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RESUMO 
 

AMARAL, D.N. Luto em decorrência da morte do genitor pela COVID-19: estudo com  

contribuições da Psicologia Analítica. (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A pandemia da COVID-19 configura um desastre biológico com inestimáveis consequências 

no campo da saúde mental. No Brasil, as mortes confirmadas ultrapassam 600 mil até o 

momento (outubro de 2021). Estima-se que, para cada óbito pela COVID -19, há de seis a dez 

pessoas sob o choque do luto. A morte está escancarada, e os lutos coletivos da pandemia são 

silenciados em virtude do impedimento da realização das despedidas e rituais fúnebres, em 

cumprimento às normas do distanciamento social. Este interdito evidencia a possibilidade de 

eclosão de lutos complicados.  Haja vista a investida que o luto acarreta para a saúde mental 

dos enlutados, especialmente neste momento de pandemia, quando diversos prejuízos são 

constatados no plano coletivo - perdas de empregos, falência, consequências desencadeadas 

pelo distanciamento social, projetos de vida que tiveram de ser postergados ou foram 

impedidos, dentre outros -  além das mortes concretas, buscou-se, com esta pesquisa, descrever 

e compreender os influxos desses óbitos para os enlutados que perderam os genitores pela 

COVID - 19. O referencial teórico que norteou o ensaio proveio da Psicologia Analítica, que 

compreende os lutos mediante a constelação das imagens arquetípicas da morte como 

possibilidades de transformação da personalidade no processo de individuação. A 

fundamentação teórica tem como base, também, o posicionamento de autores com vasta 

experiência de pesquisa sobre o fenômeno do luto. O estudo é de natureza qualitativa, haja vista 

esta abordagem oferecer possibilidades de exploração de sentidos e significados. A coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevistas abertas com cinco enlutados adultos brasileiros que 

perderam os genitores pela COVID-19. O método utilizado para coleta, tratamento e análise de 

dados é o Processamento Simbólico – Arquetípico, que auxiliou na compreensão dos símbolos 

surgentes no luto. Nos relatos dos participantes, foram identificados diversos fatores de risco 

para o desenvolvimento de luto complicado, como, nos exemplos, carência de rede de apoio 

decorrente do isolamento social, comunicação precária e inadequada com a equipe médica, 

proibição de visitas ao hospital e impedimento para a realização de despedidas e rituais 

fúnebres. Suas vivências evidenciam as singularidades do luto pela perda de entes queridos pela 

COVID-19. A pesquisa visa contribuir para o acolhimento e terapêutica dos enlutados afetados 

pelas mortes sob a pandemia, seja no âmbito público ou privado de atenção psicossocial. Como 



 

 

remate desta procura acadêmica stricto sensu, são sugeridos estudos sobre luto conectados com 

esta demanda, tais como: luto dos profissionais de saúde em meio à pandemia, angústia de 

pacientes que foram internados em UTI COVID, lutos não autorizados e luto masculino. 

 

Palavras-chave: Luto, Pandemia, Saúde Mental e Psicologia Analítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

AMARAL, D.N. Grieving due to the death of parents by COVID-19: study with the 

contributions of Analytical Psychology. (Masters dissertation).Institute of Psychology, 

University of São Paulo, São Paulo. 

 

The COVID-19 pandemic is a biological disaster with priceless consequences in the field of 

mental health. In Brazil, confirmed deaths exceed 600,000 as of October 2021. It is estimated 

that for each death by COVID-19, six to ten people suffer from the shock of grief. Death is 

widespread and the collective mourning of the pandemic is silenced because of the impediment 

from carrying out farewells and funeral rituals, in compliance with the norms of social 

distancing. Forbidding the ritual highlights the possibility of the outbreak complications due to 

grieving. Given the great negative consequences that grief causes for mourners’ mental health, 

especially at this time of the pandemic when several losses can occur simultaneously - job 

losses, bankruptcy, consequences triggered by social distancing, life projects that needed to be 

postponed or were prevented, among others - in addition to specific deaths, it was sought, with 

this research, to describe and understand the influx of these deaths to the bereaved who lost 

their parents by COVID-19. The theoretical framework that guided the essay came from 

Analytical Psychology, which comprises mourning through the constellation of archetypal 

images of death as possibilities for personality transformation in the individuation process. The 

theoretical foundation is also based on the authors’ perspective with extensive research 

experience on the phenomenon of grief.The study is qualitative in nature, as this approach offers 

possibilities for the exploration of senses and meanings. Data collection was performed through 

open interviews with five bereaved Brazilian adults who had lost at least one of their parents to 

COVID-19. The method used for the collection, treatment and analysis of data is the Symbolic 

Processing - Archetypal, which helped in understanding the symbols resulting from the 

mourning process. In the participants' reports, several risk factors were identified for the 

complicated grief development as evident in the examples, lack of network of support resulting 

from social isolation, poor and inadequate communication with the medical staff, prohibiting 

of hospital visits and impediment to the performance of farewells and funeral rites. Their 

experiences show the singularities of mourning for loss of loved ones by COVID-19. The 

research aims to contribute to the support and therapeutics for the mourners affected by the 

deaths from the pandemic, whether in the public or private psychosocial care sector. As final 

consideration of this master thesis, studies on grief connected with this theme are suggested, 

such as: grief of health professionals amidst the pandemic, anguish of patients who were 

hospitalized in the COVID ICU, unauthorized bereavement and male bereavement. 

 

Keywords: Grief, Pandemic, Mental Health and Analytical Psychology. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 
Desde meados da minha graduação, na Universidade Federal do Ceará, a Psicologia 

Analítica me acompanha em grupos de estudos, cursos, terapias e supervisões. O interesse pela 

morte e pelo luto chegou bem depois, após vivenciar o doloroso luto pela morte da minha mãe, 

seguida de 40 dias da morte da minha avó materna, em 2018. Minha avó, com 98 anos, muito 

sofrimento por doenças prolongadas, fraqueza e desinteresse pela vida, acompanhados de 

pedidos para que “Deus a levasse” já há alguns anos. Sua partida foi um alívio. A morte da 

minha mãe, ao contrário, veio de supetão com o diagnóstico de um câncer raro na medula óssea, 

sem cura. Vi minha mãe magérrima e muito fraca se despedir da mãe dela em sua casa: chorou, 

deu um beijo, foi embora. Queria ter permanecido no leito de sua cama, mas a fraqueza e o 

cansaço não deixaram. Gostaria de ter me despedido da minha mãe da mesma forma...sua morte 

foi bem diferente: hospital, desespero, surpresas, revolta. Queria estar perto, mas os protocolos 

só permitiram ficar no corredor da emergência...  

Desde aí, os livros que abordam perdas - sejam de cunho acadêmico ou literários - se 

tornaram bons amigos. Logo após o falecimento da minha mãe, veio a mudança para Santos, 

que me trouxe um colorido de recomeço. Para mim, não foi outro luto, como muitos achavam. 

Eu precisava vir, olhar para outras ruas, outros prédios, outra praia. Fuga? Não sei... foi 

importante e me ajudou a me reerguer. A grande alegria com a aprovação no mestrado chegou 

em bom tempo, quando estou tendo a oportunidade de ser orientada pela querida Júlia, a quem 

todos os elogios que lhe são constantemente dirigidos são poucos para exprimir a raridade de 

pessoa que ela é. 

A pandemia energizou meu luto novamente, trazendo ameaças ao meu mundo 

presumido, medo e muita tristeza, ao divisar a tragédia mundial que se desdobra. Nesse período, 

também tive uma tia muita querida que faleceu em meio à pandemia, a quem não pude dizer 

adeus. Lamento por aqueles que não estão podendo velar seus entes queridos como gostariam, 

despedir-se dignamente e ritualizar conforme o mundo de outrora permitia. Lamento a maneira 

como a morte está banalizada, com os veículos de comunicação apelando por meio da 

divulgação do número de mortos, como em um grito de socorro que ecoa a expressão “fique 

em casa!” Lamento pelas famílias que não conseguirão se recuperar tão cedo dos choques 

ocasionados pela grave crise.  

Ao iniciar o mestrado, um pouco antes do início da pandemia, esperava ter uma vida 

bem diferente: com as idas semanais a São Paulo para assistir às aulas e frequentar as reuniões, 

planejava-me para encontrar amigos, passear e conhecer lugares novos. Estava com muita sede 
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por viver essa nova vida, mas a pandemia suspendeu essas expectativas. Felizmente, todos os 

professores da USP deram continuidade às aulas de maneira remota, o que me manteve ativa e 

não atrasou minha pesquisa. Entre os colegas da pós, tentamos ser companhia e suporte nesse 

período, mediante a manutenção das aulas e dos contatos via WhatsApp, o que me ajudou a 

enfrentar as dificuldades do isolamento e a reinventar a vida em meio às novas incertezas. 

No final do período de escrita da dissertação, tive a felicidade de descobrir minha 

gravidez. Gerar uma vida também trouxe as oscilações do ciclo vida-morte-vida e 

renascimento: junto com a alegria do tão sonhado filho, desço para o reino de Hades, ao 

experimentar os medos de perda do bebê, receio do parto e minhas perdas quando ele/a nascer, 

que convivem nessa travessia de encontro com o desconhecido e da nova mulher que estou me 

tornando. Morre a filha e nasce a mãe, como dizem os junguianos... reflito: será que a filha já 

não morreu junto com a morte da minha mãe? Com as dúvidas e os sentidos que colorem e 

enriquecem esse ritmo de vida-morte, permaneço atenta às sincronicidades, ou “coincidências 

significativas”, como diz Jung: a data prevista para o nascimento do meu filho (a) coincide com 

o aniversário de morte da minha mãe...e assim se desdobra mais um simbolismo dessa jornada. 

Para iniciar essa dissertação, no segundo capítulo, revisitei a literatura sobre o fenômeno 

do luto, com o objetivo de defini-lo e descrevê-lo. Em seguida, relacionei o que foi 

desenvolvido desde o contexto da morte e do luto na pandemia, destacando as particularidades 

que influenciam como os indivíduos são afetados em seus lutos individuais e coletivos. As 

mortes em massa desencadeadas pela pandemia são constantemente divulgadas pelos meios de 

comunicação, muitas vezes de modo esvaziado, que tendem a transformar pessoas em números, 

consequência da uma banalização da morte. Com efeito, instala-se um luto coletivo, que 

simultaneamente é negado, pois passa uma falsa ideia de que os falecidos não têm rosto nem 

nome.  

No terceiro capítulo, busco desenvolver a perspectiva transformativa e simbólica 

veiculada pela vivência da morte à luz da Psicologia Analítica. Para iniciar esta discussão, 

apelei para a visão de Jung sobre o morrer e sobre o luto - não sistematizada em sua obra - tendo 

esse autor se dedicado mais aos aspectos simbólicos e arquetípicos desse fenômeno e de como 

estes se expressam à extensão da história da humanidade. A constatação da finitude tem o poder 

de auxiliar a pessoa a encontrar significado e valor em sua existência: é capaz de prepará-lo a 

enfrentar a perda de alguém amado, como também para a própria morte. Exploro os seguintes 

conceitos - chave da Psicologia junguiana: arquétipo e símbolo, de forma que seja possível 

compreender o fenômeno da perda desde a constelação do Arquétipo Vida-Morte, que estrutura 
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psiquicamente o modo como o indivíduo se relaciona com o dinamismo do fenômeno, no nível 

objetivo e subjetivo. Trouxe, em seguida, a perspectiva de Von Franz, Aniela Jaffé e Frey – 

Rohm sobre alguns simbolismos que surgem com a aproximação da morte, manifestados muitas 

vezes nos sonhos. Estes, por sua vez, guiam e preparam o indivíduo para separações e 

rompimento de vínculos, pela sua natureza de manifestarem imagens do inconsciente - criativas 

e reparadoras - em momentos de crise, oferecendo a matéria prima para a transformação. No 

último item deste capítulo, discorro a respeito da individuação como um processo amplo de 

desenvolvimento da personalidade. Destacamos como a individuação se desdobra em pessoas 

enlutadas, e trouxemos um recorte da metáfora da alquimia, estabelecendo paralelos com o 

doloroso momento que as pessoas enlutadas vivenciam. 

No quarto capítulo, discuto acerca dos rituais de despedida pré e pós-óbito de maneira 

ampla, partindo da compreensão de que a despedida é passível de acontecer tanto com o ente 

querido em vida, como após sua morte. Inicio discutindo definições a respeito dos rituais de 

despedida, seguida da perspectiva de autores que partem do entendimento deles como rituais 

de passagem do ser humano, de um estádio de vida que deve ser abandonado para que nova 

fase se estabeleça. Esses ritos repetem-se em diversas culturas, com transformações no curso 

da história da humanidade, que, por vezes, agregam elementos contemporâneos ou substituem 

alguns atos, mantendo o mesmo simbolismo.  Incluo reflexões sobre o arrefecimento que os 

rituais fúnebres perpassam na contemporaneidade, com a morte interdita, e debato sobre as 

restrições para a realização de rituais de despedida no contexto da pandemia, que conduziu o 

mundo a um lamento coletivo por não ter a chance de velar seus mortos. Com efeito, destaco 

as maneiras atuais de reorganização da sociedade diante do luto coletivo, abordando a prática 

da elaboração de memoriais de luto e sua recente adaptação ao mundo virtual, que obtém 

destaque ante as perdas coletivas da pandemia. 

Os Objetivos da pesquisa são explicitados no capítulo 5. No capítulo 6, discorro sobre 

o percurso metodológico. Perfaço o Método Qualitativo proposto por Turato (2005), e o 

Processamento Simbólico Arquetípico, fundamentado na obra de Eloisa Pena (2014), que 

auxiliaram na compressão das perdas significativas e no simbolismo das vivências de luto 

relatadas pelos colaboradores. Para a realização das entrevistas abertas, a proposta reflexiva de 

Szymanski foi a elegida. Finalizo o capítulo sobre o Método destacando os aspectos éticos 

considerados para a realização da pesquisa.  

No capítulo 7, expresso a compreensão dos relatos dos cinco colaboradores, na ordem 

cronológica em que as entrevistas foram realizadas: Cláudio, Lívia, Juliana, Marina e Bruno. 
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Lívia e Bruno concederam duas entrevistas, pois sofreram a perda de ambos os genitores. 

Evidencio temas que reúnem pensamentos e sentimentos vivenciados no processo de luto de 

cada um deles, e me dedico a comentá-los por meio de uma análise compreensiva. 

No capítulo 8, discuto as entrevistas, relacionando com o que foi tratado na 

fundamentação teórica com outros aspectos sobre o fenômeno do luto pela perda dos genitores 

por COVID-19 que surgiram nos relatos.  Realizo, no final do capítulo, uma Amplificação 

Simbólica da perda de ambos os genitores com imagens arquetípicas, método baseado nas obras 

de Jung (1971/2000; 1981/1998) e de Eloísa Penna (2014). A imagem arquetípica do 

hierosgamos – “o casal unido na eternidade” - aparece sob o simbolismo de mitos diversos de 

criação que se debruçam sobre a origem do mundo por meio da separação de duas metades. As 

duas partes, metaforicamente, representam os genitores, que se separam para gerar o filho e 

unem-se novamente na morte. O sentimento de união experimentado e destacado pelos 

entrevistados parece se aproximar da experiência do Mysterium Coniunctionis, sobre a qual 

Jung se dedica em sua obra (1944/2012; 1971/2012).    

No capítulo 9, exprimo as considerações finais do estudo, destacando o desafio de 

pesquisar, em um mestrado, um fenômeno que se desdobra no momento, sobre o qual ainda não 

se tem o distanciamento temporal e histórico para observar por uma perspectiva ampla. Ocorre 

uma produção significativa a respeito do luto em decorrência da COVID-19, no entanto, é 

importante reconhecer nesse processo que minha pesquisa possui limitações que não vão dar 

conta da riqueza psicológica desses lutos, pois eles possuem uma importância coletiva, histórica 

e política não dimensionáveis e que se desdobrarão ainda por muito tempo.   

 Esta investigação aportou alguns pontos de reflexões que têm como objetivo 

acrescentar conhecimento sobre o luto de pessoas que perderam os genitores pela COVID – 19. 

Longe de propor generalizações, intenta exprimir a compreensão do processo com suporte na 

abordagem analítica junguiana. Por fim, estabeleço considerações sobre como o processo de 

luto pela COVID-19 é factível de ser abordado em instituições, auxiliando na validação e 

elaboração das perdas de usuários dos serviços e de profissionais de saúde que enfrentam o luto 

pela morte de seus entes queridos. 
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2 A MORTE E O LUTO NA PANDEMIA COVID – 19: REVISITANDO A 

LITERATURA PARA COMPREENDER A NOVA REALIDADE 

 

2.1 Lutos: considerações fundamentais 

 

Para Sempre 

 

Morrer acontece com o que é breve e passa 

sem deixar vestígio. 

Mãe, na sua graça, é eternidade. 

Por que Deus se lembra - mistério profundo - de tirá-la um dia? 

Fosse eu Rei do Mundo, baixava uma lei: 

Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre 

junto de seu filho e ele, velho embora, 

será pequenino feito grão de milho.1 

 

O conceito de luto é objeto de modificações no curso dos anos por diversos autores. 

Freud (1914/2013) foi um dos pioneiros a abordar o fenômeno, no clássico “Luto e Melancolia”. 

O autor o descreve como um conjunto de reações à perda de uma pessoa amada, ou de uma 

abstração que ocupe um lugar de objeto de amor na vida do sujeito - a exemplo da pátria ou da 

liberdade.  O luto se caracterizaria, então, pela desorganização da libido investida no objeto 

perdido, e sua elaboração possibilita que o ego se disponibilize para investir em novos 

relacionamentos.  Freud (idem) reitera que o fenômeno não deve ser caracterizado como um 

estado patológico e, por isso, não há de ser encaminhado para tratamento médico, porque,  

pouco a pouco, com grande dispêndio de tempo e de energia de investimento, o doloroso 

trabalho do luto será superado.  

A melancolia, por sua vez, se caracteriza por um estado de desânimo e de desinteresse 

pelo mundo externo semelhante ao do luto, com a diferença de que nela há um rebaixamento 

da autoestima, manifesto em autorrecriminações e autopunições. A melancolia também é 

consequência da perda de um objeto amado, mas é surgente em decorrência de uma perda 

idealizada, na qual muitas vezes o melancólico não compreende conscientemente o que perdeu.  

 
1Trecho do poema Para Sempre, de Carlos Drummond de Andrade. Disponível em: 

https://www.escritas.org/pt/t/10946/para-sempre. Último acesso em 16 de junho 2021. 

https://www.escritas.org/pt/t/10946/para-sempre
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 Outros autores (PARKES, 1998; BOWLBY 1990; KREUZ e FRANCO, 2017; 

FRANCO, 2021) compartilham da perspectiva de que o luto não é um processo linear, ou seja, 

não é um conjunto de respostas que surgem com a morte e vão desaparecendo com o tempo. 

Ao contrário, é um fenômeno composto por variadas reações a uma perda significativa, 

instaurando uma crise psicossocial que requer adaptações a uma nova realidade.  

 Franco define o luto em sua obra O luto no século 21 (2021) como um “[...] processo 

de construção de significado em decorrência do rompimento de um vínculo (p.24)”. Nessa 

conceituação, assinala que o estabelecimento de significado é dinâmico, deixando de ser aquilo 

que acompanha o processo – conforme afirmaram Niemeyer et al (2010) em sua perspectiva 

construtivista - para ser o próprio trabalho de luto. Nessa elaboração, “[...] os indivíduos 

percorrem caminhos sobrepostos, concorrentes e paralelos, que os levam a se questionar sobre 

religião, espiritualidade, pertencimento e identidade social” (FRANCO, 2021, p.24). Essa 

definição possibilita a compreensão de que a ressignificação é uma vivência pessoal que 

também é perpassada por esses mediadores, fazendo com que o trabalho de luto seja diverso e 

singular.  

 Parkes (1998) destaca a perda do mundo presumido no luto, no qual o sistema de 

crenças e a imagem internalizada que o indivíduo tem da realidade se rompe, imergindo-o num 

imenso vazio. As crenças anteriores à perda não dão conta de explicar a nova realidade da qual 

o ente querido está ausente, confrontando-o com sua vulnerabilidade, ausência de controle e 

impotência.  

Ainda no tocante aos autores que abordam o luto, merece destaque a teoria de Stroebe 

and Schut (2010), que contribui com o modelo do processo dual, rompendo com abordagens 

teóricas que trazem a ideia de etapas (KUBLER ROSS 1969/1981), fases (BOWLBY, 

1979/1990) e tarefas (WORDEN, 2013), ao afirmar que, no luto, os indivíduos oscilam entre o 

enfrentamento e a evitação dos estressores primários (perda da pessoa amada) e secundários 

(mudanças necessárias à recuperação).  

Nesse sentido, o enlutado vivencia o luto mediante a oscilação entre a orientação para a 

perda e a guia para a restauração (MAZORRA, 2009). Esse movimento dual está relacionado à 

redução do contato social e a uma introspecção maior no luto, ao mesmo tempo em que, em 

outros momentos, há um investimento em atividades do mundo exterior, em uma tentativa de 

adaptação ao rompimento do mundo presumido.  

O modelo do Processo Dual lembra os movimentos de introversão e extroversão da 

energia psíquica, dirigíveis para o mundo interior ou para o mundo exterior, conforme a teoria 
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de Carl Jung. É possível relacionar esse modelo com o aporte de libido2 que oscila tanto para 

a introversão - trazendo tristeza, recolhimento, falta de prazer nas atividades das quais antes 

gostava, preocupação, sensações de vazio, falta de sentido - como para a adaptação ao mundo 

externo onde o ente querido já não está.  Jung discorre, em sua obra Tipos Psicológicos 

(1921/2011), a respeito de como o movimento da energia psíquica prevalece direcionada ao 

mundo exterior, nos extrovertidos, ou ao mundo interior, nos introvertidos. Enquanto um está 

mais voltado para a reflexão, o outro está para ações práticas que demandam iniciativa.  

Na extroversão, a energia da pessoa flui de maneira natural para o mundo externo de 

objetos, fatos e pessoas. O indivíduo em que a atitude extrovertida prevalece vai mais confiante 

de encontro ao objeto. Esse aspecto favorece sua adaptação às condições externas, normalmente 

de maneira mais fácil do que o introvertido. Na introversão, a pessoa dirige a atenção para o 

seu mundo interior de impressões, emoções e pensamentos, prevalecendo as atitudes de pensar 

antes de agir, retraimento social e retenção das emoções. Jung ressalta que as duas disposições 

estão em todas as pessoas, entretanto cada um tem uma atitude mais desenvolvida, com amparo 

na qual encontra mais facilidade para se adaptar no mundo. Savage (1989, p.131) afirma que o 

período de introversão no luto varia e que é descrito pelo enlutado como um “[...] estado de 

reflexão, de quietude, de fantasia ou de meditação, que se integra à experiência da vida para um 

estágio mais profundo do que era antes da morte [...]”   

A exteriorização da energia psíquica no processo de luto é passível de estar relacionada3, 

no período que se segue à morte, a dirigir questões concernentes à organização da cerimônia 

fúnebre, sepultamento/cremação, inventário, organização/dar um destino aos objetos pessoais 

do falecido, dentre outros aspectos que têm sua devida importância na elaboração do luto. Por 

outro lado, uma extroversão excessiva é capaz de levar o enlutado a suprimir a dor da perda, 

ocupando-se excessivamente com trabalho ou outras atividades que evitem seu contato com 

essa dor, o que é conducente a um luto tardio, adiado, gerando adoecimentos psíquicos.  

No luto adiado, a pessoa costuma demorar mais a se dar conta de que a morte de fato 

aconteceu e é irreversível. É costumeiro nesse tipo de luto que o enlutado vivencie sintomas 

semelhantes aos que o falecido sentia, o que, às vezes, dura semanas ou anos (BROMBERG, 

 
2 Para Jung (1928/2002), libido é toda a energia psíquica que circula na psique. Não se trata de uma substância que 

se move no espaço, mas de uma relação que indica a intensidade da oposição entre conteúdos psíquicos e implica 

sempre uma dinâmica de movimento entre os opostos, como, por exemplo: espiritualidade e sexualidade, luz e 

sombra, introversão e extroversão, dentre outros. 
3 Esta elucidação se refere a uma aproximação entre o aporte de energia psíquica nos sujeitos e o Modelo do 

Processo Dual no luto. Uma análise mais complexa, no entanto, sobre os tipos psicológicos, que inclua identificar 

e compreender as combinações entre as quatro funções psíquicas (pensamento, sentimento, sensação e intuição) é 

exigida para uma melhor compreensão de como cada tipo psicológico lida com o luto. 
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2000; PARKES, 1998; LINDEMANN, 1944). Também está relacionado a dinâmicas familiares 

e culturais nas quais os sentimentos costumam ser inibidos, por serem compreendidos como 

sinais de fraqueza, especialmente para os homens. 

O indivíduo que está fixado na introversão ou na extroversão é passível de sofrer 

complicações e adoecimento no luto. O enlutado que não consegue realizar o movimento de 

oscilação para a extroversão, por exemplo, terá mais dificuldades em se adaptar e reconstruir 

seu mundo presumido, fixando-se em intenso isolamento e humor deprimido, o que influencia 

também no luto daqueles que convivem com ele.  

Nesses casos, a expressão desses pensamentos e sentimentos é favorável para a 

elaboração do pesar, mediante a fala, escrita, recursos expressivos como arteterapia, caixa de 

areia e o trabalho com imagens oníricas. Partindo dessa compreensão das atitudes frente ao 

mundo na tipologia junguiana, amplia-se o entendimento sobre o luto de cada pessoa, que é 

singular e capaz de ser mais bem elaborado, a depender do modo como cada um se relaciona 

com o mundo interno e externo. O importante é que o enlutado consiga realizar o fluxo da 

energia psíquica, tanto direcionada para o pesar como para a restauração.  

Na sociedade ocidental contemporânea, espera-se uma rápida elaboração do processo 

de luto, e falta generalizadamente a empatia na compreensão dessa experiência. O meio social 

tende a exigir que as pessoas retornem ao trabalho4 e às demais atividades que realizavam antes, 

após um breve período que se segue à morte do ente querido. Nesse sentido, observa-se que a 

atitude de extroversão tende a ser mais valorizada e interpretada como uma boa adaptação à 

perda, na medida em que está relacionada ao interesse do indivíduo pelo mundo exterior. Por 

outro lado, a atitude introvertida é interpretável como depressiva ou como sinal de fragilidade, 

especialmente se ela leva o enlutado a comportamentos de isolamento, falar sobre a morte ou 

sobre o falecido, a chorar, dentre outros comportamentos e sensações correlacionados à perda.  

Franco (2021, p.101) acrescenta que “[...] o luto é vivido em contornos transmitidos pela 

cultura e pela religião, que podem ou não estar alinhados com as necessidades amplas do 

enlutado nos aspectos emocionais, físicos, cognitivos, espirituais”. Enfatiza que as pessoas 

devem considerar diferenças culturais ao se debruçarem sobre o estudo do luto, a fim de não 

correrem o risco de demonstrar uma visão equivocada e reducionista do fenômeno. 

Alguns autores (BOWLBY, 1979/1990; KLUBER – ROSS, 1981; PARKES, 1998; 

WORDEN, 2013) destacam que há uma série de reações esperadas em um processo de luto, nas 

 
4 Varia de 2 a 9 dias no Brasil o afastamento por luto concedido ao trabalhador, a depender do grau de 

parentesco com o falecido e do regime jurídico (estatutário ou celetista). Disponível em: 

https://olutador45.jusbrasil.com.br/artigos/586818659/licenca-nojo-o-que-e.  Acesso em 30 de junho de 2021.  

https://olutador45.jusbrasil.com.br/artigos/586818659/licenca-nojo-o-que-e
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esferas cognitivas, afetivas e comportamentais, tais como: tristeza, choro, raiva, angústia, 

desespero, torpor, culpa, retraimento social, irritabilidade, ideação suicida, dentre outras. Raiva 

não expressa, culpa intensa, queixas somáticas, procura pela pessoa perdida de maneira intensa 

e ausência de pesar por via de retenção ou negação são passíveis de apontar para a não 

elaborações do processo (RANDO, 1993; MAZORRA, 2009).  

A negação, por sua vez, é ocorrente de maneira consciente pelo enlutado, dado que a 

intensidade da dor provocada pela perda é muito grande e ameaçadora para o ego, fazendo com 

que o contato com ela seja mediado aos poucos. Com efeito, os clínicos não devem se ater 

apenas à cronologia das reações, dado que as características individuais interferem em como o 

enlutado entra em contato com a dor, ora reprimindo ou negando, ora a expressando. 

É importante ressaltar que o conhecimento e a identificação dessas reações têm valor 

para melhor compreensão do luto de cada pessoa, de modo a se  atentar sobre como o enlutado 

está elaborando a perda em determinado momento, e não com a intenção de normatizá-lo ou 

enquadrá-lo, pois essa atitude vai de encontro à sua singularidade e tende à superficialidade 

(MAZORRA, 2009). 

Ainda que o luto seja uma ocorrência natural da vida, pela qual todos transitam em 

diversos momentos do ciclo vital, Bowlby (1990); Rando (1993); Parkes (1998); Franco (2021) 

destacam uma série de fatores que se entrelaçam no momento da morte, potencializando a 

possibilidade de sua complicação. Dentre eles: mortes súbitas ou violentas, com corpos 

mutilados ou não encontrados; suicídios e morte prematura dos filhos são alguns exemplos.  

Franco (2021) afirma que a definição de luto complicado não é unívoca, e que alguns autores o 

definem baseados em critérios como intensidade e duração das reações de luto, mediante as 

teorias que fundamentam a compreensão do fenômeno. Adiante, teço considerações sobre o 

tempo como um critério questionável de definição do luto complicado.  

Rando (1993) declara que o luto complicado foi denominado, outrora, de “luto 

patológico”, “mal adaptado”, “mal resolvido”, “disfuncional”, dentre outras dicções 

estigmatizantes e controversas que tendem a tornar patológico um processo normal da vida. Ela 

(idem) enfatiza que a tendência dos autores é, então, identificar os fatores complicadores, em 

vez de focarem apenas nas reações do enlutado, o que retira sua responsabilização pela 

complicação e foca a atenção no trabalho do luto (KOVÁCS, 2008). Rando (1993) identifica o 

processo dos seis “Rs” – em inglês: recognize, react, recollect, relinquish, readjust, reinvest - 

para que o luto tenha um curso bem elaborado: reconhecer o luto; reagir à separação, recolher 
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e revivenciar as experiências com a pessoa perdida; desligar-se de reações antigas; reajustar-se 

a novas situações; investir energia em novas relações (tradução de Kovács, 2008). 

Rando et al (2012), por sua vez, colaboram com a perspectiva de que o luto complicado 

possui variadas modalidades não confinadas a uma síndrome ou transtorno. Nesse sentido, 

afirmam que, em uma parcela de enlutados, o luto não segue o curso esperado de acomodação 

da perda, e se desdobra em transtornos que necessitam de investigação clínica.  

Kovács (2008, p.460) acrescenta que “[...] o luto complicado pode se manifestar por 

sintomas físicos e mentais, e por isso é difícil separar um processo de luto complicado e a 

presença de problemas mentais”, sendo importante essa diferenciação da parte do clínico para 

pensar em modalidades de cuidado adequadas ao fenômeno.  

A tendência para adiamento do pesar, inibição ou cronificação do luto é recorrente em 

uma sociedade que funciona interditando a morte, e pretende dar continuidade à vida como se 

a morte não tivesse acontecido, conforme destaca Kovács (2008). Esses modos de lidar com as 

perdas tendem à complicação do luto, e são muito frequentes na vivência do luto coletivo na 

sociedade pandêmica, conforme desenvolvo no segmento delineado na sequência.  

Há também autores que definem o luto complicado baseando-se em observações 

advindas da prática da clínica (RANDO, 1993; FRANCO, 2021). Acompanhar como cada 

enlutado vivencia o sofrimento em seu processo de luto, atentando para o choque que a perda 

tem em sua vida, o grau de dificuldade em reconstituir sua identidade e papéis, reações de luto 

persistentes e significativas que causam sofrimento - dentre outros aspectos - parece-me ser a 

abordagem mais indicada, e é a que busco realizar nas análises compreensivas das entrevistas 

deste experimento.  

Mazorra (2009) questiona o que indicaria que a elaboração da perda não foi bem 

adaptativa para a pessoa, e quais fatores são complicadores para essa elaboração. Atinando para 

as circunstâncias específicas da pandemia, discuto, com amparo nas entrevistas realizadas, 

sobre os fatores de risco e de proteção envolvidos na elaboração do luto, baseada nos estudos 

de Neimeyer e Lee (2021) desencadeado pela perda dos genitores pela COVID-19, e que podem 

submeter a vida do enlutado a risco de adoecimento.  

Do ponto de vista da Psicologia Analítica, retomo a discussão sobre o modelo energético 

da psique para uma interpretação e identificação do luto complicado. Zacarias (2021, p. 102) 

afirma em sua tese que “[...] o luto complicado seria aquele em que a energia não flui, mantem-

se fixada ou em desequilíbrio”, quando deveria variar, em um processo adaptativo, entre as 

instâncias conscientes e inconscientes. A autora exemplifica como a energia psíquica não flui 



 

21 
 

por meio de uma situação recorrente de luto antecipatório inibido em cuidadores, quando estes 

se entregam ao cuidado do outro de maneira excessiva, deixando suas necessidades pessoais 

em segundo plano: 

 

Frente à adaptação do luto antecipatório, a energia psíquica fluiria do inconsciente 

para a consciência para atender às necessidades de adaptação ao meio externo, e o 

indivíduo passa a se dedicar intensamente aos cuidados do ente adoecido. O 

abandonar-se pelo outro pode ser entendido em muitos casos como uma interrupção 

do processo de individuação, já que a energia que poderia ser dedicada ao próprio 

caminho, ao desenvolvimento do si – mesmo, está sendo usada progressivamente nas 

adaptações do mundo externo.  

 

Outra maneira de compreensão do luto, que parte da visão biomédica desse fenômeno, 

é a que é está no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, em sua 5ª versão (DSM – V). 

Nele está posto que a prevalência de pelo menos um sintoma elencado em um dos critérios do 

Manual, por, no mínimo, doze meses em adultos, é diagnosticada como Transtorno de Luto 

Complexo Persistente (p.789).  

É preocupante a transformação de problemas ou crises vivenciadas na vida cotidiana em 

doenças, especialmente quando a ciência legitima essa perspectiva. A importância desta 

pesquisa está, pois, para uma ampliação dessa óptica, acrescentando-se o reconhecimento de 

que o luto é um fator de preocupação clínica que requer cuidados, e que alguns indivíduos 

necessitarão de atenção especializada de profissionais de saúde mental. 

Ainda no que tange à correlação entre luto e saúde mental, é importante atinar para às 

somatizações possíveis de acontecer na vivência da perda. Em indivíduos com histórico de 

transtornos mentais, como depressão, ansiedade, dependência química ou ideação suicida, a 

condição do luto traz à tona esses sintomas, contribuindo para a sua complicação (RANDO, 

1993; ALVES, 2014), adoecimento e altas taxas de “medicalização”, resultando, então, em um 

aumento de morbidade e mortalidade (RANDO et al, 2012). O cuidado especializado para 

pacientes enlutados que trazem esse histórico auxilia numa melhor elaboração da perda ao 

mitigar o sofrimento e favorecer o crescimento psicológico (ALVES, 2014).  

Em contrapartida às considerações biomédicas contidas nos manuais diagnósticos de 

saúde mental, que estipulam um tempo considerado normal para a elaboração do luto, merecem 

destaque as imagens arquetípicas representadas pelos deuses da mitologia grega que, 

metaforicamente, influenciam, com esteio em seus mitos, a compreensão da passagem do 

tempo: Kairós e Chronos. O tempo de Kairós se refere à passagem do tempo desde vivência 

interior de cada qual, o momento certo e oportuno, referindo-se ao aspecto qualitativo do tempo 

e de como cada indivíduo amadurece suas questões psicológicas de maneira singular. Chronos, 
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por sua vez, refere-se à característica quantitativa do tempo, marcada pela linearidade do tempo 

cronológico. 

 Quando se pensa em Kairós, é perceptível a ideia de que a ressignificação das perdas 

não é determinada pelo tempo cronológico - ainda que essa ressignificação esteja relacionada a 

ele - mas ao processo interior daqueles que as vivenciam, marcando subjetivamente os 

momentos. “Os gregos acreditavam que Kairós poderia enfrentar o cruel e tirano Chronos” 

(SOUZA, 2015, p.3) que, simbolicamente, tenta apressar - expressando-se muitas vezes de 

maneira ansiosa - a elaboração e a integração de experiências dolorosas.  

 

O fato de que a alma precisa de tempo se evidencia também quando algo nos abala e 

afeta o curso da nossa vida. perdemos nossa paz interior, não nos sentimos à vontade 

conosco mesmos, perdemos o nosso centro - queremos recuperar o nosso senso de nós 

mesmos, o nosso centro: e isso precisa de tempo. (KAST, 2018, p.12). 

 

Hodiernamente, alguns autores trabalham a ideia de vínculos contínuos no processo de 

luto (FRANCO, 2021; CASELLATO, 2017; KLASS, 2006; NEIMEYER & SMIGELSKY, 

2018). Ainda que haja o rompimento do vínculo presencial, o vínculo subjetivo com a pessoa 

perdura na memória e nas lembranças, caracterizando uma sensação de “presença na ausência”. 

(KOVÁCS, 1992, p.54). Kreuz & Franco (2017, p. 170) corroboram as ideias desses autores, 

ao afirmarem que “[...] não há duração determinada, nem fases preestabelecidas e que, para 

cada tipo de perda, devemos considerar os fatores e circunstâncias relacionados à perda e seus 

significados.”  

Neimeyer e Smigelsky (2018), por sua vez, acentuam que a elaboração de significados 

mediante vínculo contínuo pode envolver o endereçamento de assuntos não resolvidos na 

história pregressa com o ente querido: 

 

Os enlutados são motivados pelas mudanças indesejadas desencadeadas pela morte 

do ente querido a “reescrever” partes importantes de sua história de vida, o que 

favorece a acomodação do evento da perda. Dessa forma, é possível projetar para o 

futuro uma continuidade desse vínculo, persistindo então uma conexão com a história 

passada vivenciada entre o enlutado e o ente querido falecido. ( P.5; traduzi).5 

 

2.2  Morte e luto no contexto da COVID -19  

 

 
5 In a sense, then, the bereaved are prompted by unwelcome change associated with the death to “rewrite” 

importante parts of their life story to acommodate the evento f the loved one’s dying, and to Project themselves 

into a changed future, onde that ideally retains measure of continuity with the “back story” of a past shared with 

the loved one.   (1) (PDF) Grief Therapy. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/324091709_Grief_Therapy [accessed Feb 17 2021]. 

https://www.researchgate.net/publication/324091709_Grief_Therapy
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O luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco 

suave, raivoso.  Aprende como os pêsames podem soar rasos. Aprende quanto do luto 

tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras.  

(ADICHIE, 2021, p.60). 

 

 Em dezembro de 2019, foi reportada na China uma doença causada pelo novo 

coronavírus, a COVID-19 (HO, CHEE, & HO, 2020). Em decorrência da globalização e do 

grau de transmissibilidade do vírus, rapidamente chegou a diversos países, com elevado 

crescimento dos afetados e de mortes. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) qualificou o momento como pandemia. 

Em curto tempo, observa-se um número elevado de perdas. Estima-se que, para cada 

óbito pela COVID -19, há de seis a dez pessoas impactadas pelo luto (OLIVEIRA, 2020). 

Ademais, a necessidade de isolamento social inviabiliza a participação dos membros familiares 

e amigos no cuidado aos infectados e nos rituais de despedida, afetando a vivência da 

terminalidade e da morte. Essas novas nuanças influenciam negativamente a saúde mental da 

população, promovendo alterações emocionais, cognitivas e comportamentais (FIOCRUZ, 

2020b) que interferem diretamente nos lutos pela COVID -19.   

A pandemia, portanto, caracteriza-se como um período de crise psicológica que afeta a 

coletividade, e suas implicações para a saúde mental são extensíveis por mais tempo do que a 

vigência da doença, conforme evidenciado em tragédias anteriores (ORNELL et al, 2020), 

sendo um fermento para o desenvolvimento de lutos complicados. 

Cabe destacar aqui a perda do mundo presumido em um nível coletivo na sociedade 

pandêmica, haja vista o fato de que foi imposta às pessoas uma nova realidade de maneira 

brusca a que elas hão de se submeter, como um jeito de proteção individual e coletiva dos danos 

causados pelo alastramento do coronavírus. Esse contexto interfere, tal como explanado 

anteriormente, direta e imprevisivelmente nos modos de vida de cada um.  

O mundo está de luto, seja pela morte de pessoas queridas próximas, seja pela perda da 

realidade vigente anteriormente ao alastramento do vírus, o que inclui perdas de empregos, 

mudanças de cidade, o distanciamento social, necessidade de confinamento, perdas de projetos 

e planos futuros, dentre outros. Destaco, neste passo, a ideia de perdas sobrepostas, que 

interferem diretamente na possibilidade de complicação desses lutos com importante influência 

na saúde mental da coletividade. 

A COVID - 19 é uma doença infecciosa, cuja modalidade grave é identificável com o 

desenvolvimento do curso dos sintomas provocados pelo vírus SARS - COV -2 e suas variantes. 

O diagnóstico da COVID-19 e o agravamento dos sintomas conduzem o infectado e seus 
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familiares a vivenciar o luto antecipatório, ao tomarem consciência da morte iminente e 

vivenciarem as perdas em um nível subjetivo.  

Lindemann (1944) desenvolveu o conceito de luto antecipatório quando pesquisou os 

lutos vivenciados por mulheres cujos maridos partiram para a guerra.  Parkes (1998); Braz e 

Franco (2017); Kovács (1992) atualizam esse conceito em situações de adoecimento, quando 

se vive a possibilidade da perda do ente querido e as limitações desencadeadas pelo avanço de 

doenças, destacando a elaboração dessas perdas.  

Franco (2021) defende o argumento de que a interpretação do conceito de luto 

antecipatório não deve estar focada apenas na possibilidade da morte. O processo se consolida 

como perspectiva de transição psicossocial, de uma situação que já está acontecendo e oferece 

a oportunidade de uma reorganização do paciente e seus familiares ante as perdas subjetivas, 

como, por exemplo, “[...] percepção de alterações na saúde, limitações no uso de certas partes 

do corpo, de redução ou cessação da atividade sexual e de mudanças na imagem corporal”. 

(IDEM, p.81). Essas percepções incluem a possibilidade de um novo relacionamento com a 

vida e a morte.   

