contradições, limitações, justamente 

para melhorar a qualidade de vida do idoso, principalmente no Brasil. 

O aparecimento de uma doença crônica exige cuidado, adaptações, o tema do cuidado 

é pintado pelos participantes nas clínicas de hemodiálise que buscam ser acolhidos, escutados 

e direcionados no tratamento. Diante deste fenômeno complexo, os sonhos e associações 

trouxeram o tema da morte. Nesse aspecto, a morte como atributo simbólico que provoca medo, 

morrer e renascer para aspectos que precisam ser melhorados na vida do sonhador.  Foi um 

tema difícil de narrar, pois retratou sobre a morte dos entrevistados e das mortes significativas 

que vivenciaram com seus familiares.  

O processo do envelhecimento acompanha outras mortes metafóricas, do corpo jovem, 

trabalho, papeis sociais, a vida direciona muitas vezes as pessoas para lugares e os afasta de 

outros, assim, o retorno de Ulisses foi uma metáfora encontrada para trabalhar a necessidade 

de interiorização, aprofundamento psicológico sobre os acontecimentos, sendo os sintomas, as 

cicatrizes que marcam e mostram a conexão entre o corpo e a psique. Chang, Xavier, Lucy, 

Tião, Tony, Ethel e Marília vivenciaram uma representação simbólica de uma viagem a si-

mesmo. Chang retornou para Curitiba para cuidar de si e do seu irmão, mantendo suas 

atividades significativas, encontrando assim, numa experiência arquetípica com o feminino, 

com o complexo materno, retornando a atividades que deixou pelo caminho. Xavier iniciou um 

processo crítico de reflexão, mantendo-se mais próximo da família, viajando com sua esposa. 

Lucy aproximou-se novamente da música, do cuidado com seu corpo. Tião igualmente 
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redirecionou seu tempo para sua esposa e outras atividades significativas. Tony e Marília se 

aposentaram e passaram a olhar as suas demandas internas e receber suporte familiar. Ethel 

tem experienciado uma rotina para além da esposa e cuidadora, conseguiu sair da caverna da 

sua solidão e iniciar novas amizades. 

Neste sentido, o mito do curador ferido, Ulisses e Sísifo os direcionou a pensar acerca 

da finitude e das questões psicológicas como o luto que ambos haviam vivenciado. Os 

participantes demonstraram uma experiência voltada à conciliação consigo mesmo, do ego com 

o self e com o mundo.  

A ênfase no desenvolvimento psicológico é discutida por Jung (2015) como o processo 

de individuação, o tornar-se único, o desvencilhar das pseudos personas que integram o homem 

ao longo da sua vida. No entanto, é importante salientar que as questões que envolvem a pessoa 

idosa com doença renal crônica são interdisciplinares e poderiam ser olhadas igualmente pelo 

sofrimento provocado pelas rupturas sociais.  

Os participantes evidenciaram uma situação familiar e financeira estável, demonstrando 

uma incerteza se as narrativas de idosos com doença renal crônica, ausentes de suporte familiar 

e financeira teriam a mesma compreensão, ou, quais seriam suas trajetórias imaginais. Deste 

modo, sugere-se que novas pesquisas possam abranger pessoas idosas nestas condições 

socioeconômicas para conhecermos suas narrativas e percepções. Assim, a pesquisa finaliza 

evidenciando a pluralidade do tornar-se velho, das complicações quando acompanhada de uma 

doença crônica e a importância de novos atores sociais na construção de iniciativas que 

favoreçam um processo de envelhecimento com qualidade de vida e respeito aos processos 

psicológicos internos. 
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APÊNDICE A - Questionário sociodemográfico 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:                           

Nome: 

Gênero: Idade: 

Religião: Escolaridade 

Estado Civil: 

 

Há quanto tempo: 

Bairro onde mora: 

( ) Trabalha  ( ) Desempregado  ( ) Aposentado  ( ) 

Afastado  ( ) Pensionista  ( ) Outros____________ 

 

Há quanto tempo: 

Profissão atual ou anterior: 

Doença de base: 

 

AMBIENTE: 

Composição familiar (Quem você considera como sua família?): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Com quem mora (quantos): [  ] Filhos______ [  ] Pais_______ [  ] Cônjuge  [  ] Irmãos_______ [  ] Sozinho(a)  [  ] Outros________________________ 

OBS: ________________________________________________________________________________ 

Quem o auxilia (Quando precisa de auxílio, com quem costuma contar? (Consultas, hospitais, etc): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

HISTÓRIA DE SAÚDE: 

Como perdeu a função renal: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Outras modalidades de tratamento da DRC anteriores a este? Quando tempo? 

[  ] HD ________  [  ] DP ________  [  ] Tx ________  [  ] Tratamento Conservador ________ 

[  ] Não realizou 

                                       

  



140 

 

APÊNDICE B – Entrevista semiestruturada 

 

01 – Conte-me sobre sua história de vida até a entrada na hemodiálise, quais foram os 

acontecimentos que foram mais marcantes? 

02 – Quando começou a pensar na velhice? Como é a velhice/envelhecimento para você? 

03 – Como descobriu a doença renal, como foi sua trajetória até a hemodiálise e os impactos 

causados? 

04 – Se você pudesse ser outro personagem (novela, desenho, filme, contos de fada) qual 

você seria e por quê? 

05 – Você já sonhou (durante o sono) com a hemodiálise? Ou teve algum sonho de maior 

impacto psicológico nos últimos dias? Tem algum que gostaria de contar? 