 Parkes (1998); Braz e Franco (2017) compartilham da perspectiva de que, quando o 

luto antecipatório é vivenciado, seria menor a probabilidade de desenvolvimento de um luto 

complicado. A intervenção profissional no luto antecipatório, trabalhada em uma perspectiva 

de cuidados paliativos, favorece focar na construção de significados atrelados à doença, 

sentimentos e pensamentos associados à negação, papel dos cuidadores e elaboração das perdas 

vividas, que causam limitações para aquele que está doente e seus familiares em distintos níveis 

(FRANCO, 2021).   

No avanço gradual de uma doença, há a possibilidade de despedidas e resolução de 

pendências. Ainda que não sejam verbalizadas, muitas vezes, a presença física no ato de cuidar 

simboliza o apreço por aquele que está no leito de morte. Em contrapartida, “[...] o 

prolongamento da vida e do tempo de duração da doença faz com que haja maior tempo de 

convívio entre pacientes gravemente enfermos, familiares e a equipe de cuidados”. (KOVÁCS, 

2016, p.489). De efeito, o convívio entre pacientes e familiares em longas internações em UTI 

tende a causar muito sofrimento, podendo ocasionar estresse pós-traumático.  

 No contexto do luto antecipatório, cabe destacar fatores com forte influxo na vivência 

do adoecimento pela COVID – 19, tanto para o paciente infectado quanto para seus 

componentes familiares. A infecção pelo vírus impõe a necessidade de afastamento entre 

família e paciente como um fator de prevenção. A espera pelo resultado do Exame de COVID 
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– 19 - que, no início da pandemia, demorava alguns dias para ficar pronto e poderia trazer 

imprecisões no resultado - tornou-se também um fator agravante na vivência psicológica 

antecipada do luto, provocando medos e ansiedades ante esse aguardo.  

   A necessidade de hospitalização dos pacientes com COVID -19 potencializa os 

prejuízos psicológicos que emergem no luto antecipatório em função dos seguintes pontos:  

 

• Impossibilidade de visitas; 

• Dificuldades de acompanhamento no processo de adoecimento; 

• Dificuldades de comunicação entre família e equipe de cuidados; 

• Necessidade de reconfiguração dos cuidados psicológicos prestados à própria 

família - efetivados pela equipe hospitalar, outrora presencialmente em outros processos 

de adoecer anteriores à pandemia; 

 

Nesse sentido, a utilização de tecnologias de áudio e vídeo, mediadas pelas equipes de 

saúde, contribuem para a mitigação dos danos psicológicos ocasionados por esse 

distanciamento (WANG et al, 2020; FIOCRUZ, 2020a, 2020b), possibilitando despedidas e 

dignificando o processo de morrer.  

Pesquisadores da área do luto de países diversos realizaram levantamento sobre as 

circunstâncias da morte pela COVID-19, que podem levar a luto agudo ou prolongado 

(STROEBE AND SCHUT, 2020; SILVER, 2020; NIEMEYER & LEE, 2021). Neimeyer & 

Lee (2021) avaliaram a correlação entre prejuízo funcional, luto disfuncional e fatores de risco 

no processo de luto pela morte de um ente querido pela COVID-19. Alguns fatores de risco 

associados foram: carência de suporte social, proibição de visitas no hospital, restrições para 

funerais e memoriais e baixa qualidade de comunicação entre familiares e equipe hospitalar.  

O estudo dos autores (IDEM) é uma análise secundária de outra pesquisa realizada na 

pandemia, em novembro de 2020, na qual foi aplicado um questionário do tipo survey com 831 

adultos que perderam um ente querido próximo por COVID-19. O questionário era uma mescla 

da escala Pandemic Grief Scale (PGS), uma versão adaptada da escala Work and Social 

Adjustment associadas a 13 perguntas relativas a fatores de risco para enlutados que perderam 

entes queridos pela COVID-19.   

No tocante aos resultados, “sentir-se triste por pensar que o ente querido morreu 

sozinho” foi a resposta mais assinalada pelos participantes, tendo 91,7% experimentado esse 

sentimento. A segunda opção mais marcada foi “sentir-se triste por não poder dizer adeus ao 
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falecido apropriadamente” (91,5%). A resposta menos assinalada, por sua vez, foi “ter 

ressentimentos pelo fato de a equipe médica não manter o familiar informado sobre o real estado 

do paciente”, representando ainda um elevado percentual (80,3%). Esses resultados 

demonstram o quão diferenciado é o processo de luto pela perda de alguém querido pela 

COVID-19, e a importância de se identificar essas singularidades para o oferecimento de 

cuidados especializados para esses enlutados.  

Para o critério de inclusão da amostra da pesquisa, elegi adultos cujos pais (pai ou mãe) 

tiveram como causa de morte a COVID-19. Essa escolha se baseia na perspectiva de jogar luz 

sobre um luto que tende a ser não reconhecido. Kenneth Doka introduziu a noção de luto não 

franqueado em 1989, cujo significado envolve as sensações de uma perda que não é manifestada 

aberta ou publicamente, dificultando, portanto, a validação e o reconhecimento dela pelo 

enlutado e pela sociedade.  

Conforme assinala Pope (2005), em estudo fenomenológico sobre o luto de adultos na 

meia-idade, a morte dos pais antes dos filhos é considerada o curso natural da vida, como se 

fosse um evento esperado, daí a percepção de que este luto tende a não ser reconhecido. Falta 

espaço na sociedade para a expressão e validação dessas perdas, o que abriria portas para 

significar essa experiência. A sociedade enfatiza que adultos jovens devem concentrar suas 

energias para as conquistas da vida: concluir os estudos, conseguir um bom trabalho, ter um lar 

e ter filhos. Nessa conjunção de expectativas, não há espaço para falar sobre a morte, pois esta 

é vista como um evento doloroso, horroroso e triste, que vai na contramão da busca por 

vitalidade, jovialidade e felicidade.  

No contexto das perdas pela COVID-19, há também a possibilidade de o luto não ser 

autorizado quando o filho teme ter sido o responsável por infectar os pais, o que situa o enlutado 

em um difícil lugar de manifestação e elaboração dos sentimentos relacionados à perda. Há 

diversas pessoas que contraem o vírus, porém não desenvolvem os sintomas da doença, o que 

torna mais difícil saber quem transmitiu. Essa conjunção de dúvidas enseja sentimento de culpa, 

que pode estar conectado às medidas de cuidado e de prevenção que estavam - ou não - sendo 

tomadas. A culpa transporta à inundação de pensamentos e desejos de querer voltar no tempo 

a fim de realizar outras escolhas, que teriam levado a um destino diferente, no qual os pais 

estariam vivos.    

A orfandade adulta é observada por diversas particularidades, dentre elas um 

mito relacionado a uma breve superação desse pesar (SCOZ, 2012). Esse mito sustenta que o 

enlutado, por ser adulto, não tem o direito de expressar e vivenciar o luto por mais tempo do 
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que o “esperado”, pois já se encontra em um estádio da vida em que não depende mais das 

figuras parentais para sua sobrevivência. Esta prerrogativa conduz à possibilidade de 

escamotear o processo, ao generalizar as experiências individuais de perdas. O período de luto 

pela morte dos pais inclui a vivência de mudanças diversas: sensações de desamparo, revisitar 

o passado para reelaborar antigas vivências, reconstrução de papéis dada a nova dinâmica 

familiar – a transição do papel de filho para o de órfão, por exemplo – entrar em contato com a 

falta, a saudade, reimaginar o futuro e novos projetos de vida. Portanto, é um rico processo de 

construção de significados que não deve ser escamoteado, pois, quando não é reconhecido, pode 

levar à complicações.  

A perda de uma figura parental, ou de ambas - como ocorre nesse contexto de prejuízos 

familiares múltiplos em uma mesma família na pandemia - situa o enlutado em uma posição de 

reconstituição de sua vida, da identidade e do mundo presumido, onde deixa de exercer o papel 

de filho e depara com sua condição de “adultez”, agora sem mais o amparo, a proteção e o 

cuidado que esse vínculo proporcionava: 

 

O filho terá de reaprender seus papéis, e deverá descobrir ou redescobrir que, apesar 

da dor e da confusão, sua vida continua e clama pela nova configuração e pela busca 

de amparo que já não recebe das figuras parentais, pelo menos daquele que morreu. 

(FUKUMITSU, 2013, p. 37). 

 

 

Por outro lado, cabe o questionamento sobre uma visão romantizada e idealizada de 

maternidade e paternidade que é projetada pelos filhos, quando muitas vezes os pais não 

correspondem àquilo que eles desejam. Muitas relações parentais são caracterizadas por 

negligências, abandono, decepções ou violências. Vivências dessa natureza podem gerar 

complicações nesse luto, principalmente quando não foi possível a resolução dessas pendências, 

cabendo ao enlutado elaborá-las desde uma perspectiva de continuidade desse vínculo 

internalizado.  
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3 VIDA – MORTE - VIDA: A MORTE E O LUTO À LUZ DA 

PSICOLOGIA ANALÍTICA 
 

 

Estar vivo, estar morto. O que separa essas duas coisas, ter vida e não ter? (PORTELA, 2020, 

p.13) 

 

 

3.1  Os arquétipos e os símbolos no processo de morrer e no luto 

 

 

O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um 

inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, 

não sendo, portanto, uma aquisição pessoal. [...] O conceito de arquétipo, que constitui 

um correlato indispensável da ideia do inconsciente coletivo, indica a existência de 

determinadas formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. 

(JUNG, 1976/2002, § 53).  

 

 

Jung observou no decorrer de sua prática, na qualidade de clínico e pesquisador, que 

comportamentos, ideias e afetos são comuns em diversas partes do mundo e em distintos 

períodos históricos. Em uma camada da psique, a qual o autor denominou de inconsciente 

coletivo, psique coletiva ou psique objetiva, os conteúdos são provenientes da hereditariedade, 

e não de experiências adquiridas na vida pessoal de cada um (JUNG, 1976/2002). A vida 

consciente tem base nessa psique universal, única e igual para todos. Nela estão situados os 

arquétipos, estruturas psíquicas inatas e atemporais que disponibilizam possibilidades de ideias, 

pensamentos, sentimentos e comportamentos comuns na experiência da vida humana.  

Nesse sentido, os arquétipos dizem respeito não apenas ao que se possui em comum 

com os ancestrais, mas também apontam possibilidades futuras de tomadas de atitudes, de 

pensamentos e afetos no por vir. Esse caráter de “[...] apontar para frente e para trás” diz respeito 

à sua característica de bipolaridade (JACOBI, 1957). No inconsciente coletivo, as categorias de 

tempo e espaço ficam cada vez mais relativas, na medida em que as pessoas se distanciam de 

sua posição relativamente à consciência. 

O arquétipo não contém em si nenhum sentido individual: o indivíduo é o ponto de 

partida que permite oferecer uma interpretação, uma reflexão, uma atitude ou um 

posicionamento que considere adequado. O arquétipo em si é uma estrutura vazia de conteúdo 

pessoal, e apenas, ao receber a “roupagem individual” da consciência, é percebido como uma 

ideia ou imagem, quando é então constelado conforme as condições da vida de cada um, 
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exigindo que a pessoa se posicione diante de determinadas situações tipicamente humanas.  

Interpretações e reflexões possibilitam uma tomada de atitude, um posicionamento - ou mesmo 

permitir-se sentir, validando sentimentos - a respeito de situações que despertam dilemas e 

dizem respeito à linguagem simbólica da psique: prenhe de significados e, por isso, capaz de 

gerar transformação.   

A percepção de tempo e espaço, por sua vez, é uma característica dos processos da 

consciência. No inconsciente coletivo, não há nenhum resquício de consciência e, portanto, não 

se distingue o que é antigo e o que é recente, o que aconteceu antes ou depois. Jung defende a 

hipótese de que a psique existe independente em relação ao espaço e ao tempo, e é com suporte 

nessa característica do inconsciente coletivo que ele discute os fenômenos telepáticos e os de 

sincronicidade (JUNG, 1985). Jacobi (1957) acrescenta que, apesar de a existência individual 

ser finita, “[...] a vida do arquétipo é atemporal e ilimitada”. (P.65). 

O símbolo é a faceta do arquétipo que aparece no “aqui e agora” do espaço e do tempo, 

sendo de algum modo percebido pelo consciente e, “[...] quando há uma posição consciente 

adequada, ele está sempre pronto para se atualizar e aparecer como símbolo” (JACOBI, 1957, 

p.72). A psique cultiva símbolos, que funcionam como uma ponte entre inconsciente e 

consciente, buscando oferecer o que está disponível na psique coletiva e que foi substrato de 

amparo em difíceis momentos para a humanidade (JUNG, 1981/1998).  Os símbolos têm a 

funcionalidade de auxiliar e apontar caminhos na vivência pessoal do sujeito, e seus sentidos 

são inesgotáveis por provocarem associações que remetem a conteúdos inconscientes.  A 

bipolaridade dos símbolos diz respeito à síntese de elementos conscientes e inconscientes da 

personalidade, atuando, portanto, como um mediador dos opostos, “[...] um portador da 

salvação, um propiciador de completitude” (JUNG, 1976/2002, p. 165). O modelo de psique 

concebido por Jung é dialético e psicodinâmico, ou seja, é ancorado em um eterno movimento 

entre pares de opostos cuja finalidade seria o retorno a um estado de repouso.  

Jung (1971/2000) evidencia que os variados sistemas religiosos, sobre os quais o ser 

humano se ancora desde os primórdios da humanidade, dizem respeito a uma sistematização de 

símbolos provenientes do inconsciente coletivo, que podem oferecer respostas ao grande 

mistério da humanidade: a morte, tendo todas as religiões se dedicado a elaborar respostas 

mediante crenças numa vida após a morte, seja na vida eterna no além, em uma reencarnação 

ou ressurreição.  
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Sua explicação é de que esses símbolos emergem do inconsciente - muitas vezes em 

uma linguagem mais arcaica6, pois são provenientes de imagens universais que existem desde 

os tempos remotos, cuja base são os arquétipos do inconsciente coletivo. Por vezes, aparecem 

nos sonhos, em visões - tal como é relatado em diversas passagens bíblicas, por exemplo - e na 

forma de imagens desconhecidas pelo sonhador, como nos chamados “grandes sonhos”,  

atuando como uma espécie de guia espiritual para aqueles que trilham em sua jornada mudanças 

de vida geradas por perdas significativas.  

Para Jung (IBIDEM), as imagens arquetípicas e instintivas correspondem ao “[...] 

pensamento psicologicamente correto - vinculado com o coração e as profundezas da alma” (§ 

808), que preparam as pessoas para o futuro e inclusive para a morte. O desenvolvimento da 

consciência nas civilizações - cujo ápice foi o Iluminismo, com sua ode à ciência e ao 

racionalismo – levou à unilateralidade dessa função, que teve como consequência o afastamento 

do homem de sua natureza inconsciente instintiva, gerando dissociação e originando as 

neuroses.  Nesse sentido, o pensamento “psicologicamente correto” é aquele que resgata o par 

arquétipo – instinto, alinhado com a natureza inconsciente de cada um, capaz de conectá-los 

genuinamente com os ciclos da vida e com a morte. 

O autor aborda, portanto, a dualidade vida e morte com arrimo na unidade arquetípica, 

que se ramifica por meio de seus dois polos, ao interagirem dialeticamente para gerar as 

experiências humanas universais que se singularizam em cada indivíduo. 

Os símbolos de ressurreição, de renascimento ou reencarnação, à luz da psicologia 

junguiana, são interpretados em seu formato metafórico e não literal, sendo essa linguagem 

simbólica aquela própria da psique, alinhada com o coração e as profundezas da alma. Esta 

leitura conjuga com os processos de morte experimentados em vida que, por sua vez, são 

seguidos de renascimento, e que muitas vezes aparecem no mundo onírico ou mediados por 

visões e intuições (VON FRANZ, 1984; FREY-ROHM, 1980). Mircea Eliade, filósofo, 

mitólogo e docente romeno, contemporâneo de Jung, se dedicou ao estudo de rituais de 

renascimento em distintos povos (1972; 1949/1992) e, por meio de suas pesquisas, corrobora a 

concepção de Jung acerca do efeito simbólico que esses rituais exercem.  Desenvolvo um pouco 

mais sobre sua perspectiva no capítulo sobre rituais de despedida.  

A mitologia e os contos de fadas são exemplos de narrativas sobre as quais se ancoram 

temas universais e tipicamente humanos, experienciados em diversas culturas e em variados 

 
6 Os mitologemas exemplificam essa linguagem arcaica, pois representam o menor fragmento identificado de um 

material mítico que está em constante modificação, reorganização e reformulação. É a essência do mito.  
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tempos. Souza (2017) e Parisi (2009), analistas junguianas, se dedicaram em suas teses a uma 

pesquisa amplificativa de vários mitos que remetem à morte e ao luto simbólico, também 

vivenciados na morte concreta, ao agruparem o valor subjetivo, muitas vezes inconsciente, que 

é atribuído à pessoa, ao vínculo e às situações significativas ligadas à vida que foi perdida.  

As imagens surgentes no luto são interpretadas com base nos modos como são 

experienciadas pelo sujeito que as vivencia, à luz de seu tempo, de seu espaço geográfico, de 

sua cultura e de sua história individual. Frey-Rohm (1980) e Souza (2017;2018) afirmam que 

tanto a experiência do nascimento como a de morte representam o fim e o começo de uma etapa 

– permeando a vida humana e presentes em cada transformação, e que qualquer transição de 

vida vem acompanhada de uma morte e um renascimento simbólico. “A cada progressão em 

direção a uma consciência maior, está incutido o sacrifício de perspectivas anteriores. E esse 

sacrifício é sempre encarado como um acontecimento que se parece com uma morte.” (FREY-

ROHN, 1980, p.77). 

Um dos temas universais associados à morte e à ressurreição, sistematizado na obra de 

Von Franz (1984), é a vegetação, que extrai sua vida diretamente da matéria inorgânica – e, por 

assim dizer, morta. As imagens de vegetação (o gérmen de trigo, as flores) surgem nas pinturas, 

jazigos e ritos fúnebres em diversas culturas, a exemplo da egípcia, da persa, culturas orientais 

- na qual a Flor de Ouro remete à eternidade - e no catolicismo, uma das religiões na qual são 

oferecidas e dispostas flores nos velórios e sepulturas: 

 

Também para os antigos egípcios, a ideia de ressurreição se ligava à imagem do 

mundo das plantas, sendo as flores um aspecto do corpo ressuscitado. Costumavam 

eles depositar grãos de trigo e bulbos de flores dentro das bandagens das múmias, ou 

então num recipiente colocado ao lado do corpo, que regavam com água. A 

germinação desses grãos e bulbos era sinal de uma ressurreição completa. (VON 

FRANZ, 1984, p.81).  

 

Nas cerimônias fúnebres católicas, é frequente que o corpo do falecido seja todo 

recoberto com flores, estando descoberta apenas a cabeça, que simboliza a parte que será 

reconhecida, em sua individualidade, e permanecerá na vida eterna, no Além.  

Outro tema universal que se materializa na imagética da vivência do arquétipo Vida - 

Morte, conforme Von Franz (1984), é o do túnel ou passagem escura. Moody (1975/2005) 

introduziu em suas pesquisas relatos de pessoas que, em decurso de óbito, têm visões de um 

túnel escuro - muitas vezes com uma luz no final que as convida - e relatam essas visões e 

sensações ao retornarem de experiências de quase morte. Essa expressão foi cunhada pelo autor 

para sistematizar experiências variantes e similares, as quais observou em pacientes que 
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chegavam ao limiar entre vida e morte, ou que foram declaradas clinicamente mortas e depois 

ressuscitaram, retomando sua consciência: 

 

Já ouvi a descrição desse lugar como uma caverna, um poço, um canal, uma clausura, 

um túnel, um funil, um vácuo, um vazio, um cano, um vale e um cilindro. Embora as 

pessoas usem terminologias diferentes aqui, fica claro que todas estão tentando 

expressar a mesma ideia. (MOODY, 2005, p.45). 

 

Outros acontecimentos comumente relatados por aqueles que vivenciam a morte de 

perto são de “[...] relógios que param, quadros que caem, pássaros negros barulhentos que 

sobrevoam o aposento dos agonizantes”, dentre outras (FREY-ROHM, 1980, p. 74) 

De acordo com as pesquisas de Von Franz, a ressurreição - que aparece em diversos 

mitos e religiões, conforme os povos enfrentam o mistério da vida e da morte –exprime-se de 

maneira similar nos sonhos. Essa constatação indica, então, a possibilidade de haver uma 

continuidade da psique após a morte, do mesmo jeito como expressa Jung 

(1971/2000;1981/1998), ao acentuar que a psique inconsciente, em sua natureza, ultrapassa 

limites de espaço e de tempo. Jaffé (1980) assinala que a experiência de quase morte causou a 

Jung um efeito de renascimento, pois lhe conferiu fé na sobrevivência do espírito após a morte. 

Nesse sentido, inquietações sobre a existência e a finitude não dizem respeito, necessariamente, 

a questionamentos religiosos, mas a indagações espirituais inerentes à psique coletiva. 

 

3.2  A individuação na morte e no luto 

 

A individuação, para Jung, é uma preparação para a morte. Ainda que o autor tenha se 

direcionado mais para o estudo dela na segunda metade da vida (metanoia) – não está excluído 

seu desenrolar também na juventude. Parte da obra de Jung, que circunscreve esse processo à 

metanoia, está relacionada à realidade de que, quando a pessoa já atendeu às suas expectativas 

“egóicas” - estabelecendo-se perante as exigências exteriores da vida - ela se volta para seu 

processo interior. Na metanoia, a busca de sentidos para a existência torna-se central para o 

desenvolvimento pessoal: são as demandas de realização do self, o arquétipo da totalidade. Há, 

então, na segunda metade da vida, um deslocamento de energia psíquica do centro da 

consciência - o ego - para o meio da psique. Von Franz (1984) acrescenta, por sua vez, que a 

aproximação da morte, pelo fato de representar, igualmente, um confronto com o self, é o que 

gera o medo da morte, numa mescla de atração, fascínio e medo, que se materializa diante do 

encontro final e íntimo com o númen desse arquétipo. 
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Clarke (1992, p.207) afirma, em complementação à possibilidade de individuação da 

segunda metade da vida, que “[...] a decisão parte do indivíduo de tomar o caminho do 

desenvolvimento do si – mesmo, na meia idade ou em qualquer outro estágio”, haja vista se 

caracterizar como um processo de ampliação da consciência pela integração dos conteúdos 

inconscientes.  

A individuação ordena impulsos para que o indivíduo se alinhe com sua verdade 

interior. A realização do self, que corresponde à meta desse processo, implica uma confrontação 

com o inconsciente, que, por estar em oposição à consciência, exerce as funções de compensar 

ou complementar atitudes, pensamentos e sentimentos. Nesse movimento dialético entre 

consciente e inconsciente, a psique está buscando a autorregulação, viabilizando que o 

indivíduo se torne “si-mesmo.”   

A individuação é também um fenômeno que exige uma adaptação ao mundo exterior, 

ao coletivo, ao mesmo tempo que demanda do indivíduo que ele se torne único no meio social, 

diferenciando-se dos demais por meio do desenvolvimento de suas singularidades. Em seu 

sentido mais amplo, é um processo natural da vida, mediante o qual as pessoas se diferenciam 

do coletivo, sendo guiadas pelo “si-mesmo” a tomar consciência de seus aspectos inconscientes 

e integrá-los criativamente para a meta de realização total da personalidade. 

Para Jung (2000), a vida é um processo energético, que se inicia em um estado de 

repouso que procura sempre se reestabelecer culminando com a morte como seu objetivo. “A 

vida é teleológica par excellence, sendo o organismo um sistema de objetivos pré-fixados que 

se procura alcançar” (§ 798). Assim, deve ser despendido o máximo de energia para a realização 

desses objetivos em vida. Aqueles que têm medo da vida, e que recuam diante desses objetivos 

- somatizando esse medo, muitas vezes, no formato de ansiedade, fobias e pânico - são aqueles 

que mais temem a morte na velhice, pois, ante o fim iminente, lamentam a vida que não tiveram. 

O autor (IDEM) acrescenta que é igualmente prejudicial não se orientar para o fim na velhice, 

assim como o é o jovem que reprime suas fantasias sobre o futuro:  

 

Um jovem que não luta nem triunfa perdeu o melhor de sua juventude, e um velho 

que não sabe escutar os segredos dos riachos que descem dos cumes das montanhas 

para os vales não tem sentido, é uma múmia espiritual e não passa de uma relíquia 

petrificada do passado. Está situado à margem da vida, repetindo-se mecanicamente 

até a última banalidade. (JUNG, 2000, § 801). 

 

 

Haja vista esta perspectiva, constata-se que o encontro com a morte, seja por meio da 

morte de si - que desencadeia lutos simbólicos, com perdas graduais de funções orgânicas, da 
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autonomia e da independência - ou da morte do outro, traz à tona reflexões e questionamentos 

sobre os significados do próprio existir, pois conduz o indivíduo ao encontro de sua finitude. 

Essa constatação é constantemente relegada ao inconsciente por meio de uma hybris - um 

excesso, uma arrogância – do ego consciente, que acredita ter domínio sobre os processos da 

vida e da morte.  

Ante tais circunstâncias, cabe questionar se a atitude da consciência acompanha o 

inconsciente em conformidade com o processo de morrer, que acontece em resposta às 

circunstâncias da vida cotidiana desencadeadora de perdas: uma doença em si mesmo ou de 

alguém querido; um acidente, a separação ou a morte de alguém significativo, dentre outras.  

Uma das possibilidades apontadas por Byington (2019) na vivência do arquétipo Vida 

– Morte, é quando este é constelado por mortes trágicas e perdas inesperadas - portanto, por 

eventos externos, que acontecem independentemente da elaboração psíquica de cada pessoa. 

Essas perdas trágicas violentam o amadurecimento gradual do processo existencial, “[...] 

podendo haver fixações e defesas quando a função estruturante do luto não puder ser elaborada” 

(IDEM, 2019, p.194). Esse autor adota o posicionamento de que o arquétipo Vida – Morte é 

uma função estruturante na elaboração simbólica do desenvolvimento da personalidade. Esse 

arquétipo é responsável, juntamente com outros mencionados nesse mesmo artigo, por 

coordenar a elaboração de fases diversas do indivíduo em seu ciclo de vida, envolvendo ganhos 

e perdas, lutos e renovações, separações e uniões. 

O autor (IBIDEM) acrescenta a importância de não se associar sempre a morte à 

destrutividade, a algo necessariamente negativo. De semelhante modo, não se há que associar 

a vida a um processo sempre construtivo: 

 

 

Tanto a Vida quanto a Morte podem ser desejáveis ou indesejáveis, positivas ou 

negativas, criativas ou defensivas em função do processo. Quando coordenadas, 

criativamente, ambas são necessárias, mesmo que dolorosas. Quando descoordenadas 

e inadequadas, ambas são prejudiciais, operem elas de forma dolorosa ou não. 

(BYINGTON, 2019, p. 193). 

  

Essa compreensão parte da premissa de que, quando essas polaridades estão bem 

articuladas - de modo complementar, e não opostas - possibilitam o desenvolvimento da 

personalidade. 

A função estruturante do luto é demandada pela polaridade da morte no arquétipo Vida 

– Morte, correspondendo à invasão do desânimo, tristeza, desapego - dentre outros sentimentos 

- e é elaborada pelo próprio inconsciente, do qual emanam símbolos capazes de gestar 

transformação (JUNG, 2000; KAST, 1993; VON FRANZ, 1984). Os símbolos geram 
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significado para a consciência e aproximam o enlutado da realização do self - o arquétipo da 

totalidade psíquica – por meio de um tensionamento dialético conducente à transcendência dos 

opostos - vida e morte.  

Savage (1989, p.47) acentua que, “[...] com a morte, as pessoas enlutadas devem tornar-

se conscientes de suas projeções, através de uma diferenciação entre o self e o outro, 

reincorporar a ‘alma’ perdida dentro de si próprias.”  Com a morte dos genitores, os filhos 

enlutados devem ser capazes de conciliar aspectos ambivalentes das imagens parentais do self, 

que correspondem a aspectos positivos e negativos vivenciados por intermédio do vínculo. 

Cabe ao indivíduo, portanto, suportar essas tensões relativas à perda - que jamais vem sem dor 

- para que obtenha ganho de consciência, ampliação, sabedoria e resiliência, a fim de elaborar 

o luto. 

A individuação é necessariamente um processo difícil e penoso, pois se trata de 

confrontar teores psíquicos sombrios – percepções, pensamentos, sentimentos não reconhecidos 

ou não aceitos, porque não se logra lidar com eles - que todos possuem.  

Assim, há um sentido finalístico, um telos, na vivência do luto. Savage (1989) explicita 

que essa abordagem da Psicologia Analítica é um diferencial em relação às psicologias que 

focam o estudo do fenômeno como uma experiência apenas do ego, pois estas não apreendem 

a profunda necessidade humana de conferir sentido à perda: 

 

Dada essa inclusão do material consciente na estrutura terapêutica, e o tratamento de 

toda a psique em concordância com o princípio da individuação, a psicologia analítica 

vai além do ajustamento objetivo da psicologia do ego, e favorece os enlutados com 

a capacidade regeneradora do Self. (P. 143). 

 

Jung (1944/2012, v.XII) observou na alquimia uma metáfora da individuação, na qual 

os alquimistas projetavam na matéria a transformação que acontece também na psique. O 

fundamento da opus alquímica é a transformação do chumbo em ouro. O autor relacionou a 

primeira fase da individuação – a confrontação com a sombra - com a fase da nigredo, relativa 

à transformação da matéria escura, em decomposição ou putrefata, seguida pela albedo 

(brancura). “A negrura é o começo da brancura” (EDINGER, 1990, p.167), representando a 

noção de que um oposto está contido no outro. A morte contém a matéria prima para o 

renascimento da substância: aquilo que é preciso abandonar para que seja transformado. 

A nigredo assemelha-se, então, a um processo de luto, pois encerra sensações e 

sentimentos de tristeza, desamparo, raiva, desesperança e perda. Edinger (1994) declara que a 

operação alquímica da mortificatio, que representa a fase da nigredo, acontece também na 
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psique e remete à necessidade da experiência da derrota do ego – que se relaciona com o modo 

como este experiencia uma morte, uma perda - com as sensações desagradáveis de 

desmembramento, falência e impotência para que a haja uma individuação completa.  

A consciência “egoica” percebe que precisa renunciar aspectos em sua vida dos quais 

não gostaria, para que algo renasça transformado. O que precisa ser abandonado e aquilo que 

precisa renascer dizem respeito à jornada de cada um, pois encerram não somente uma estrutura 

arquetípica de Vida – Morte, mas também o que é atinente à história de vida de cada pessoa: o 

que o luto trouxe à vida do enlutado, o que precisa ser transformado na nova dinâmica familiar 

que se instaura na ausência do ente querido, como a pessoa vai rever sua vida de agora em 

diante, ante essa morte inesperada, dentre vários pontos.  

Na Grécia Antiga, a divindade Thanatos era designada por thymoraistes, “aquele que 

abate o thymos, que é relativo a um impulso vital ou coragem de enfrentar a vida”. (VON 

FRANZ, 1984, p.83); quando Thanatos visita a pessoa, então, a situa em profunda tristeza e a 

confronta com falta de sentidos e significados para viver. Esse passo da individuação, seria, 

então, um mergulho para baixo – a nekya, como designavam os gregos - para que se tome 

consciência desses aspectos sombrios e se retorne à superfície, transformado, renascido.  

Kast (1993) declara que o encontro com a morte concreta, por meio de perda de um ente 

querido, pode nos fazer tomar consciência dos encontros cotidianos com ela, ao afirmar que 

não é um evento único, pois está sempre na vida de cada qual, demandando mudança, e que se 

está, constantemente, morrendo um pouco. Seria um aprendizado para o “deixar ir”, trazendo a 

sabedoria de que se vivenciam simbiose e unicidade com transcendência, no sentido de que o 

vínculo com o ente querido perdura por intermédio dessa transcendência. Para a autora, a morte 

tem o poder para dirigir as pessoas para a transformação, processo que custa uma perda, uma 

separação. 

No âmbito do luto, em que o indivíduo que sofreu a perda atravessa um quadro de 

intensa tristeza, experimentando alterações no ciclo de sono, de alimentação, raiva de si mesmo 

ou dirigida aos outros, isolamento exacerbado, e podendo experimentar, inclusive, da vontade 

de morrer - identifica-se uma tentativa de autorregulação da psique para lidar com a morte. As 

alterações funcionam como mecanismos compensatórios para reequilibrar a elaboração da 

perda, e possibilitam, mediante o sofrimento que elas provocam, uma via de acesso aos 

conteúdos inconscientes, o que exige um grande esforço do ego. 

 Algumas pessoas que vivenciam um luto complicado ou com muito sofrimento 

necessitam de ajuda profissional, sendo este auxílio importante por atuar como uma ponte de 
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mediação para esse material inconsciente, ligado à morte – e também à vida – favorecendo a 

canalização da energia psíquica para a consciência e para o mundo exterior. Assim, espera-se 

que haja melhor adaptação à perda e à nova realidade na ausência do ente querido. A ajuda 

profissional deve validar a dor, abrindo espaço para sua aceitação e proporcionando que as 

reações intensificadas sejam experimentadas e cuidadas, pois só se elabora o luto vivenciando 

e suportando esse momento da nigredo.  

A dialética proporcionada pela interação dos opostos psíquicos, ao separá-los e uni-los, 

simboliza também a individuação no modelo psicodinâmico junguiano, e é guiada pelo 

arquétipo da Coniunctio, o ponto culminante da opus alquímica, representado pela união dos 

opostos psíquicos. Byngton (2019) exemplifica a coniunctio parental, significada pelo 

relacionamento com as figuras materna ou paterna, vínculos que busquei aqui pesquisar no luto 

vivenciado por filhos que perderam seus pais.  

A expressão arquetípica da coniunctio parental na vida adulta, quando bem 

amadurecida, possibilita que os filhos sejam pais dos próprios pais, assumindo uma posição 

ativa em contraposição a uma passiva. A posição arquetípica passiva, segundo o autor (IDEM), 

é vivenciada na adolescência, porque nesse momento do ciclo de desenvolvimento, os 

adolescentes ainda não são capazes de cuidar dos pais, e precisam de responsáveis para o 

cuidado de si mesmos. Ante essa circunstância, retomo a perspectiva energética elaborada por 

Jung: o dinamismo psíquico possibilita que as imagens arquetípicas, dotadas de forte energia, 

aflorem para a consciência daquela pessoa que vivencia a individuação, preparando-a para 

enfrentar a morte dos pais.  
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4 RITUAIS DE DESPEDIDA ATRAVÉS DOS TEMPOS 

 
 

Sempre, nunca, palavras absolutas que não podemos compreender, sendo como 

somos: pequenas criaturas presas em nosso breve tempo. Você nunca brincou, na 

infância, de tentar imaginar a eternidade? O infinito se desenrola na sua frente como 

uma vertiginosa e interminável fita azul? A primeira coisa que te derruba no luto: a 

incapacidade de pensar nele e admiti-lo. A ideia simplesmente não entra na sua 

cabeça. Como é possível que não esteja mais? Aquela pessoa que ocupava tanto 

espaço no mundo, onde foi que se meteu? (MONTERO, 2019, p. 206). 

 

4.1 Definição 

 

Lisbôa et al (2003) destacam a ausência de definição única na literatura a respeito do 

que são os rituais de despedida, pois diversos autores mencionam os seguintes termos: rituais 

fúnebres, terapêuticos, de luto e de elaboração. Corroborando essa perspectiva, Imber Black 

(1998) e Bromberg (2000) assinalam que há três tipos de ritualização em terapêuticas de luto: 

um ritual para admitir a perda e entrar no processo de luto; um ritual que simbolize o que os 

membros da família incorporaram do falecido e um ritual para simbolizar os movimentos de 

mudança na vida.  

Bromberg (2000) exprime a concepção de que os rituais funerários possibilitam o 

enquadramento repetitivo de práticas simbólicas e comportamentos diante de uma perda, 

contextualizando essa experiência ao oferecer à família o suporte de pertencer a uma cultura, 

que tem respostas previsíveis e necessárias perante uma perda que desarticula e desorganiza o 

sistema familiar e comunitário.  

Imber – Black (1998) evidencia que os rituais contêm a dualidade da vida e da morte, 

nos quais, ao mesmo tempo em que há a constatação da morte e a elaboração do luto, há também 

uma celebração da vida e homenagens ao ente querido falecido, que são assinalados como uma 

experiência vital para os sobreviventes seguirem em frente. 

Comprovam-se diferenças nos diversos rituais de luto praticados em variadas culturas, 

na medida em que expressam suas crenças específicas e o sentido que eles atribuem à morte e 

à continuidade da vida na ausência do ente querido.  Há semelhanças, no entanto, entre todos 

os rituais, pois estão limitados no espaço e no tempo, “[...] ocorrendo em locais específicos do 

lar, igrejas, sinagogas, cemitérios, e por períodos de tempo [sic]específicos como nos velórios 

e no shiva7” (IMBER – BLACK, p. 230,1998). Muitas culturas têm rituais que demarcam a 

 
7 A Shivá, no judaísmo, diz respeito aos sete dias de luto pela perda de um familiar próximo, devendo o enlutado 

se recolher ao seu lar nesse período, podendo receber visitas e condolências.  Disponível em: 

http://www.chabad.org.br/ciclodavida/Falecimento_luto/luto/Shiva1.html. Acesso em: 26 de janeiro de 2021. 

http://www.chabad.org.br/ciclodavida/Falecimento_luto/luto/Shiva1.html
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passagem do tempo de luto e a reentrada na vida para os sobreviventes, a exemplo de missas de 

7ª e 30º dia no catolicismo, aniversários de morte, dentre outros.  Esses períodos demarcados 

conferem também um reconhecimento social ao afastamento comunitário ou isolamento dos 

enlutados, estabelecendo referenciais coletivos sobre o que estão sentindo e como estão se 

comportando a respeito da perda nesses períodos. 

Von Franz (1984) acrescenta que o tema da “morada no além”, reconhecido como um 

local ou dimensão espiritual para onde o falecido vai após sua morte terrena, é recorrente em 

diversas crenças e se encontra, também, nos rituais fúnebres de várias civilizações, que 

concedem tratamento específico ao corpo do ente querido para sua “viagem”. Suas pesquisas 

apontam, então, para a base arquetípica da psique coletiva, da qual emanam os símbolos da 

transformação, cujo intuito seria mediar a experiência de transformação da vida na morte e vice-

versa, conferindo significados coletivos a esse mistério da humanidade. 

 

4.2 Importância psicossocial dos rituais de despedida 

 

 Campbell (1949) compreende rituais de morte dentro de uma categoria maior de rituais 

de passagem, tais como cerimônias de nascimento, de atribuição de nome, de puberdade e de 

casamento. O autor assinala que sua função e propósito, desde como eram vividos pelos povos 

originários, consistiam em conduzir as pessoas a atravessarem difíceis limiares de 

transformação que requerem uma mudança dos padrões, não apenas da vida consciente, como 

também da inconsciente: 

 
Os ritos têm como característica a prática de exercícios formais de rompimento 

bastante rigorosos, por meio dos quais a mente é afastada de maneira radical das 

atitudes, vínculos e padrões de vida típicos do estágio que ficou para trás. Após os 

exercícios, segue-se um intervalo de isolamento mais ou menos prolongado, durante 

o qual são realizados rituais destinados a apresentar, ao aventureiro da vida, as formas 

e sentimentos apropriados à sua nova condição, de maneira que, quando finalmente 

tiver chegado o momento do seu retorno ao mundo normal, o iniciado esteja tão bem 

como se tivesse renascido. (P. 9). 

 

Nos povos originários, e ainda em algumas culturas e religiões que hoje persistem – a 

exemplo dos rituais de passagem na cultura de vários povos indígenas brasileiros - exercícios 

conduzidos nesses ritos costumavam demorar dias, o que simboliza a importância que se dava 

a esses momentos de transição. Os atos simbólicos repetidos nos rituais possibilitam aos 

participantes desenvolverem múltiplos sentidos, ampliando a esfera de apoio para muito além 
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do verbal. Corroborando tal afirmação, Von Franz declara em sua obra sobre os Sonhos e a 

Morte:  

 

Sempre que o homem se confronta com algo misterioso e desconhecido (como por 

exemplo, a origem do universo ou o enigma do nascimento), o inconsciente produz 

modelos simbólicos e míticos, isto é, arquetípicos, que aparecem projetados no vazio. 

O mesmo se aplica, é claro, aos enigmas da morte, e esses símbolos devem ser 

reconhecido como tal, e não como afirmações concretas. (1984, p.15). 

 

 

Mircea Eliade (1972; 1949/1992), por sua vez, reitera a noção de que a ritualização é 

uma realidade viva, que possui cunho terapêutico ao conferir sentido às transições da existência. 

Elas evidenciam um eterno retorno à origem, entretanto, a renascença é de ordem espiritual e 

mística, sendo simbolizada para o grupo como o marco do início de uma nova existência. O 

autor traz como exemplo um simbolismo veiculado pela Medicina tradicional indiana, “[...] que 

opera até hoje o rejuvenescimento dos anciãos e a regeneração dos enfermos completamente 

prostrados, enterrando-os numa cova com formato de útero (ELIADE, 1972, p.61)”. Nesta 

imagem, fica evidente o simbolismo do novo nascimento. Esse costume de enterrar os doentes, 

a fim de fazê-los nascer do seio da Mãe-Terra, segundo o autor, também é encontrado fora da 

Índia.  

Parkes declara, em seus estudos sobre perdas na vida adulta (1998), que os rituais 

oferecem explicação para a morte e apoio social, contudo não basta recomendar que eles sejam 

feitos, é necessário acreditar neles para que esses efeitos tenham seu valor terapêutico.  O autor 

destaca o valor psicológico que as cerimônias têm para os vivos, ao acrescentar que a morte 

física e a morte social8 não acontecem simultaneamente, “[...] sendo necessário o processo de 

aperceber-se, tornar real o fato da perda” (p.198), sem forçar o teste de realidade no período 

inicial, capaz de ocasionar dificuldades no luto. As cerimônias de despedida têm, então, 

importante papel na constatação dessa morte social, que faz parte do fato de se aperceber a 

realidade da perda.  

Consoante Oliveira et al (2015), a realização de cerimônias e rituais fúnebres é 

fundamental para a elaboração do luto, pois possibilita que os enlutados realizem a despedida 

do corpo conforme suas crenças e recebam apoio e acolhimento social nesse momento doloroso 

 
8A morte social do indivíduo acontece antes de sua morte física. Kovács (2014) discute isto, quando pacientes 

gravemente enfermos são “[...] estigmatizados, nomeados como terminais, associados ao ‘nada mais a fazer’” 

(p.96), e vivem processos de luto de si com perdas de autonomia. de funções orgânicas e perdas financeiras. Essas 

condições estigmatizantes colocam esses pacientes em isolamento social, intensificando seu sofrimento físico e 

psicológico.  
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e singular.  Eles auxiliam a elaborar a ideia de que de fato houve uma morte, favorecendo a 

expressão do pesar, dos sentimentos ligados à perda, e mobilizam a comunidade a reconstituir 

sua identidade. 

Souza (2018) retoma a perspectiva de Campbell, ao declarar que o ritual de despedida é 

condição fundamental para o aceite da morte concreta e simbólica, sem o qual o renascimento 

para uma nova vida é dificultado. “A morte simbólica, com necessária ocorrência de ritual 

fúnebre e luto simbólico, representa a despedida do jeito velho de funcionar, a elaboração do 

antigo ‘morrendo’, para o renascimento da nova pessoa, com novos valores e comportamentos.” 

(P. 143).  

As mortes simbólicas dizem respeito às perdas do cotidiano que o ser humano vivencia 

em diversas culturas: o mundo da infância deixado para trás em virtude do nascimento do 

adulto; o rompimento de relacionamentos significativos; mudanças de escola, de trabalho, de 

lar, de cidade, e todas as transformações significativas pelas quais os indivíduos transitam e que 

lhes possibilitam imergir em reflexões e introspecções. Esse mergulho introspectivo ao reino 

de Hades – metáfora do inconsciente, por ser Hades o deus regente do Mundo dos Mortos na 

mitologia grega (o mesmo Plutão dos Romanos) – simboliza, por sua vez, o luto que se precisa 

viver ao deixar o antigo para trás e se abrir para o vir a ser. 

 
[...] começando com a descida ao Hades, vivenciando a noite escura, um processo de 

reflexão que traz o novo, terminando com a subida à luz da pessoa transformada, 

assim, enfrentando as perdas que ocorrem no cotidiano. Só com a aceitação da morte, 

como uma vivência que faz parte da natureza da vida, é que podemos experimentar a 

plenitude e ter vitalidade, sendo que a morte simbólica encerra o sentido de algo que 

precisa ser transformado. (SOUZA, 2017, p.198) 

 

 

Nesse sentido, em toda morte há uma possibilidade de renascimento no plano simbólico, 

tendo o enlutado a oportunidade de vivenciar essa transformação para um novo estádio de vida 

em sua individuação, consagrando essas transformações mediante os rituais que, por sua vez, 

são seguidos de elaboração do luto.  

 

4.3  O esvaziamento dos rituais no decorrer da história 

 

O período histórico ora vivenciado, marcado pelo interdito da morte (ARIÈS, 1977), 

transporta a um esvaziamento dos rituais, que são cumpridos mecânica e protocolarmente, não 

possibilitando, muitas vezes, a expressão de sentimentos de pesar e o suporte social necessário. 

Diversas autoras (SCOZ, 2012; SOUZA, 2018; KOVÁCS, 2020; ZACARIAS, 2021) 
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corroboram a perspectiva da interdição da morte na sociedade ocidental, contexto histórico que 

conduz ao arrefecimento dos rituais fúnebres no mundo contemporâneo e à redução da 

importância que eles tinham em outros tempos.   

Ao mesmo tempo em que o interdito permeia o modo como o homem ocidental lida com 

o morrer, no qual há a conspiração do silêncio, a inibição dos lutos e a vergonha diante da 

morte, há também a noção de que a morte está mais próxima e escancarada, no sentido de que 

ela invade nossos lares através dos meios de comunicação (KOVÁCS, 2011). Diante desse 

contexto, destacam-se as mortes pela COVID-19, veiculadas pela mídia incessantemente, 

porém, na maioria das vezes, reduzidas a estatísticas, o que tende a desumanizar os falecidos e 

seus familiares.  

A conspiração do silêncio e a gradual redução do envolvimento do homem 

contemporâneo nos ritos de despedida apontam para o afastamento espiritual dessa vivência 

arquetípica, que o cerceia à dominação pelo polo da Morte do arquétipo Vida - Morte, 

caracterizado por “[...] desinteresse, desapego, desânimo, depressão e luto” (BYINGTON, 

2019, p. 193), tendo como consequência adoecimento psicológico e lutos de elaboração difícil. 

Mencionado autor exprime a ideia de que, na vivência do arquétipo Vida – Morte, o polo Vida 

proporciona o interesse, o fascínio e a curiosidade, impulsos necessários para o enfrentamento 

de uma perda e que estão no envolvimento que a humanidade historicamente manteve nos 

rituais fúnebres, preservando-os no decorrer do tempo. 

A importância do ritual vivido de maneira pessoal e espontânea é clarificada como a 

demarcação de um espaço no qual o luto é vivido e dele não deve sair (ARIÈS, 1990). Ainda 

que “[...] as notícias de morte fossem recebidas muito friamente e, quando se perdia um cônjuge, 

este poderia logo ser substituído” (p.357), as aflições e tristezas encontravam uma possibilidade 

de canalização nos rituais fúnebres. Elegias e poemas de adeus eram comuns na escrita de 

túmulos, e a impessoalidade que os rituais trouxeram afastou o homem de expressar o que sentia 

de fato, dificultando a catarse.  

No século XVII, é divisado o esmorecimento gradual das vaidades que assinalavam os 

túmulos, no contexto do fim das artes mori. Essa transição contribuiu para a transformação da 

morte em um evento silencioso e discreto (IDEM), ao conferir repreensão social às expressões 

de pesar prolongadas. 

Ariès (IBIDEM) se refere a uma ritualização do luto, anterior ao séc. XVII, que tornou 

sua vivência impessoal e sem espontaneidade. O autor enfatiza que o caráter social dos rituais 

fúnebres contribuiu para a obrigatoriedade das manifestações que pretendiam, originariamente, 
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expressar a dor da perda. O luto com carpideiras – cuja função social seria de intensificar e 

promover a catarse nos velórios – se destacava por uma dramaticidade gestual carregada de 

sentimentos que não eram delas, mas que correspondiam ao exercício dessa função. As 

despesas do luto, por sua vez, eram consideradas necessidades sociais no séc. XVIII, “[...] e não 

uma expressão pessoal de desgosto” (ARIÈS, 1990, p.357).  

Martins (2005), ao discutir o distanciamento do homem moderno dos rituais, sua 

dessacralização e crescente “não-saber” lidar com a morte, destaca que as obras de arte nos 

cemitérios de grandes cidades tinham o intuito de dialogar com a morte, a exemplo das elegias 

e poemas nos túmulos, que homenageiam o morto. A expressão latina Memento mori - lembre-

se da morte – alude à maneira como a morte é retratada na arte ocidental, atuando como um 

convite à constatação, aceitação e elaboração da finitude feita condição existencial, sendo o 

crânio seu principal elemento representante nas artes literárias e visuais. 

É notório o fato de que, nos rituais de despedida em diversas religiões e culturas 

contemporâneas, as expressões de pesar sejam evitadas, reafirmando a noção de que essas 

defesas sejam mecanismos desenvolvidos pelo homem contemporâneo para o enfrentamento 

da perda de maneira relativamente segura, que lhe ofereça, gradualmente, um confronto com a 

realidade. Essas defesas são marcadas pela ambivalência de sentimentos do processo de luto – 

são sentidos a tristeza, o vazio e a saudade, ao mesmo tempo em que se tenta esquecê-los e 

afastá-los. 

Parkes (1998) exemplifica, in hoc sensu, sua experiência de aproximação com o shivah 

dos judeus, ao afirmar que, ainda que esse momento proporcione união entre os membros da 

família enlutada, é transformável numa ocasião de “bate papo neutro” (p.203) entre os 

indivíduos, situação que também é observada em cerimônias fúnebres de outras religiões. 

Nessas conversas, afasta-se a realidade da perda ao se introduzir outros assuntos. Essas atitudes 

incluem até mesmo o humor, caracterizando-se como mecanismos de defesas – repressões, 

evitações e adiamentos dos estímulos perturbadores - que, por sua vez, “[...] tem uma 

importante função para ajudar a regular a quantidade de novas informações desorganizadas e, 

de certa forma, desorganizadoras, de que um indivíduo tem de dar conta em um período 

específico” (PARKES, p. 95, 1998). O autor afirma em seus estudos sobre o luto que as defesas 

são necessárias e benéficas para uma familiarização gradual com as novas incertezas trazidas 

pela perda.  

Merece destaque, também, a ascensão da indústria funerária, que se fortalece na 

sociedade capitalista, atribuindo valores monetários aos rituais de luto, tais como caixões 
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luxuosos, missas, ornamentos cerimoniais, coroas de flores, vestes caras para o falecido, dentre 

outros. Nesse mesmo contexto, a família contemporânea se distancia dos cuidados no final de 

vida e da morte dos entes queridos, especialmente por ela acontecer, na maioria das vezes, nos 

hospitais, que possuem protocolos que dificultam a presença da família. “Cada vez mais, nossa 

cultura permite à indústria funerária moldar os rituais de luto, de tal modo que eles dizem mais 

a respeito do capitalismo do que de uma autêntica elaboração”. (IMBER – BLACK, 1998, p. 

230).  

Por outro lado, Parkes (2008) ressalta que dispêndios onerosos nos ritos funerários, 

muitas vezes, significam para os sobreviventes uma homenagem ao morto, “[...] tratando-o 

como se ele ainda estivesse vivo, pronto para partir em uma viagem” (p.199). Corroborando 

essa perspectiva, Von Franz (1984, p. 152) acrescenta que os romanos, retomando prefigurações 

egípcias e orientais, mobiliavam as sepulturas com utensílios domésticos, a fim de oferecer 

conforto, pois acreditavam que nelas o morto e seus parentes viveriam para sempre. De igual 

modo, “[...] as stupas da cultura budista, que remontam à tradições funerárias pré – budistas, 

tinham seu sepulcro representado como o mundo dos mortos em miniatura”. 

O resgate das tradições funerárias de outras culturas, mesmo as pré-capitalistas, remete 

a semelhanças que dizem muito a respeito das crenças e homenagens que permanecem ao longo 

da história na maneira como o homem lida com a morte, e não somente a possibilidade de 

esvaziamento dos rituais, ainda que essa constatação seja premente na contemporaneidade. É 

importante assinalar as mudanças de significado e de valores simbólicos que os ritos fúnebres 

perpassam através dos tempos, assumindo distintas nuanças que impactam na maneira como as 

perdas são elaboradas na sociedade capitalista. As cerimônias fúnebres ornamentadas e 

onerosas podem ser indicativas, também, da criação de boas memórias desse momento, pois a 

família tem a sensação de que ofereceu tudo de melhor para o ente querido e que o momento 

de sua despedida foi belo e sereno. 

Há também famílias que optam por não realizar os rituais de despedida como uma forma 

de postergar ou evitar entrar em contato com a dor da perda, fazendo com que cada membro 

sofra isoladamente em seu silêncio, sem o suporte social que as cerimônias oferecem a eles e 

sem vivenciar a transição psicossocial para os outros estádios da vida mediados pelo rito.  

 Imber – Black (p. 233, 1998) cita Roberts (1988), ao denominar as famílias que optam 

por esse caminho de “famílias sub-ritualizadas”, diferenciando-as daquelas que tem essa 

possibilidade interrompida sob a circunstância de perdas repentinas e traumáticas, que serão 
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retomadas mais adiante ao falar sobre o impedimento de velar os mortos na pandemia da 

COVID-19.  

As famílias que mantêm os rituais de forma rígida - sem adaptações, improvisações e 

sem conexão emocional que indique a ausência do ente querido - inclusive em datas festivas - 

são suscetíveis de sinalizar uma não elaboração do luto. Elas vivenciam os rituais 

mecanicamente, talvez com a intenção de aparentar, para si mesmas, que nada mudou, fato este 

que sugere não ter acontecido uma assimilação da perda. 

 

4.4 Mortos não velados: o adeus em tempos de pandemia  

 

A condição imposta pela pandemia, com hospitais lotados, falta de leitos e carência de 

profissionais de saúde - com diversos profissionais tendo de se afastar em razão de 

adoecimentos e morte - situa muitos numa condição de desassistência que potencializa o risco 

de morte pela COVID -19. Além do elevado risco de morte, depara-se a circunstância de se 

estar impedido de realizar os rituais de despedida - da pessoa em vida ou após sua morte - a fim 

de evitar o contágio pelo novo coronavírus. A situação corrente se assemelha às mortes 

repentinas provocadas por desastres, trazendo à tona também o temor por perdas múltiplas em 

uma mesma família, como ocorre no curso da pandemia da COVID -19.  

O distanciamento da família no acompanhamento de seu ente querido hospitalizado e 

no fim de sua vida é uma marca do período histórico de interdição da morte (ARIÈS, 1977), 

assim como rituais fúnebres mais discretos ou quase inexistentes. Ainda, contudo, que se esteja 

imerso no contexto sócio-histórico de interdição, é possível encontrar características da morte 

domada9 mesmo em hospitais, quando os sinais de avanço da doença são reconhecidos e aceitos 

como a morte anunciada, havendo a possibilidade de a família se aproximar e se despedir da 

pessoa querida. “A oportunidade de se despedir do paciente com este ainda em vida parece 

fazer diferença na aceitação da morte, podendo-se cogitar que facilita também na elaboração 

do luto pós-óbito.” (LISBÔA et al., 2003 p.107). É possível que os familiares conversem sobre 

questões que considerem importantes, pendências familiares, expressões de sentimentos de 

amor, carinho e de fé. 

 
9 A morte domada é um conceito desenvolvido por Ariès (1977), que caracteriza esse evento como um 

acontecimento público, no qual o doente é o centro e a morte a ele pertencia. A família e a comunidade, por sua 

vez, circulam em torno dele para a realização de seus últimos desejos, expressão de temores, sentimentos e 

despedidas. Kovács (2020, p. 8) acrescenta que esse tipo de morte “[...] está presente desde o séc. V até os dias de 

hoje, atualmente convivendo com outras perspectivas que pretendem afastar a morte da vida das pessoas, tornando-

a um evento distante.” 
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Com a proibição de visitas hospitalares na pandemia, a fim de evitar o contágio pelo 

novo coronavírus, a presença da família para o momento de despedida teve de ser reinventada 

mediante o contato por dispositivos tecnológicos, prática essa que foi adotada pelas equipes de 

saúde de muitos hospitais, auxiliando na reumanização da morte. Kübler-Ross (1997/2013), na 

autobiografia A roda da vida, desenvolve a ideia da morte reumanizada, que tem como objetivo 

recobrar a dignidade no processo de morrer. Essa proposta envolve informar pacientes e 

familiares sobre diretrizes de cuidados, que se opõem à proposta distanásica de prolongamento 

da vida a qualquer custo. Kübler – Ross (IDEM), Saunders (1996) e Kovács (2020) concordam 

com o argumento de que a aproximação entre pacientes e familiares favorece seu protagonismo 

no processo de adoecimento, auxiliando na tomada de decisões importantes sobre o viver e o 

morrer, no preparo para despedidas e na reflexão sobre a morte. A perspectiva de reumanização 

abrange a proposta dos cuidados paliativos, com o intuito de oferecer conforto e qualidade de 

vida por meio da amenização e ressignificação do sofrimento físico e espiritual, que estão sendo 

vivenciados no adoecimento.  

A possibilidade de realizar videochamadas, independentemente de o paciente estar em 

processo de morrer, pode ter influxo positivo, tanto para a família quanto para os pacientes, por 

oferecer sensação de acolhimento e amparo, inclusive podendo conduzir a uma melhora clínica 

de seu quadro. No contexto da pandemia COVID-19, essa proposta é oferecida dentro da 

perspectiva de reumanização da morte, pois possibilita a aproximação de familiares e pacientes 

no processo de adoecimento, auxiliando na elaboração das emoções, pensamentos e 

sentimentos que emergem no luto antecipatório. 

Principalmente no início da pandemia no Brasil, entretanto, houve diversos relatos de 

famílias que passaram dias sem receber notícias do membro familiar internado, não tendo sido 

possível sequer se despedir na hora da morte (COLUCCI, 2020). A experiência da morte 

sozinho, compulsoriamente isolado em um hospital, cercado por tubos e máquinas, é o grande 

temor da humanidade contemporânea (KOVÁCS, 2018), tendo se materializado mais 

fortemente na pandemia. Além de retirar a dignidade daquele que está morrendo, essa condição 

eleva consideravelmente a chance de desenvolvimento de lutos complicados. 

Em abril de 2021, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo posicionou-

se desfavoravelmente a respeito da realização de videochamadas entre familiares e pacientes 

em coma, haja vista estes pacientes não poderem autorizar a utilização de sua imagem (CNN, 

2021). Ainda que não tenha força de proibição, mas sim de expressar a opinião do órgão, o 

documento foi malvisto por profissionais e pesquisadores da área, pois seu caráter interfere em 



 

47 
 

direitos da família e do paciente internado, tais como dignidade e direito à informação. O 

parecer seria benéfico se buscasse regulamentar o sigilo e a proteção da imagem em 

videochamadas, de modo que estas sejam realizadas – especialmente enquanto perdura a 

pandemia, que a única forma de comunicação possível entre pacientes e familiares é esta - com 

ética.  

As perdas nas situações de emergências e desastres, muitas vezes, impossibilitam ou 

dificultam rituais funerários (OLIVEIRA et al., 2015). Em alguns países, a exemplo do 

Equador, o elevado número de mortes provocadas pela COVID - 19 levou o sistema funerário 

ao colapso. Não havia caixões suficientes, diversas funerárias fecharam em razão do temor pela 

contaminação de seus funcionários e os cemitérios não conseguiam atender a todas as famílias.  

Alguns mortos permaneceram até três dias em casa em decorrência do 

sobrecarregamento dos serviços funerários (CAZARRÉ, 2020). Os Estados de São Paulo e 

Amazonas também tiveram as valas coletivas, impedindo velórios e restringindo os 

sepultamentos para um número reduzido de familiares (SUDRÉ, 2020). Há também a situação 

de famílias que aguardam para a cremação dos entes queridos - mesmo os que não faleceram 

de COVID-19 – em função do elevado número de mortes. 

Na pandemia, destacam-se as normas de biossegurança impostas pelo Ministério da 

Saúde no Brasil: as técnicas de tanatopraxia estão suspensas de forma a impedir a contaminação 

dos agentes funerários, os velórios só podem acontecer com no máximo dez pessoas e por um 

curto período, com o caixão fechado, e recomenda-se cremação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020).  

Essas recomendações ferem as crenças e os costumes de muitos grupos religiosos, 

especialmente quando são consideradas a diversidade cultural e a quantidade de etnias 

existentes no Brasil. A uniformização e pasteurização da forma de morrer é característica desse 

momento histórico, e viola o direito de exercício de crenças e especificidades das cerimônias 

de despedida, que atuam como potência transformadora nos momentos de perdas.  

As perdas em massa da pandemia assemelham-se às perdas de guerras, havendo muitos 

mortos, grave crise econômica e imprevisibilidade quanto à retomada de rotinas e de um futuro 

que ofereça estabilidade e planejamentos. Diferentemente das perdas ocasionadas por outros 

tipos de desastres (guerras, ambientais, e os aéreos), o desastre biológico da pandemia impede 

ou restringe a realização dos rituais fúnebres a fim de evitar o contágio pelo novo coronavírus, 

o que provoca a sensação de negligência, de que o ente querido não recebeu as homenagens 
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que merecia (TAYLOR, 2019), desencadeando, pois, uma conjunção adicional de problemas à 

saúde mental dos sobreviventes. 

Ante esta situação desafiadora da pandemia, diversos artigos e cartilhas foram 

produzidos por importantes órgãos de saúde - inseridos na perspectiva de cuidado à saúde 

mental e atenção psicossocial (SMAPS) - e organizações não governamentais (ALMEIDA, 

2020; LIMA & LOPES, 2020; FIOCRUZ, 2020a; FIOCRUZ, 2020b; FIOCRUZ, 2020c; 

FIOCRUZ, 2020d), orientando familiares e profissionais de saúde no manejo das despedidas e 

do luto na pandemia, mediante contatos remotos, como videoconferências, e-mails, cartas, 

memoriais, entre outros.  

Esses documentos sugerem a organização de celebrações e rituais de despedida 

virtualmente, partindo da premissa de prevenir maiores agravos à saúde mental no cenário de 

luto coletivo vivenciado na pandemia, ao promover o fortalecimento da rede de apoio e das 

crenças dos diversos grupos étnicos que compõem a população brasileira.  

As cerimônias remotas não são substituições das presenciais, mas sim a possibilidade 

de oferecer um alento nesta demanda específica da pandemia, auxiliando na elaboração do luto 

e na conservação das memórias. Nesse contexto, é fundamental destacar o fato de que o acesso 

ao mundo digital não é igualitário e universal, excluindo dessa participação, portanto, pessoas 

que, no mundo “analógico”, estariam atuantes e no digital estão impossibilitadas, seja por não 

possuírem computadores ou smartphones, ou por não saberem utilizar esses dispositivos.  

Além das dificuldades de acesso, o mundo virtual não oferece a possibilidade de troca 

de abraços, toques físicos ou um olhar diferenciado, arrefecendo a sensação de pertencimento 

que só a presença física dá conta: de dizer o indizível. Atos simbólicos de várias culturas, que 

necessitam da presença física das pessoas e que veiculam simbolismos de despedida do ente 

querido, de celebração e homenagens à sua vida e de proteção e alento aos sobreviventes – 

estando muito além da esfera da manifestação verbal – não são passíveis de realização no 

mundo virtual.  

Por outro lado, as cerimônias realizadas online oferecem a oportunidade de amigos e 

familiares do mundo inteiro participarem, e inclusive de que um familiar que não pertença ao 

núcleo que sofreu a perda tome a frente para organizar esse momento, já que muitas vezes os 

entes mais próximos estão muito abalados e sem disposição para organizá-las.  

Outro artifício do mundo virtual é a possibilidade de gravação das cerimônias, o que 

permite que essa memória seja revisitada, inaugurando outra maneira de ritualização para 

auxiliar a acomodar a perda e reorganizar as emoções. A oportunidade de escrever palavras e 
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emoticons no bate-papo é também uma novidade do mundo virtual, que favorece a participação 

de outras pessoas que, em uma cerimônia presencial, talvez não se manifestariam.  

 

4.5  A vivência do luto coletivo por meio de memoriais 

 

Em situações de emergências e desastres, é frequente a construção de memoriais como 

monumentos arquitetônicos e estátuas, como também são recorrentemente fixadas lembranças 

a falecidos na beira de estradas onde ocorreram acidentes, dentre outros. Dentre suas funções, 

destacam-se a homenagem às vítimas e seus familiares, a organização e a comunicação das 

perdas - permitindo sua validação e materialização - preservando, dessa maneira, as lembranças 

que poderiam se esmaecer com o passar das gerações (OLIVEIRA et al., 2015). Em muitos 

locais que representam a memória aos mortos, como os cemitérios, é comum em diversas 

culturas que as pessoas levem flores, fotografias e objetos ligados ao morto, como modo de 

prestar homenagens. 

Na pandemia da COVID -19 no Brasil, foram criados memoriais virtuais em 

homenagem às vítimas da doença, como o Inumeráveis, , Santinhos e o relicário virtual 

“Reliquia.rum”. Pode-se enviar informações como nome, idade, uma história ou fotografia que 

represente o falecido, reiterando que as vidas ceifadas pela doença não se reduzam a números 

ou estatísticas, possibilitando, assim, melhor elaboração do luto coletivo (LOPES et al., 2021).  

Em razão das mudanças nos modos de subjetivação desencadeados pela era digital, 

houve também um impacto nos modos hodiernos de enlutar. A pandemia transforma esses 

modos ainda mais presentificados em decorrência do elevado número de mortes e do 

distanciamento social compulsório. 

Nestas circunstâncias, há um debate que circula em torno da preservação de perfis de 

falecidos nas redes sociais, oferecendo a possibilidade de manter memórias, promover interação 

social e atenuar o pesar.  

Em 2006, após a morte de um dos colaboradores da empresa facebook, iniciou-se a 

importante discussão sobre o que fazer com o perfil das pessoas quando estas morrem 

(RAMOS, 2015). Essa rede fornece a possibilidade de o usuário escolher se tenciona que sua 

conta seja transformada em memorial ou se prefere excluí-la da rede após sua morte. A 

manutenção do perfil possibilita que a conta seja alimentada com mensagens de pessoas 

próximas, fotos e demais arquivos relacionados à pessoa que morreu, fortalecendo a 

continuidade do vínculo.  
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Conforme aponta Ramos (2015), o mundo digital democratiza a oportunidade de criação 

de memoriais, ao empoderar a produção popular da memória coletiva, outrora reservada a 

grandes e poderosas instituições, como o Estado, a Igreja e corporações com grandes recursos 

financeiros. Na condição online, eles também são mutantes, “[...] estando sujeitos a um 

processo contínuo de gestão por parte do seu autor e participantes nas mais diversas formas”. 

(RAMOS, 2015, p. 43).  

Os lutos expressos no mundo virtual denotam semelhanças entre modos de enlutar 

medievais do período de morte domada, especialmente no tocante ao compartilhamento do 

pesar com a coletividade, dos afetos e dos pensamentos ligados ao luto (WALTER, 2015; 

LOPES et al, 2021), fato indicativo de que a rede social de apoio continua tendo fundamental 

relevância na acolhida das perdas. Essa mudança do luto privado para o luto coletivo, 

atualmente expresso no mundo virtual, acontece desde a transição para o séc. XXI (WALTER, 

2015).  

Nas sociedades pré-industriais, quando as famílias moravam em uma mesma casa e a 

mortalidade infantil era elevada, os lutos eram inevitavelmente compartilhados.  A comunidade 

participava dos rituais funerários, mesmo que não tivessem relações de parentesco. Convivia-

se com a morte de perto: os entes queridos morriam em casa e não em hospitais, aos olhos e 

cuidados de toda a comunidade. 

Mencionado autor (IDEM) atenta para as mudanças sociais que ocorreram como 

consequência da industrialização, assim como o gradual aumento da expectativa de vida. Nesse 

contexto, a maioria das mortes é de pessoas idosas, cujos filhos adultos não moram mais com 

eles, às vezes residindo em outra cidade ou país e convivendo com pessoas que não conheceram 

o falecido. Considerando essa realidade, ele ressalta que essas pessoas que convivem com os 

enlutados, reiteradamente, não tomam conhecimento de seu luto e de sua história de vida com 

o ente querido que morreu -especialmente após o declínio das vestes pretas, muito utilizadas 

para simbolizar o luto até meados do século XX. A morte nos hospitais, distante da família e 

dos demais membros da comunidade, contribui para tornar o evento oculto e distante. É com 

suporte nessas mudanças que o luto coletivo transita para um luto privado, escamoteado e não 

compartilhado. 

O luto volta a se tornar público, com a possibilidade de compartilhamento nas redes 

sociais, caracterizando também a criação dos memoriais virtuais dos entes queridos que já 

morreram. A transição do período de luto privado para o público, do final do século XX para o 

início do XXI, abriu as portas novamente para o enlutar coletivo mediado pela alteridade, 
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possibilitando que a dor do outro, ainda que esse outro seja um estranho, se torne próxima. Na 

atualidade, ainda que haja grupos sociais que não se sobrepõem em razão das distâncias 

geográficas, as pessoas que não conhecem o falecido e nem são próximas aos enlutados têm a 

oportunidade de se aproximar por meio das comunidades virtuais proporcionadas pelas redes. 

“O direito e a habilidade de enlutar são estendidos para além de amigos e famílias”. (WALTER, 

2015, p.15). O encontro e a interação proporcionados pelas redes aproximam a ideia de 

mortalidade - especialmente para os jovens – pois, ainda que estes não tenham lidado com a 

morte de alguém próximo, o evento adentra os lares de todos por meio dos perfis e memoriais 

virtuais. 

É costumeiro observar em perfis memoriais a prática de conversar com o falecido, 

mediante a utilização do pronome em 2ª pessoa (você) em vez de em 3ª pessoa (ele/a), 

comportamento outrora conservado a pensamentos e orações, em casa ou no cemitério, em 

tempos em que predominava o luto privado. Percebe-se, no entanto, que, quanto mais formal 

for o site memorial ou o relacionamento com a pessoa que morreu, as conversas diretas 

acontecem menos frequentemente (WALTER, 2015). 

O autor acrescenta, ainda, que há uma pressão social para a manifestação desses lutos, 

abrindo espaço para o julgamento do outro por meio da interatividade que é proporcionada pelas 

plataformas virtuais. Postagens por pessoas não próximas ao falecido, no perfil memorial, por 

exemplo, podem soar como desrespeito aos enlutados mais próximos, por enfatizarem uma 

certa superficialidade que é trazida também pelo meio virtual. 

A Era dos smartphones, também propicia a reinvenção de memoriais por meio de 

aplicativos, a exemplo do Mememoria (http://narotadanoticia.com.br/em-cemiterio-cearense-

lapide-com-qr-code-permite-acessar-memorias-de-entes-queridos-ja-falecidos), cujo intuito, 

segundo seu criador, é o de preservar narrativas, escritas pelo próprio autor, no meio virtual, e 

que são acessadas por meio de QR CODE aplicado em sua lápide. O cemitério de Jundiaí 

também aderiu à implantação dos códigos em lápides, porém, até o momento, apenas de 

personalidades que tiveram importância histórica ou política na Cidade 

(https://globoplay.globo.com/v/7133749/). Assim, outras pessoas têm acesso a essas narrativas, 

em acréscimo às informações referentes apenas ao nome, data de nascimento e de morte 

contidas tradicionalmente nas lápides. Comprova-se, pois, que a criação de memoriais 

permanece na contemporaneidade com algumas modificações proporcionadas pelo mundo 

virtual, as quais, também, possuem influxos sobre as modalidades hodiernas de enlutar. O 

contexto das perdas em massa da pandemia da COVID -19, por conduzir ao luto coletivo da 
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sociedade, sensibiliza diversas organizações de pessoas físicas e jurídicas a tomarem essa 

iniciativa. Sua divulgação nas redes, por sua vez, tem alcance inestimável e importância 

imensurável para aqueles que sofrem com as perdas ocasionadas pela COVID -19, solidificando 

e eternizando lembranças das quais os próprios enlutados têm a oportunidade de criar e 

protagonizar. 

Após estabelecer um corpo teórico para fundamentar o fenômeno do luto, percorrendo 

caminhos trilhados por variadas perspectivas e teorias, no capítulo seguinte, aponto os objetivos 

que nortearam este estudo. 
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5  OBJETIVOS 

 

5.1  Objetivo geral 

 

Esta demanda universitária em sentido estreito – Mestrado -  tem como objetivo geral 

compreender a vivência do luto de adultos cujo pai e/ou mãe morreu em decorrência da COVID 

- 19. 

 

5.2  Objetivos específicos 

 

• Analisar a qualidade do vínculo estabelecido entre o ente perdido e o enlutado, 

assim como sua influência no luto no contexto da pandemia COVID-19.  

• Compreender e discutir, considerando fatores de risco e de proteção, a 

possibilidade de complicação no processo de luto dos colaboradores. 

• Descrever as mudanças ocorrentes na vida dos enlutados após a morte do seu 

ente querido, assim como as possibilidades de ressignificação da perda. 

• Examinar a percepção dos enlutados em relação ao choque produzido pelo tipo 

de morte no seu processo de luto – as circunstâncias da morte pela COVID – 19. 

• Explorar a percepção dos enlutados sobre suas as estratégias de enfrentamento 

no campo emocional, comportamental e espiritual no luto pela perda por COVID-19. 

• Descrever a percepção subjetiva do enlutado acerca da necessidade de recorrer 

à ajuda profissional para lidar com os lutos desencadeados pela pandemia da COVID – 19. 
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6  Método 

 
Esta pesquisa consistiu em um estudo exploratório e descritivo baseado na perspectiva 

de Turato (2005). Foram realizadas entrevistas abertas com os colaboradores, conforme a 

proposta reflexiva de Szymanski (2002). Os participantes compuseram uma amostra intencional 

de cinco adultos que sofreram a perda de seus pais pela COVID – 19. O “enquadre” da pesquisa 

qualitativa foi eleito por favorecer a proposição de perguntas abertas, que possibilitaram 

explorar a construção de sentidos, significados e afetos que prevaleceram na vivência do luto.  

A pesquisa teve como foco não os fatos em si, mas os sentidos destes para os sujeitos. 

Na demanda de teor qualitativo, o interesse do pesquisador dirige-se à busca do significado de 

fenômenos, manifestações, ocorrências, ideias e sentimentos que moldam a vida das pessoas, e 

que têm, portanto, papel organizador (TURATO, 2005). De efeito, as respostas ao problema da 

pesquisa foram fornecidas pelos próprios enlutados, ao atribuírem sentido às suas vivências.  

A demanda científica de cariz qualitativo abrange tendências teóricas, práticas diversas 

e pressupostos filosóficos distintos, exigindo, portanto, rigorosa fundamentação (PENNA, 

2014). Nessa perspectiva, procurei, na investigação sob relatório, estabelecer uma metodologia 

coerente com o referencial teórico proposto - a Psicologia Analítica Junguiana - tendo sido 

eleito o Processamento Simbólico - Arquetípico de Eloisa Penna. A autora alinha sua proposta 

metodológica com a pesquisa qualitativa, arrimada no entendimento de que o conhecimento 

resulta de procedimentos dinâmicos que fluem dialeticamente, e que os fenômenos psíquicos 

surgem em relação a um contexto social, com um determinado valor para o individual, bem 

como para o coletivo. 

Esse método propõe, em sua primeira etapa de execução, a análise dos fenômenos 

psíquicos mediante sua função simbólica. Nesta busca, considero o fenômeno do luto como 

disparador da vivência simbólica a qual pretendo apreender. Consoante alcança Penna (2014, 

p.68), “[...] o inconsciente está na base ontológica do paradigma junguiano, e é determinante na 

epistemologia e condicionante do método de investigação da psique”. Esta afirmação vale tanto 

para o inconsciente do entrevistado como para o do pesquisador, haja vista que a dialética 

concernente à interação psíquica interpessoal no procedimento da entrevista também é a base 

para que haja uma transformação da personalidade de ambos. Penna (2014) acrescenta, por sua 

vez, o argumento de que “[...] o método de investigação da psique proposto por Jung 

compreende característica do pensamento dialético, fenomenológico, hermenêutico, 

associativo, analógico e imagético” (P.78). 
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Em sua obra A prática da psicoterapia (1971/1998), Jung discorre a respeito da arte da 

conversação dos antigos filósofos, denominada dialética, que assumiu significado de método 

como interação de dois sistemas psíquicos. Esse método inclui a produção de novas sínteses, 

implicando uma “[...] renúncia de teorias e práticas terapêuticas anteriores em favor da atitude 

menos preconcebida possível”. (IDEM, p. 5). O método dialético na prática da clínica envolve 

tratar os símbolos mediante uma contemplação a respeito dos significados que estão sendo 

produzidos em terapia. Os símbolos têm a funcionalidade de auxiliar e apontar caminhos na 

vivência pessoal do sujeito que atravessa crises do ciclo de vida, e seus sentidos são 

inesgotáveis: eles provocam associações que remetem a conteúdos inconscientes e, enquanto 

não forem reduzidos a uma só significação – tornando-se um signo - continuam atuando como 

função transcendente10 e prenhe de significados.  

Na Psicologia Analítica, a imagem que propulsiona o pensamento imagético se 

configura como “[...] a linguagem básica da psique, criativa e autogeradora em si mesma” 

(SANT'ANNA, 2005, p.19), representando um concentrado da psique como um todo. O fluxo 

de imagens, conforme o autor, é o que gera o fenômeno psíquico, fluxo este que movimenta um 

processo energético, então propulsionando a elaboração das vivências dolorosas como as 

perdas. Esse trabalho requer lentidão, paciência e pausas no tempo cronológico, assim como a 

reconfiguração do tempo interior para refazer a alma, que exigirá um voltar-se para si em 

detrimento da retomada ligeira da vida exterior. 

O método redutivo - causal –expressão a que Jung recorre para denominar a técnica 

psicanalítica freudiana, no sentido de que resgata a biografia do indivíduo com o objetivo de 

acessar o inconsciente pessoal, a fim de buscar as causas dos traumas e do sofrimento psíquico 

– em adição ao método amplificativo, constituem os dois percursos metodológicos que 

conduzem o sujeito à individuação na clínica junguiana. O método amplificativo ou construtivo 

consiste em estabelecer paralelos com mitos, história comparada das religiões, cultura popular 

e imagens alquímicas, buscando aproximar-se, mediante essas analogias, dos sentidos que o 

fenômeno pesquisado pretende exprimir (JUNG, 1971/2000). Pieri (2002, p.32) acrescenta que 

“[...] a amplificação representa um instrumento da prática terapêutica dirigida à moção e 

clarificação dos afetos”, e que este procedimento remete à abundância de sentidos contidos no 

símbolo. 

 
10 É chamada função transcendente porque torna possível, organicamente, a passagem de uma atitude 

para outra, sem perda do inconsciente (JUNG, 1971/2000, §145).   
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 Na vivência do luto, constela-se a imagem arquetípica da morte em vida (o sujeito 

depara a inevitabilidade e a irreversibilidade da perda, vivenciando - simultaneamente e por 

período indeterminado - raiva, culpa, torpor, depressão (BOWLBY, 1990; WORDEN, 2013; 

KÜBLER-ROSS, 1981, KAST, 1993). Os arquétipos, na qualidade de estruturas constituintes 

do inconsciente coletivo, manifestam-se por intermédio de suas imagens - sendo este o 

fenômeno que chega à consciência - representando aquilo que há de comum na vivência de 

perdas, em povos de culturas diversificadas e em distintos momentos históricos.  Com amparo 

nesse entendimento, as entrevistas, como recortes do fenômeno abrangente estudado, indicaram 

possibilidades de compreensão do luto, tanto no âmbito coletivo como na contextura 

individual.  

 

6.1  Colaboradores 

 

Decidi adotar como critério de inclusão da amostra da pesquisa apenas os filhos cujo 

pai e/ou mãe morreu em decorrência da COVID -19, e estabeleci diversidade com relação ao 

gênero e à idade dos enlutados. Foi considerado, também, o fato de que todos estivessem em 

atendimento psicológico na ocasião da entrevista.  

Estipulei como critério de exclusão pessoas com idade inferior a 18 anos, em virtude 

das implicações legais e éticas para a pesquisa com essa população, assim como componentes 

familiares que exprimam incapacidade cognitiva ou estado de consciência prejudicado, em 

consequência das restrições de comunicação impostas por tais situações. Foram excluídos, 

também, sujeitos cujo diagnóstico da COVID – 19 como causa de morte foi impreciso.  

O convite aos colaboradores se deu por via de projetos voluntários de suporte a 

enlutados pela COVID -19 e das redes sociais. As entrevistas foram realizadas remotamente, 

haja vista as recomendações do distanciamento social. No contato inicial com os participantes, 

expliquei os objetivos da pesquisa e enviei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Informei àqueles que se disponibilizaram a participar como seriam as entrevistas, e expliquei 

sua finalidade, cabendo a eles concordar ou não em colaborar. Mediante a assinatura do Termo, 

foi agendado um horário para a entrevista, conforme minha disponibilidade e a do participante. 

O número de colaboradores - cinco participantes -  foi definido conforme o tempo 

disponível para a coleta e transcrição das entrevistas. Segui o que foi preestabelecido no 

cronograma, considerando que foi necessário alcançar um grau de profundidade nessas 

entrevistas, de maneira a possibilitar a exploração de todos os objetivos específicos da demanda 

ora sob relato. 
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6.2 Sobre as entrevistas 

 

A fim de apreender a vivência de luto dos colaboradores, optei por entrevistas abertas, 

pois, segundo Penna (2014), é um dos recursos para utilização em pesquisas qualitativas para 

captar material consciente e inconsciente. A consciência do investigador é o instrumento 

primordial de apreensão do objeto de pesquisa, e a observação um valioso procedimento 

utilizado para a compreensão de expressões de cunho afetivo, tais como choro, hesitações, 

tempo de latência para as respostas, dentre outros (ARRAIS, 2018). 

Foi elaborado um roteiro para as entrevistas abertas compostas por perguntas que tinham 

como objetivo aprofundar alguns temas. Foram realizadas individualmente, com perguntas que 

possibilitaram o surgimento do material simbólico, facilitando minha aproximação com o 

fenômeno do luto expresso em sua singularidade. A intenção era de que as entrevistas 

estimulassem o surgimento e a elaboração das imagens psíquicas relativas ao luto vivenciado 

pelos colaboradores. A ordem das perguntas foi alterada conforme sua pertinência no decorrer 

da entrevista, e algumas foram suprimidas, caso já tivessem sido respondidas no decorrer do 

encontro. Foi adicionada uma pergunta que buscou rastrear lembranças sobre sonhos marcantes 

que o entrevistado tenha tido no período que precedeu ou que sucedeu a morte dos genitores, 

tendo em vista que o material onírico como projetivo manifesta distintos momentos do luto do 

entrevistado, inclusive o auxiliando em sua elaboração mediante as imagens oníricas que 

provocam reações afetivas (KAST, 1993).  

As entrevistas realizadas, conforme indicado anteriormente neste capítulo, seguiram o 

modelo compreensivo e reflexivo baseado na proposta de Szymanski. (2002). Essa autora 

enfatiza que, nessa técnica, os significados são criados também por meio da interação 

pesquisador – participante, suscitando aspectos sobre os quais, muitas vezes, o colaborador 

nunca pensou, o que proporciona o movimento reflexivo gerado pela narrativa. A entrevista 

aberta, por sua vez, combina perguntas inseridas em um roteiro apropriado à apreensão do 

fenômeno, atinando para o seguimento aos requisitos éticos destacados em seguida neste 

projeto.  

As entrevistas foram realizadas remotamente, e foi enviado antecipadamente por e-mail 

ou WhatsApp o link do software Google Hangouts Meet. As videoconferências aconteceram em 

um cômodo com porta fechada e utilização de fones de ouvido, assegurando o sigilo. Os 

atendimentos psicológicos remotos foram considerados preferenciais em relação aos 

presenciais, no contexto da pandemia COVID-19, a fim de evitar o alastramento do coronavírus 
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(CFP, 2020). Além de oferecer uma melhor segurança no sentido de evitar o contágio, outros 

pontos positivos dessa modalidade é a conexão entre pesquisador e colaborador que estejam em 

cidades diferentes, evitando deslocamentos e oferecendo melhor flexibilidade para ambas as 

partes em termos de horários.  

No contexto atual, em que a utilização de máscaras é obrigatória, observar as expressões 

faciais por meio de vídeo também é um ponto positivo em relação às entrevistas presenciais, 

pois, assim visualizei os afetos manifestados pelos colaboradores. O software Google Meet, por 

sua vez, possibilita a gravação não apenas do áudio, mas também da imagem, o que me auxiliou 

na análise das entrevistas. Como pontos negativos da pesquisa realizada remotamente, destaco 

falhas de conexão da internet, que porventura acontecem e que são interferentes no curso da 

entrevista; dificuldades no acesso à tecnologia e privacidade em casa. Em minha experiência 

como pesquisadora no contexto da pandemia COVID-19, no entanto, essas situações não 

interferiram de modo relevante.  

Após a fase inicial da entrevista, na qual me apresentei e retomei os objetivos da 

pesquisa – já introduzidos ao participante no convite para participar e mediante o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – estabeleceu-se uma relação de confiança. Desde então, 

procurei dar prosseguimento com uma questão desencadeadora previamente formulada, “[...] e 

que ao mesmo tempo seja ampla o suficiente para que ele escolha por onde quer começar 

objetivando trazer à tona um primeiro arranjo narrativo sobre o tema”. (SZYMANSKI, 2002, 

p. 203). A autora evidencia que “[...] é importante deixar o entrevistado discorrer livremente, 

ainda que ele se afaste do tema proposto” (p. 205), cabendo ao pesquisador identificar as 

diversas facetas que circundam o fenômeno que ali se expressa. 

Para se realizar a entrevista compreensiva, faz-se fundamental distinguir a atitude 

compreensiva do pesquisador de uma ação interpretativa. O pensamento de Eloisa Penna, a meu 

ver, aproxima-se da concepção de Szymanski (2002), ao afirmar que “[...] o caminho para a 

compreensão dos símbolos, portanto, passa mais pela habilidade do ego de traduzir, ler e 

assimilar os elementos inconscientes do símbolo do que de fazer uma interpretação”. (PENNA, 

2014, p.99). Elas adotam termos diferentes, que se referem à sua abordagem teórica, porém é 

possível estabelecer esse paralelo entre seus métodos no tocante à atitude do pesquisador na 

coleta de dados. A compreensão tem caráter descritivo e de síntese da informação recebida, 

distanciando-se de interpretações que se assentam em inferências que tentam “adivinhar” o que 

o interlocutor está sentindo. A atitude compreensiva ocupa-se mais em descrever a impressão 



 

59 
 

que os estados emocionais e os índices não verbais provocam no pesquisador (SZYMANSKI, 

2002). 

Ao tratar da observação como recurso de captação de dados, é pertinente considerar a 

equação pessoal do pesquisador. Jung (1971/1991) utiliza o termo para relatar o influxo que a 

subjetividade do pesquisador tem sobre o objeto apreendido, considerando a interferência de 

seu inconsciente, que perceberá os fenômenos de maneira diferente de outro observador que 

capta o mesmo objeto. Nesse sentido, diz-se que não há um conhecimento único e padrão sobre 

cada fenômeno, tal como defendido pelo método das Ciências Naturais. Cada indivíduo, 

portanto, apreenderá a realidade objetal de uma forma, pois ela é modificada pela psicologia do 

observador. Na obra Tipos Psicológicos, Jung destaca:  

 

Reconhecer e levar em consideração o condicionamento subjetivo dos conhecimentos 

em geral, e dos conhecimentos psicológicos em particular, é a condição essencial da 

valorização científica e correta de uma psique diferente da do sujeito que observa. 

Esta condição só será satisfeita quando o observador estiver suficientemente 

informado sobre a extensão e a natureza de sua própria personalidade. (1971/1991, p. 

25).   

 

Papadopoulus (2002) Apud Penna (2014) compreende como objeto de pesquisa a 

realidade externa ao mundo subjetivo do pesquisador, na qual o outro que está sendo pesquisado 

é algo ou alguém (objeto do conhecimento) diferente do sujeito que pesquisa. O pesquisador, 

embora seja aquele que produz ciência, “[...] não possui, a princípio, o controle egoico da 

situação, uma vez que o inconsciente - pessoal e coletivo – participa e interfere constantemente 

no processo de captação e processamento do símbolo” (PENNA, 2014, p.93).  O paradigma 

junguiano entende o ato de pesquisar, segundo a autora, como uma interação de opostos 

complementares - pesquisador e pesquisado – que se influenciam e se transformam em um 

movimento dialético.  

Na disciplina Seminário Teórico Metodológico em Psicologia, oferecida no curso de 

pós-graduação da UFPR, que tive a oportunidade de cursar remotamente, estudei os dois 

primeiros capítulos do livro de Romaninshyn (2013): O Pesquisador Ferido: Pesquisar com a 

alma em mente (traduzi)11. A avaliação final da disciplina foi um questionário autorreflexivo, 

de forma a auxiliar os estudantes da disciplina a compreenderem como o inconsciente e os 

complexos dos pesquisadores estão implicados com as pesquisas: seja no fenômeno que os 

investigadores buscam, seja com o ato de conhecimento a respeito dele.   

 
11 Romaninshyn, R. The Wounded Researcher: Research with soul in mind. Ed: Spring Journal, 2013. 



 

60 
 

O autor acentua que o inconsciente do psicólogo pesquisador deve ser levado a sério 

nesse ato, e que, em sua atitude de pesquisar, ele desce ao submundo e imerge em seus 

complexos, tendo então de retornar desse mergulho, deixando para trás seu trabalho não 

finalizado. Os assuntos inacabados podem ser feridas em sua vida, um legado geracional dentro 

do complexo da família e/ou uma questão histórico-cultural, social ou coletiva que impõe ou 

procura a sua pessoa como um porta-voz dela.” (informação obtida em questionário avaliativo 

da disciplina, disponibilizado por Google Docs). Pesquisar “com a alma em mente” é seguir 

uma vocação, receber o chamado para o trabalho. É também um trabalho de enlutar, pois o ego 

deve ser deixado de lado em nome de uma necessidade de transformação e individuação do 

pesquisador.  

Nesse sentido, a equação pessoal do pesquisador não deve ser considerada um ponto 

negativo em uma pesquisa que adota o referencial e método junguiano de compreensão, coleta 

e processamento de dados, mas se insere como um ponto nodal, que possibilita se compreender 

como se está implicado, na pessoalidade, com fenômenos que são também arquetípicos e por 

isso compartilhados por todos. Penna (2014, p.158) acrescenta que “[...] não se trata de eliminar 

as interferências inconscientes do pesquisador, mas de lidar com essa realidade e atentar para 

sua atuação, de forma a reduzir os efeitos sombrios sobre o conhecimento”.  

 

6.3  Análise dos dados 

 

Mediante a aceitação, pelos sujeitos, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

as entrevistas foram gravadas e transcritas para melhor análise, juntamente aos dados 

observacionais coletados empiricamente - tais como: linguagem não verbal, período de latência 

entre perguntas e respostas, hesitações, respostas muito rápidas – o que possibilitou uma 

apreensão global da psicodinâmica dos sujeitos pesquisados. A gravação por meio de áudio e 

vídeo facilitou a análise desses elementos, pois possibilitou que eu assistisse às entrevistas 

quantas vezes fosse pertinente, pausando e retomando momentos importantes. Os dados 

colhidos foram analisados conforme a proposta da metodologia qualitativa de Turato (2005), 

também visando à observação e à valorização de elementos vivenciais na consideração do 

fenômeno estudado.  

A segunda etapa de execução do método de Penna (2014) é o processamento simbólico 

- arquetípico para a análise dos dados. Esse modo de análise não está predeterminado, devendo, 
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pois, ser delineado à extensão da etapa de coleta, estabelecendo-se à medida que este material 

está sendo organizado.  

A proposta desse método de análise de dados é o estabelecimento de categorias de 

análise, caracterizadas por unidades de significado, organizadas por eixos temáticos. Esse 

procedimento envolve “a técnica circum-ambulatória, que consiste em circular em torno do 

material, procurando e se deixando surpreender pelo material arquetípico coletado” (PENNA, 

2014, p.172). A circum-ambulação inclui releituras analíticas e críticas, pensamento analógico 

e associativo, anotações em formato de listas, tabelas ou esquemas, à medida que os núcleos 

temáticos forem surgindo e possibilitando o prosseguimento para o mapeamento dos elementos 

em torno dos núcleos de significado (PENNA, 2014). O processamento simbólico arquetípico 

busca, então, estabelecer uma rede de associações em torno desses núcleos manifestos no 

fenômeno que está sendo pesquisado, seguida de uma síntese compreensiva.  

 

6.4  Aspectos Éticos 

 

Os colaboradores tiveram garantia de privacidade em toda a sua participação, e o sigilo 

de sua identidade foi preservado em toda e qualquer situação. As entrevistas foram realizadas, 

prezando-se o respeito ao enlutado, sem qualquer intenção de provocar-lhes algum dano 

emocional e sem realização de técnicas invasivas ao corpo. Reconheço que as perguntas são 

passíveis de suscitar lembranças dolorosas. Desta sorte, então, foi exposto aos colaboradores o 

fato de que eles estariam livres para desistir de sua participação a qualquer momento, 

ressaltando a compreensão sobre uma possível vulnerabilidade emocional dos enlutados e seu 

grau de sofrimento emocional. 

Nesse sentido, eles foram informados previamente sobre os riscos que a participação na 

pesquisa seria capaz de desencadear. Destaco, também, a importância de os colaboradores já 

estarem sendo acompanhados clinicamente por psicólogos, o que os situou em uma condição 

melhor de suporte nesta difícil situação que estão vivenciando, tendo sido este um dos critérios 

de inclusão para participar da demanda. 

Os depoimentos foram transcritos conforme a fala original dos depoentes, com seus 

nomes modificados, tendo em vista garantir a confidencialidade. Os colaboradores foram 

informados sobre a publicação de seus depoimentos, o que me permite também sua utilização 

em encontros científicos, pesquisas, publicação de artigos/periódicos ou livros que visem a 

contribuir cientificamente com a temática do luto. Importante é ressaltar que nenhum 
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colaborador possuía vínculo prévio comigo, seja profissional ou não, haja vista as implicações 

que esse vínculo teria para a pesquisa. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado no anexo B, foi 

enviado por e-mail antes de cada entrevista e, após assinado e enviado de volta, foram 

agendadas as entrevistas com cada enlutado. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Psicologia da USP, em 30 de novembro de 2020, por meio do parecer 

4.429.170, apresentado no anexo A. 

Em seguida, são mostradas as análises compreensivas das cinco entrevistas realizadas 

nesta pesquisa, que se sucedem em ordem cronológica de realização. Por meio da técnica da 

circum-ambulação, isto é, lendo e relendo trechos das entrevistas, destacando e anotando 

segmentos importantes e correlacionados, foram extraídas categorias sobre as quais foram 

desenvolvidas as análises. Os temas cujos títulos estão entre aspas se referem às falas dos 

próprios entrevistados, consistindo em vinhetas que foram utilizadas a fim de representar com 

fidelidade os afetos vivenciados pelos colaboradores. 
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7 COMPREENSÃO DAS ENTREVISTAS  

 

7.1  Cláudio 

 

Sobre o colaborador 

 

Realizei duas entrevistas com Cláudio, cujo pai faleceu em decorrência da COVID -19, 

sendo o primeiro colaborador que entrevistei. Nosso contato inicial se deu por intermédio do 

Projeto Acolher, que iniciou atendimentos psicológicos voluntários a pessoas enlutadas pela 

COVID – 19 em 2020. No início da entrevista, ele afirmou que quem passou pelo atendimento 

no projeto foi sua mãe, pois ele já fazia psicoterapia desde 2012. O pai de Cláudio faleceu no 

início da pandemia. Segundo o entrevistado relata, ele rejeitava a obrigatoriedade do 

seguimento das normas de biossegurança, o que entrevê uma possível relação que o entrevistado 

observa entre este fato e sua morte, resultando numa difícil elaboração dessa perda. Ele 

acrescenta que a relação com sua mãe sempre foi muito difícil, e que seu pai tinha a habilidade 

de mediar os conflitos entre eles e apaziguar os ânimos. Sua morte, então, o situa nesse difícil 

lugar de ressignificar também a relação com sua mãe. Cláudio é o mais novo entre três irmãos 

– 30 anos - e declarou que, por ser o único que não tem filhos, sempre era o mais requisitado 

pelos pais para auxílios diversos. Ele afirmou, também, em um momento da entrevista, que 

estava um pouco ansioso antes de iniciarmos, pois não sabia o que eu iria perguntar e quais as 

repercussões que essas perguntas teriam para ele.  

A princípio, foi marcado apenas um encontro, porém, após transcrever e analisar a 

entrevista, senti falta de realizar perguntas a respeito das despedidas que o enlutado e sua família 

realizaram com o falecido: se foram realizadas videoconferências no hospital, como foi o 

funeral e como essas experiências influenciaram no luto do colaborador. O 1º encontro teve 

duração de 1h e 15min, e o 2o encontro foi de 15 minutos. Os encontros foram realizados por 

videoconferência, pelo software Google Hangouts Meet, no dia 08 de fevereiro e no dia 08 de 

março de 2021, respectivamente.  

Foram identificados cinco temas nas entrevistas concedidas por Cláudio: 1) “Toda essa 

questão da pandemia aqui no Brasil é uma coisa que me deixa com muita raiva”; 2) “Não dá 

para tratar como uma morte singular”; 3) “Quanto tempo um luto dura?”; 4) “Aprendi que meu 

pai ofereceu o que ele podia dar”; 5) “Os três em frangalhos, mas tentando se abraçar”.  
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1 “Toda essa questão da pandemia aqui no Brasil é uma coisa que me deixa com muita 

raiva.” 

 

A raiva é um sentimento que se destaca no luto de Cláudio. O colaborador relata que ela 

está direcionada ao macrossistema, que endossa medidas anti isolamento social e tem 

responsabilidade na elevada taxa de contágio pelo vírus e, por consequência, em um grande 

número de mortes. 

 

Não só em questão de choro e de sensibilizar, mas acho que também com raiva. 

Com raiva também [...] Eu sei que, desde coisas muito pequenas, né? Agora 

falando assim também, de toda essa questão mais macro, da pandemia aqui no 

Brasil, é uma coisa que me deixa com raiva. 

 

Em outro momento da entrevista:  

 

Por um vírus, que sabe como é a forma de contágio, que sabe como fazer para 

evitar, e mesmo assim as vidas tão tomadas para essas medidas, para as medidas 

de proteção não serem cumpridas. Eu tinha um professor que falava assim: 

‘como que as pessoas se (desgastam) tanto para deixar as coisas como elas 

estão?’ Então acho que nesse caso é pior, assim, como estão se mobilizando 

para que deixe a coisa pior do que elas estão. “ [...] tem uma perversidade aí. 

Deve ter... alguma meia dúzia de pessoas ganhando muito dinheiro com isso... 

 

A falta de compreensão das pessoas para com as medidas de biossegurança dispara 

também essa raiva. O fato de o pai ter duvidado das normas preventivas, ter se infectado e 

falecer de COVID-19 é capaz de ter suspendido a raiva dirigida a ele, pois ele foi vítima da 

própria negação.  

Ver amigos saindo a lazer – e ser convidado por eles - também constela sua raiva. Essas 

circunstâncias o relembram da causa da morte do seu pai, o que soa como desrespeito ao seu 

luto:  

 

Ver gente saindo a bel-prazer, assim... como atividade de lazer, eu comecei a 

ficar muito irritado também. Alguns amigos que vinham me contar: “ah, saí, fui 

conhecer uma pessoa, não sei quê.” Teve uma hora que eu falei: por favor, me 
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respeita. Perdi meu pai, porque ele saiu, porque ele não respeitou. Então por 

favor, se quer fazer essas coisas não conta para mim. 

 

A pandemia e seu isolamento imposto resultou, então, na vivência de um luto 

diferenciado. Em diversos momentos, Cláudio trouxe na entrevista alguns aspectos que ilustram 

a singularidade do processo de luto vivenciado na pandemia. Dar seguimento às medidas do 

distanciamento social causa preocupações ao enlutado, que teme não ser chamado mais pelos 

amigos em razão das constantes recusas em encontrá-los.  

O entrevistado afirma que, esse ano, tem sentido mais a necessidade de ver pessoas 

queridas, pois até então só saía de casa para trabalhar e se relacionar com a família. Nesse 

sentido, o afastamento dos relacionamentos sociais pode representar prejuízos para o trabalho 

de luto, pois torna a retomada da vida após a morte da pessoa querida mais lenta e dificulta o 

compartilhamento de pensamentos e sentimentos relacionados à perda.  

 

2 “Não dá para tratar como uma morte singular.” 

 

Quando indagado sobre as circunstâncias da morte do seu pai, e qual o impacto dessas 

circunstâncias no que ele está sentindo agora, no seu luto, Cláudio respondeu: 

 

Com certeza. É...não dá para tratar, acho que como uma morte singular, 

assim...falam de acho que 200 mil mortos, não sei como está o número agora. 

Ele faz parte disso. ((silêncio)). Eu não tinha...é, não estava com tanto contato 

com ele quando começou, assim no mês de março, mas minha mãe falava que 

ele não usava máscara, saía como se fosse um dia normal e não dava também 

para ignorar que ele era um acompanhador do presidente também. Não dá para 

ignorar tudo como um fenômeno político também. Eu acho que na morte de uma 

doença que poderia...não sei se evitada assim, mas, se ele tomasse cuidado para 

evitar um quadro mais grave, acho que pensando em todos os esforços que 

fizeram para não se ter esses cuidados. É o que gera acho que mais dor, mais 

raiva, toda essa situação, e ainda não acabou. 

 

Cláudio compreende que o fato de seu pai não ter seguido as normas de biossegurança 

e por ter duvidado delas, ao justificar que ele era um seguidor do Presidente, está relacionado à 
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raiva que ele sente em seu processo de luto. Fica a dúvida, para ele, de que a gravidade da 

doença e sua morte poderiam ter sido evitadas se o pai não pensasse dessa maneira. 

A morte defronta as pessoas com o vazio e o silêncio da ausência de respostas que a 

justifiquem, e o caminho que a raiva parece tentar conduzir seria de escapar desse umbral, ao 

buscar-se culpados para o evento trágico. Esse movimento psíquico caracteriza a simbolização: 

a psique do enlutado busca significados, respostas para o que vem atravessando no luto.  

Neste momento do processo de luto de Cláudio, especialmente quando se considera a 

grave crise sanitária que a pandemia ocasiona e a desassistência das autoridades políticas, 

desenha-se um contexto que parece justificar possíveis causas para a morte de seu pai: o 

Presidente do País endossa negacionismo e notícias falsas, e seu pai já era um seguidor seu.  

 Muitos significados se acomodam por um período até não se sustentarem mais como 

respostas para a morte, demandando a reconstituição de outros mais adequados. No luto de 

Cláudio, observa-se que a formação desse significado relativo às circunstâncias da morte pela 

COVID -19, no contexto político brasileiro, está relacionada também à manifestação da raiva 

no luto. Fica a reflexão sobre se esse significado estabelecido por Cláudio - para tentar 

compreender por que a morte ocorreu, e que prevalece durante a pandemia - continuará no 

futuro.  

 

3 Quanto tempo um luto dura?  

 

Em alguns momentos da entrevista, Cláudio parece não se permitir mergulhar na 

introspecção e sentir a tristeza que o luto traz. Ele manifesta dúvidas sobre quanto tempo um 

luto deve durar, e se questiona se não está sendo fraco por ainda sentir a tristeza: 

 

[...] e não sei, uma coisa que me preocupa também...eu não sei quanto tempo 

um luto dura, não sei qual o tempo socialmente aceito para um luto durar. Tem 

uns dias assim que eu...não sei...bate assim... estou lavando louça e lembro de 

coisas do meu pai, e vem uma tristeza assim, uma vontade de deixar tudo de 

canto e pegar uma coberta e ficar lá, debaixo da coberta. 

P: Você faz isso, quando bate essa vontade?  

C: Não. Continuo fazendo o que eu estou fazendo, cai uma lágrima ou outra e 

continuo fazendo o que eu estou fazendo. [...] Mas me preocupa assim de ah...de 

(suspiro) até onde eu ficar falando do meu pai não é um sinônimo de fraqueza, 
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de eu estar colocando a culpa nisso de tudo. Como se tivesse um prazo para ter 

luto. Ah, teve seis meses, a partir de seis meses não é mais luto. 

 

Desde a análise desses trechos, observei que na vivência do luto o colaborador ostenta 

dúvidas com relação ao que sente, questionando-se sobre se a tristeza que sente seria ainda com 

relação à perda, e um temor de que esse sentimento seja interpretado como um sinal de fraqueza.  

A evitação da tristeza pode indicar um enfrentamento excessivo focado na restauração, 

com prejuízo das vivências e elaborações dirigidas à perda. O risco de concentrar-se em 

demasia no trabalho produz esgotamento e danos à saúde mental e física. O fato de Cláudio ser 

psicólogo dá ensejo a uma cobrança a mais para suportar ou encobrir seu luto, haja vista haver 

uma concepção coletiva de que pessoas que exercem esse ofício possuem mais recursos 

psíquicos para enfrentar situações difíceis.  

 

4 “Aprendi que meu pai ofereceu o que ele podia dar”. 

 

Durante a entrevista, procurei explorar com o colaborador como era sua relação com 

seu pai, e se achava que a qualidade dessa relação estaria relacionada com o que vive no seu 

processo de luto. O entrevistado relatou que, de modo geral, a relação era tranquila, contudo, 

identifica haver muitos ‘não – ditos’, tanto no que se refere a ele quanto ao seu pai. Pontuou, 

também, divergências políticas, e que o pai vinha compartilhando notícias falsas, porém 

Cláudio não relatou se essas divergências eram discutidas abertamente entre eles.  

 

Era uma relação tranquila. Mas acho que a gente estava num ponto assim que 

(?) dos dois [...]. Coisas incomodavam, coisas nele me incomodavam muito e eu 

não sei se as coisas que eu sou, que eu fazia, incomodava nele. A gente não 

brigava muito geralmente, ele sempre foi o ponto meio que de alicerce entre os 

filhos e a minha mãe. Acho que... tanto eu quanto meu irmão, a gente teve uma 

relação mais tumultuada com a minha mãe, e ele sempre foi o ponto que a gente 

procurava para tentar acalmar um pouco as relações da casa. 

 

Referir-se ao pai falecido como apaziguador, responsável por solucionar os conflitos 

entre ele, os irmãos e a mãe, aponta para a relação com os familiares que precisará ser 

rearranjada, haja vista a morte daquele que exercia esse papel. Cláudio relatou, logo no início 
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da entrevista, ao ser questionado sobre as mudanças que ocorreram em sua vida após a morte 

do pai, que a principal mudança foi estar mais presente na casa da mãe, afirmando que ela o 

convida com maior frequência do que os irmãos. Não relatou especificamente, todavia, nenhum 

conflito que aconteceu com a mãe após o falecimento do pai. 

O colaborador, ao se referir à sua relação com o pai, utiliza a metáfora da caixa-preta. 

Não saber o que ele pensava, o que o incomodava, o que ele sentia, constela a imagem de que 

ele estava presente – mostrava-se preocupado em saber como ele e os irmãos estavam – mas de 

uma maneira um tanto distante.  

Cláudio relata também que, após ele e os irmãos terem alcançado independência e terem 

saído de casa, parece que o pai ficou um pouco “sem papel”, mas que, como ele “não era de 

conversar”, imagina que isso deva ter sido bem difícil.    A distância é um refúgio para não ter 

que lidar com as divergências, no sentido de que eles tratam entre si apenas no que for essencial 

para uma boa convivência. Conversar sobre as divergências políticas, decerto, suscitaria afetos 

danosos à relação.  

 

Era uma pessoa meio preocupada com a gente. Perguntava um pouco como a 

gente estava, o que que a gente tinha feito, como é que estava nosso trabalho... 

era assim quando eu estava lá, ele não era uma pessoa assim, é... muito social. 

Ficava lá no sofá, vendo a TV dele, vendo (aquilo) que quer ver, e vez ou outra 

participava assim, de alguma interação. Seja comigo seja quando a casa está 

mais cheia. 

P: Parecia que ele era meio distante né? Se mostrava interessado pela vida de 

vocês, mas... em outros momentos também bem distante. 

E: Sempre na borda da piscina, sabe? Sempre batendo a perna na borda da 

piscina. Não era uma pessoa assim... muito interessada. 

 

A metáfora da caixa-preta, por sua vez, aponta para a possibilidade de estabelecer pontes 

entre os conteúdos inconscientes e conscientes, ativando a função simbólica e imaginativa que 

conduz a aproximações com o inconsciente do colaborador e amplia sua consciência a respeito 

de sua personalidade. O inconsciente é inesgotável, portanto, sempre haverá material 

psicológico em oposição aos conteúdos da consciência, que serão complementados e 

compensados. Essa confrontação entre os opostos consiste na individuação observada, nesse 

caso, no fenômeno da perda. Abrir a caixa preta, desvelando seus conteúdos ao expressar o que 
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pensa e o que sente a respeito do pai é, então, uma via régia para a individuação no processo de 

luto.  

De semelhante modo, o trabalho com as imagens à luz da Psicologia junguiana pode 

aproveitar a metáfora da “borda da piscina”: encorajar o colaborador a imaginar, ao questioná-

lo: “você já convidou seu pai para mergulhar na piscina? Você acha que ele aceitaria? Como 

seria se ele tivesse mergulhado, como você se sentiria?” Dessa maneira, é possível ampliar as 

elaborações voltadas à perda no processo de luto, processo este que parece estar muito focado 

na restauração, pois o colaborador se refere em diversos momentos da entrevista sobre o 

excesso de trabalho no ano de 2020. O trabalho constitui uma maneira de escapar do sofrimento, 

oferecendo a sensação de que a vida continua ou, como mencionado acima, a não validação de 

seu luto implica uma cobrança para retomar a vida, tendo como referência apenas o tempo 

cronológico, e não o tempo interno. 

Seu relacionamento com o pai já vinha sendo explorado em terapia há alguns anos, o 

que levou o colaborador a estabelecer um significado a respeito de seu jeito de ser e estar no 

mundo. Esse significado permanece conforme o que ele relata na entrevista, o que aponta para 

possibilidades de organização dos afetos concernentes à perda e evita complicações no luto.  

 

É que depois de muita terapia, assim, de falar sobre isso, assim... Aprendi que 

meu pai ofereceu o que ele podia dar. Então por muito tempo eu olhava assim 

outras relações de pais e filhos que eu fui vendo ao longo da minha vida e olhava 

assim: nossa, por que meu pai não é assim? E depois com o tempo eu fui 

entendendo assim... que era o que ele podia oferecer naquela ah...nesse 

momento.  

 

O fato de já ter trabalhado sua relação com o pai em terapia, certamente, o ajuda a lidar 

com a perda do genitor que gostaria de ter tido, possibilitando olhar para esta relação de maneira 

menos idealizada. O luto, no entanto, é um momento regressivo, que impulsiona à revista da 

relação com o falecido, na qual antigos conflitos podem emergir para serem reelaborados. 

Assim, é importante que Cláudio manifeste os afetos diante do que não foi possível acontecer 

nesta relação. 

Cláudio afirma que sempre teve a imagem do pai como forte e inabalável, pois nunca o 

via doente. A única vez que o viu assim foi em decorrência de complicações após um exame de 
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colonoscopia. A imagem mobilizou diversos afetos no colaborador e foi um gatilho para que 

iniciasse a psicoterapia:  

 

[...] foi em 2012, já tinha uma coisa assim “nossa, eu nunca vi meu pai tão mal, 

o que vai acontecer se ele morrer?” E realmente meu pai foi uma figura muito 

assim, que esbanjava saúde, eu sempre eu falava, “nunca vi você doente”. [...] 

Parando para pensar agora, eu não cheguei a ver ele doente, também. É tudo 

muito rápido, assim...num telefonema ele...ele estava no hospital, no telefonema 

no outro dia, até que veio o telefonema do hospital que ele não estava mais entre 

a gente ((suspiro)). Não sei ahn...((pensativo))... parece que eu estou meio que 

esperando essa pandemia passar para eu ver o quê que aconteceu comigo... pra 

ter um distanciamento, um olhar assim...enquanto eu falo aqui com você eu 

estou ouvindo coisas, ainda é muito pesado. 

 

Logo que se iniciaram os sintomas da COVID - 19, o irmão do colaborador o levou ao 

hospital. Após a internação, não foi possível realizar visitas. Não ter tido a oportunidade de ver 

o pai no hospital doente, e não realizar despedidas enquanto ele estava vivo dificulta o trabalho 

do luto, pois a realidade da doença e da morte não foi constatada visualmente pelo enlutado. 

Ele diz ter a sensação de que parece esperar a pandemia acabar para ver o que aconteceu, o que 

aponta para a postergação do luto, haja vista as incertezas quanto a esse término. 

 

5 – “Os três em frangalhos, mas tentando se abraçar”. 

 

O tema das despedidas não surgiu espontaneamente no primeiro encontro. Sendo assim, 

tomei a iniciativa, por sugestão da orientadora, em marcar o segundo encontro para explorar 

esse conteúdo. Quando questionado, Cláudio se refere a esses momentos como tendo sido muito 

pesados. Relatou que desde que o pai foi internado, no dia seguinte já foi entubado, por isso 

não houve nenhum contato mais com ele. O hospital só dava notícias no final do dia, sem muitos 

detalhes.  

Além da comunicação deficiente com a equipe hospitalar, a maneira como soube da 

morte do pai, quando escutou um profissional de saúde mencionar para outro que ele veio a 

óbito, deixou-o com uma sensação de falta de cuidado, de acolhimento e de humanidade nesse 

momento tão delicado: 
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[...] mas quando me ligaram do hospital falando pra eu ir lá, assim, e você fica 

esperando que aconteça algo ruim, e o hospital não quer falar... ai quando entrei 

no hospital eu passei pela recepção e um cara falou para mim...não para 

mim...mas falou assim “ah, aquele paciente lá, é óbito né?”. Meio que em 

conversa com outra pessoa. Não sei se eu cheguei a falar isso. 

P: Não, não falou... 

C: É algo que pesou, eu estava um misto de ficar com raiva e: “muito obrigado 

por ter falado desse jeito, uma conversa que eu ouço numa recepção.” 

P: Como é que você se sentiu, Claudio, quando você escutou isso? 

C: Ah, fiquei estilhaçado assim por dentro...era uma coisa que eu estava 

imaginando já, mas não era assim que eu imaginava que ia saber. 

Eu imagino que não há um profissional que tenha tido algum preparo, algum 

cuidado, para trabalhar na área de saúde, além do mais na área hospitalar, 

nesse contexto de pandemia onde pessoas estão morrendo. Pode ser até que, sei 

lá, naturalizou o óbito. Que informar óbito para uma pessoa por aquele 

profissional naquele momento fosse como dar um bom dia. 

 

Nessa fala, Cláudio retoma a raiva, um sentimento prevalente. Falar em 

“estilhaçamento” dá uma ideia de como ele se sentiu após a notícia. Foi uma pequena brecha 

do que está sentindo internamente, que ele desenvolve de maneira econômica no decorrer da 

entrevista. 

O fato de ter escutado “acidentalmente” sobre o óbito do pai, antes de haver uma 

conversa com o médico plantonista, reflete a banalização da vida e da morte, uma constante, 

principalmente, dentre profissionais de saúde, que lidam de modo tecnicista e muitas vezes 

desumano, desde o início de suas formações, com a doença e a morte. O foco de sua educação 

se perpetua, em geral, para o tratamento de doenças e não de pessoas, o que torna urgentes mais 

ações pedagógicas que rompam com essa perspectiva disparadora de sofrimento, tanto para 

pacientes e familiares, quanto para profissionais de saúde. Cláudio tenta racionalizar sobre o 

despreparo dos profissionais, e essa racionalização denuncia o quanto não se sentiu cuidado.  

O funeral, por sua vez, realizado apenas entre a mãe e o irmão, remeteu à sensação de 

ausência de pertencimento. Ele se referiu à maneira como essas despedidas se sucederam 

quando da morte da avó, em 2017, comparando sua vivência atual com a passada. Cláudio relata 
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ter sentido falta do apoio de alguém um pouco mais distante da família nuclear, que oferecesse 

um acolhimento para eles: 

 

E ahn, tinha muita gente, muitos parentes. Tinha pessoas buscando confortar, 

lembrar de coisas boas, da pessoa, ou até mesmo como um ponto de encontro. 

Familiares que fazia muito tempo que não se viam. Por mais que fosse um 

funeral, um velório, tinha um sentimento ali de pessoas se encontrando, de 

pessoas se reunindo para...para homenagear, para prestar homenagens para 

uma pessoa que vive aqui e que não está mais aqui. 

 Com o meu pai, eu senti que era muito assim: eu, minha mãe, meu irmão, a 

gente se abraçando assim...os três em frangalhos mas tentando se abraçar. 

 

Quando interrogado, Cláudio relata ter sentido muita falta desse acolhimento afetivo no 

funeral. Percebo o quanto teria sido importante para ele a presença dessa rede, impactada com 

a perda, mas não tanto como ele, a mãe e os irmãos, de maneira que eles tivessem sido acolhidos 

e cuidados por pessoas que estivessem em melhor condição, porque eles estavam em 

“frangalhos”. Ele deixa entrever os sentimentos, mas é reservado ao lamentar o que não 

vivenciou no velório do pai. 

 

7.2  Lívia 

 

Sobre a colaboradora 

 

Lívia é uma mulher de 34 anos, que atua como técnica de Enfermagem. Sua família veio 

do Nordeste para a cidade de São Paulo, tendo chegado primeiro seu pai, para procurar 

emprego, e depois sua mãe, com ela e a irmã, um ano mais nova. Tem uma filha adolescente, 

de quem sua mãe ajudou a cuidar.  Ela chegou até mim por intermédio de uma psiquiatra do 

Serviço de Apoio ao Luto do Instituto de Psiquiatria da USP, onde realiza atendimento 

psicológico e psiquiátrico desde o falecimento da sua mãe. A colaboradora perdeu ambos os 

genitores pela COVID-19: primeiro, a mãe e, quarenta dias depois, o pai. Dessa maneira, foram 

agendadas duas entrevistas, uma para falar sobre cada perda, ainda que seu processo de luto se 

manifeste trazendo a vivência dessas duas perdas sobrepostas. No processo de morrer da mãe, 

Lívia ressente-se bastante por não ter cuidado presencialmente e por não a ter acompanhado no 
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hospital. Quando seu pai adoeceu de COVID, ele foi internado em outro hospital, e ela utilizou 

como argumento a morte da mãe – que aconteceu solitariamente– para acompanhar de perto os 

cuidados com o seu pai. As perdas múltiplas sem despedidas e sem velórios contribuíram 

marcantemente para a inibição do luto de Lívia. Em diversos momentos da entrevista, ela 

desenvolve a dificuldade de expressar sentimentos relacionados à perda, tais como tristeza, 

angústia e raiva. Sua irmã, por sua vez, expressa o luto de “forma padrão”, conforme ela destaca. 

A irmã é vista como “descontrolada e louca” por Lívia, que, por sua vez, rejeita esse contato 

com os sentimentos e identifica-se com o papel de manter o autocontrole. O fato de ser 

profissional de saúde influencia, decerto, nessa atitude heroica. 

Cada entrevista teve duração de uma hora, em média. Ela optou por iniciar falando da 

morte da mãe, no dia 15/03/2021 e, no dia 19/03/2021, concedeu a entrevista sobre a morte do 

pai. A colaboradora discorreu livremente em ambas as entrevistas, nas quais realizei poucas 

perguntas e pontuações.  

Da primeira entrevista, sobre o falecimento de sua mãe, extraí cinco temas. 1) Luto 

Antecipatório; 2) “Tudo na minha vida era ela quem sabia primeiro”; 3) “Eu quero ela todo 

tempo, mas eu não fico gritando isso para todo mundo”; 4) “Eu não tinha consciência do quanto 

que era importante um velório, sabe?”; 5) Sonhos. 

 

7.2.1 Análise compreensiva da entrevista de Lívia sobre a mãe 

 

1 Luto antecipatório 

 

No período anterior à morte da mãe de Lívia, ela foi convidada pelo Serviço de 

Psicologia do Hospital das Clínicas para iniciar acompanhamento psicológico. A possibilidade 

de uma família ser assistida e acolhida nesse período oferece subsídios para o paciente lidar 

com medos e angústias relacionados à possibilidade da perda.  

O atendimento psicológico foi oferecido quando a mãe da colaboradora ainda estava 

internada. Lívia tinha receio em iniciá-lo, pois acreditava - talvez por falta de informação - que 

os profissionais ofereciam o atendimento apenas para as famílias cujo ente querido iria evoluir 

a óbito, como se se tratasse de uma premonição. Ela aceitou iniciar, e foi se dando conta de que 

o serviço consistia em um cuidado aos familiares que atravessavam essa difícil situação, 

independentemente do desfecho do caso.  
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A colaboradora, por trabalhar em hospital, sabia que alguns serviços estavam realizando 

videochamadas com os pacientes, e solicitou à psicóloga que fosse feita uma, ou se poderia 

enviar um áudio para sua mãe ouvir, mesmo estando entubada. A profissional ficou de contatar 

a equipe para saber se podia. Não obtendo retorno, Lívia conseguiu contatar uma amiga que 

trabalha na UTI COVID: 

 

E aí eu questionei, mas aí ela (psicóloga) ficava de confirmar com a equipe médica. 

E acabou que foi passando, passando tempo. E ela ficou mais sedada e não tinha 

muito, não adiantava muito, sabe. Mas, eu tinha uma amiga que era técnica da UTI 

que minha mãe estava. E ela cuidou da minha mãe alguns dias. Mas foi bem antes 

da minha mãe piorar muito. Aí ela conseguiu pôr um áudio para minha mãe. Ai 

pelo menos, assim, o que ela me falou quando ela colocou o áudio, a minha mãe 

chorou bastante e acabou tendo taquicardia, a pressão subiu um pouquinho, ela 

ficou preocupada na hora. 

 

Ainda que não estivesse no hospital, a mediação do contato através dessa amiga parece 

ter oferecido um alento para Lívia, de forma que a sensação de abandono pela parte de sua mãe 

– conforme a percepção da colaboradora - fosse amenizada: 

 

O que eu acho que minha mãe sentiu, de contato direto com a gente, foram essas 

duas vezes. Porque a menina que me mandou mensagem, ela falou que falou para 

ela na hora de entubar: “olha, falei com sua filha, está tudo bem, não sei quê”. E 

ela falou que ficou o tempo inteiro de mãos dadas com ela e conversando sobre o 

que ela tinha falado, ((não pensa em tudo)). Então eu acho que ela sabia que tinha 

pessoas que tinham contado com a gente, sabe. Mesmo ela sedada, não sei… 

 

Quando perguntei se ela achava que as circunstâncias da pandemia tiveram impacto no 

que ela estava sentindo em seu luto, ela afirmou que sim, e relatou que nunca imaginou que 

viveria um cenário como esse, da crise sanitária que se desdobra desde o início de 2020, e que 

ela sofreria diretamente com a precariedade dessas condições de cuidado e assistência:  

 

E é diferente de você ver tudo que está acontecendo, sabe? Tipo, eu nunca pensei 

que eu ia passar por uma situação de não ter vaga para minha mãe. Minha mãe 
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passar 3 dias numa UPA por não ter vaga de UTI. Eu nunca pensei que ia passar 

por isso, na minha vida.  

 

2 “Tudo na minha vida era ela quem sabia primeiro” 

 

Quando perguntei sobre como era a relação dela com a mãe, ela frisou que ela era 

bastante presente em sua vida e muito superprotetora. Sua superproteção, conforme a 

colaboradora, influenciou de maneira mais negativa sua irmã, pois a mãe a preparou melhor 

para a vida: 

 

Em 1º. lugar, era bem aquela mãe mesmo. Que eu até falo que hoje em dia quase 

não vejo mais mães como minha mãe era. De tirar da boca dela para botar na boca 

minha e da minha irmã. E isso foi até a fase adulta, até a minha mãe morrer. Tanto 

que a minha irmã desenvolveu algumas doenças psiquiátricas mesmo, pelo que a 

gente entendeu. 

 

Lívia indica a construção de um significado para a superproteção da mãe porque ela 

sabia, no fundo, que viveria pouco. Diz que por ela saber disso, inconscientemente, ela queria 

viver tudo com as filhas e os netos, fazendo-se sempre presente mediante seus constantes 

cuidados:  

 

Eu falo até para a minha psicóloga. Que ela sufocava a gente: ela não deixava a 

gente respirar sozinha. Era bem assim. Hoje eu entendo que talvez provavelmente 

era porque, não sei, acho que as pessoas devem sentir sabe, quando não vai viver 

muito...sei lá. Porque parece que ela queria viver tudo comigo e com minha irmã, 

e com os netos, de uma vez só, sabe. Ela não esperava o amanhã. 

 

A fala de Lívia exposta no trecho acima expressa a construção de um significado 

positivo referente à relação que sua mãe tinha com as filhas e sua morte, que a colaboradora 

considera ter sido muito cedo. Ela acredita que havia uma certa premonição por parte da mãe – 

ela sentiria que viveria pouco, e assim queria aproveitar a vida mediante essa proximidade 

excessiva com as filhas. Dessa forma, a relação sufocante, capaz de ter originado sentimentos 
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negativos para Lívia no decorrer de sua vida, ganha uma interpretação espiritual, que transcende 

aquilo que a realidade concreta não explica.    

O fato de falar com a mãe várias vezes por dia, segundo Lívia, é do que ela mais sente 

falta. Ela afirma que sua vida mudou completamente, pois a mãe era a primeira pessoa para 

quem ela contava as novidades do dia a dia. Nesse sentido, percebo que não apenas a mãe era 

“grudada”, mas também Lívia era bastante apegada a ela.  

 

E tudo na minha vida era ela quem sabia primeiro. Então, se eu arrumasse um 

emprego, se eu passei na entrevista, era ela quem sabia primeiro. Se no meu 

trabalho, aconteceu alguma coisa diferente que eu não costumo fazer, eu ligava 

para ela. 

 

O rompimento desse mundo presumido, no qual ela contaria com a mãe para tudo, e que 

exige que ela elabore a identidade de filha que foi perdida, ocupa um lugar central na dor que a 

colaboradora enfrenta em seu processo de luto. O vínculo literal é rompido com a morte, no 

entanto, o vínculo simbólico com a mãe está sendo ressignificado. Em outro momento da 

entrevista, disse que, em uma das pausas para o lanche que teve recentemente no trabalho, ela 

comentou com as amigas que esse seria o momento no qual estaria ligando para a mãe. Percebo, 

então, a importância desse tempo para a ressignificação, e o valor psicológico de cada momento 

como esse, que será lembrado sempre como a ocasião na qual conversavam. 

É importante ressaltar que o luto antecipatório de Lívia sofreu demasiado impacto com 

o fato de ela não poder cuidar da mãe, especialmente quando se leva em consideração a 

realidade de que a participante era técnica de enfermagem. Seu ofício sempre foi motivo de 

orgulho para a mãe - conforme ela comentou na entrevista - e seu conhecimento técnico atuaria 

positivamente no luto antecipatório mediante os cuidados especializados que ela lhe ofereceria, 

em acréscimo ao cuidado afetuoso que também lhe foi impedido em decorrência das medidas 

do distanciamento. 

 

3 “Eu quero ela todo tempo, mas eu não fico gritando isso para todo mundo”. 

 

Nas duas entrevistas de Lívia, ficou destacado um luto não expresso, contido. Ela 

associa a expressão dos sentimentos com fraqueza e “vitimização”, e se declarou envergonhada 

quando expressou seu luto pelo choro. 



 

77 
 

Durante as entrevistas, ela se emocionou apenas uma vez, quando lamentou não ter 

velado os pais. 

 

[...] é o que eu falo para todo mundo sabe, eu não sou de ficar chorando, a Flávia 

(psicóloga) até pega no meu pé bastante, porque eu guardo muito, seguro o choro, 

sabe? Então eu não sou de demonstrar para a sociedade assim, que eu estou 

sofrendo. Mas é uma falta diária. Diária, diária, diária. Eu não sei se com outras 

pessoas é do mesmo jeito. E eu não gosto de forçar, perguntar para outras pessoas 

que perderam a mãe e o pai, sabe? “Você sente falta todo dia?” Às vezes eu pego 

o celular e penso “eu vou ligar, vou ver se ela atende”. São as coisas de louco que 

passam na sua cabeça. 

 

No trecho acima, destaca-se que ela quis deixar claro para mim que sente a falta diária 

dos pais, ainda que a dor dessa falta não seja expressa pelo choro e a lamentação. Também se 

evidencia – assim como em outros momentos das duas entrevistas concedidas - a busca pelo 

ente querido, quando ela declara querer ligar para saber se a mãe atende. Ela comentou também 

que recebeu uma ligação do hospital, e que, quando viu o número em seu aparelho celular, 

chegou a pensar que estavam entrando em contato para dizer que a mãe dela não havia morrido, 

que outra pessoa havia sido cremada no lugar dela. 

Ela compara seu luto com o da irmã – um luto “padrão”, segundo Lívia – e relaciona o 

fato de realizar psicoterapia como um subsídio para que esse desespero não emergisse: 

 

O problema não é que eu não quero minha mãe, eu quero ela todo tempo, mas eu 

não fico gritando isso para todo mundo. É o desespero, sabe? A minha irmã você 

vê o desespero estampado na cara dela. Ela quer de qualquer forma que isso volte, 

e não vai voltar. Eu não sei se é porque ela não faz acompanhamento, ela começou 

na semana passada. 

 

Lívia critica o jeito como a irmã vivencia o luto. Talvez pelo fato de ser técnica de 

enfermagem, ela acredita que deve manter uma certa aparência e não valida a expressão da sua 

dor e desespero, mas ressalta que os sente de forma contida.  
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Observar o desdobramento da pandemia, com a chegada das vacinas, e a crise no 

Amazonas pela falta de oxigênio, por exemplo, tiveram também uma repercussão negativa 

sobre o luto da colaboradora, pois a conduz a entrar em contato com sua perda constantemente:  

 

Tanto que agora eu meio que dei uma descompensadinha... Quando começou, 

lembra, as coisas do Amazonas?  Eu fiquei bem mal. Porque assim, não adianta 

você falar que não vai assistir, que não vai ver. É o tempo inteiro falando disso. Se 

você entra na internet, só tem isso. Só se você ficar desligada do mundo. 

[...] tem momentos que eu não aguento, tipo, agora na fase da vacina mesmo,.. eu 

surtei. E aí teve um dia que eu não aguentei ficar segurando, segurando, e aí 

desabei no serviço e depois fiquei morrendo de vergonha. 

 

A fala de Lívia destacada acima chama a atenção sobre como é difícil viver o luto com 

a brutalidade dos fatos da pandemia: pessoas sufocando por falta de oxigênio, ou morrendo na 

fila de espera por falta de vaga. Por ser profissional de saúde, a participante conhece o dia a dia 

de um hospital, e sabe que as condições assistenciais antes da pandemia ofereciam mais 

dignidade ao paciente e à família. Ver nos meios de comunicação as pessoas morrendo de forma 

indigna e por falta de subsídios hospitalares lhe provoca um terror que a faz reviver o que seus 

pais e ela atravessaram com o adoecimento por COVID -19.  

 

4 “Eu não tinha consciência do quanto que era importante um velório, sabe?”  

 

Por sugestão de seu pai, Lívia optou por cremar o corpo da mãe. Ele achou que as filhas 

iriam sofrer muito ao ver o caixão fechado, e quis poupá-las da angústia em não ver o corpo da 

mãe, tendo as filhas aceitado a sugestão da cremação. Nesse sentido, a colaboradora lamentou 

durante a entrevista não ter tido a oportunidade de realizar um velório digno, com o caixão 

aberto, no qual ela teria a oportunidade de escolher uma roupa e de velar o corpo da mãe 

conforme o ritual preconiza. Ela relatou ter entrado na funerária para escolher o caixão, mas, 

ao deparar os modelos disponíveis, ficou apavorada com a cena que visualizava, e pediu ao pai 

que o fizesse.  

 

[...] o tempo inteiro. Eu ouço ela me chamar no portão...ai, Jesus (emocionada). É 

o tempo inteiro... (silêncio). Eu acho, eu não tinha consciência do quanto que era 
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importante um velório, sabe? Então, até mesmo essas coisas de, parece meio 

macabro assim, mas...a pessoa não escolher uma roupa, cara?! A gente cresce 

ouvindo isso, que você vai pôr uma roupa no dia do seu velório, e que alguém vai 

comprar uma roupa para você e você fica preparando: “eu quero ir com aquela 

roupa”. Não teve nada disso. 

 

Não ter visto o corpo da mãe causou muita angústia para a colaboradora, gerando 

dúvidas se a pessoa que foi levada no caixão para a cremação realmente era ela. Essa espera 

pelo retorno da mãe é capaz de estar relacionada com a falta da constatação, pois conduz sua 

imaginação à percepção de que ela sumiu, que não morreu de fato.  

Não ter a chance de cuidar, também, contribui para a sensação de que ela sumiu. O fato 

de não ter visto ela doente e não ter acompanhado de perto o agravamento da doença torna a 

realidade do adoecimento e da morte mais distante. Na tentativa de efetivar essa constatação, 

Lívia conta que pegou o prontuário da mãe e leu várias vezes, de forma que pudesse 

compreender o que aconteceu durante o período no qual ela ficou internada até o óbito. 

  

[...] eu sei que ninguém vai trocar o corpo de ninguém no hospital. Mas até chegar 

no crematório eu ficava: “painho, o senhor viu se era a mainha mesmo? Você viu 

quando colocaram ela aí dentro? Mas você viu se foi para esse carro? 

 

A sensação de que o corpo desapareceu prevalece na imaginação de Lívia, o que 

dificulta a compreensão de que a morte realmente aconteceu e tem como consequência a 

suspensão do luto, caracterizando um fenômeno recorrente em desastres, guerras ou sequestros: 

a constante espera pelo retorno do falecido.  

Em outro momento da entrevista, ela destaca novamente a sensação de espera. Ao 

receber ligações do Hospital das Clínicas e da policlínica onde a mãe ficou internada, veio-lhe 

esse pensamento de que poderiam estar entrando em contato para avisar que sua mãe ainda 

estava viva: 

 

   Ah, é da policlínica. Aí fiquei tipo: “fala moço, por favor, fala: “olha, a gente 

confundiu os nomes. Quem morreu foi outra d. Maria, não foi a sua”. E isso é o 

tempo inteiro, o tempo inteiro. Você fica com essas ideias de louco, sabe? 
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5 Sonhos 

 

O fato de as cinzas dos pais estarem no seu quintal evoca sensações da presença deles 

na sua casa, conforme relata a colaboradora. Ela afirma planejar, desde o falecimento deles, dar 

um destino às cinzas, mas não consegue ainda, tendo inclusive medo de manipulá-las. Relatou 

um sonho no qual a mãe aparecia questionando-a sobre elas: 

 

E depois de uns dias eu sonhei com a minha mãe falando assim para mim “Livia, 

eu quero ver se tu não vai levar essas cinzas embora?” Tipo, as cinzas dela. Aí eu 

falava: “como assim, sabe? 

 

A existência das cinzas simboliza a permanência dos pais na casa dela e evoca seu medo 

do mundo dos mortos. Ela relatou, em outros momentos da entrevista, sobre temer transitar na 

casa de madrugada e ter tido a sensação de vultos. Comentou também sobre a agitação dos cães 

– que eram dos pais - acreditando estar relacionada à manutenção das cinzas ali. Esse relato me 

remete novamente à importância em realizar um ritual de despedida dos pais, que pode ser 

concretizado com as cinzas. 

Esse sonho conduz Lívia a refletir sobre elas, imaginando e elaborando possibilidades 

de convivência com as cinzas, ou sobre a necessidade de lhes conceder um destino. É 

importante também destacar que ela não conseguiu se despedir dos pais nos velórios e nas 

cremações, e a dificuldade em dar um destino às cinzas pode estar relacionada ao que este ato 

representa: a concretude da separação, pois as cinzas em casa simbolizam a presença dos pais.  

Outro sonho relatado com a mãe diz respeito a um almoço que estava acontecendo em 

sua casa, no qual a mãe organizava e lhe delegava tarefas. No centro da sala, estava um caixão: 

 

E teve um dia que eu sonhei (pensativa) que eu estava numa reunião de família, e 

minha mãe estava junto. Só que tinha um caixão no meio da minha sala. Era um 

almoço de família, só que no meio desse almoço tinha um caixão no meio da sala. 

Minha mãe era a que fazia comida e servia todo mundo. E aí ela ficava o tempo 

inteiro passando por mim e falava: "Lívia, vai pegar prato, Lívia, vai pegar não sei 

quê”. E o caixão no meio. Eu ficava olhando o caixão de longe, sabe? E aí o sonho 

inteiro, minha mãe o tempo inteiro no sonho e a gente conversando normal. Aí no 

final do sonho ela falava assim para mim, eu falava assim para minha prima: 
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“você viu que minha mãe está aqui mesmo?” Aí minha prima falava assim: "não, 

ela não está.”’  

 

A colaboradora se comove ao relatar que, em seus sonhos, seus pais estão sempre vivos, 

porém com seu Eu tendo o conhecimento de que estão mortos. Neste sonho, a confirmação da 

realidade da perda é realizada por essa prima. Ela verbalizava para Lívia a realidade da morte, 

contestando a percepção da sonhadora de que a mãe estava viva.  Não foi possível explorar as 

concepções de Lívia a respeito dessa prima, o que forneceria mais informações sobre a 

possibilidade de personificação de complexos.  

Essas passagens me remetem a refletir sobre a imagem da mãe de Lívia, nesse sonho, 

fazendo o que ela costumava fazer em vida – os trabalhos do lar e de cuidadora, sendo muito 

maternal - e sobre a ênfase que o sonho faz sobre a mãe simbólica e a mãe literal - morta, 

representada pelo caixão no centro - oferecendo possibilidades de elaboração sobre os sentidos 

que esse vínculo rompido evoca.  

 

7.2.2 Análise compreensiva da entrevista de Lívia sobre o pai 

  

Lívia relatou ser muito parecida com seu pai, tanto física como psicologicamente: ambos 

possuíam o temperamento mais fechado e eram calados. Ela conta que defendia o pai nas 

discussões e desconfianças que a mãe possuía sobre sua fidelidade, encobrindo suas dúvidas e 

se recusando a suspeitar de que o pai tivesse amantes. Ainda que o pai não tivesse sido um bom 

marido, conforme ela afirma, ele foi um bom pai, e ela não consegue sentir raiva dele por isso, 

ao revisitar, ao longo da entrevista, a forma como ele tratava sua mãe. A morte do pai era um 

temor que arrodeava Lívia: ele trabalhava como vigilante de carro-forte e, com frequência, ela 

imaginava – acordada ou sonhando – que o pai poderia morrer a qualquer momento em uma 

tentativa de assalto. Mediante essa imaginação, ela constatava que “não aguentaria” se isso 

acontecesse. A colaboradora relatou imagens intrusivas do pai falecido – imagem que a chocou 

bastante - pois teve de fazer o reconhecimento do corpo sem os cuidados de tanatopraxia, 

Da entrevista sobre a morte do pai de Lívia, extraí cinco categorias: 1)“Eu abraço, mas 

aí minha vontade era de gritar, de chorar, de socar todo mundo”; 2) “Eu defendia ele em tudo”; 

3) “Foi tão chocante, a hora que eu vi o corpo, o rosto...” ; 4) Sonhos; 5) “Dizem que o pior 

momento é quando o coveiro fala: eu vou fechar o caixão e você vai ver pela última vez”. 
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1 “Eu abraço, mas aí minha vontade era de gritar, de chorar, de socar todo mundo”. 

 

Percebi uma grande necessidade de Lívia em falar sobre o período anterior à morte dos 

pais, que incluiu o adoecimento, o diagnóstico de COVID -19 e o período de internação no 

hospital. Como Lívia viveu esses dias distante da mãe, ela questionou os protocolos junto aos 

profissionais de saúde mediante o argumento de que havia acabado de perder sua mãe e não 

esteve junto dela. Assim, obteve permissão para acompanhar o pai no hospital.  

 

Do meu pai, eu já cheguei no hospital mostrando que eu sabia o que estava 

acontecendo, então eles já pegaram assim de primeira na hora que eu cheguei. Ai 

do meu pai eles me deixaram ficar na sala de emergência...eu falei: eu não vou sair 

daqui. Só para a gente monitorar ele…então deixa eu ficar aqui que eu não vou 

atrapalhar ninguém. Aí o médico deixou. 

 

Penso que, ao se apresentar como técnica de enfermagem, Lívia objetivava também uma 

maior flexibilização dessas regras, pois seu ofício lhe oferece uma maior autoridade na 

instituição hospitalar. Após quatro dias na UTI, a participante recebeu contato do hospital 

comunicando que ele seria entubado, o que a fez reivindicar novamente sua presença. A 

possibilidade da perda do pai se tornou, então, mais real para Lívia porque ela perdeu também 

a mãe por COVID -19.  

 

Então aí, no outro dia fui no hospital e pedi para ver, o hospital disse que não 

podia, que não sei quê, que não aceitava, e eu comuniquei, falei: “ah, tem 30 dias 

que minha mãe faleceu e eu não quero vir aqui só depois ver o corpo do meu pai, 

eu queria ver meu pai vivo, respirando.” Aí eles conversaram, a ouvidoria 

conversou com os médicos da UTI, eles autorizaram que eu subisse assim uns 5 

minutinhos lá, mas eu fiquei igual quando ele foi subir para a UTI, eu fiquei sem 

saber o que fazer. 

 

A colaboradora falou sobre a importância desse tratamento diferenciado que obteve no 

hospital – ao comparar com o tratamento no hospital onde a mãe morreu. Esses momentos 

trouxeram à tona alguns pontos importantes sobre a relação com o pai. Ao mesmo tempo em 

que ela queria estar junto, ela evidenciou um conflito para conseguir abraçá-lo antes de ele ser 
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entubado, pois temia que esse gesto confirmasse uma despedida de fato, considerando que ela 

e o pai nunca se abraçavam: 

 

Eu falei: “Ah, posso?” Aí eu dei um abraço nele e só falei assim:” pai, não morre 

não, pelo amor de Deus”. Aí ele só olhou para o meu lado, aí a lágrima dele já 

estava escorrendo [...] É...foi tipo, eu não sabia o que fazer, sabe? Na hora em que 

eu falei: “pai espera, deixa eu dar um abraço nele.” Eu não conseguia, eu não 

sabia...sabe quando você fica travada? Eu abraço, mas aí minha vontade era de 

gritar, de chorar, de socar todo mundo, mas eu só debrucei a cabeça em cima dele. 

Eu não conseguia abraçar, sabe? Porque eu fiquei com medo de abraçar e deixar 

ele mais desesperado, porque não era uma coisa comum da gente, ficar se 

abraçando. 

 

Notei que o conflito que o gesto do abraço evocou diz respeito a uma dificuldade em 

expressar os sentimentos, tanto da parte de Lívia quanto do pai. Ao mesmo tempo em que ela 

gostaria de fazê-lo, ela queria poupá-lo de um desespero que adviria dessa expressão, e que, na 

sua concepção, prejudicaria seu estado de saúde. Lívia relatou sobre poupar o pai também 

quando a mãe faleceu. Não queria que ele reconhecesse seu corpo pois temia que ele se sentisse 

culpado pela morte dela, haja vista tê-la feito sofrer muito no casamento.  

 

2 “Eu defendia ele em tudo”. 

 

A colaboradora relatou ser muito parecida com o pai, fisicamente e no temperamento 

reservado. Afirmou protegê-lo nas brigas que sua mãe tinha com ele - muitas vezes que se 

iniciavam por desconfianças quanto à sua fidelidade: 

 

 Então, a gente era muito parecido, desde pequeninha. Minha mãe sempre brigava 

e falava “ah, porque é igualzinha ao pai”. Além de fisicamente a gente ser muito 

parecido. É, a personalidade era idêntica, eu sou bem reservada, bem 

tipo...quietinha, na minha, sabe? E era igualzinho ao meu pai. E (pensativa) a 

relação da gente era... eu defendia ele em tudo. 
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Por outro lado, ela relatou que ele era um péssimo marido, pois era muito ignorante com 

sua mãe. Apesar das desconfianças da mãe em relação a possíveis traições, ela nunca duvidou 

dele, até que uma amante apareceu após sua morte. Este fato a deixou muito transtornada, talvez 

porque essa constatação a levasse a sentir como se ela tivesse traído sua mãe também, pois não 

lhe dava credibilidade quando ela se queixava.  

 

[...] no dia que ele faleceu, ela mesma mandou mensagem no celular dele. Falando 

assim: “meus pêsames, eu sinto muito o que aconteceu com seu pai.” E aí surtei, 

eu estava escolhendo o caixão, na hora. Eu surtei na funerária. Aí foi a certeza, 

mas mesmo assim. Na hora que eu tive certeza, ela diz que não, que era um mal 

entendido, que ela não era amante do meu pai, era só era amiga do meu pai.  

 

O surto – conforme ela denominou - resultante dessa descoberta, entrevê uma decepção 

com relação à confiança que ela depositava nele, pois viola uma imagem que ela possuía a 

respeito de sua pessoa. Aqui evidencia-se uma perda simbólica: ela descobre que o pai não 

condiz com a imagem que ela possuía dele, e essa descoberta é simultânea à sua morte. Apesar 

da decepção, Lívia afirma não conseguir sentir raiva dele, mas sim da amante. Esta declaração 

me leva a pensar que essa perda simbólica também necessita ser elaborada, de maneira que ela 

consiga aprofundar sua experiência de vida. 

 

[...] eu sei que é errado a forma de pensar, mas por mais que eu tenha entendimento 

que não é a forma correta. Eu tenho raiva dela, não dele (sorrindo). Eu sei que 

devia ser o correto era ter raiva dele, não dela. Mas não consegui ter raiva dele. 

Eu tenho dó da minha mãe, às vezes fico: “meu Deus, ela falou a vida inteira, né?" 

Que meu pai sempre teve amante, mas eu nunca acreditei porque minha mãe era 

muito agitada, muito, sabe? 

 

3 “Foi tão chocante, a hora que eu vi o corpo, o rosto...” 

 

No decorrer das duas entrevistas, Lívia fala da morte dos genitores, enfatizando uma 

sensação de distanciamento da realidade, na qual ela afirma que parece estar falando de outras 

pessoas e não dos pais. Ao carregar o caixão do pai, por exemplo, ela destaca esse 
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distanciamento, talvez necessário para conseguir dar conta de continuar sua vida em um mundo 

no qual eles não estão mais:  

 

Peguei o caixão, estava muito pesado, muito pesado. Aí depois para passar do 

carrinho para o carro da funerária, também ajudei o moço a pegar, para empurrar. 

Mas foi como se eu estivesse fazendo uma coisa por alguém, não pelo meu pai. 

 

Lívia teve de fazer o reconhecimento do corpo, e visualizar o pai morto – sem os 

procedimentos de tanatopraxia – o que a chocou bastante, tendo ela descrito enfaticamente na 

entrevista de que modo o viu, e como essa imagem não desaparece de suas lembranças: 

 

Foi cena de, de...eu falei, parecia que meu pai tinha tomado acho que uns 10 tiros 

na cabeça. Juro por Deus, oh Natália, foi essa imagem que eu fiquei. Quando eu 

olhei na hora eu falei: “meu pai não morreu de COVID, não, ele tomou uns tiros 

e...cena de, de crime, parecia [...] Eu só consegui dormir, depois que meu pai 

morreu, com a mirtazapina. Apaguei mesmo, sabe? Tipo, dormi que falei: “nossa”. 

Porque eu fechava o olho, foi tão chocante, a hora que eu vi o corpo, o rosto... 

[...]igual, hoje eu falo parece que eu estou falando de outra coisa, mas eu não 

conseguia falar sem me desesperar.  

 

Ela estava em estado de choque, e hoje ainda visualiza as imagens recorrentes e 

intrusivas de como o pai estava, porém as relata com um distanciamento, pois a distância as 

torna menos ameaçadoras.  

 

Uma amiga minha estava comigo, ela ficou na porta do necrotério, e eu lembro, a 

hora que eu saí, ela fez assim com os braços né, para mim (gesticulando)...para eu 

cair em cima dela, se fosse possível. Ela falou que eu parecia normal. Aquele dia 

parecia que eu estava numa nuvem, flutuando, era uma sensação assim, sabe? 

 

A sensação de estar em uma nuvem, flutuando, destaca o período de entorpecimento 

que Lívia está atravessando em seu luto, do qual precisa se distanciar para elaborar a realidade 

da perda. Esse entorpecimento foi precedido pelo afeto de revolta, a qual ela dirigiu para a 
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funcionária do hospital, ao questioná-la, indignada, por não ter limpado seu pai para que ela o 

visse.  

Ainda sobre este tema, a colaboradora afirma que, por ser muito reservada, não 

compartilha seu sofrimento e não o expressa publicamente. Ela compara o que sente em seu 

luto com a sua irmã, que, com frequência, se desespera e posta sobre o que está sentindo nas 

redes sociais. Lívia aparenta não validar o seu luto, sob a justificativa de que muita gente está 

passando por perdas de entes queridos e que as perdas dela não são diferentes das demais. 

Assim, ela transmite a famigerada imagem de uma pessoa forte e inabalável. 

 

P: Você vê isso como uma fragilidade, então? Chorar, se desesperar, se mostrar 

triste nas redes sociais, como você falou que sua irmã faz né? Você falou que ela 

faz isso. 

 

L: Eu vejo que parece que eu estou pedindo para as pessoas terem dó, sabe? Sendo 

que eu já coloquei que o que tive, que aconteceu comigo e com a minha irmã, 

acontece com todo mundo. Então eu não posso ficar achando que eu sou a mais 

coitadinha, ou que tenha que ficar assim, porque tem um monte de gente passando 

por tudo isso. Então por isso que eu não gosto de...demonstrar assim. As pessoas 

sempre falam: “ai nossa, você é muito forte.” Ai eu falo: “não, não sou não”. 

 

4 Sonhos 

 

Quando perguntei se Lívia havia tido algum sonho marcante no período que antecedeu a 

morte dos pais, ou após o óbito, ela contou o seguinte sonho: 

 

 E eu sonhei bem assim, falando para o meu pai e para minha mãe: mainha, a 

senhora acredita que morreu o pai e a mãe da menina? Aí eles ficavam bem assim 

(gesticulou com a cabeça de um lado para o outro), para um lado e para o outro 

só balançando a cabeça. 

 

P: Que menina era essa? 
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Não sei, eu estava contando uma história para eles, sabe? A senhora acredita que 

morreu o pai e a mãe da menina?  

 

Lívia destacou que não consegue sonhar com eles mortos ainda, e a partir desse 

significado ela desvela novamente seu estado de entorpecimento em relação à nova realidade 

que se desdobra: 

 

Eu vivo um sonho, né, na verdade (rindo). A gente vive, eu não sei se todo mundo 

que perde alguém fica assim né? Mas eu vivo, é como se você vivesse acreditando 

que você está num sonho, que você acordou hoje, e que você vai ligar para sua mãe 

e foi tudo um sonho, esses dias. Ou que você acordou hoje e que Deus vai voltar e 

vai falar: “oh, todo mundo vai voltar hoje”, sabe? Tudo que aconteceu, mas vai 

voltar todo mundo hoje [...] É a mesma coisa falar sobre eles mortos, né? Não é 

um sentimento tipo: “morreu.” É como se eu tivesse contando uma história. 

 

O jeito como Lívia analisa o próprio sonho ressalta que ela não aceita seu modo de 

elaborar o luto, contido, e fala da sua vivência como se fosse de uma outra pessoa, ou como se 

estivesse vivendo um sonho e não a realidade.   

Lívia relatou na entrevista sobre sonhos recorrentes que tinha com o pai morrendo, 

sendo sepultado, nos quais, por vezes, ela se jogava em sua cova, em desespero. Ela narrou 

esses sonhos associando a um constante medo que tinha de o pai morrer por homicídio, 

enquanto realizava seu trabalho (fazia escolta de carro-forte). Esses sonhos evidenciam um 

terror quanto à possibilidade de uma morte violenta, que na história de vida de Lívia esteve 

próxima devido ao trabalho de alta periculosidade que o pai realizava. Ela relata ter acontecido, 

várias vezes, de ligar para ele quando ele viajava a trabalho e ele não atendia - o que a fazia 

pensar que algo ruim teria acontecido - e reafirma que sabia que, se um dia ele morresse, ela 

não iria aguentar. Hoje, em seu luto, ela não expressa o desespero o qual ela tanto temia 

vivenciar, mas está na esfera da negação, ao não aceitar a morte dele pela COVID-19.  

 

5 “Dizem que o pior momento é quando o coveiro fala: eu vou fechar o caixão e você vai 

ver pela última vez”. 
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Conforme relatado no tema 1, sobre o luto antecipatório de Lívia, foi possível que ela 

visitasse o pai no hospital, antes de ir para a UTI e antes da entubação. Por sugestão de seu pai, 

ela optou por cremar o corpo de sua mãe, e seguiu dessa mesma forma para o corpo de seu pai, 

permanecendo ainda com as cinzas de ambos no seu quintal. Ela lamenta não ter tido velório e 

sepultamento, e associa a ausência desses dois eventos como dificultadores da catarse de sua 

perda: 

 

E é isso sabe, eu não tive esse momento de gritar, essa semana, ela (a irmã) falou 

assim: “ah, dizem que o pior momento é quando o coveiro fala: eu vou fechar o 

caixão e você vai ver pela última vez”. Dizem que é uma dor insuportável 

(espantada), e realmente em todos os velórios que eu fui, o grito é diferente, o grito 

da pessoa, quando está... o grito que as pessoas dão é um grito diferente. Mas eu 

não tive isso, sabe? Eu fico pensando, porque eu não tive esse momento, de falar: 

“meu pai morreu sabe, meu pai e minha mãe morreram” (espantada) é como se 

alguma coisa me segurasse sabe? 

 

Não ter tido a oportunidade de ritualizar as despedidas se destaca como um fator de risco 

para o desenvolvimento de um luto complicado, pois é um momento que Lívia sempre imaginou 

que teria, quando os pais morressem, sendo, então, um dificultador na elaboração de seu luto, 

na medida em que ela se fixa nessa vivência que não teve. As expectativas de ritualizar a perda 

dos entes queridos tem valor coletivo e individual. Lívia trouxe essa importância quando relatou 

os sonhos recorrentes com o sepultamento do pai, e quando comentou sobre sempre ter pensado 

sobre questões como a escolha da roupa – na entrevista sobre a morte da mãe – do velório, sobre 

a catarse do desespero que não consegue expressar – e que acredita que teria sido possível se 

tivesse velado o corpo dos pais. 

 

7.3  Juliana 

 

Sobre a colaboradora: 

 

Juliana é uma mulher de 50 anos, casada, com pais que estavam divorciados e um irmão. 

Seu pai faleceu apenas um mês antes de ela conceder a entrevista, realizada no dia 11/05/2021, 

de maneira remota.  O convite para a entrevista chegou para ela através de grupos de WhatsApp. 
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Juliana tinha 17 anos quando os pais se divorciaram. Após a separação, seu pai foi morar em 

Maceió, enquanto ela e o restante da família continuaram residindo em Santos. Eles se viam 

pouco, porém o relacionamento a distância se manteve, principalmente, por iniciativa dela, que 

ligava todos os dias. A princípio, o pai de Juliana ocultou da filha que estava doente: não queria 

ligar a câmera para que ela não visse seu estado, além de haver uma recusa inicial em buscar 

cuidados especializados. Estar longe do pai foi um fator dificultador para seu acompanhamento, 

pois a colaboradora necessitava de contato com terceiros – que, muitas vezes, não cuidavam do 

pai conforme ela gostaria – para assegurar que ele estava sendo bem-cuidado. O medo do 

contágio pelo coronavírus durante a viagem, por sua vez, impediu que Juliana se deslocasse 

para acompanhar o pai de perto. Ela declarou sempre ter feito terapia em busca de 

autoconhecimento e de trabalhar questões que acredita serem importantes para sua evolução.  

Da entrevista de Juliana, pincei sete categorias de significado que refletem o luto da 

participante e sua relação com o pai falecido: 1) “Eu queria ter um relacionamento mais 

próximo com ele”; 2)“Ele era boníssimo, mas muito difícil de conviver”; 3) “Parece que fica 

um vazio”; 4) A morte pela COVID -19: “se não fosse essa doença, ele estaria ainda conosco”; 

5) A despedida: “não sabíamos o que fazer” ; 6) As questões burocráticas aproximam; 7) 

Sonhos.  

 

1 “Eu queria ter um relacionamento mais próximo com ele”. 

 

Mas, a gente tem que respeitar a vontade do outro né? Não é só a nossa vontade. Por 

mim, eu sou do jeito que gosta de ficar grudada com as pessoas que eu amo. E ele fazia 

muita falta nessa rede familiar (chorando).   

 

O pai da participante era bastante presente na vida dos filhos, antes de mudar de 

Estado, quando a colaboradora tinha 17 anos. Conta que eles eram bem unidos, que o pai 

tocava sax e flauta, e que aproveitavam os fins de semana juntos. O casamento dos pais, 

entretanto, era muito conflituoso, com brigas constantes, o que resultou em divórcio.  

Com o término do casamento, o pai conseguiu um emprego em outra cidade e se 

tornou muito ausente. Juliana relata que, quando seu pai se mudou para Maceió, eles se 

falavam pouco por telefone, pois na época as ligações eram muito caras. Com o avanço da 

tecnologia e a criação de programas de chamada via internet, eles passaram a se falar mais, 

porém essa aproximação sempre partia dela: 
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E a gente foi usando desses benefícios, mas...e aí claro, a partir daí a gente ficou mais 

próximo. E acho que eu fazia por onde assim, sabe? Ficar próxima dele nesse sentido. Ele 

nunca foi de tomar a iniciativa de ligar, ele achava sempre que podia incomodar. Eu ligava 

para ele todo dia. E a gente conversava nem que fosse 5 minutos. 

 

A atitude de ligar diariamente demonstra o desejo de aproximação e a preocupação com 

o pai. Juliana afirma, em diversos momentos da entrevista, que gostaria que tivesse sido 

diferente, que estivessem juntos com mais frequência. Era difícil, contudo, ela conseguir visitá-

lo, e o pai não queria viajar para ir ao seu encontro. Ainda que isso lhe traga tristeza, ela parece 

aceitar essa condição por compreender que esse era o jeito do pai, que era uma escolha dele e 

foi do jeito que tinha de ser: 

 

Ah, era...era pouco para mim. Eu achava pouco. Porque eu sou muito família, 

muito. Então eu queria ter um relacionamento mais próximo com ele, de vê-lo, de 

poder assessorar no que fosse preciso de uma maneira mais fácil. Porque eu estava 

sempre com ele, fazia de tudo por ele, o que ele precisasse, mas era também de 

longe. Não era fácil de longe, é mais complicado. Mas era a forma que ele queria, 

meu pai sempre foi muito durão, no sentido de fazer aquilo que ele queria, e eu 

tinha que tentar respeitar, embora minha vontade fosse diferente da dele. 

(Sorrindo). 

 

2 “Ele era boníssimo, mas muito difícil de conviver”. 

 

E eu sempre fui muito de bater de frente, muito questionadora. Então a gente tinha 

alguns arranca-rabos, vamos dizer assim (rindo). Mas...eu acho que coisa de 

família mesmo, de pai e filhos. 

 

Mas...eu acho que dentro de toda essa relação conflituosa teve momentos de muita 

felicidade. Que também marcaram bastante a mim e ao meu irmão. Que a gente 

lembra com muito carinho. Acho que foi um misto de conflito e de amor. 

 

Nesse momento da entrevista, perguntei para a participante como era sua vida quando 

seu genitor morava com ela. Ela relembra o casamento conflituoso dos pais, e afirma que foi 
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percebendo como era difícil a convivência com ele, pois sua mãe era/é uma pessoa muito 

pacífica. As brigas constantes facilitaram a aceitação de que o divórcio seria o melhor destino 

para a família.  

No decorrer da entrevista, Juliana demonstrava um certo inconformismo com o estilo 

de vida do pai, que era muito simples. Após sua morte, ela descobriu que ele destinava boa 

parte de sua renda para ajudar outras pessoas: 

 

[...] ele foi...agindo da maneira que ele achava que tinha que agir, ajudando os 

outros. Uma pessoa muito boa de coração e não olhava muito para ele. Então ele 

acabou perdendo muitas coisas para outras...para mulheres principalmente 

(rindo).  

 

A colaboradora afirma que o fato de ele ser muito bondoso e assumir esses 

compromissos financeiros para a melhoria de vida de outras pessoas estava relacionado à 

escolha dele de não os visitar em Santos, pois não sobrava dinheiro para custear as viagens. 

Juliana ressentia-se com essa atitude dele, porque tinha como consequência falta de dedicação 

a sua família. 

 

3 “Parece que fica um vazio”. 

 

Parece que tem alguma coisa que falta, que não está preenchida. É que é...eu não 

sei explicar...ele faz muita falta, muita falta. Aquele momento do dia que eu ligava 

para ele, eu ligava para ele toda noite. Eu dava bom dia, eu tinha um grupo nós 

três: eu, meu irmão e ele. Então parece que fica um vazio. Um vazio mesmo. Faz 

pouco tempo né, faz um mês...então é essa lacuna que fica. mão sei explicar além 

disso, o que mudou. 

 

[...] mas é muito ruim, sei lá, porque.,..parece que ele foi arrancado assim da gente. 

Uma hora está presente, na outra não está. A sensação é essa, sabe (chorosa)? É 

muito estranho, ouço os áudios, vejo fotos dele, parece que ele está vivo. Meu 

descanso de tela é uma foto da minha família. Então eu vejo ele a todo momento.  
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É desse jeito que Juliana descreve seu luto: um vazio, uma sensação estranha. Uma 

lacuna que lhe toma as palavras: o não saber explicar. Com a ausência, o passado perdura no 

presente por meio das fotos e dos áudios. A orientação voltada para a perda se destaca nessa 

fala, com seus atos que a conduzem à experimentação desse vazio que é muito característico do 

processo de luto. A imagem de que o pai foi arrancado da vida deles tem relação com a morte 

repentina. Juliana não participou de perto de seu processo de morrer: não viu o pai doente, não 

acompanhou e não cuidou dele como gostaria. O fato de morarem longe também tem seu peso, 

pois a colaboradora não via de perto o envelhecimento do pai.  

Nesse momento da entrevista, ela chorou bastante, e relembrou outras perdas que viveu, 

como se tentasse resgatar suas memórias de como lidou com elas. Seus avós viveram bastante, 

o que a levava a crer que seus pais também teriam uma vida saudável e prolongada: 

 

Eu já perdi meus avós, eu tive os quatro. Perdi os quatro. Perdi meu tio também, 

um tio muito próximo. Irmão da minha mãe, agora em dezembro. Foi uma perda 

muito dolorosa. Mas...não sei...perder meu pai (reflexiva, chorando), é um buraco 

que parece que nunca vai ser preenchido. (silêncio) Eu tento levar a vida 

normalmente. Mas é difícil. 

 

A frase da colaboradora - “eu tento levar a vida normalmente, mas é difícil” - me faz 

pensar sobre uma possível invalidação da perda pela enlutada. Será que, por ser uma mulher 

adulta, que já constituiu família e mora em uma cidade diferente da que ele morava, com seu 

trabalho e rotina sem o atravessamento da presença cotidiana do pai, contribui para essa 

possível invalidação? Será que esses fatores concorrem para que ela tenha esse pensamento de 

que pode continuar sua rotina normalmente, porque, concretamente, não houve grandes 

mudanças? Talvez a dificuldade de lidar com os sentimentos relacionados à perda a impulsione 

a tentar se readaptar à vida, sem dar muito espaço para esses sentimentos. 

 

4 A morte pela COVID -19: “se não fosse essa doença, ele estaria ainda conosco”. 

 

 De perder as pessoas (medo), principalmente por conta dessa doença, que está 

ceifando a vida das pessoas. De um modo tão rápido, tão bruto. Que faz a gente 

sofrer tanto, antes durante e depois. Antes de tê-la, afastando a gente. Durante que 
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a gente não pode estar perto e depois porque a gente não tem nem condições de se 

despedir direito. 

 

Quando perguntei para a colaboradora sobre as circunstâncias da morte pela COVID-

19, ela expressou sobre seu constante medo, durante a pandemia, de adoecer e de perder 

alguém querido. A morte de seu pai concretizou esse medo, que foi intensificado, juntamente 

com seu luto, impedindo que ela cuidasse do pai mais de perto e de se despedir como gostaria.   

 

Nossa, foi um processo muito difícil, muito, por a gente estar longe.  E aí pedi 

auxílio para a ex - mulher dele, para o filho da ex - mulher dele, para...distante é 

uma tristeza né, porque a gente não consegue nem ficar próximo para...para sei lá, 

ter uma atitude mais precisa. Ele não queria falar comigo por vídeo, de jeito 

nenhum, não sei por quê. 

 

 Juliana destaca nesse momento da entrevista sua busca por tentar cuidar, à distância, do 

pai, servindo-se da tecnologia e do auxílio das pessoas que tinham laços com ele em Maceió; 

contudo, lamenta não ter sido como gostaria, porque muitas questões fugiam ao seu controle, 

como, por exemplo, o pai não querer ligar a câmera para que ela o visse – possivelmente porque, 

se ligasse, ela veria o quanto estava mal - e o filho da ex – mulher dele não cuidar como gostaria 

que tivesse cuidado.  

Quando o pai aceitou que precisava ir ao hospital, ela retoma sua angústia naquele 

momento por ele ter de ir sozinho, e de não conseguir enfrentar seu medo de pegar um avião 

com a possibilidade de se infectar nessa tentativa de estar perto:  

 

Aí ele foi no domingo no hospital. Um terror que eu não conseguia falar com ele, 

e ele sozinho né, Natália, então isso me doía muito, ele estar sozinho lá. Então ao 

mesmo tempo que eu queria ir para lá, eu morria de medo, morro de medo de me 

expor. Eu sou muito medrosa nesse sentido. Aí eu tentava assessorar por aqui. 

 

Juliana relatou que o hospital solicitou uma cuidadora para seu pai. A princípio, ele a 

rejeitou e a mandou embora do hospital. No dia seguinte, ligaram do hospital para ela pedindo 

que ela enviasse a profissional novamente, pois seu pai havia mudado de ideia. Ao retornar, a 

cuidadora enviou vídeos para ela e, dessa forma, ela viu como o pai estava. Com a piora de seu 



 

94 
 

quadro, ele foi para a UTI, e a profissional foi dispensada. Dessa maneira, Juliana novamente 

não acompanhou os detalhes da evolução do pai: 

 

Mas a gente levou 2 dias para saber que ele estava entubado, porque deram 

informação para a gente errada. Então a gente estava feliz porque ele estava 

internado, mas não tinha sido entubado...imagina! Ele tinha sido entubado no 

mesmo dia que foi para a UTI. Mas a gente só ́veio saber dois dias depois. 

 

O desconhecimento acerca dos detalhes que ocorreram no hospital contribui para a 

geração de dúvidas e angústias a respeito da realidade da condição de saúde do pai: não saber 

se ele estava sendo cuidado com dignidade, e se estava sendo feito o possível para sua melhoria 

no hospital, são questões para as quais ela não obteve respostas.  

 

5 A despedida: “não sabíamos o que fazer.”  

 

E aí na despedida em si, quando ele faleceu, eu e meu irmão a gente não sabia o 

que fazer, porque não pode ter velório. Ele tinha lá um plano funerário, mas a gente 

não sabia para que cemitério ia, e tendo que resolver isso tudo à distância...aí a 

gente resolveu mesmo com a dificuldade de...financeira, a gente resolveu cremar, 

porque seria um jeito de depois ter as cinzas e fazer algum tipo de cerimônia, aqui, 

para nós. 

 

Aí a ex esposa dele resolveu ir, aí lá na cremação mesmo eles colocaram só o 

caixão assim fechado atrás, numa sala com vidro, para fazer oração. E aí quando 

ele foram para lá, eles filmaram para a gente, esse momento. E a gente conseguiu 

presenciar isso. Era só o caixão dele fechado, atrás de um vidro, cheio de flores 

em cima. 

 

Embora no início, logo após a morte do pai, Juliana e seu irmão não soubessem o que 

fazer para despedirem-se dele, houve aos poucos uma organização para esse momento.  A ex-

esposa dele filmou o caixão fechado com as flores, e Juliana escolheu a música que foi tocada 

nesse momento: Ave Maria, pois seu pai era muito devoto de Nossa Senhora. Como Juliana e 
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seu irmão foram atravessados pela morte repentina e estavam distantes, não sabiam como 

organizar o velório, e tiveram que se adaptar às providências da ex-mulher do pai.  

A escolha pela cremação foi realizada para que, com as cinzas, organizassem uma 

cerimônia posteriormente. Talvez levar um pouco delas para a Igreja de Fátima, em Portugal, 

pois seu pai era muito devoto. Juliana afirma que o pai era muito prático, que ele dizia: “morreu, 

enterrou, acabou, pronto”, e que certamente ele não queria dar trabalho nem despesas para 

ninguém. Ela expressa, entretanto, a importância que essa ritualização tem para ela, e destaca 

que foram realizadas missas de 7º dia e de um mês, pois precisavam dessa vivência para ter 

mais proximidade com a realidade da perda. 

 

6 “As questões burocráticas aproximam”. 

 

Então está bastante complicado resolver essas questões burocráticas, de tudo isso. 

Nós aqui e ela lá, e...e quereres diferentes (sorrindo). Isso complica bastante, 

mas...e isso de uma certa forma nos aproxima né? A mim e ao meu irmão. É um 

lado, de certa forma, bom de tudo isso. Se pode existir lado bom. (Chorosa). 

 

O dono do apartamento permitiu que ele ficasse lá para poder arrumar as coisas, 

e eu acho que eu não ia aguentar. Meu irmão...eu até falei nesse período que a 

gente é muito diferente: eu e ele. Eu sou muito mais sentimental e ele é mais firme. 

Ele consegue resolver as coisas de uma maneira mais prática. 

 

E ele acabou indo para lá sozinho, mas a gente ficou próximo o tempo inteiro, 

porque a cada passo que ele tomava lá, ele me ligava, a gente se falava. Então a 

gente criou essa proximidade nesse sentido. E eu gostaria muito que essa 

proximidade não se acabasse quando isso tudo foi resolvido. 

 

Juliana comenta, nesse momento da entrevista, sobre a aproximação que houve com seu 

irmão após a morte do pai. Ela comenta que não conseguiria viajar para Maceió para resolver 

as questões burocráticas relativas ao pós-óbito, tanto por medo de se infectar com coronavírus 

na viagem, como também por não conseguir enfrentar a realidade da perda, ao ver o 

apartamento do pai, seus objetos pessoais, dentre outros aspectos que evidenciariam sua falta. 
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Ela destaca que é muito sentimental, e essa característica de sua personalidade dificulta esse 

enfrentamento necessário para a resolubilidade desses problemas.  

Sua fala deixa entrever a construção de um significado positivo em relação à perda: uma 

transformação na relação com o irmão, que é mais fechado e se distanciou dela devido a alguns 

acontecimentos em sua vida pessoal. Essa ressignificação é muito importante no processo de 

luto, ao possibilitar a vivência de afetos positivos capazes de transformar a dinâmica familiar 

vigente, e que só teriam acontecido, possivelmente, numa circunstância extrema como a morte.  

 

7 Sonhos 

 

Juliana contou um sonho que teve dois dias antes da entrevista, no qual conversava com 

o pai sobre uma irmã dele. Essa tia mora sozinha, está com um problema de saúde e necessita 

de auxílio financeiro, porém no sonho ambos afirmavam não ter dinheiro para ajudá-la, o que 

entristecia a colaboradora:  

 

Eu sonhei que eu estava com ele (o pai) sentada num sofá, e a gente estava 

conversando. E ele estava preocupado com essa minha tia, irmã dele. Que estava 

doente. Aí ele falava assim: “a gente precisa contratar uma cuidadora para ficar 

com ela.” Porque essa minha tia mora sozinha, ela mora numa casa nos fundos e 

as netas dela moram numa casa na frente. Mas ela em si mesma mora sozinha, ela 

tem muita dificuldade de locomoção e...teve agora esses dias, depois do falecimento 

dele, e ela teve um...a gente não sabe se ela teve um AVC, sei que ela está falando 

meio enrolado. E eles mandaram ela de volta para casa! Ela está em casa desse 

jeito. E aí eu também estou preocupada com ela, não sei se ficou isso na minha 

cabeça, e aí ele falando isso, não sei... se tem que ter uma cuidadora...ai eu falei: 

“pai, é...a gente não tem dinheiro para isso.  

 

Ai ele falava assim: “é, caramba, agora não dá mesmo.” E aí eu o abraçava e 

falava assim, com uma pena né: “ai pai, você não está com dinheiro para isso, 

né?” 

 

A colaboradora destaca que as escolhas do pai, que o levaram a ter uma vida muito 

simples – precária, na opinião dela – a deixavam muito indignada, especialmente depois que 
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soube, com a sua morte, que ele ajudava mulheres financeiramente. Ela acredita que, se ele não 

as ajudasse, sobraria mais dinheiro para ele investir em ter mais qualidade de vida. A condição 

da tia morando sozinha, doente, sem ser cuidada com dignidade, relembra o que aconteceu com 

seu pai, que adoeceu e teve de ser internado sem nenhum familiar por perto para cuidar.  O 

distanciamento do pai, por um lado, ajudando outras pessoas e, de certa forma, abandonando-

a, está em sua fala em vários momentos da entrevista. Ter conhecimento desse fato após sua 

morte gera um ressentimento. 

Juliana afirmou que o sonho foi uma constatação de que ele não tinha condições de 

ajudar os outros, pois não podia cuidar nem de si mesmo. Para ele, sua vida, muito simplória 

financeiramente, estava boa, mas para ela não estava. Ela se preocupava com o modo como ele 

conduzia a vida, que repercute em tomar consciência de que não havia possibilidade de ele 

cuidar dela como filha. 

 Será que, para Juliana, saber que ele se cuidava melhor, seria um alento para acreditar 

que a morte não foi consequência da pouca qualidade de vida que ele tinha, dessa falta de 

cuidados consigo mesmo? De que ele fez tudo que foi possível para não adoecer e que, ter se 

infectado, tenha teria sido apenas uma fatalidade? 

 

E aí eu tentava ajudá-lo, daqui eu tentava mandar comida para ele. Tentava dar 

suporte para ele naquilo que fosse preciso, mesmo tendo um certo conhecimento 

dessa...de como ele vivia assim, de como ele fazia. Mas não me importava. Mas 

mesmo assim, era muito difícil ele fazer isso, porque ele não queria, ele não 

aceitava...Acho que era mais por mim do que por ele. Mas por isso que eu fico 

pensando, que se ele estivesse aqui, próximo da gente, talvez eu tivesse mais 

controle (sorrindo), sobre essas coisas né, sei lá.  

 

Ao mesmo tempo em que ela expressa revolta com relação ao modo de viver do pai, ela 

dialoga com a concepção oposta, que aceita e se conforma que foram escolhas do genitor, sobre 

as quais ela não tinha controle. A aceitação perpassa entrar em contato com as pensamentos e 

sentimentos relacionados às constatações de que ela não poderia visitá-lo - devido aos seus 

medos de infecção pelo coronavírus - e de que ele também não vinha visitar os filhos.  

 

7.4  Marina 
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Sobre a colaboradora: 

 

Marina é psicóloga, reside em Porto Velho com sua família e trabalha na área de adoção. 

Seus pais são nordestinos, característica esta que ela atribui como sendo muito forte para o 

cuidado e apoio uns aos outros. Sua família nuclear é toda composta por professores. Seu pai, 

que havia falecido três meses antes da entrevista, era também escritor e poeta. A sensibilidade, 

a poética e o carinho do pai são atributos que lhe eram muito marcantes, o que fazia com que 

Marina tivesse muita admiração pela sua pessoa. Diz que o pai vinha contando muitas histórias 

da vida dele, e que ela havia até comprado um tripé para gravar, mas não deu tempo...gravar 

seria uma forma de eternizar o pai, tê-lo para sempre. “Será que se ele fosse menos maravilhoso 

seria mais fácil passar por isso?” Embora não seja a irmã mais velha, Marina diz que é como 

se fosse, pois é quem toma a frente das questões burocráticas familiares, especialmente nesse 

momento do adoecimento e após o óbito do seu pai. Ela salienta que tem mais flexibilidade de 

horários, e seus irmãos lhe delegam muitos afazeres, o que tem lhe cansado bastante. Não há 

ninguém da família de sua mãe morando em Porto Velho, apenas familiares do seu pai. Este 

fato contribui para que ela se preocupe mais em ser apoio e companhia para a mãe enlutada, ao 

mesmo que tempo em que lhe causam indignação a falta de empatia e o distanciamento dos 

familiares paternos para com sua mãe. O núcleo familiar de Marina – mãe e irmãos – está muito 

fragilizado. Relata estar precisando de auxílio em diversos aspectos, como jurídico e financeiro, 

e que nenhum familiar se aproximou para ajudar – apesar de ter manifestado essa indignação 

em redes sociais. Marina é budista e o pai era espírita, no entanto, ambos já frequentaram outro 

centro religioso em comum. Ela traz em seu relato uma vivência de espiritualidade que provê 

sentidos para a vida e para a morte, mas também dúvidas: “Meu Deus, onde meu pai está?”. 

Seu contato me foi passado por uma colega psicóloga, que atende Marina de maneira particular.  

A entrevista foi realizada no dia 25/05/2021, com duração de uma hora. 

Lendo, relendo e refletindo sobre a vivência do luto da colaboradora, retirei categorias 

e subcategorias: 1) Mudanças: 1.1 “Minha vida parou, da pior forma possível”; 1.2. “Eu tenho 

um senso de responsabilidade muito grande”; 2. Desamparo 2.1) “Eu acho que a COVID veio 

para mostrar quem as pessoas são”; 2.2) “Eu quero ser paparicada, eu quero colo, eu quero 

atenção”; 3) “Meu pai não era digno de ter uma morte dessa”; 4) Perdas antes da pandemia; 5) 

“Eu acredito que a gente um dia vai se reencontrar”. 

 

1 Mudanças 



 

99 
 

1.1 “Minha vida parou, da pior forma possível”. 

 

Marina relatou ter vindo de um processo muito cansativo com o seu mestrado, e que 

defendeu sua dissertação poucos dias antes da morte de seu pai.  

 Sobre as mudanças que ocorreram após o óbito, ela enfatiza que tudo mudou: está 

dormindo mal e acorda com sobressaltos, como também está muito preocupada com a mãe, o 

que relata demandar mais energia dela para o cuidado. Uma amiga médica ajudou, prescrevendo 

um calmante para sua mãe conseguir dormir, pois estava muito agitada. Em Porto Velho, só 

moram familiares do pai, e não da sua mãe. Esse fator contribui para que ela se mobilize a 

oferecer mais suporte e estar mais presente. 

 

Como a minha mãe ficou muito mal, eu estou buscando maneiras de deixar ela 

melhor. Assim, vamos levar para uma massagem, para a terapia.  

 

E essa vontade de deixar minha mãe se conectar com a vida. não consigo ficar 

quieta sabendo que ela não está bem. Mas não me sinto na obrigação, me sinto 

motivada a. 

 

Mais um fator complicador porque aqui só tem familiares do meu pai, não tem da 

minha mãe. Meu pai era muito próximo da família dele, mas os filhos e a esposa 

não. Então isso também tem sido um fator complicador nos cuidados da minha 

mãe. 

 

Esta é uma grande queixa a que Marina se reportou em diversos momentos da entrevista: 

seu pai sempre ajudava a todos, mas os familiares dele não. Sua mãe não é cuidada pelos 

familiares do marido falecido, e essa carga de cuidados, seja afetiva ou financeira, concentra-

se para a colaboradora. 

 

1.2 “Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande”. 

 

Marina declarou ter um senso de responsabilidade muito grande e, por isso, não 

consegue se entregar para a tristeza e o vazio, como, por exemplo, ficar no sofá sem fazer nada. 

Ela conseguiu tirar duas semanas de afastamento pós-óbito, juntando com licenças que havia 
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acumulado. Por conseguir esse afastamento que os irmãos não conseguiram, ela tomou a frente 

de questões burocráticas que precisavam ser resolvidas, tais como inventário e organização final 

de um livro de seu pai que está para ser publicado. Parece que ela se sente muito sozinha com 

tantas tarefas. 

 

E se é para sofrer eu quero sofrer com dignidade, com cabeça erguida. Eu não 

tenho, eu até queria ter uma estrutura de pirar, de me ausentar. Eu não consigo. 

Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Então eu não consigo jogar 

tudo para o alto, eu me preocupo muito com as pessoas. Então isso me movimenta. 

 

Nesse trecho de sua fala, fica evidenciada sua vontade de querer pirar, se ausentar. A 

necessidade de sentir a perda; porém seu senso de responsabilidade, nesse momento, a 

movimenta para a restauração: cuidar da mãe, do livro do pai, das questões burocráticas a serem 

resolvidas. Essas responsabilidades geram uma sobrecarga que impacta o trabalho do luto, 

exigindo muita atividade quando se precisa sentir o vazio da perda. Por outro lado, sua atitude 

espiritual e religiosa, comentada mais adiante, é um importante instrumento por via do qual ela 

entra em contato com a perda. A organização do livro do pai, por sua vez, favorece a 

conservação de memórias e facilita a elaboração do vínculo simbólico. 

 

2 Desamparo 

 

2.1 “Eu acho que a COVID veio para mostrar quem as pessoas são”. 

 

Em grande parte da entrevista, Marina expressou o desamparo que sente em seu luto por 

meio do sentimento da raiva dirigida a terceiros. Ela comenta que muitas pessoas de quem ela 

achava que receberia um apoio, ou que ofereciam carinho e suporte a sua mãe, não o fizeram, 

e de como a atitude individualista das pessoas na pandemia a decepciona: 

 

Sim, eu estou bem revoltada com tudo. De ver pessoas mais novas furando a fila 

para vacinar. É um sentimento horrível, não só da perda mas eu estou descrente 

de muita gente, de muito conceito de...meu Deus, o mundo não é nada, é cada um 

por si mesmo. Essa pandemia está deixando tudo muito claro. Para mim é cada um 

por si, cada um que cuide da sua dor. 
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As circunstâncias peculiares da pandemia condicionam perdas metafóricas sobrepostas 

que, acrescentadas à morte do pai de Marina, contribuem para o rompimento de seu mundo 

presumido: as pessoas são individualistas, não há solidariedade pela sua dor e de sua família, 

como acreditava ela que iria haver. Não há respeito pela prioridade na vacinação, cada um age 

por si. Afirma que as pessoas se utilizam da justificativa do distanciamento social para não se 

fazerem presentes, pois essa presença é possível ocorrer de outra maneira que não seja a física. 

A decepção se deu, principalmente, com aqueles que eram próximos de seu pai: membros 

familiares e alguns amigos dele.  

 

Minha família é meu núcleo, porque ninguém bateu aqui em casa. Aí contei que 

minha amiga que mora lá na Irlanda mandou uma carta com um buquê de flores, 

compra comida pelo I- food e manda. Coisas que meus primos, meus tios nunca 

fizeram. Eu fiz um textão mesmo, do quê que eu perdi com meu pai, de como era 

triste ver aqui, que uma pessoa que esparramava tanto e na hora que mais precisou, 

ninguém cuidou, porque assim...uma forma de cuidar do meu pai é cuidar da gente. 

 

E aí eu falei assim: oh, não adianta me mandar mensagem ‘que Deus te guarde’, 

porque não é isso que eu estou precisando. 

 

P: O que você está precisando, Marina? 

 

M: Mulher, eu preciso de muita coisa. Por exemplo: de resolver as coisas 

burocráticas, a minha reserva financeira foi embora em menos de 2 semanas. 

Porque minha mãe não dormia um pingo à noite.      

                 [...] Gastos financeiros, logística. Essa própria coisa do livro...porque eu não sei 

para onde vai. 

 

Os trechos acima evidenciam que as mensagens de condolências ou de cunho 

espiritualista por via das redes sociais não são suficientes para que ela se sinta acolhida e 

cuidada em seu processo de luto. Ela relata não esperar afeto dos familiares como tios e primos, 

mas demonstra revolta por eles não ligarem nem passarem na casa da sua mãe.  

Marina declara que a ajuda das pessoas poderia vir de forma financeira, com as questões 

burocráticas pós-óbito e logística. Seu pai estava para publicar um livro com uma verba pública, 
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e que, portanto, tem um prazo a ser seguido. Os irmãos e alguns amigos do pai têm ajudado 

nessa organização.  

As mensagens pelas redes sociais não indicam cuidado. Marina esperava ajuda 

financeira e proximidade física. Será que as pessoas sabiam de suas necessidades? Sabiam que 

ela precisava de um acolhimento mais próximo, ou ela esperava essa atitude, mas não deixou 

claro? 

 

2.2 “Eu quero ser paparicada, eu quero colo, eu quero atenção”. 

 

A revolta e o ressentimento da colaboradora com terceiros, principalmente dos familiares da 

parte do pai, que não deram essa atenção a ela e principalmente em relação à sua mãe, se dão 

pelo fato de ela esperar uma ajuda que eles não lhe oferecem. Em seu relato abaixo, destaca-se 

também sua sensação da falta de empatia da sociedade, pois, segundo ela, mensagens por via 

de redes sociais só fazem sentido entre pessoas distantes.  

As pessoas dizem que estão disponíveis, mas não estão. Não chegam junto para 

perguntar do que precisa. Há vários advogados na família, mas nenhum se ofereceu para ajudar 

com o inventário. Para o luto de alguém, a ajuda é passível de vir de variadas maneiras, mas a 

morte aqui aparece como interdita, gerando temor e distanciamento da comunidade, 

escancarando falta de empatia do entorno não-nuclear ou frases clichês:  

 

Eu odeio essas mensagens “Que Deus …” Eu não quero Deus, Deus não vai me 

confortar agora! E se eu quiser, eu busco, se eu quiser Buda, eu busco, eu vou 

buscar. Eu não suporto, acho extremamente impessoal. Por exemplo, eu tenho 

amigos que falam: ah, eu estou te dando um tempo...aí falo: “você perguntou se eu 

quero um tempo?’ Eu não quero tempo. Eu quero ser paparicada, eu quero colo, 

eu quero atenção.  

 

Mas é um sentimento de solidão terrível. As pessoas não sabem lidar, não sabem! 

Não sabem acolher uma pessoa enlutada. Por ser uma pessoa mais velha as 

pessoas acham que morrer é o ciclo da vida e pronto acabou. 

   

Ela espera que as pessoas ajudem espontaneamente, mas não há relato de que ela teria 

solicitado essa ajuda. Ela diz que quer colo, mas será que essa mensagem fica clara para as 
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pessoas próximas? As mensagens clichês, que são oferecidas por muitos como uma ajuda, ao 

contrário, lhe provocam raiva. Ela questiona também a não validação do luto pela morte de um 

idoso por parte da sociedade. Pela morte fazer parte do ciclo natural da vida, muitas vezes não 

é compreendida como significando várias perdas decorrentes do vínculo rompido com alguém 

que se ama. 

A conexão de Marina com o pai era muito forte. Ela fala dele com grande admiração e 

carinho, ao afirmar que ele era extremamente presente e afetuoso, seu melhor amigo. A relação 

com sua mãe, por outro lado, é conflituosa, o que contribui para essa sensação de desamparo 

que ela sente em sua orfandade. Quando diz que quer colo e atenção, imagino que o contato 

com essa falta seja o vazio no qual mergulha devido a perda da maior figura de apego que 

possuía:  

 

Aí eu penso “ai que ódio que eu tenho de ter tido um pai maravilhoso”, porque dói 

demais. Você fica ah, será que se ele fosse menos maravilhoso seria mais fácil 

passar por isso? Não sei, não tenho essa referência na minha vida. Meu pai era 

muito perfeito. Para mim ele deixou tudo que um pai poderia ser. Presente, 

preocupado, amoroso. Que eu admiro muito. 

 

Na fala acima, a participante demonstra e se questiona se sua dor seria menor se sua 

relação com seu pai não fosse tão próxima. Fica evidente com seus relatos o quão o pai era 

significativo, e que eles possuíam uma rica conexão, que vai desde se fazer presente em seu 

cotidiano, indo visitá-la em seu trabalho para tomar um café, a frequentarem centros religiosos 

juntos.  

A relação de ambos era permeada por afeto, estímulo emocional e intelectual. Marina 

admira e se identifica com o pai também na profissão que ele realizava – era professor - e 

afirmou que fez o ENEM desse ano para cursar Letras. 

É importante destacar que com o pai o contato era muito próximo, e ambos eram 

parecidos. Ao contrário, com sua mãe a relação é conflituosa, então não apenas não tem o pai 

próximo, como precisa cuidar da mãe com quem essa relação é mais difícil. Essa situação 

resulta em um duplo esforço no enfrentamento. 

Refletir sobre essa questão – amava muito o seu pai, e chega a dizer que se o amor fosse 

menor poderia sofrer menos... será? Teve uma relação muito próxima com o pai e essa é a dor 

resultante dessa perda. 
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3 “Meu pai não era digno de ter uma morte dessa”. 

 

Marina e sua família sofreram com a crise do sistema sanitário, pois não conseguiram 

internar o pai em uma instituição hospitalar, logo que seu quadro começou a se agravar, por 

falta de vaga. A princípio, ele foi levado para uma UPA, até que conseguiram interná-lo em um 

hospital de campanha. A participante passava o dia ligando para o plano de saúde e para sua 

rede de contatos em busca de uma vaga. A desassistência institucional também contribui para 

gerar revolta e sentimento de culpa, para Marina, ao acreditar que poderia ter feito melhor. Teria 

sido melhor tirá-lo de lá? 

 

Até hoje eu não consigo passar pela rua do hospital. E aquela coisa né: “o que eu 

deveria ter feito, porque que eu não fiz isso, porquê eu não tirei ele…” Enfim, 

sentimento de culpa muito grande. 

E o serviço social e de psicologia do hospital uma merda. Porque a orientação que 

eles deram foi: “ah, não liga para ele para não cansar ele”. Aí foi a instrução que 

eu passei para minha família. Então a gente se falava muito pouco porque ele 

estava com um cansaço respiratório grande. 

Não precisa ficar falando para o senhor descansar”. Me arrependo muito de ter 

estimulado ele a falar (chorando). E fiquei em casa, falei assim: ah, vou esperar o 

boletim agora, né? Tinha acabado de atender, fui varrer lá na frente de casa, que 

tinha uma árvore, a casa onde eles moram. Passou 30 minutos, me ligaram e 

falaram “vem aqui que o médico quer falar com vocês”. Eu já sabia…(Chorosa). 

A gente correu, aquele caos... 

 

Teria sido melhor tirá-lo do hospital de campanha? Teria sido melhor se ela não tivesse 

ligado tanto, se não tivesse cansado ele? Suas ligações causaram sofrimento e cansaço ao seu 

pai, ou ajudaram a ambos no sentido de serem companhia um ao outro quando não podiam estar 

perto? Esses questionamentos vão de encontro à sensação de impotência diante da morte 

inevitável. A morte poderia não ter sido aplacada, mas ela poderia ter acontecido com maior 

dignidade e menos sofrimento, havendo mais cuidados e mais assistência da equipe para 

auxiliar na lida de medos e angústias do paciente e seus familiares.  

A tristeza e a dor da perda trazem mais agudamente o que sente como descaso da saúde 

pública. Evidencia-se o conflito: deveria ter feito mais, tirar o pai daquela instituição. É nessa 
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hora que se sente mais só e com a sensação de ter errado. Falar cansa, e não conversar angustia 

mais: deveria então, ter falado com ele? Fica o registro de que a morte dele não foi digna e que 

ela poderia ter feito alguma coisa a mais que não fez. Esse sentimento de dúvida aumenta o seu 

sofrimento.  

 

4 Perdas antes da pandemia 

 

Com o objetivo de acessar a concepção de morte da colaboradora e como vivenciou 

perdas anteriores, perguntei se havia vivenciado a morte de pessoas próximas. Ela contou sobre 

o adoecimento de duas amigas, ambas jovens e por doenças de curso degenerativo e câncer, 

respectivamente: 

 

Eu falava: “Ah, eu vou visitar a Liana”, eu que saía de lá fortalecida porque era 

uma pessoa que amava a vida. Do jeito que ela precisava...ela vivia acamada, mas 

ela morava no hospital, ela e o esposo. 

 

Quando ela morreu eu senti mais assim...por tudo isso, ela fez faculdade, fez 

concurso, tudo que ela podia fazer ela fez, casou. Mas era uma pessoa muito 

conectada à vida. Fiquei triste, fiquei, mas não foi aquela tristeza de “oh meu Deus, 

vou morrer”. Saudade e tal, mas lamentando por toda uma vida de sofrimento, 

muita peleja...enfim. 

 

Ver a amiga vivendo em um hospital, ocupando-se com atividades - dentro daquilo que 

era possível - e se conectando à vida, ainda que estivesse em processo de morrer, ofereceu a 

Marina uma concepção de morte como cessação do sofrimento, o que contribuiu para que ela 

não sentisse uma tristeza intensa com seu falecimento. Revisitar essa experiência de luto pode 

favorecer a construção de significados positivos a respeito da vida e da morte, ecoando 

sensações de que a pessoa viveu com qualidade e conforme suas possibilidades, completando 

seu ciclo de desenvolvimento. 

Já a outra amiga morreu no ápice da vida. Teve um câncer que foi curado, mas reincidiu 

com um ano. Observar mais de perto sua peleja entristeceu mais a colaboradora: 
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E ano retrasado ela fez uma festa comemorando a cura dela. O aniversário dela 

foi comemorando a saúde. Então foi bem bonito, ela estava muito bonita. Aí não 

passou nem um ano, ela faleceu. Então não pôde curtir, o emprego, o casamento 

em si. Porque ela já casou e já adoeceu. E eu acompanhei mais de perto, então foi 

tudo muito ruim, muito triste. Muito dolorido por ver tanta juventude. Ela foi 

enterrada com esse vestido do aniversário dela. 

 

A juventude remete à vida que não deve ser interrompida, a não ser sob o jugo de uma 

injustiça. O luto pela morte das amigas pode não ser tão intenso como o luto pela perda do seu 

pai, porém impacta o entorno das amizades com a dualidade da vida convivendo com a morte. 

Também é chocante relembrar a vida da amiga sendo celebrada pelos familiares em seu 

aniversário, o que não aconteceu com seu pai: ela se sente sozinha e ressentida pela falta de 

apoio. Marina percebeu, simultaneamente, beleza e força no processo de morrer das amigas. 

Apreender essa dualidade contribui para a criação de caminhos a serem trilhados em sua vida, 

e na compreensão de como a perda de seu pai é elaborada também como um processo de 

transformação de si mesma. 

 

5 “Eu acredito que a gente um dia vai se reencontrar”. 

 

Nesta categoria, reuni trechos do relato da Marina que remetem à influência do 

suprarreal, à realização da totalidade pelo Si-mesmo transcendente, que ela acessa mediante sua 

aproximação com a espiritualidade. Esse caminho vinha sendo trilhado por ela junto com pai, 

pois ambos frequentaram uma religião ayahuasqueira, porém, depois mudaram para outras 

organizações. Aqui fica evidenciada novamente outra conexão com o pai – além da profissional, 

como retratada mais acima - que transcende a realidade concreta e material e favorece a 

construção de sentidos para além da vida:  

 

Eu sou budista, mas quando meu pai morreu eu fiquei: “meu Deus, onde meu pai 

está?” (Chorando) O que está acontecendo com meu pai? Quando eu soube que 

meu pai morreu eu queria vê-lo, mas não foi possível. E quando eu vi no caixão só 

deu para ver o rosto dele. Eu já...não era meu pai que estava ali né. Eu acredito 

que a gente um dia vai se reencontrar, de algumas outras formas...tudo, eu olho 
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para minha mão, minha mão é igual a dele. Então nas coisas que ele deixou 

né...adoro meus irmãos, adoro meus sobrinhos. 

  

Nesse trecho, Marina se remete ao fato de não ter visto o pai pela última vez, uma 

situação recorrente na morte por COVID-19, o que dificulta as despedidas e o luto. O tema do 

reencontro evidencia-se fortemente em sua fala.  

A dúvida sobre onde o pai está – que costuma ser respondida pelas doutrinas religiosas 

– é também uma possibilidade de encontro com a religiosidade no luto. Ela se dá o benefício 

da dúvida e, ao mesmo tempo, apreende a presença do pai nas pessoas e nas coisas que ele 

deixou em vida: os filhos, os sobrinhos. 

 

E passou umas 3 semanas - meu pai é ayahuasqueiro, não se você sabe, aquela 

religião que bebe chá. Eu também fui por muito tempo junto com ele. Então eu pedi 

para beber o chá, e nossa eu chorei 3 horas seguidas. Porque eu consegui enxergar 

toda a história dele, e eu ficava assim “ah meu Deus, como eu acredito na 

reencarnação eu falava ‘nossa, eu já passei por isso tantas vezes e ainda vou passar 

tantas outras.’ Mas eu senti tudo muito conectado. Eu conseguia ver as coisas 

muito conectadas: as árvores, o céu. Então para mim a morte física está sendo 

muito difícil, mas eu não acredito na morte da consciência. Então tem dias que eu 

falo assim ‘ah meu Deus, que os dias passem logo, para eu reencontrar meu pai.’ 

(Chorando, pensativa). 

 

A procura pelo chá representa o desejo pela conexão com o transcendente, que não vem 

como respostas prontas, mas como sentimentos e sensações intensos que oferecem um 

apaziguamento. A visão possibilitada pela ayahuasca remete a uma cosmovisão ecológica em 

que tudo está conectado: a humanidade e a natureza são unas e cíclicas, e a morte não seria o 

fim da consciência do indivíduo. Acreditar que a morte não é um fim é reconfortante para ela, 

mas, por outro lado, a faz querer que os dias passem logo para que esse reencontro com o pai 

aconteça.  

 

Mas cuidar da minha mãe, dos meus irmãos, meus sobrinhos. Levantar os projetos 

dele, do livro, é o que está me fazendo levantar. É o que me faz levantar. Eu tenho 
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muito medo de adoecer, de mais alguém adoecer. E eu fico pensando ‘o que eu 

posso fazer para melhorar a vida das pessoas?’  

 

O enfrentamento do luto de Marina aparece também em seu senso de responsabilidade 

e cuidado com aqueles que ama. Ela precisa levantar e ter saúde para cuidar. Dar continuidade 

ao que o pai começou em vida também lhe oferece forças para continuar simbolizando a dor da 

perda e atribuindo sentidos a sua existência, que podem ser enriquecidos mesmo na ausência 

do ente querido.  

 

7.5  Bruno  

 

Sobre o colaborador:  

 

Bruno tem 30 anos, trabalha como assessor jurídico na cidade de Fortaleza e perdeu 

ambos os genitores por COVID – 19, dois meses antes de conceder a primeira entrevista. Ele 

soube que eu estava buscando colaboradores para a pesquisa através de uma rede social. Estava 

disposto a contribuir porque já havia feito mestrado e sabe como é difícil conseguir participantes 

- conforme verbalizou – e sentiu-se satisfeito em contribuir com a pesquisa. Iniciou análise logo 

após a morte dos pais, fato este que ele diz estar auxiliando a reconhecer algumas defesas que 

ele tem desenvolvido com relação aos sentimentos relacionados ao luto: ele tende a reprimir e 

depois acaba sofrendo mais, diz ele. Bruno morava com os pais, e descreveu como estava a vida 

deles na pandemia: os três saíam pouco de casa e apenas para o que fosse realmente necessário. 

Um tio, irmão do seu pai, testou positivo para COVID - 19– esse tio também faleceu após a 

morte dos pais de Bruno. Em seguida, o colaborador e os pais também adoeceram. A irmã de 

Bruno, que é médica, mas mora em Curitiba, orientou-o a tomar as providências necessárias, 

porém com a internação dos pais ela viajou a Fortaleza para cuidar de perto. O participante fala 

com muito respeito e orgulho da irmã, e manifesta satisfação em se dar conta de como eles dois 

cresceram nesse processo ao tomaram decisões sérias e importantes. A crise política que o País 

atravessa também surgiu no relato de Bruno. Ele não vê culpados para a morte dos pais, mas 

ter recebido a mensagem de WhatsApp da Prefeitura de Fortaleza para ambos se vacinarem, 

poucos dias após a morte deles, o fez pensar a respeito. Outro tema que foi explorado na 

entrevista foram sonhos com os pais. Ele contou que sonhava, com uma certa frequência, com 

os pais morrendo juntos, ao longo de sua vida. Antes da morte concreta deles acontecer, eram 
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apenas pesadelos sem muita importância – ele diz - entretanto, hoje esses sonhos assumem outra 

significação: não sei se algum dia alguém vai conseguir explicar um negócio desses! 

Marcamos duas entrevistas. Na primeira, ele optou por falar sobre o pai, pois ele faleceu 

primeiro. A entrevista teve duração de 1h e 10min, e dela extraí sete categorias de análise:  1) 

Defesas para a vivência do luto; 2) O impacto da morte repentina; 3) O fortalecimento da 

fraternidade; 4) “Meu pai não está vendo isso, cadê o meu pai para eu contar?!”; 5) “Era o 

melhor pai que a gente poderia ter tido”; 6) A morte do pai pela COVID-19 e a crise política e 

sanitária; 7) “Eu sonhei que meus pais iam morrer juntos e eles morreram”.  

 

7.5.1 Análise Compreensiva da Entrevista de Bruno sobre o seu pai 

 

1 Defesas para a vivência do luto 

 

Bruno iniciou a entrevista comentando sobre as defesas que vinha criando, 

inconscientemente, para não sentir o luto. A primeira defesa foi identificada e conduzida pelo 

seu psicólogo, no início de sua análise, que se deu após a morte dos seus pais. Ele dormia por 

volta de 18h, 19h, que era o horário no qual costumava ficar com os pais: jantavam juntos e 

depois assistiam em seguida ao jornal local. Dormir nesse horário é um indicativo de evitação 

para as lembranças, dado que esse momento do dia, bem específico, era vivenciado em família.  

 

O que eu sentia como problema, eu tinha alguns bloqueios em relação ao meu pai, 

e eu evitava fazer algumas coisas, como forma de me proteger. E aí eu vejo que 

não é o caminho certo, porque de certa forma eu bloqueava e acabava sofrendo 

mais depois [...] 

 

Foi muito...um em cima do outro e eu, depois de tudo, eu comecei a querer aceitar 

que aconteceu, mas assim: “ah, passou, vou tentar sofrer o menos possível”. 

Tentar mudar a minha rotina para que eu estivesse ocupado com outra coisa no 

momento em que eu estaria com eles. E aí eu não enfrentaria de frente o evento. É 

como se por outros motivos - que não a morte - eu não estava em contato com eles, 

como: o meu cansaço, o meu sono, algo do gênero. 
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 Eu não me via me defendendo. Eu me via tentando ir para a frente, mas na verdade 

eu não estava indo para a frente. Era uma falsa impressão que eu tinha. 

 

P: Como é que foi para você? Ter entrado na UTI, ter visto eles? Eles estavam 

entubados? 

 

B: Estavam... os dois... (pensativo). Foi, foi...eu, eu bloqueei. Meio que...eu vi, e 

não. Eu não associei...eu (reflexivo). Para mim eles estavam dormindo 

e…(pensativo, cabisbaixo) e...bom, morreu assim. Eu não (pensativo)... eu não sei 

nem explicar, foi algo como um bloqueio, eu não lembro bem, eu só estava lá com 

eles. Foi...aconteceu. (Silêncio) 

 

Para ir para a frente e retomar a vida após uma perda, é necessário visitar o passado, 

conectando-se com memórias e com os sentimentos que a perda do vínculo evoca, o que pode 

trazer a sensação de desamparo e de vazio inerente à ausência do ente querido. Fingir para si 

mesmo que os eventos já passaram e agora tem de tentar sofrer o menos possível aponta para a 

não validação da dor do luto por Bruno e de uma dificuldade para expressar o luto.  

É o mecanismo de defesa que prevalece na sociedade em que a morte é interdita, não 

havendo espaço para expressão da tristeza, da angústia e do desânimo. É possível também que 

essas defesas estejam relacionadas à sua maneira singular de evitar entrar em contato com o 

que sente. Dormir para não pensar e não lembrar compõe a negação: é o que Bruno 

ocasionalmente vinha fazendo. As defesas sempre existem em algum nível, podendo ou não ser 

conscientes. Vamos filtrando à medida que suportamos lidar com a dor e, quando não 

suportamos, barramos e nos ocupamos com outras atividades. Importante é ter consciência delas 

e de que, para vivenciar o luto, é preciso enfrentar a morte.   

 

2 O impacto da morte repentina 

 

Bruno relata a morte dos pais como dois eventos surpreendentes. Ambos eram 

relativamente novos – 55 e 56 anos – eram independentes e autônomos. Ele contou o 

adoecimento e a morte deles a partir de uma ordem cronológica, desde o período de infecção, 

que se iniciou com o pai, que contraiu coronavírus do tio – este também faleceu - até a 

internação de ambos na UTI. A necessidade de contar os detalhes é muito frequente no período 
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que se sucede à perda do ente querido. Relatar os acontecimentos é uma maneira de se organizar 

em relação ao rompimento brusco do mundo presumido. Ao contar, ele revive o cenário do 

adoecimento deles e da morte, e se situa como alguém que busca resgatar sua identidade – o 

filho que deu orgulho aos pais – ao mesmo tempo em que procura construir uma nova identidade 

para viver no mundo no qual os pais não estão. 

 

A minha mãe tomou banho, se arrumou, passou maquiagem, “leva o carregador, 

porque vai que eu preciso falar com vocês, passar muito tempo lá…” Tudo isso 

sem nenhum sinal. Então a última imagem que eu tenho deles é o meu pai saindo 

de casa: “vou ajudar o meu irmão.” A minha mãe saiu normalmente de casa, 

comigo. 

 

Na 4a feira eu acordei com a minha irmã um tanto quanto afoita. (pensativo) 

Dizendo: “eu vou lá no hospital ver o papai.” Só que eu vi o medo na cara dela. 

Então eu não acreditei, e nessa manhã eu chorei muito, chorei muito, muito 

(repetindo). Foi a vez que eu mais chorei, antes mesmo de ter certeza que meu pai 

tinha morrido. Porque eu estava com expectativas excelentes de que ele ia sair 

dessa. 

 

Porque em que outra situação eu perderia os dois num dia sim, dia não? De uma 

4a para um sábado? No meu caso foi muito impactante, muito impactante 

(repetindo). Porque poderia ter sido repentina de fato de outra forma. Poderia 

perder meu pai repentinamente ou minha mãe repentinamente. Mas os dois 

repentinamente é muito por causa da pandemia. 

 

Os trechos acima evidenciam também o quanto a morte pela COVID é rápida, ao 

destacar a dualidade da vida e da morte em pessoas que estavam bem, saudáveis - arrumando-

se para se tratar no hospital ou para ajudar o irmão que estava debilitado. A morte repentina não 

dá chances de o enlutado imaginar como seria a vida sem o ente querido, como no caso de 

Bruno, quando não houve intervenção psicológica no luto antecipatório de forma a acolher e 

mediar os medos e angústias que surgem com o agravamento do adoecimento.  

As expectativas elevadas de que o pai iria sair dessa estão também relacionadas ao fato 

de que houve uma melhora do estado de saúde do pai antes da morte. Essa melhora antes da 
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morte acontece em muitos pacientes gravemente enfermos, levando aos familiares esperanças 

de que haja uma possível reversão do quadro e distanciando-os, muitas vezes, do medo da 

morte.  

 

3 O fortalecimento da fraternidade 

 

Na crise que se instaura na vida de Bruno, decorrente da morte dos pais, ele ressalta em 

diversos momentos da entrevista aspectos singulares da sua relação com a irmã. Penso que a 

nova constituição familiar o conduz a revisitar os valores que lhes foram transmitidos pelos 

pais. O laço entre Bruno e a irmã – que, devido à comunicação precária, aponta para uma falta 

de proximidade ou intimidade - recebe tonalidades de que precisa ser alterado. A modificação 

dessa relação começou a se dar no momento crítico do adoecimento dos pais. 

 

E é uma coisa que me deixa muito tranquilo a relação com a minha irmã, dizem 

que  questão de morte às vezes os irmãos se pegam, e não sei quê. Com minha irmã 

eu falei: Oh, o que você precisar de mim para resolver, eu resolvo, e do que eu 

precisasse dela para resolver, ela resolvia. Em relação a médico, hospital, ela 

também resolveu. 

 

As relações entre irmãos podem ser de horizontalidade, companheirismo e união, mas 

também de conflitos e rivalidade. Bruno ampara-se nos aspectos positivos da vivência da 

fraternidade como um suporte para o sentimento da orfandade. Aproximar-se, consolar, apoiar 

e confiar na irmã auxilia na construção de sentidos positivos ligados a um amor familiar, que 

se fortalece em momentos difíceis como a morte. Dessa forma, ambos sentem e percebem que 

não estão sozinhos porque têm um ao outro, constituindo outro valor familiar diante do luto.  

O interesse pela relação fraterna abre uma porta para significar o afastamento dos pais 

em decorrência da morte. Na 2ª entrevista, ele comentou que a irmã não sabia como escolher 

um presente para ele, porque não sabe nada dele, e nem do que ele gosta. Um laço que parece 

ter sido negligenciado na estrutura familiar, onde prevaleciam as relações verticais e de 

hierarquia do materno e do paterno, está sendo ressignificado. 

Agora ele se volta para o fortalecimento desse vínculo sanguíneo, e olha para trás na 

busca de se conhecer e compreender por que não era próximo da irmã – no sentido de 

conversarem – mas que a união entre eles é fiel e inquebrável. Ao contar que a irmã não sabe 
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nada sobre ele, o participante se dá conta de que ele precisa mudar para abrir espaço para uma 

maior proximidade, especialmente porque ela agora é o único membro da família nuclear. 

 

O meu pai, algumas coisas que a gente fazia juntos, bem particular. São momentos 

pontuais, uma vez por semana, eu me sinto mais para baixo, às vezes de noite. A 

minha irmã aparenta sentir todo dia. Tem dias que eu...eu consigo passar ileso, 

vamos dizer assim.  

 

Eu sinto e não relato, mas ainda assim eu sinto menos do que ela. Os momentos 

que eu sinto são bem pontuais. São coisa que eu realmente me lembro deles. Fazer 

alguma coisa que é a cara do meu pai, ouvir uma música...meu Deus, isso era uma 

coisa comum. 

 

Observar que a irmã entra mais em contato com os sentimentos do luto do que ele 

também o faz refletir sobre o seu processo de enfrentamento da perda. Diante das dificuldades 

de Bruno em enlutar, abrir os canais de comunicação dos sentimentos relativos à perda com a 

irmã é um bom caminho para a expressão emocional. Sentir a falta e experimentar a saudade 

do pai em momentos pontuais, conforme ele coloca, também são indicativos das defesas do seu 

luto.  

Percebo que o participante se identifica com o papel de consolador e apoiador, o que 

remete à identificação inconsciente de precisar ser uma fortaleza para oferecer suporte a “quem 

está sofrendo mais”. Essa possibilidade se destaca também quando ele fala que teve de consolar 

os primos mais novos que também perderam o pai por COVID-19.  

 

4 “Meu pai não está vendo isso, cadê o meu pai para eu contar?!” 

 

Diante das dificuldades de enlutar, Bruno relatou na entrevista momentos da vida 

cotidiana nos quais deparou a fatídica morte do pai. Na pandemia, eles saíam pouco de casa, e 

por isso não acompanhavam as mudanças que vinham acontecendo na cidade, tais como o 

fechamento de estabelecimentos que tiveram alguma importância na sua história e disparam as 

memórias relativas ao pai: 
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No meio do caminho tinha um prédio que o meu avô, que era o pai dele, trabalhava. 

E ele comentava sempre: ‘aqui seu avô trabalhava, aqui seu avô trabalhava.” 

Quando eu voltei, presencial, depois de muito tempo - porque eu tenho 

comorbidade, tomei a vacina e lá está no rodízio - depois de muito tempo, esse 

prédio (chocado) tinha sido demolido. Derrubaram o escritório! Vou contar para 

o meu pai!  

 

Aí tinha um restaurante fechado, meu pai comia cachorro quente lá, ele me levava 

para comer cachorro quente. Estava fechado. Coisas assim, bem pontuais. A 

única...é tão, normal que a lembrança é fazer com ele, só isso.  

 

 A constatação de que o genitor está morto parece que vem, gradualmente, nessas 

situações cotidianas. Ambos acompanhavam corridas automobilísticas, e assistir pela primeira 

vez sem o pai também se configurou como um evento marcante. Nesse momento, ele se dá 

conta de que, a partir daquele dia, assistiria todas essas competições sem ele. É interessante 

perceber que, ainda que haja defesas para entrar em contato com os sentimentos, esse encontro 

é inevitável, pois as memórias são evocadas por circunstâncias externas quando menos se 

espera: uma música, um local que frequentavam ou por onde passavam de carro, esportes que 

acompanhavam juntos. Sente falta de comentar com o pai o que está vivendo e sobre as coisas 

de que gostavam. Nesses momentos, vem a reflexão sobre todas as vezes que vivenciará essas 

experiências, de agora em diante, sem a companhia do pai. 

 

Um brasileiro que a gente comumente torcia, ele bateu o recorde no domingo 

depois de eles morrerem. Virou o maior campeão. Quando eu vi, eu (surpreso): 

Caramba, eu preciso contar para o meu pai! Ai nessa hora foi (emocionado), foi 

um momento bem marcante para mim. As coisas que eu fazia com o meu pai e ele 

não estava mais aqui. Essa talvez tenha sido a primeira. 

 

5 “Era o melhor pai que a gente poderia ter tido”. 

 

Bruno afirma que seu pai tinha um temperamento fechado como o seu, no entanto era 

mais carinhoso. Sua relação com ele era amistosa. Ele destaca que, apesar de pensarem diferente 

com relação a assuntos relativos à política e economia, as divergências não o tornavam um 
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extremista e eram passíveis dos diálogos e trocas. Conversas sobre esses temas parecem 

interessar bastante a Bruno, o que contribuía para que o vínculo entre eles fosse mais 

caracterizado pela racionalidade e intelectualidade do que pelo compartilhamento de 

sentimentos e vivências afetivas: 

 

Por mais fechado que eu fosse e que ele fosse, não...sempre conversamos de tudo 

até mesmo quando a gente discordava…(pensando) não tem nada...a gente 

discordava também das coisas. Com questão de...até das mínimas, vamos dizer 

assim: política, economia, do que fazer na vida, o que nós vamos comer, almoço, 

“não, não quero comer isso...” tudo isso a gente era muito...e não tinha, acaba não 

ficando nada para resolver depois. A gente conseguia resolver ali na hora. Eu não 

tenho uma grande raiva do meu pai, nada. E eu penso também que ele não tinha 

algo assim sobre mim. Eu tenho muitos motivos para crer que não. 

 

Ele, por exemplo, era aquele cara que votou no Bolsonaro e acha o Bolsonaro 

muito burro. Então eu não o via como um radical, ou que não conseguia conversar 

comigo sobre esse determinado tipo de assunto, sabe? Tudo eu conseguia falar. 

 

Então eu conseguia discordar com ele e ele falar: “não, eu acho que…” Esse é o 

ponto que a gente tem que ver, debate saudável. Existem problemas que são 

defendidos e que tem que ser levados a debate [...] 

 

Constatar que as divergências não geravam “grandes raivas” favorece um alívio para a 

aceitação da morte. Não havia pendências, rusgas do passado, questões a resolver entre eles. As 

discordâncias eram aceitáveis e contornadas com destreza, e contribuíam para o aceite da 

individualidade de ambos, sem alteração do amor e compromisso que possuíam um com o outro 

inseridos na ordem dos laços familiares. 

 

6 A morte do pai pela COVID-19 e a crise política e sanitária 

 

Reconhecer que o pai não era um radical tem sua importância para o luto de Bruno, 

diante da crise política e sanitária que o País atravessa, que tem relação direta com a inação do 

Governo Federal perante a pandemia. O participante vê a morte do pai como uma fatalidade 
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porque, apesar de ter votado em Bolsonaro, ele não era um defensor radical nem negacionista. 

Seu pai tomava os cuidados necessários para não se infectar, entretanto, eles não foram 

suficientes para evitar a contaminação. Bruno lembra a situação de um amigo, que perdeu a 

mãe por COVID e culpa o governo. 

 

[...] ah meu pai é burro, ele pegou a doença porque ele votou no Bolsonaro. Esse 

tipo de coisa. Isso podia ter acontecido se meu pai pensasse dessa maneira. Eu não 

consigo relacionar determinadas coisas ao fato. Apesar de meu pensamento 

pessoal ser de que prejudica, mas eu não consigo colocar essa culpa no meu pai 

ou de qualquer pessoa que aja assim, sabe? 

Apesar de que pouco tempo depois recebi o whatssap para vacinar os dois. Isso foi 

um pouco impactante porque ficou naquela do “quase”. Mas...ali já era né? Foi 

bem próximo, aqui, foi uma questão de...uma semana eu acho. 

  

 Na época estava aquela CPI troando, eu nem vi, quando eu vi foi mais ou menos 

tudo de uma vez. Que tudo estava acontecendo, superfaturar, não sei quê. Eu nem 

sabia da notícia, porque eu estava há 15 dias com eles. E aí eu vi e em determinada 

hora eu pensei “ah, isso aí é um absurdo, meus pais morreram por isso.” Mas 

depois de pouco tempo eu racionalizei e pensei: não, mas meu pai poderia ter se 

vacinado antes. Isso é uma questão até...só fazer conta. 

 

Nessa hora também, eu (pensativo): por um pouquinho e tudo...mas pode ter sido 

um pouquinho...eu já estava meio entregue sabe, quando isso aconteceu. Mas foi 

outro momento marcante. Quando eles foram chamados para se vacinar (silêncio). 

 

Bruno relata que sentiu brevemente uma revolta diante do escândalo que se escancarou 

na CPI da COVID-19, na qual estão sendo investigadas a negligência e a corrupção associadas 

à aquisição de vacinas no Brasil. O pensamento de que a vacina teria evitado a morte deles, 

acompanhado do sentimento de raiva, veio por um momento, porém ele racionaliza e afasta-o 

também como uma defesa. Pensar que foi uma fatalidade aponta para uma racionalização, uma 

defesa que resulta em uma economia dos sentimentos: não havia nada a ser feito para evitar; o 

pai saía de casa porque tinha que trabalhar – esses significados oferecem uma ordenação ou 

supressão dos sentimentos? 
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7 “Eu sonhei que meus pais iam morrer juntos, e eles morreram”. 

 

Bruno contou - quando perguntei se ele se recordava de sonhos marcantes – que desde 

a infância tinha sonhos recorrentes com os pais morrendo juntos. Ele achava que eram pesadelos 

e nunca refletiu a respeito, não lhes dedicando importância por não conseguir compreendê-los 

e achar que não tinham nenhum sentido significativo.  

 

 Eu sempre tive, desde pequeno. Mas assim, nunca imaginei que fosse numa 

pandemia. Mas acidente de carro, acidente de avião, os dois saírem e nunca mais 

voltarem. Eu sempre tive sonho assim. Não sei o quão maluco isso pode ser, o quão 

inexplicável, mas...é um negócio que eu achei...assim, sempre achei que fosse 

pesadelo. Ai eu fui vivenciar isso. Sonho maluco assim, não sei se algum dia alguém 

vai conseguir explicar um negócio desses, mas...se quiser deixar registrado...é algo 

que, meu Deus do céu (rindo), eu só penso “que doideira!”.  

 

E talvez tenha até me ajudado a aguentar isso porque “estava escrito”, algo do 

tipo. Não sei o que pode significar, não sei como se organizam essas coisas no 

universo, mas...vai que estava escrito mesmo? 

Então de uma certa forma eu um dia soube dessa possibilidade, não, não sei, NÃO 

SEI letra caixa alta, porque... eu não faço a menor ideia de como é que um negócio 

desse pode acontecer. É muito desconhecido para mim. 

 

É aquele negócio, fica a curiosidade, o espírito científico: meu Deus, o que é isso, 

o que foi que aconteceu, eu queria conseguir explicar, mas eu nunca vou conseguir 

explicar algo assim. Então eu nunca vou conseguir entender, mas alguma coisa 

tem, e é algo bem intangível para mim. 

 

Os sonhos que outrora eram malucos e inexplicáveis agora auferem uma significação de 

Bruno. O fato sonhado – a morte de ambos quase simultaneamente – aconteceu. Ele se 

questiona sobre se teria acessado uma possibilidade que já estava predestinada pelo universo, e 

se já estava escrito. Suas racionalizações e ceticismo dificultam significar a linguagem 

simbólica da psique, ainda que esta esteja se apresentando para ele durante toda sua vida com 
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imagens da morte dos pais. A racionalidade unilateral, de fato, distancia do mundo onírico e do 

inconsciente as pessoas, porém é possível um movimento de aproximação que auxilie em 

possíveis compreensões, sentidos e leituras dessas imagens, o que é facilitado pela análise.  

Bruno se declara agnóstico teísta: ele crê que o ser humano, em sua limitação, não tem 

conhecimento sobre muitas questões atinentes à vida e à morte. Quando perguntei sobre o que 

ele acreditava, ele reiterava não ter como provar ou afirmar – novamente o que prevalece nesse 

momento são as racionalizações – porém em sua fala entrevê-se uma conexão com o 

transcendente como uma unidade espiritual que ordena os acontecimentos e observa a vida na 

Terra. Nesse sentido, ele manifesta tranquilidade com o fato de os pais terem sido boas pessoas, 

porque ele acredita que isso contribui para uma boa vida após a morte: 

 

Eu acredito (pensativo). E eu me aproximei um tanto de Deus enquanto eles foram, 

enquanto eles estavam, até a missa de 7a dia dos dois, que a gente fez junto. Da 

minha mãe e do meu pai, a gente fez junto. Então até esse momento eu me aproximei 

bastante. 

 

Mas se existir, eu estou muito tranquilo porque os meus pais foram pessoas muito 

boas. Então como eu não nego a existência, e se eu acredito, eu acredito que seja 

algo bom, então quanto a isso eu estou tranquilo. Se não tiver...também estou no 

zero a zero...é outra coisa que eu não posso explicar, mais uma que eu não posso 

explicar. Então quanto a isso eu fico tranquilo. 

 

Não saber nem poder explicar o que os sonhos significam fica como uma questão 

racional em suspenso. Importante é perceber que, de acordo com o que ele aprendeu como um 

valor coletivo e religioso, os pais foram boas pessoas e por isso eles estão bem agora. Essa 

compreensão tem um grande valor para que ele sinta tranquilidade no processo de luto.  

Adiante, sigo com a análise compreensiva da entrevista de Bruno sobre a sua mãe.  

 

7.5.2 Análise compreensiva da entrevista de Bruno sobre sua mãe 

 

A segunda entrevista que realizei com Bruno teve como objetivo explorar a respeito de 

sua relação com a mãe e seu falecimento. Ele desenvolveu um elemento interessante resultante 

da maior convivência entre ele e a mãe na pandemia: uma aproximação entre ambos como 
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nunca havia acontecido. Nessa entrevista, no entanto, ainda surgiram conteúdos relativos ao seu 

pai, tais como: memórias, momentos em que têm sentido mais falta dele e questões pertinentes 

ao envelhecimento dos pais sobre as quais ele e a irmã vinham conversando. Penso o quão 

difícil foi separar em dois relatos conteúdos referentes a cada genitor, pois as mortes foram 

simultâneas e há muitas perdas a serem elaboradas.  Há momentos em que Bruno fala dos pais 

utilizando verbos no presente   como se eles ainda estivessem aqui - e outros em que fala sobre 

eles no passado. Eu sinto eles presentes de alguma forma na minha vida, diz ele.  

 O participante não viu os pais envelhecerem – quando faleceram, tinham 56 e 55 anos 

– porém, observar como seus genitores cuidavam dos seus avós – que ainda são vivos – era 

algo que o preocupava, ao mesmo tempo que lamenta o futuro perdido, pois imaginava-se 

fazendo o mesmo. A pandemia intensificou o desejo de sair da casa dos pais, haja vista a intensa 

convivência que adveio em decorrência do isolamento social. Esse desejo vinha acompanhado 

de incertezas com relação ao futuro profissional da namorada - que talvez precisasse assumir 

um concurso em outra cidade – como também de preocupações em deixar os pais sozinhos - 

longe dos dois filhos, pois a irmã mora fora há alguns anos. Por fim, morar só acabou sendo 

consequência da morte dos dois. 

 A segunda entrevista de Bruno teve duração em torno de 1h. Identifiquei cinco temas 

que foram desenvolvidos à extensão do relato: 1) “No final da vida a gente se aproximou 

muito”; 2) “Caiu a ficha de que a gente não era mais criança”; 3) “Eu queria ter sofrido que 

nem meu pai sofria com a minha vó”; 4) “Eu sinto a presença deles”; 5) Morar só.  

 

1 “No final da vida a gente se aproximou muito”. 

 

Bruno relata ser muito reservado. Essa característica influenciava na forma como se 

relacionava com os pais em casa. Sua mãe, com frequência, aproximava-se dele querendo 

conversar, porém ele não lhe dava abertura. Dizia que estava ocupado, na maioria das vezes, 

para não ter que conversar. Essas situações se intensificaram após a saída de sua irmã de casa, 

há cerca de cinco anos. Com o decorrer do tempo, Bruno comenta que a mãe passou a 

convidá-lo com menor frequência, na medida em que ressignificava o vínculo com a filha ao 

conversarem todos os dias por telefone. “Eu não sabia dos segredos da minha mãe nem do 

meu pai, assim como eles não sabem dos meus”.  

“Ela me respeitava mais do que eu a ela”. Ele se dá conta, ao relembrar o passado recente, 

que havia dois desejos conflitantes ali: a mãe, que queria estreitar uma relação – e transformá-
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la numa relação de confidência, talvez, conforme ela guardava com a filha – mas Bruno não 

estava disposto. Não queria fazer o papel da irmã, diz ele. A mãe vivia o luto pela saída da filha 

de casa, no entanto, Bruno reconhece que não cobriria um espaço que não lhe cabia. 

 

Tá bom, quer conversar? Vamos conversar do quê? (Sorrindo) Ela não falava nada 

porque era aquela conversa vamos dizer assim...um milhão de coisas. Ela só queria 

se entreter ali. Só que quando eu perguntava “quer conversar do quê?” Ela não 

tinha nada para conversar especificamente e ficava encabulada. E também ela 

respeitava o fato de eu ter coisas para fazer. 

  

Bruno contou que soube, alguns meses antes de a mãe falecer, que ela vinha passando por 

dificuldades financeiras. A pandemia trouxe instabilidades econômicas, e a mãe se endividou 

com “coisas pequenas”, segundo ele, que se engendraram numa cascata desnecessária de 

dívidas. Ele afirma que, se ela tivesse contado para ele antes, esse fato não teria acontecido.  

Ver a mãe nessa situação vulnerável o deixou nervoso e, em seguida, após ter ajudado, 

sentiu-se feliz por ter feito algo por ela.  Seria uma forma de cuidar da sua mãe. No decorrer da 

vida, até os filhos crescerem, são os pais que oferecem auxílio financeiro e demais cuidados 

com os filhos. Então chegou um momento em que Bruno vivenciou essa virada: a mãe precisou 

de sua ajuda e ele ajudou:  

 

Em um primeiro momento, eu fiquei nervoso, porque eu não imaginava. E também 

por ela não ter dito antes. Mas eu também não me coloquei culpa por isso. Porque 

eu acho que era uma questão dela: ela ter vergonha de pedir. Era mais do que não 

ter abertura comigo. E eu acho que se ela fosse falar isso com o meu pai, comigo 

ou com a minha irmã - qualquer um dos três - isso seria resolvido de uma maneira 

mais tranquila. Problema é que ela não quis, ela quis tentar resolver, e foi virando 

uma bola de neve em determinados aspectos. 

 

 Para mim, ser próximo era do jeito que eu era. Mas quando eu vi isso, eu me senti 

próximo da minha mãe como eu nunca fui, porque eu a vi em uma situação de 

vulnerabilidade. Ela estava precisando, ela não queria me pedir. Eu descobri e 

disse: “mãe, não precisa, pode contar comigo.”  
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E outra: apesar de não sermos confidentes, a minha mãe sempre soube que podia 

contar comigo e da mesma forma eu com ela. Não é algo que... nós não éramos 

distantes só por isso. A gente não era tão próximo como a minha irmã era. 

 

Sua mãe era uma mulher muito autônoma e independente, e talvez por isso não quis 

expor uma vulnerabilidade, ele conclui. Teria sido diferente se ele tivesse dado mais abertura 

para essas conversas, quando ela se aproximava? Teriam eles fortalecido um vínculo de 

confidência, de maneira que ela se sentisse à vontade para solicitar sua ajuda? Bruno olha para 

o passado e adquire novo conhecimento sobre si, ampliando a consciência por meio do 

mergulho no luto. 

 

2 “Caiu a ficha de que a gente não era mais criança”. 

 

Bruno conversava com a irmã sobre os pais, que já manifestavam certa perda de autonomia. 

As figuras parentais vinham se alterando dado o envelhecimento e a gradual perda de 

autonomia, enquanto os filhos se percebiam como adultos à medida que se conscientizavam da 

necessidade de assumir algumas responsabilidades para o cuidado dos pais. 

 

Mas essa transição de cuidar a gente viu. A gente estava vendo. Não chegou a se 

concretizar porque eles foram bem novos. Mas a gente via alguns sinais de que eles 

estavam mudando. A idade estava começando a fazer efeito sobre eles.  

 

 A gente comentava: “é, eles já estão dando sinais de que estão cansando.” [...] E 

a gente agora no final resolveu tudo. A gente fez muita coisa, eu e a minha irmã, 

muita coisa mesmo. E da mesma forma a gente estava preparado para fazer na 

volta. 

 

Tocar no momento que eles estivessem sem aptidão para resolver esse tipo de coisa. 

Nesse aspecto nos sentimos confortável. Não foi uma coisa que nos aterrorizou. 

[...] A gente ficou, quanto a isso, tranquilo. Nosso medo era não precisar desse 

esforço posterior, como a gente não precisou. Quanto a isso a gente tinha se 

preparado, pois comentamos sobre isso várias vezes. Era uma situação muito 

difícil, perder os dois foi muito difícil, mas ter os dois no hospital, ao mesmo tempo, 
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a simultaneidade dos dois foi algo mais impactante. Porque deixou a gente 

realmente nervoso. Porque quando acontecia alguma coisa com a minha mãe, tinha 

o meu pai, quando acontecia algo como meu pai, tinha a minha mãe. 

 

Bruno afirma que a situação emergencial deixou mais clara a condição que enfrentariam 

dali para a frente: estavam esperançosos de que os pais sobreviveriam, e ele e a irmã fariam 

tudo para uma boa recuperação. O maior medo: eles não precisarem dessa ajuda - porque eles 

morreriam - aconteceu. Dado que o pior aconteceu, ele afirma, no entanto, sentir tranquilidade 

porque ele e a irmã fizeram o melhor que poderiam ter feito. Contrataram médico particular 

para acompanhar os dois – um dos melhores da cidade, com ótimas referências – e salienta que 

se sente tranquilo porque as decisões que foram tomadas foram as mesmas que os pais 

tomariam. Sente-se amadurecido e fortalecido após essa dura experiência: “formou a gente de 

alguma forma. Isso fez parte do que a gente é hoje.” 

As perdas aconteceram de maneira brusca e repentina. Não foram perdas graduais e 

sucessivas que se desenrolam, como, por exemplo, ao receber resultado de exames, levar para 

consultas, tomar decisões por tratamentos. Tomar a frente de cuidar dos dois simultaneamente, 

em estado grave, foi uma experiência muito impactante que o fez crescer e amadurecer. 

A sensação de desamparo disparada pelo estado crítico de ambos os genitores traz à tona 

em sua fala, novamente, a confiança e união com a irmã. Por ser médica, essa confiança aufere 

outra conotação: ela sabia o que fazer e com quais profissionais entrar em contato. Teve 

liberdade para entrar na UTI COVID – o que também foi possível para Bruno, ver os pais na 

UTI – reduzindo quaisquer sensações de culpa ou arrependimentos por tomadas de decisões 

erradas, assim como possíveis sensações de desassistência por parte da equipe hospitalar.  

  

Ela acompanhou tudo. E ela foi transparente comigo. Eu consigo ter todos os 

elementos para ver o que foi feito, o que os caras fizeram, e tudo foi feito. Então 

reafirmou coisas que eu já tinha e reforçou o sentimento que eu tinha. Agora até 

no aspecto profissional dela. Porque eu confiava nela no aspecto pessoal, ético.  

 

3 “Eu queria ter sofrido que nem meu pai sofria com a minha vó”. 

 

Tornar-se pai dos pais. A esse respeito, Bruno discorre sobre a vida futura imaginada: cuidar 

dos pais quando eles estivessem mais velhos. Ele lamenta não ter feito isso, assim como viu 
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seus pais fazerem com seus avós, que ainda estão vivos. No seu relato de luto, surge uma série 

de ambivalências: mostrava-se preocupado com a perda gradual da autonomia deles, 

especialmente por imaginar que ele seria o cuidador principal – já que a irmã mora fora – ao 

mesmo tempo, lamenta não ter tido a oportunidade de fazer por eles o que viu os pais fazendo 

pelos seus avós. Quando eles se internaram, no período do luto antecipatório – que foi muito 

rápido – Bruno já vinha pensando a respeito: 

 

Essa história do futuro com eles e o futuro sem eles. Você quando se preocupa - 

pelo menos eu me preocupei com eles lá na UTI - eu pensei tudo isso naquela época. 

Ou seja, antes de eles morrerem, quando eles estavam na UTI. Eu pensei nesse 

futuro sem a presença deles. 

  

Meu pai falava: “eu não posso deixar minha mãe e tudo”. Visivelmente eu via que 

ele estava cansado de passar o dia trabalhando e hoje ter que fazer o supermercado 

para a mãe dele. Eu me via numa projeção naquele momento. Não era algo que 

“ah, eu vou fazer com muita dor.” Porque são meus pais. Mas eu via que eu tinha 

que programar para tentar fazer isso ser menos dolorido para mim. 

 

E aí eu vendo meu pai com minha vó (emocionado), eu queria ter sofrido que nem 

ele sofria, sabe? Hoje eu estou aqui pedindo “pelo amor de Deus para eu fazer o 

supermercado para eles, sabe?” (silêncio, chorando). Isso foi duro, sabe? Não era 

que ele reclamava [...] Mas não precisa reclamar, tá na cara dele, ele está 

cansado. Ele falava disso como uma obrigação, sabe? Eles estavam comigo a vida 

toda, meus pais fizeram tudo que eu precisei. E é para ser assim, e é para ser assim 

(repetindo). 

 

Assim como ela fez em vários momentos da vida dela de mãe, ela trocar várias 

coisas por nós. Por mim, pela minha irmã. Ela foi uma mãe muito, ela foi uma 

grande mãe. Ela fez tudo para a gente. Tudo. Eu não posso dizer uma coisa “ah, 

uma coisa que sua mãe não fez…” não tem. A minha mãe, questão de rigor, questão 

de amor, eu não sei como uma pessoa conseguia brigar tanto e amar tanto. 
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Dói ser destituído de uma obrigação como filho, e das memórias e histórias que gostaria 

de guardar para si. Cuidar dos pais exige planejamento, exige a renúncia de uma parcela de 

liberdade como uma prova do amor que lhe foi concedido pelos genitores a vida inteira. Bruno 

observava, refletia e temia a complexidade desse futuro, o qual hoje lamenta ter perdido junto 

com a morte de ambos. Dói não poder retribuir o amor como lhe foi dado. É importante pensar 

que ele e a irmã retribuíram: fizeram de tudo, como ele bem salientou. O curto tempo entre o 

luto antecipatório e a perda não diminui o amor e o cuidado que ele ofereceu. 

 

4 “Eu sinto a presença deles”. 

 

O tema foi desenvolvido quando perguntei ao colaborador o que a morte significa para 

ele. Muito racional, ele reafirma que não possui elementos fáticos e empíricos para explicar o 

fenômeno – assim como não explica sobre a existência de Deus – mas que tem fé de que existe 

algo depois. Pensar isso o deixa tranquilo, pois os pais foram boas pessoas, o que faz com que 

ele acredite que eles estão bem.  

Afirma não sofrer quando pensa na condição dos pais mortos, mas sim quando pensa 

que eles não viveram para vê-los casando e terem filhos. Novamente, o que pesa é imaginar 

essa vida que não será vivida.  

 

Eu não sofro muito por pensar neles mortos. Quando eu penso que eles queriam 

ter netos, eu sofro por eles. Mas eu sofro com a cabeça daqui. De “ah, eu estou na 

Terra e isso é uma passagem, é um sentimento terreno, mundano.” Pensando assim 

eu não sofro tanto...mas eu me pego sofrendo pensando nisso. Eu não sofro 

prolongadamente por isso pensando: “ah, a minha mãe não vai ter netos, não vai 

ver a minha irmã abrindo a clínica dela, minha mãe não vai ver esse tipo de coisa, 

casando, me ver casando. 

 

 Quando eu penso: eu na Igreja, entrando na Igreja sem a minha mãe. A minha 

irmã entrando na Igreja sem o meu pai... isso dói em mim. Mas diante de uma 

incerteza que eu tenho. Eu não posso explicar realmente depois o que está 

acontecendo, mas eu vou sentir falta.  
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Minha mãe sempre sonhou com netos, isso eu tenho certeza. Ela guarda brinquedos 

- que eu até comentei com a minha irmã - os brinquedos não são nossos, são dela!  

[...] Porque se ela estiver melhor, se ela já conheceu o neto dela em outro plano e 

ele está vindo para cá depois, isso seria tranquilo. 

 

Acredito por fé que eles estão vendo. Eu sinto a presença deles, eu me sinto tão 

amado quanto. Eu sinto a presença física e, nesse ponto, eu sinto falta. Mas eu não 

sinto que eles não estão aqui. Eu não sinto isso. Eu não sinto o vazio na minha vida. 

 

Eu não sinto uma falta deles (silêncio)...eu sinto falta da presença física deles, mas 

eu sinto eles presentes de alguma forma na minha vida. Acho que eles foram tão 

presentes na minha vida que eu acho que eles vão estar sempre comigo. Acho que 

isso acaba compensando. 

 

Os trechos acima evidenciam como Bruno entra em contato com os sentimentos. Ele 

inicia discorrendo sobre uma questão filosófica e existencial: o que é a morte? Após 

racionalizar, entra no campo da fé e do sentimento, e começa a pensar com o coração. A 

presença dos pais é sentida por Bruno em face de tudo o que eles viveram. Uma sensação de 

plenitude resultante de uma vida familiar que compartilharam com amor, lealdade e 

acolhimento, o que o fortalece para não sentir o vazio. Ele sente falta da presença física, da 

companhia, das conversas, no entanto, agora experimenta a presença deles de outra maneira: 

dentro de si, simbolizada no amor que sentem uns pelos outros.  

 

5 Morar só 

 

O teletrabalho de Bruno se iniciou com a pandemia. A nova condição intensificou o contato 

cotidiano com os pais e trouxe à tona o desejo por mais privacidade, o que fez com que ele 

pensasse mais a respeito de sair de casa. Não sabia se sairia sozinho ou se a namorada iria morar 

com ele ou vice-versa, pois ela estava prestes a ser convocada em um concurso e essa vaga 

poderia ser em qualquer cidade. Essa incerteza do trabalho da namorada o fez recuar em tomar 

uma decisão. 

Neste momento da entrevista, ele ressalta novamente o medo de deixar os pais sem 

assistência, haja vista as perdas graduais que naturalmente viriam com o avançar da idade. 
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Agora ele está morando só, e tenta suprir a solidão pela ausência dos pais, indo jantar com a 

avó materna e a madrinha, que moram no mesmo prédio: 

 

 Porque eu estou aqui em casa só, então estou doido por uma briguinha dessa.  Até 

descer aqui só para brigar com a minha vó, qualquer besteira, só para eu me 

sentir...acompanhado, sabe? (emocionado). Eu não estava sentindo esse negócio 

de morar…”ah vai ficar morando na tua casa?” Vou! É a minha casa, ué.   

 

Morar só, que antes seria uma escolha, tornou-se inevitável diante das duas mortes. 

Sente falta até das “briguinhas”: vai na casa da avó para procurar esse movimento de vida que 

se esvaziou no seu lar. Ele fala sobre as olímpiadas, que estavam acontecendo à época em que 

a entrevista foi realizada, relembrando diversas outras a que assistiu com os pais em casa.  

Enfatiza o envolvimento e o gosto dos pais pelos esportes, que foi incentivado nos filhos. 

Percebo que falar das olímpiadas e dos esportes é falar também dos pais, é falar sobre a falta 

que eles fazem. É falar sobre os valores que eles passaram para ele e a irmã: todo mundo tem 

que se ajudar, e vencedor mesmo é aquele que bate o próprio recorde: 

 

[...] e aí eu comecei a sentir agora nesses últimos dias, ficar só. Porque começou 

as olimpíadas né? E meu pai foi atleta e gosta muito de esporte. Mas eu senti falta 

deles agora. E foi até uma coisa que comentei do meu pai na...minha mãe adorava 

natação. Passava natação de manhã e de tarde, se estivesse passando, mesmo todo 

mundo dormindo no Japão, ela assistia de novo porque ela gostava.  

 

Você tem que pensar em chegar sempre aqui. E é só você, não existe competição. 

E isso formou muito eu e a minha irmã. Todo mundo tem que se ajudar, não é você 

contra o outro. É até errado né...mas no skate, por exemplo - é novo, né? - eu torço 

para a pessoa cair (rindo). Eu me senti errado por pensar isso. 

 

Sente-se errado por pensar e torcer de um jeito diferente do que os pais ensinaram. Eles 

não estão mais aqui, porém os valores ensinados têm de perdurar para eternizá-los. Romper 

com os valores repassados – em um aspecto amplo - significa individuação e emancipação, mas 

também uma traição diante da confrontação às figuras parentais idealizadas.  
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Ambos os relatos de Bruno evidenciam como as duas perdas são experiências vivas, 

repletas de associações, lembranças, lamentações e imaginações sobre uma vida futura que se 

desvanece, e precisa ser re-imaginada e replanejada. Importante é olhar para a riqueza de 

significados dessas narrativas e acolhê-las, rompendo com supostas convenções de que o luto 

de um adulto que perde os pais seria mais facilmente superado dada sua maturidade no ciclo de 

desenvolvimento. Essas convenções interditam a manifestação da dor e da tristeza que estão 

associadas às inúmeras perdas que se tem com a morte dos pais, e dificultam a elaboração do 

luto pelos adultos.  

A perda de pais antes de seu envelhecimento coloca os enlutados adultos em um cenário 

ainda mais desconhecido, caso se considere que, no seu entorno de familiares ou amigos com 

idades semelhantes, há pouca ou nenhuma vivência de luto pela morte dos pais, o que gera uma 

dificuldade adicional no compartilhamento dessas vivências. 

O ciclo da vida continua e as perdas simbólicas trazem à tona para os adultos a 

importância de significarem a falta e de cuidarem de si mesmos: encontrarem dentro de si seu 

pai e sua mãe simbólica nesse novo contexto de vida no qual os pais estão ausentes. Observar 

o processo de luto por meio de uma perspectiva imaginal envolve deixar morrer essa vida futura 

com os pais, renascendo para uma vida transformada com novos sonhos e novos planos, 

recriando, portanto, novas ficções capazes de dar conta da nova realidade.  

Finalizo aqui a análise dos relatos dos participantes, e sigo adiante com a discussão geral 

sobre as entrevistas. 
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8 DISCUSSÃO  

 

  

Quando você envelheceu e foi ficando cada vez mais frágil, eu não sabia como trocar 

suas roupas, pentear seus cabelos, passar creme nos seus pés ressecados. Sua boca se 

sujava com migalhas de pão, restos de sopa, e era necessário limpá-la. Seus pés 

esfriavam e era preciso calçar meias. Ou o tempo esquentava e você pedia para tirar o 

casaco. Eu ficava ali, dividida entre a necessidade de te tocar e o medo de te 

desrespeitar, te constranger, romper nosso acordo tácito. Ali, naqueles momentos 

finais, eu era a mãe e você a filha [...] (FERREIRA, 2018).  

 

Neste capítulo, estabeleço e realizo amplificações simbólicas com suporte nas vivências 

relatadas pelos colaboradores, dialogando com o que já foi pesquisado e publicado na literatura 

da área do luto. Comparei as análises compreensivas individuais, verificando relatos de 

vivências semelhantes, e as reuni para discuti-las, costurando com mitos, imagens da alquimia, 

conceitos da Psicologia Analítica e de artigos sobre o fenômeno do luto – pré e pós-pandemia. 

Dessa maneira, busco elaborar uma compreensão teórica numa perspectiva simbólico – 

arquetípica que dialogue, simultaneamente, com a produção acadêmica atual. 

Proponho a discussão sobre as circunstâncias específicas do luto pela COVID-19, 

identificando fatores de risco e de proteção nos relatos dos enlutados, a fim de desenvolver uma 

compreensão dinâmica assente na experiência singular de cada colaborador. 

 

8.1 Amplificações simbólicas: costurando relatos de perdas 

 

Para a discussão dos relatos dos participantes, destaco o entendimento de que a 

Psicologia Analítica preconiza a respeito da imagem psíquica como um fluir da energia 

psíquica, que deve ser cultivado e contemplado, e não como um conceito que seja reduzido por 

explicações racionais. Conforme declara Jung (1981/1998), o diálogo dinâmico com as imagens 

psíquicas por meio da imaginação ativa e dos sonhos favorece o enriquecimento do eixo ego-

self, possibilitando individuação.   

Resgatando o que foi explanado na fundamentação teórica, o luto é um processo 

singular, porém tem como base seu aspecto arquetípico que o enquadra como vivência 

tipicamente humana. Mitos, história comparada das religiões, cultura popular e os relatos de 

sonhos trazidos pelos colaboradores possibilitam estabelecer esse diálogo com aquilo que é 

propriamente humano, e que se conecta com o universal. James Hillman (2011), autor pós-

junguiano, fundador da escola de Psicologia Arquetípica, afirma, por sua vez, que “qualquer 
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evento visto simbolicamente  torna-se universalizado e ganha transcendência para além de sua 

aparência imediata” (p.22).  

 O racionalismo característico da unilateralidade da consciência, que teve sua devida 

importância para as conquistas científicas e desenvolvimento tecnológico da humanidade, tem 

como sombra no inconsciente o distanciamento da linguagem da alma, conforme Jung 

preconiza. O homem moderno tem dificuldade em contar histórias, em recordar, imaginar e 

narrar seus sonhos, por não lhes conferir o valor que eles têm para a psique. Essa sombra, 

segundo o autor, é a raiz das neuroses modernas: 

 

Mas a que tipo de mentalidade corresponde a maneira de se expressar simbólica ou 

metafórica? Ela corresponde à mentalidade do homem primitivo, cuja linguagem não 

possui termos abstratos, mas apenas analogias naturais e não-naturais. [...] e da mesma 

forma como precisamos empregar uma certa técnica analítica para entender os sonhos, 

assim também necessitamos do conhecimento da mitologia para compreender o 

sentido de um fragmento que surge de uma camada mais profunda. (1971/2000, §309). 

 

Em Memórias, sonhos e reflexões, Jung complementa, exprimindo que as ideias 

mitológicas e religiosas estimulam atividades espirituais nos indivíduos, desenvolvendo um 

sentido vital capaz de afastá-los do campo das neuroses (JUNG, 1961/2016).  

Perguntei a todos os colaboradores se se lembravam de sonhos marcantes com o 

falecido, antes ou após o adoecimento e morte. Von Franz destaca (1990, p. 14) que o hábito 

de “[...] contar e interpretar sonhos é uma antiga tradição cultural, que originariamente 

costumava acontecer em público”. Observo em meu cotidiano de prática clínica e nas 

entrevistas realizadas que os sonhos produzem um efeito de mistério, um deslumbramento e 

uma curiosidade para aquele que sonha, de modo que a sua narrativa favorece a emersão de 

afetos que, ao se manifestarem, enriquecem os significados a serem produzidos no trabalho do 

luto.  

 Segundo Jung (1971/2000), os sonhos reúnem elementos inconscientes e irracionais, 

cuja função seria compensar ou complementar a atitude consciente do sonhador. Por isso eles 

parecem absurdos ou sem lógica, pois estão em oposição à atitude unilateral e também racional 

da consciência. Nesse sentido, a vontade do inconsciente diverge consideravelmente da vontade 

consciente, o que deve resultar em um trabalho de aproximação com as imagens oníricas, de 

forma que a individuação aconteça e possíveis neuroses (dissociações psíquicas) sejam 

evitadas.   
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A compensação deve ser estritamente distinguida da complementação. O 

complemento é um conceito muito limitativo e por isso não é capaz de explicar, de 

maneira satisfatória, a função onírica [...].  A compensação, pelo contrário, é uma 

comparação entre diferentes dados e diferentes pontos de vista, da qual resulta um 

equilíbrio ou retificação. (JUNG, 1971/2000, p. 288). 

 

Jung (IDEM) comenta que os povos originários distinguiam “pequenos sonhos” de 

“grandes sonhos”. Os primeiros remetem a elementos banais da vida cotidiana, que se referem 

à esfera subjetiva, e cuja significação se esgota nas associações do dia a dia. Os grandes sonhos, 

por sua vez, manifestam conteúdos mitológicos e arquetípicos, que costumeiramente são 

memorizados por toda a vida por denotarem conformação poética e grande beleza. O autor 

ressalta que “[...] eles se servem de figuras coletivas porque tem como finalidade exprimir um 

problema eterno que se repete indefinidamente”. (1971/2000, p.232). A tarefa desses sonhos 

seria, então, conectar o Eu a um problema universal e coletivo, estimulando-o a buscar suas 

resoluções e significações, a fim de reestabelecer o equilíbrio psíquico.  

Essa classificação de Jung tem função didática, pois o autor ressalta que, na prática, os 

elementos individuais e coletivos são inseparáveis, dado o alto grau de contaminação entre os 

conteúdos inconscientes. Sendo assim, os arquétipos se entrelaçam e se superpõem aos 

elementos individuais que aparecem nos sonhos. 

Savage (1989), Von Franz (1990) e Verena Kast (1993) se dedicaram à pesquisa de 

sonhos anteriores à morte e sonhos de luto. Exprimo a ideia de que esse tipo de sonho é do 

caráter de “grandes sonhos”, por ter como base a morte como uma vivência universal. Kast 

(IDEM) estudou o trabalho de luto guiado pelos sonhos, e a importância que estes tiveram para 

a elaboração simbólica das perdas e da ressignificação do vínculo com o falecido. Ela destaca 

que os sonhos nos quais o falecido está vivo e saudável são característicos do momento de busca 

e separação, e é comum que nesses sonhos o sobrevivente tenha, simultaneamente, o 

conhecimento de que aquela pessoa está morta.  

A função desses sonhos, conforme a autora, é providenciar um conforto necessário para 

o sobrevivente, preparando-o para a continuação da vida na ausência daquela pessoa, na medida 

em que o falecido surge cheio de vida. Nesse sentido, é frequente que os enlutados construam 

o significado relativo a esses sonhos como um momento de encontro com o ente querido, 

oferecendo-lhe um alento na elaboração da perda. 

Semelhantemente, porém com foco nos sonhos de luto de pais que sofreram perda 

gestacional, Savage (1989, p. 108) disserta sobre a importância do onírico na elaboração do 

sentido simbólico do vínculo rompido: 
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Os sonhos acentuam a resolução natural do luto ao tentar tornar consciente a 

influência real e a simbólica que a pessoa falecida exercia sobre a vida do 

sobrevivente. A real influência inclui, por exemplo, os papéis e as funções que a 

pessoa falecida teria ocupado, o companheirismo que essa pessoa poderia ter 

oferecido e os modos pelos quais aquela vida teria enriquecido a vida do sobrevivente. 

A influência simbólica deriva mais do sentido que vinculamos ao relacionamento [...] 

os sonhos são o meio básico de se apreender o sentido simbólico menos evidente do 

relacionamento, que precisa ser percebido para que o luto se torne completo. [...] A 

continuidade do relacionamento entre a pessoa falecida e o sobrevivente é preservada 

pelo sonho. Essa continuidade ajuda a pessoa que sofreu a perda a aceitar a finalidade 

dessa perda, a entender sua natureza unicamente pessoal e a compreender seu sentido.  

 

Os relatos de sonhos dos colaboradores trouxeram, corroborando as pesquisas das 

autoras acima evidenciadas, elementos individuais e arquetípicos. Caixões, mortes por 

acidentes e sonhos com o falecido foram alguns dos elementos simbólicos que os impeliram a 

acessar memórias e à construção de significados para essas imagens, provocando o contato com 

os afetos de forma natural, guiada pelo próprio inconsciente, e propiciando a assimilação e 

aceitação da perda.  

Bruno recordou os sonhos que teve durante a vida com ambos os pais morrendo juntos, 

assim como Lívia revisitou sonhos que teve ao longo da vida com o pai morrendo.  

 

Lívia: “Como meu pai trabalhava num serviço muito perigoso, eu sonhava muito com ele 

morto. Sabe, tipo, se às vezes ele não atendia o celular e eu ficava preocupada se tinha 

acontecido alguma coisa...sonhei trilhões de vezes com ele, sabe? Eu recebendo notícia de que 

ele tinha morrido. E nos sonhos, era aquele desespero, sabe? Várias vezes os sonhos eu me 

jogava dentro da cova, junto com ele, sabe? Eram sonhos bem pesados assim, que eu tinha. 

Então eu sabia que se um dia meu pai morresse, seria uma dor que eu nunca iria suportar.” 

 

Bruno: Eu já tive algumas vezes - e talvez umas dez vezes, por cima - sonho que meu pai e 

minha mãe morriam juntos. Eu sempre tive, desde pequeno. Mas assim, nunca imaginei que 

fosse numa pandemia. Mas acidente de carro, acidente de avião, os dois saírem e nunca mais 

voltarem.  

 

Esses sonhos recorrentes adentram a classificação que Jung faz sobre sonhos 

antecipatórios e prospectivos (1971/2000), identificados com frequência em crianças, como se 

antecipassem sua trajetória de vida. Ele não classifica esses sonhos necessariamente como 

proféticos, mas como uma combinação precoce de possibilidades que concordam ou não, em 
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determinados casos, com o curso real dos acontecimentos. Assim, eles antecipariam situações 

subsequentes cujo sentido permaneceria velado no mistério das imagens.  

As imagens de morte surgentes nos sonhos, fazendo referência a acidentes, destruição, 

envelhecimento/apodrecimento de corpos, homicídios, dentre outras, trazem à tona a fase 

alquímica de transformação da matéria denominada mortificatio, associada ao estádio da 

substância chamado de nigredo. Esta fase do processo de individuação coloca aquele que sofre 

a perda em um lugar escuro de intensa tristeza, sofrimento, derrota, desespero, medo. A 

vivência desta fase impele o indivíduo a uma transformação de sua personalidade, que inclui a 

necessidade de mergulhar nos conteúdos inconscientes, dada a regressão da energia psíquica. 

Conforme anuncia Parisi (2009, p.56), “[...] a experiência da nigredo pode ser imposta pela 

vida, seja pelo interior ou pelo exterior, através de acontecimentos aos quais somos 

submetidos”.   

Savage (1989) comenta sobre a importância do pranto no aspecto da busca no luto, 

destacando o elemento água, que representa a fluidez dos sentimentos não contidos:   

 

Na alquimia, a água – aqui representada pelo choro – diz respeito ao estado de 

liquefatio, no qual, aplicado a prima matéria, inicia-se o processo de dissolução e uma 

mudança na estrutura da matéria. Do mesmo modo, a qualidade das lágrimas varia de 

uma capacidade de esgotar completamente as recordações à de conviver com elas, de 

modo terno e amável.” (P.101). 

 

A solutio é a operação alquímica que dissolve o sólido em líquido. Para o alquimista, 

ela significava com frequência o retorno da matéria diferenciada ao seu estado indiferenciado 

original, denominado de prima matéria. Em termos psicológicos, a solutio representa a 

dissolução de aspectos enrijecidos e solidificados da personalidade, que não aceitam mudanças 

(EDINGER, 1990). Para dissolvê-los, é necessário reduzi-los a sua forma original.  

O estado de indiferenciação característico da prima matéria – composto por uma 

confusa mistura de elementos indiferenciados - diz respeito, no luto, à sensação de caos, que 

suscita uma nova ordem a ser organizada com supedâneo na vivência dos sentimentos - raiva, 

tristeza, desespero, dentre outros – e que possibilitará a disponibilidade de um quantum de 

libido. Essa operação alquímica é com frequência representada pelas imagens arquetípicas do 

batismo – que nos sonhos aparece como piscina, banho, natação, mergulho – simbolizando o 

ciclo de morte – renascimento no cristianismo.  

 

Marina: Então eu pedi para beber o chá, e nossa eu chorei 3 horas seguidas. Porque eu 

consegui enxergar toda a história dele, e eu ficava assim: “ah meu deus...” como eu acredito 
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na reencarnação, eu falava: ‘nossa, eu já passei por isso tantas vezes e ainda vou passar tantas 

outras.’ 

 

Bruno: Na 4a feira eu acordei com a minha irmã um tanto quanto afoita. (pensativo) Dizendo: 

“eu vou lá no hospital ver o papai.” Só que eu vi o medo na cara dela. Então eu não acreditei, 

e nessa manhã eu chorei muito, chorei muito, muito (repetindo). Foi a vez que eu mais chorei, 

antes mesmo de ter certeza que meu pai tinha morrido. 

 

A ausência do prantear, por sua vez, se destaca no relato de Lívia como um incômodo e 

uma estranheza, quando ela menciona não conseguir expressar o luto mediante o choro e o 

desespero – o que seria considerado o “padrão”. Sua vivência de luto é marcada pela dificuldade 

de entrar em contato com o sentimento da perda e o vazio da falta: 

 

Lívia: [...] essa semana eu assisti ao Profissão Repórter, que passou na Globo, passou uns 

casos de COVID, passou uma pessoa que perdeu um irmão, depois de 3 dias perdeu a mãe, 

sabe? Aí eu fico: “nossa, essa pessoa também está sofrendo”. Aí eu vejo as pessoas chorando 

na entrevista, sabe? Eu não tive esse momento de surtar, de chorar, sabe? Eu não tive esse 

momento.  

Compreendo que, ainda que a colaboradora frise essa dificuldade em chorar e 

extravasar, não expressar esses sentimentos não é sinônimo de que ela não sinta a dor. É 

possível que Lívia esteja identificada com a persona do profissional de saúde, que se associada 

ao arquétipo do herói - não demonstram sofrimento e escondem sua fragilidade sob a égide do 

herói combativo - que foi ainda mais ressaltado na pandemia. De forma semelhante, Cláudio – 

também profissional de saúde, psicólogo - manifestou dificuldade de entrar em contato com os 

sentimentos relativos à perda, pois teme que essa expressão seja interpretada como fraqueza. 

A persona representa um aspecto da psique coletiva, correspondendo ao que o indivíduo 

mostra externamente e está relacionada a papéis e status social, representando um compromisso 

entre ele e a sociedade. Tem a função adaptativa àquilo que é coletivo. Para Jung (1971/2014, 

§245) “[...] ela é a máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer os outros 

e a si mesma quando, na realidade, não passa de um papel no qual fala a psique coletiva.”  

O par arquetípico da persona é a sombra, arquétipo que representa aspectos da 

personalidade que não são bem aceitos pelo indivíduo, são considerados ruins, imorais ou fora 

dos padrões da sociedade e que, por conseguinte, permanecem como conteúdos inconscientes 

que exercem influências negativas sobre a consciência. Uma perspectiva dialética, que inclua a 
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possibilidade de integração dos conteúdos sombrios, auxilia numa dinâmica de melhor 

equilíbrio com a persona. No caso de Lívia e Cláudio, reconhecer sua humanidade com suas 

“fragilidades”, sofrimentos, desalento e desamparo, evidenciados na vivência da sua orfandade, 

possibilitaria um afastamento dessa atitude heroica costumeiramente atribuída ao seu status 

profissional. 

Kübler – Ross (1981), Bowlby (1990), Kast (1993), Parkes (1998) observaram a reação 

de raiva em diversos pacientes, dirigida a terceiros – médicos ou familiares, que não cuidaram 

o suficiente do paciente - a Deus, ao falecido ou raiva autodirigida. Kast (1993) reitera que a 

raiva e a culpa devem ser validadas, e não confrontadas, e que, ao extenso do processo de luto, 

um novo relacionamento com o falecido se estabelece. 

Niemeyer e Lee (2021); Kokou-Kpolou et al (2020) também identificaram a raiva e 

culpa no luto pela perda de entes queridos por COVID-19, ligadas às restrições sanitárias –que 

proíbem visitas a hospitais - e à realização de despedidas e funerais. Em minha pesquisa, esses 

sentimentos foram manifestos na fala de quatro colaboradores. Raiva e culpa também ficaram 

evidenciadas, quando alguns participantes comentaram sobre as questões políticas do cenário 

brasileiro que, segundo eles, estão relacionadas à forma como o governo negligencia o 

enfrentamento da pandemia.  

Cláudio manifestou sua raiva dirigida ao macrossistema político no Brasil, que nega a 

gravidade da pandemia e estimula a população a descumprir com as medidas de biossegurança, 

colaborando não apenas com negligência, mas também com uma negação que leva a 

consequências desastrosas para uma crise sanitária.  Ele compreende que o fato de seu pai não 

ter seguido as normas de biossegurança e por ter duvidado delas - ao justificar que ele era um 

seguidor do Presidente - está relacionado à raiva que ele sente em seu processo de luto.  

De forma semelhante, Cláudio expressou revolta com os amigos que saem para 

confraternizar – apesar das normas de distanciamento social - e o convidam. O tema do prejuízo 

das relações sociais na pandemia surgiu como uma problematização em outros momentos da 

entrevista, tema este recorrente no relato de quase todos os colaboradores. Cláudio, por sua vez, 

teme não ser mais chamado pelos amigos, dadas as constantes negativas, o que resulta em uma 

vivência de luto ainda mais solitária e com um fator a mais de preocupação: não conseguir 

retomar sua vida social ativa como era antes da pandemia e da morte do seu pai. A proximidade 

de amigos como rede de apoio também seria um espaço para o compartilhamento dos 

sentimentos ligados à perda, ao oferecer uma base para uma restauração adaptativa.  
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Marina manifesta raiva dirigida a terceiros: aos profissionais de saúde que não 

ofereceram os cuidados de que eles necessitavam; ao plano de saúde, que não possuía um 

protocolo adequado; às pessoas jovens furando a fila da vacinação e aos familiares do seu pai 

que não se achegaram para oferecer a ajuda que seu núcleo familiar demandava. O luto 

vivenciado na pandemia rompeu com seu mundo presumido e com as expectativas que possuía 

sobre as pessoas, referentes ao respeito a uma coletividade e ajuda comunitária, especialmente 

porque seu pai era muito solidário. A decepção aconteceu porque não fizeram o mesmo por ela 

e sua família, oferecendo auxílio conforme suas necessidades. Culpa também foi expressa em 

seu processo de luto, associada à dificuldade de encontrar leito em um bom hospital e à 

impossibilidade de estar junto ao pai adoecido. 

Nos relatos de Bruno e de Lívia, há também uma manifestação da raiva dirigida à crise 

política e sanitária: a chegada da vacinação e o desdobrar da CPI COVID vão de encontro à 

possibilidade de evitação das mortes e de uma fatalidade que poderia não ter acontecido. Suas 

narrativas se desenvolvem tonalizando também lembranças relacionadas ao adoecimento e ao 

momento de luto antecipatório, acrescidas às sensações de impotência. Interpreto que, ao 

transitarem por esses significados, aproximam-se da possibilidade de que a vacina poderia ter 

salvado seus pais.  

Falta de informação sobre o estado de saúde do paciente internado em UTI resulta em 

pensamentos intrusivos de dúvida para os enlutados: o que estaria acontecendo no desdobrar 

do avanço da infecção? Os cuidados ofertados foram suficientes? O paciente foi cuidado de 

forma digna, com o máximo de conforto, ou ele sofreu? Juliana também trouxe essas dúvidas 

em seu relato, dúvidas estas que foram intensificadas pelo fato de ela não poder estar presente 

na mesma cidade que o pai, haja vista seu medo em se infectar por COVID-19 na viagem. 

Em seu livro A Morte Social: Mistanásia e Bioética, Ricci (2017) discute sobre as mortes 

que poderiam ser evitadas se houvesse a devida assistência médica e hospitalar. O autor 

descreve a morte social como uma “morte vulnerável, infeliz, precoce e evitável” (p.1). A 

mistanásia é o descaso com vidas que, para o Estado capitalista, parecem não ter valor por não 

gerarem trabalho, riqueza e produtividade. Ao acusar a morte social, busca resgatar a dignidade 

do morrer em uma perspectiva ética, jogando luz sobre as vidas invisíveis ao Estado: pessoas 

que morrem por desassistência, por doenças que poderiam ser evitadas ou curadas.  

A morte social, marcada pela indiferença e desassistência, encerra para a família e para 

aquele que está doente a possibilidade de autonomia e protagonismo que lhes confira dignidade 

no processo de morrer. Na pandemia, foi constatada em diversos municípios indisponibilidade 
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de leitos – e, no caso de Manaus, a falta de oxigênio - o que levou à tomada de medidas urgentes 

por outros estados para o envio do gás e do transporte por UTI aérea para outros estados, que 

também tiveram seu sistema de saúde com ameaça de colapsar (CARVALHO, 2021).  

A mistanásia se refere à morte incluindo a perspectiva socioeconômica. Sabe-se que 

aqueles que possuem uma situação financeira mais confortável têm acesso a uma melhor 

assistência de saúde: médicos e planos particulares. No polo oposto dessa discussão, trago o 

relato de Bruno, que declarou a importância de se sentir amparado com assistência de saúde de 

qualidade, providenciada também pela irmã que é médica, e o quanto esses cuidados 

especializados foram importantes para fazê-lo compreender que tudo foi feito pela vida dos 

seus pais. Os demais colaboradores, por outro lado, sentiram-se desassistidos desde o luto 

antecipatório, o que desenha um cenário com maiores dificuldades de elaboração da perda. 

Entendo que não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre a perda pela 

COVID-19 e o luto complicado. Nesse sentido, tomo como base estudo atual, que discute a 

relação entre fatores de risco e prejuízos funcionais no luto, que conduzem à tendência 

constante de negação ou intenso pesar de forma persistente e prolongada, dificultando que o 

enlutado oscile entre restauração e pesar (NIEMEYER; LEE, 2021).  

Identifiquei como fatores de risco para o desenvolvimento de luto complicado, no relato 

de todos os colaboradores acompanhados de variadas nuanças afetivas:  

 

• Carência de rede de apoio - no sepultamento, como também afastamento de amigos e 

familiares a fim de evitar o contágio, seja por escolha do enlutado, seja por escolha da 

rede; 

• Comunicação precária e inadequada com a equipe médica;  

• Impedimento de visitas ao hospital;  

• Falta de suporte da equipe médica para mediar uma comunicação qualificada de forma 

remota entre família e paciente;  

• Impedimentos para a realização de despedidas e rituais fúnebres.  

 

As restrições para rituais funerários são um marco nas mortes por COVID-19. Esse fato 

contribui para dificuldades na constatação da morte, carência de rede de apoio e tristeza por não 

oferecerem um funeral digno ao ente querido que faleceu, constatações estas que também 

surgiram nos relatos dos participantes desta pesquisa. 
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Importante frisar que as reações de luto não devem ser enquadradas - especialmente 

quando considero que os lutos dos colaboradores entrevistados são todos recentes – sendo 

entrelaçados por mecanismos de defesa ou expressos por intenso pesar. As reações foram 

esperadas, haja vista a proximidade do vínculo, a morte repentina e a duplicidade de perdas de 

alguns colaboradores, o que os situa na difícil vivência de elaborar a morte de ambos os 

genitores.  

É esperado e compreensível que, quando um vínculo de amor que durou toda a vida foi 

rompido repentinamente, haja uma demanda por um difícil e intenso trabalho de assimilação da 

perda; de reconhecer novos papéis ao mesmo tempo em que há o luto pelo papel de filho; a 

demanda por compreender uma nova forma de existir no mundo no qual o ente querido não está 

presente e, ao mesmo tempo, de reconstruir a identidade. Nesse sentido, o luto se configura 

como uma experiência de crescimento pessoal e de autoconhecimento imposta pela vida, 

significando também uma crise psicológica (FRANCO, 2021).  

Ficou evidenciada nas falas de alguns colaboradores a questão entre luto coletivo e o 

luto privado, sendo o primeiro representado pelo terror que está sendo a pandemia. Diversas 

famílias perderam entes queridos ou tiveram familiares gravemente doentes por COVID-19, e 

este fato foi citado por alguns colaboradores. O luto coletivo pode ofuscar a manifestação do 

luto individual em situações de desastres como na pandemia, na qual milhares de pessoas 

choram a morte de seus entes queridos (KOKOU-KPOLOU et al, 2020; FRANCO, 2021). 

Alguns enlutados tendem a desconsiderar ou minimizar sua dor, dado que milhares de pessoas 

estão em sofrimento “semelhante”. Franco (2021) ressalta a importância da sensação de 

pertencimento que o luto coletivo evoca, ao possibilitar o compartilhamento de dores em 

comum por meio de rituais, memoriais e cerimônias públicas que simbolizem as perdas e 

homenageiem as vítimas do desastre em questão. Há, no entanto, significados do luto individual 

que não podem ser ofuscados pela vivência do luto coletivo. Importante destacar que a 

psicoterapia/análise, que todos os participantes da pesquisa têm realizado, atua como um fator 

de proteção ao favorecer a elaboração e a construção desses significados.  

Retomando a perspectiva de Doka (1989; 2008) sobre o luto não franqueado, ressalto 

que, muitas vezes, é necessária a validação das perdas mediante serviços formais de saúde 

mental. As estatísticas de morte por COVID-19 contribuem também para o não franqueamento 

do luto pelo enlutado e pela sociedade, que tendem a naturalizar, não reconhecer, não legitimar 

e invalidar essas perdas. Em uma sociedade que não as reconhece, há a tendência para a 
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ocultação dos sentimentos, o que também gera um estigma social no luto pela referida doença 

(ALBUQUERQUE et al, 2021).  

Walter (1994; 2015) e Weinstock et al (2021) corroboram a perspectiva de que o 

individualismo e a solidão das sociedades modernas escamoteiam a vivência do luto para a 

esfera privada do indivíduo, e que serviços de aconselhamento e grupos de enlutados retratam 

essa realidade. Percebi nos relatos de alguns colaboradores, ao frisarem a importância de sua 

terapia como um espaço para explorar angústias e inquietações, que seu luto talvez esteja sendo 

expresso e contido a esse espaço. Alguns entrevistados mencionaram não expressar o luto em 

outras esferas de sua vida para não causarem a impressão de fraqueza ou por terem vergonha. 

Dessa forma, observa-se que a dor da perda ficou restrita ao espaço terapêutico, não se 

manifestando na vida social. 

É importante, portanto, observar o luto como um fenômeno social perpassado por 

mediadores socioculturais.  A manifestação do luto em redes sociais foi mencionada por duas 

colaboradoras: Marina, que desabafou sua decepção com familiares próximos, e Lívia, que 

mencionou ter vergonha de se expressar nas redes como a irmã. Deve-se atentar para o impacto 

que essas mídias trazem para o processo de luto em tempos de COVID-19, pois elas têm tido 

bastante destaque, dadas as circunstâncias provocadas pelo distanciamento social, que tendem 

a fortalecer a vivência do luto em isolamento.  

A morte dos genitores pode confrontar o filho enlutado com sentimentos de abandono e 

desamparo. A experiência da orfandade pode direcioná-lo a buscar um estreitamento dos 

vínculos fraternos na ânsia pelo suporte familiar que foi perdido, pensando nos irmãos como 

figuras capazes de reduzir o desamparo ou mesmo de serem substitutos, a fim de suprir a 

ausência do genitor (SCOZ, 2012).  A possibilidade de fortalecimento de vínculos fraternos no 

processo de luto foi trazida por alguns colaboradores, mais especificamente dentre aqueles que 

indicaram distância emocional do irmão antes da perda. Scharlach & Fredricksen (1993) e Mack 

(2004) destacam que essa aproximação após a morte dos genitores configura uma maneira 

importante de praticar o suporte emocional entre irmãos no decorrer da vida.  

Na nova configuração familiar que se remaneja após uma morte, é possível que haja a 

expectativa por parte do enlutado de que exista essa aproximação, no entanto, é importante 

considerar que esse estreitamento e essa transformação do vínculo podem não se manter, o que 

resultaria em frustrações e, por conseguinte, novas significações para o enlutado. O processo 

de dar-se conta de que o vínculo não será substituído compõe, também, a elaboração do luto. 

https://www.frontiersin.org/people/u/1046951
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Os vínculos não se substituem, no entanto, a reorganização familiar traz um importante apoio 

entre irmãos no seu processo de orfandade. 

Em estudo fenomenológico sobre o luto na meia-idade, Pope (2006) ressalta que a 

literatura sobre a perda dos pais na vida adulta é ofuscada pela quantidade de estudos sobre luto 

parental, viuvez ou perda dos pais na infância. Essa constatação me leva a pensar sobre as 

nuanças do não reconhecimento da orfandade adulta pela sociedade – que tem, 

consequentemente, reflexos no meio acadêmico - dado que é considerada uma transição natural 

da vida os pais morrerem antes dos filhos. Nesse sentido, a sociedade e o enlutado tendem a 

não olhar para a profundidade dessa experiência e para riqueza de significados que ela está 

habilitada a trazer. Ademais, a pandemia COVID -19 provocou a morte de muitos genitores 

mais jovens do que seria previsto, retirando a possibilidade de envelhecerem. Nesse contexto, 

os filhos lamentam não poderem acompanhar e cuidar dos pais em seu envelhecimento. 

As pesquisas de Rando (1993), Pope (IDEM) e Scoz (2012) apresentam as nuanças da 

transição do papel de filho (a) sem atribuições de cuidado com os pais, para o de adulto 

cuidador, com difíceis tarefas e escolhas a serem tomadas. Alguns entrevistados lamentaram 

não experimentar a tarefa de cuidar dos genitores idosos. Outros exerceram o papel de filho 

cuidador de forma breve, no entanto, perderam esse papel de maneira abrupta, dadas as 

circunstâncias repentinas nas quais a morte pela COVID-19 aconteceu. Alguns entrevistados 

relataram que tiveram que desenvolver senso de responsabilidade, assumir tarefas financeiras e 

práticas ou de cuidado com o genitor sobrevivente – atribuições anteriormente realizadas pelo 

genitor falecido.   

Nessas situações, houve também o duro encontro com o amadurecer – deixar morrer o 

filho protegido e renascer como filho em processo de luto – pois não havia ninguém que os 

auxiliasse com a tomada de decisões, muitas vezes, cruciais. Relembrar as atitudes que os pais 

tomariam e seus possíveis conselhos em momentos difíceis também surgiu como uma 

possibilidade de enfrentamento da solidão nesse momento. Essa lembrança ofereceu mais 

conforto e confiança em si mesmos, por estarem agindo segundo o que aprenderam com seus 

pais e com os valores deles.  

 

Bruno: E outra coisa que a gente comenta é que a gente tomou as mesmas decisões que nossos 

pais fariam, e isso dá muita tranquilidade: como se a gente estivesse fazendo a coisa certa, 

essas decisões tomadas por valores. 
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Marina: Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Então eu não consigo jogar 

tudo para o alto, eu me preocupo muito com as pessoas. Então isso me movimenta [...] 

E às vezes meu pai vem muito claro para mim: para com coisa. Ele falava para mim: a vida é 

assim. Eu penso muito se ele tivesse aqui o quê que ele falaria…(pensativa) não dá para fugir, 

né? Não tem como fugir disso… 

 

Nesse sentido, assumir novas responsabilidades e outros papéis pode ser uma 

experiência penosa e desgastante para o enlutado, como também pode ser experimentada como 

amadurecimento e crescimento pessoal. A sobrecarga de tarefas que recai sobre um membro da 

família ou a divisão com uma rede de suporte contribui para que essas mudanças sejam 

vivenciadas de maneira singular para cada enlutado.  

 

8.2 Pais separados, pais unidos: amplificações sobre a morte de ambos os genitores 
 

 

Na obra Mitos de Criação, Von Franz (1972/2003) se dedica a um apurado estudo de 

mitos diversos de criação da humanidade em várias culturas, e relaciona seu simbolismo com 

o fenômeno de criação da consciência provinda de um estado inconsciente. Ela afirma que esse 

motivo típico é encontrado na vivência de pessoas que estão atravessando em sua jornada um 

período em que uma nova condição está surgindo em sua vida - “[...] sempre que o inconsciente 

está preparando um avanço fundamentalmente importante na consciência do indivíduo” (p. 23) 

- o que aponta para experiências criativas que conduzem a uma reconstituição da realidade.  

A situação específica da morte, com simbolismos de destruição, caos e desordem da 

vida e da identidade, traz a necessidade de compensação por meio de um mito de criação, cujos 

conteúdos similares podem surgir nos sonhos ou como ideias de caráter obsessivo, que 

impulsionam o indivíduo a criar algo por intermédio da exigência interna por uma mudança.    

Um dos temas relacionados à criação do mundo, que aparece em diversas mitologias – 

“[...], gregos, egípcios, fenícios, cananeus, tibetanos, hindus, vietnamitas, chineses, japoneses, 

populações da Sibéria, Indonésia, dentre muitas outras”, é o da divisão do Ovo, que representa 

uma imagem primordial de cujo germe decorre a criação de múltiplos seres (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1969/2020, p.747).  

Mircea Eliade (1972) acrescenta que o simbolismo do Ovo manifesta também um 

sentido cíclico de retorno e de renovação da natureza mediante a eterna repetição do ato 
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cosmogônico, apontando para uma noção de renascimento e ressurreição, surgente depois do 

caos como um princípio de organização. 

Uma divisão em duas metades do Ovo corresponde à separação do Céu e da Terra, 

motivo semelhante à separação dos pais primordiais por meio do nascimento do filho. “Céu pai 

e mãe Terra”, por exemplo, “existiam primeiro em um enlace contínuo [...] formando um ser 

hermafrodita por coabitação ininterrupta.” (VON FRANZ, 2003, p.216).  

O hierosgamos, a união do casal sagrado, é uma imagem que aparece no Egito Antigo, 

ilustrando a imagem do Pai Terra e Mãe Céu –mitologia na qual o céu aparece como princípio 

feminino, personificado na deusa Nut - com o filho representando a atmosfera que os separam; 

na Grécia antiga, por sua vez, aparece como o pai Urano e a mãe Gaia - separados pelo filho 

Chronos - o casal real Zeus e Hera; a união de Deméter e Jasão, a fim de promover a fertilidade 

do solo (ELIADE, 1949/1992),  dentre várias outras cosmogonias que ilustram o ato de criação.  

Em seu texto A vida simbólica, Jung ressalta que:  

 

[...] essa união simboliza a plenitude total, a eternidade antes e depois da criação do 

mundo, uma condição dormente, nirvânica. Talvez seja a coisa buscada pelo desejo 

do homem [...] e quando, por algum motivo, os dois se separam em demasia, a 

consciência procura uni-los novamente, mergulhando nas profundezas, onde, há certo 

tempo, eles foram um. (JUNG, 1981/1998, p. 130). 

 

No livro Mysterium Coniunctionis (JUNG,1955/2012), o autor se dedica a uma pesquisa 

profunda de textos alquímicos, e desenvolve a ideia de conjunção do ser humano integral com 

o mundo unificado - o mundo do primeiro dia da criação, quando tudo era uno e não havia ainda 

divisão e diferenciação. O casal sagrado, conforme representado pela alquimia, é o princípio e 

o fim, e representa a união de todos os opostos, que acontece dentro do vaso alquímico – o 

recipiente da transformação.  

A imagem de homens e mulheres unindo-se em relações sexuais, retratadas em livros 

alquímicos de tradições diversas, levou Jung a considerar que essa união dos opostos não seria 

apenas uma conjunção de elementos químicos, mas também espirituais. O casamento sagrado 

simboliza, metaforicamente, a fusão de elementos em um estado inconsciente e indiferenciado.  

Os mitos de criação que contam o nascimento do filho, que separa o casal sagrado, simbolizam 

o surgimento da consciência com base no estado de inconsciência.   

Eliade (1949/1992), por sua vez, se dedica ao estudo do trabalho psicológico exercido 

por meio da repetição dos mitos de criação em rituais e narração de histórias dentre as gerações 

de povos diversos: 
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[...] entre muitos povos primitivos, um elemento essencial de qualquer cura era a 

recitação do mito cosmogônico; isso é documentado, por exemplo, entre as mais 

arcaicas tribos da Índia, os bhils, os santals e os baigas. É por intermédio da 

atualização da criação cósmica, modelo exemplar de toda a vida, que se espera pela 

restauração da saúde física e integridade espiritual do paciente. Entre essas tribos, o 

mito cosmogônico também é recitado por ocasião dos casamentos, nascimentos e 

mortes; porque é sempre através de um retorno simbólico ao instante atemporal da 

plenitude primordial que se espera pela garantia da perfeita realização de cada uma 

dessas situações (ELIADE, 1949/1992, p. 80).  

 

Bruno e Lívia foram os dois colaboradores entrevistados que perderam ambos os 

genitores pela COVID-19, em um curto intervalo. A vivência da tragédia da dupla orfandade, 

por sua vez, impulsionou ambos a encontrarem um sentimento de união entre os pais como 

explicação e aceitação da morte de ambos.  

 É possível analisar esse dado, então, em seu sentido simbólico arquetípico, ao refletir 

sobre a imagem alquímica do casal unido na eternidade.  A morte aparece aqui como metáfora 

do retorno ao estado uno, primordial, em que os opostos Céu e Terra – mãe e pai - estavam 

unidos e indiferenciados. 

 

Lívia: Por que não foi eu? Tipo: eu e meu pai, eu e minha mãe, ou meu pai e minha irmã? 

Porque teve que ser os dois, sabe? Aí eu comecei a colocar isso na cabeça, assim, tipo que... 

porque eles tinham que viver...por mais que meu pai não era da minha mãe (rindo) - tipo 

fisicamente, não era dela - mas era igual uma tia minha falou: “É, as outras achavam que 

tinham seu pai, mas ele realmente era dela, é tanto que ele foi com ela.” 

[...] Ah, porque tem aprendizado, para você se tornar uma pessoa melhor, porque eles tinham 

que ir, porque eles viveram juntos a vida inteira.  

 

 

Bruno: Eu já tive algumas vezes - e talvez umas dez vezes, por cima - sonho que meu pai e 

minha mãe morriam juntos [...]E talvez tenha até me ajudado a aguentar isso, porque 

“estava escrito”, algo do tipo. Não sei o que pode significar, não sei como se organizam 

essas coisas no universo, mas...vai que estava escrito mesmo? 

 

Apesar da tendência de ambos os colaboradores à evitação dos sentimentos dolorosos 

relacionados à perda, o significado de que seus pais deveriam continuar juntos – na vida e na 

morte - remete a uma atitude espiritual que confere um sentido mais suportável e apaziguador 

para a dolorosa vivência da dupla orfandade. Com amparo nesses relatos, percebo que há um 

contato com o sentimento, mediante a elaboração simbólica da imagem dos pais unidos.  
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Com efeito, entra-se em contato com a perda por meio de um sentido transpessoal e 

transcendente, organizado pelo self, oferecendo uma oportunidade de mitigação dos 

sentimentos de cunho trágico ocasionados pela dupla perda parental. As falas destacadas 

remetem, então, à morte em seu sentido finalístico, oferecendo possibilidades aos enlutados de 

pensar em “para que” ela ocorre, trazendo reflexões e questionamentos sobre os significados da 

existência.  

Imaginar um fim para a vida, mesmo para aqueles que se denominam como “agnósticos 

teístas” - como Bruno –que admitem para si mesmo não terem capacidade de conhecer o que é 

a morte e o que acontece depois - é doloroso e angustiante. O sentido finalístico do símbolo se 

insere, então, em distintas maneiras de se lidar com o evento da morte na individuação de cada 

pessoa.   
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma pesquisa nunca está finalizada não fosse o marco cronológico para sua entrega. 

Sempre haverá mais temas a serem discutidos e aprofundados sobre os extensos e ricos relatos 

de luto dos participantes. Lamento o fato de não me estender mais a fundo, porém concluo este 

estudo com a satisfação de ter realizado, talvez, além daquilo que eu mesma esperava que 

desenvolveria no curto período de um mestrado.  

É muito desafiador pesquisar um fenômeno, ao mesmo tempo em que está acontecendo, 

nesse caso, o luto pela perda dos genitores em meio a uma pandemia que ainda se desdobra. 

Senti-me apreensiva ao entrevistar enlutados cujas perdas foram tão recentes e repentinas, 

talvez como alguém que estaria “importunando” em meio a tanto sofrimento.  No meu sentir, 

seria necessário, primeiramente, um tempo de resguardo e assimilação de tudo o que aconteceu 

para o enlutado. Eu estava enganada, no entanto, pois essa percepção fala mais acerca do meu 

luto do que sobre o deles. Os colaboradores gostariam de conversar, queriam se expressar, 

queriam contribuir para “ajudar outras pessoas” – conforme alguns verbalizaram.  

Ainda que todos os colaboradores estivessem em psicoterapia/análise, é diferente falar 

para alguém que esteja interessado em ouvir especialmente sobre sua perda. Nesse sentido, 

considero que o espaço oferecido para a escuta de suas vivências de luto, oferecido pela 

pesquisa, contribuiu para a construção de significados para esta experiência; abriu caminhos 

para revisitar memórias, refletir sobre e entrar em contato com a falta, imaginar o futuro sem o 

pai e/ou mãe, refletir e ressignificar a morte e a vida.  

De efeito, me vejo como uma testemunha de suas dores e um canal de comunicação 

entre suas vivências de perda e a ciência que, por sua vez, possibilitará que este estudo chegue 

a outros colegas e pesquisadores. Penso que a pesquisa contribuirá para a construção de 

diretrizes e terapêuticas especializadas para o luto, nos âmbitos de atenção à saúde mental 

público e privado. 

Pesquisar perdas recentes tem peculiaridades. Em algumas entrevistas, tive a impressão 

de que os participantes necessitavam identificar suas relações com o genitor falecido como 

“tranquilas e não conflituosas”, talvez como uma defesa de um processo de luto inicial no qual 

a falta dos pais é o elemento mais doloroso, e sua figura torna-se idealizada. No decorrer do 

processo de luto, é importante que o enlutado consiga revisitar o passado, retomar conflitos e 

reelaborá-los, pois essa orientação para a perda é fundamental para que o enlutado consiga 

reconstruir sua vida e sua identidade, que será marcada pela falta desse ente querido. 
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Ao realizar as entrevistas, estive atenta ao adentrar o terreno interditado da morte, e 

procurei estimular cada colaborador a imaginar possibilidades dentro de suas histórias de vida 

e suas perdas. Dado o curto tempo para a realização de um mestrado, senti que muito haveria 

ainda a ser aprofundado, especialmente ao considerar que quase todos os colaboradores estavam 

em luto recente, o que apontou para defesas e limitações da consciência no acesso a 

determinados elementos dos complexos parentais – a exemplo da confrontação com a figura do 

falecido. Esse fato me faz refletir, para o futuro, em dar continuidade para o doutorado com 

uma pesquisa longitudinal.  

Ao finalizar a transcrição dos relatos, enviei-os a todos os participantes. De alguns tive 

retorno com aprovações e agradecimentos, de outros não. Chamou-me atenção a declaração de 

Lívia, que se sentiu emocionada ao ler suas entrevistas, mas que ainda não consegue se ver 

dentro da própria história.  

Não foi objetivo desta pesquisa propor interpretações sobre os sonhos de luto dos 

participantes em razão de questões teóricas e metodológicas. Jung salienta em sua obra que, 

para se analisar um sonho, seria necessário um bom conhecimento da psique consciente do 

sonhador e como está sua vida naquele momento. Reforça, também, o argumento de que a 

análise de uma série de sonhos retrataria mais fielmente o que o inconsciente está propondo 

para a integração naquele momento de vida.  

Ainda que o referencial da Psicologia Arquetípica não tenha sido aquele que adotei para 

a realização desta pesquisa, prefiro assumir a expressão de James Hillman “ficar com a 

imagem” (HILLMAN, 2011), ao ressaltar que a imagem onírica fala por si para aquele que 

sonha, e que analisá-la ou interpretá-la aniquilaria o efeito impressionante que ela exerce de 

movimentar a alma. A Psicologia Arquetípica é herdeira da tradição junguiana que elabora uma 

fenomenologia da imagem como foco da prática.  

Jung compreende que a atividade fundamental da psique corresponde ao ato de imaginar 

como uma criação de realidades psíquicas e fantasias, e o locus onde essa capacidade autônoma 

da psique se torna mais evidente é no sonho. Dado que esta é uma demanda acadêmica, 

edificada por meio de uma ou duas entrevistas com cada participante, essa compreensão me 

auxilia a me encontrar em um lugar de pesquisadora que testemunha a vivência das perdas, sem 

a preocupação de atribuir significados interpretativos para os sonhos, que ofuscariam o ato de 

imaginar dos próprios enlutados. 

A literatura atual sobre luto suscita o relevante aspecto da continuidade do vínculo do 

enlutado com o falecido. Outrora vista como patológica, hodiernamente essa continuidade é 
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considerada um importante dado para ser analisado no fenômeno do luto, porque essa relação 

evoca variados elementos sobre como a transformação do vínculo simbólico acontece. 

Pesquisadores da área (KLASS, 2006, MAZORRA, 2009, FRANCO, 2021) ressaltam que o 

foco não é na apologia dessa continuidade como o melhor caminho a seguir, mas sim sobre a 

importância de se atentar para o modo como esta acontece. Pope (2005) afirma, todavia, que, 

quando o vínculo contínuo com o falecido é reconhecido e mantido, é justamente o que 

impulsiona o enlutado para a percepção de transformações em sua vida e em si mesmo, que 

superam a vontade de restauração de sua vida conforme era antes da perda. 

Nesse sentido, vejo que o diálogo com a perspectiva junguiana, alinhada ao método do 

Processamento Simbólico Arquetípico de Eloisa Penna (2014) -– corrobora esse alerta dos 

pesquisadores do luto. A Psicologia junguiana, ao focar no estudo dos sonhos como um aspecto 

central de sua teoria e método de investigação da psique, possibilita observar como os sonhos 

dos enlutados auxiliam no enfrentamento da perda e na construção de sentidos. De tal sorte, o 

mundo onírico é também um indicativo de continuidade do vínculo. 

Os anos de pandemia – 2020 e 2021 – foram bastante movimentados no tocante à cursos 

e lives sobre luto pela COVID-19. Considero e reconheço a importância desse movimento e 

dessa elaboração de saberes para o desdobramento da minha pesquisa, pois aprendi bastante ao 

participar desses momentos. No decorrer do mestrado, tive a oportunidade de participar da 

escrita de um artigo, capítulos de livros e de um congresso como subprodutos da minha 

pesquisa, e pretendo dar continuidade à produção científica após a defesa desta dissertação. As 

tecnologias virtuais foram um ponto positivo para facilitar minha participação nesses eventos, 

no entanto, como toda situação da vida possui seu aspecto de sombra, lamentei não haver 

experimentado a oportunidade de encontrar os colegas e trocar ideias pessoalmente, com uma 

merecida “pausa para o cafezinho.” 

Essa trajetória percorrida ofereceu-me a chance de conhecer o que outros pesquisadores 

ensaiam no contexto do luto da pandemia: grupos reflexivos de apoio online, estudo do luto em 

outras perspectivas teóricas, luto dos profissionais de saúde em meio à pandemia, angústia de 

pacientes internados em UTI COVID, lutos não autorizados, dentre outros temas conectados 

com o meu trabalho. Sendo assim, há diversos outros lutos que merecem ser investigados no 

contexto das perdas pela COVID-19 e que não foram – por não ser isto possível - incluídos 

nesta pesquisa. Dentre essas especificidades, destaco a importância de que se realizem estudos 

brasileiros sobre luto e marcadores de gênero, de maneira a discutir como a manifestação da 

dor da perda se daria diferentemente, conforme essas elaborações sociais, que influenciam no 
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modo como homens e mulheres demonstram sentimentos. Penso que as entrevistas que realizei 

vão contribuir com estudos posteriores a respeito desta matéria. 

Sobre a realização de despedidas e funerais por meio virtual, percebi que cada 

participante trouxe uma perspectiva diferente sobre essa possibilidade. Alguns afirmaram que 

não pensaram a respeito, por falta de familiaridade com essas tecnologias ou por não gostarem; 

outros não se lembraram; um colaborador declarou ter tido rituais fúnebres com limitações de 

pessoas; outra colaboradora identifica o fato de que não ter visto o corpo dos pais no caixão e 

não ter se despedido contribuiu consideravelmente para que “a ficha não caísse” para a 

percepção de que os pais morreram. Nesse sentido, concluo que as circunstâncias específicas 

da pandemia, de fato, têm influência sobre o modo como as perdas estão sendo vivenciadas, e 

que esse influxo é individual e coletivo, acarretando riscos para a complicação desses lutos. 

Os profissionais de saúde mental terão muito trabalho pela frente, ao considerar-se a 

crise que a pandemia trouxe para a saúde mental coletiva: perdas concretas e simbólicas, 

traumas decorrentes de internações por COVID-19, prejuízo das relações sociais e na economia 

em decorrência das restrições sanitárias. É importante que haja uma mobilização desses 

profissionais para abrirem espaços de cuidado em órgãos públicos, tais como em centros de 

atenção psicossocial (CAPS), unidades básicas de saúde (UBS), centros de referência em 

assistência social (CRAS) e em outras instituições. As políticas públicas de saúde e de 

assistência social devem considerar o choque das perdas da pandemia e assim fortalecerem a 

comunidade para ser rede de suporte: conversando sobre a vida e sobre a morte, validando os 

lutos, auxiliando na retomada da vida cotidiana e no retorno ao trabalho.  

Estima-se que haja muitos profissionais de saúde enlutados por perdas pela COVID -19 

também, tanto de familiares como de colegas de trabalho, sendo importante, portanto, que eles 

sejam cuidados, pois tendem a ter seu sofrimento intensificado e não reconhecido. Convém que 

sejam feitas ritualizações e memoriais em homenagem aos colegas falecidos, abrindo espaço 

para o compartilhamento de lembranças e sentimentos. Dessa maneira, relembra-se a 

personalidade dos profissionais falecidos, sua importância naquele local de trabalho, seus 

feitos, e o que houver para ser resgatado a fim de registrar a passagem desse ente querido 

naquela instituição (FRANCO, 2021). 

No momento em que escrevo esse texto (setembro de 2021), há também uma acirrada 

investigação política sobre a utilização de medicamentos comprovadamente ineficazes, por 

parte da Organização Mundial de Saúde, para o tratamento da COVID-19 no Brasil. Ao tomar 

conhecimento e acompanhar as investigações sobre esse fato, sinto também revolta e tristeza 
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por aqueles que perderam entes queridos, e cujos familiares podem ter sido tratados de maneira 

incorreta, duvidosa e de caráter experimental nesse contexto da pandemia. Atraso na aquisição 

de vacinas e desvio de verbas que seriam utilizadas para o combate à crise sanitária tonalizam 

ainda mais a desumana injustiça no País. Não se sabe, ainda, quais serão os desdobramentos 

dessa investigação, no entanto, o fato de ela existir e transcorrer na mídia é passível de ter 

severo choque para os enlutados pela COVID-19, ao contribuir para a construção de 

significados que dificultem a aceitação da morte.  

Ao entrevistar os colaboradores, a investigação sobre como o Governo Federal 

negligencia a pandemia surgiu no relato de alguns participantes, o que chama a atenção sobre 

como se há de pensar, também, sobre as nuanças de um luto brasileiro pela perda de entes 

queridos pela COVID-19. Um estudo longitudinal ofereceria uma perspectiva mais ampla e 

aprofundada sobre esses aspectos. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 
 

ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS. 
 

 
Prezado (a) Senhor (a) 
 
 Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre Luto em decorrência da COVID – 19, desenvolvida por 
Natália Dantas do Amaral, Psicóloga, CRP 06/146978, Pesquisadora de Mestrado da Pós – Graduação do Departamento de 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sob a orientação da 
Profa. Dra. Maria Julia Kovács. Os objetivos do estudo são compreender e descrever os lutos de filhos cujos pais tiveram como 
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ANEXO C – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Entrevista Cláudio 

 

Identificação: Cláudio, 30 anos. 

Realizada em 9 de fevereiro de 2021. 

 

Pesquisadora: Então, às vezes a gente divulga alguns trechos da entrevista, e aí quando eu 

selecionar esses trechos junto com a minha orientadora, a primeira pessoa para quem eu vou 

mostrar vai ser para você, porque aí você avalia e me diz se você concorda, se você não quer 

que eu mostre, que eu divulgue esses trechos. 

C: Tudo bem.  

P: Acho que começou a gravar agora. 

C: É, avisou aqui em cima falando que tá gravando. 

P: Certo, e qual é a tua idade, Cláudio? 

C: Eu tenho 30 anos 

C: É... vou me apresentar para você também né... meu nome é Natalia Dantas, eu sou psicóloga. 

é ...sou formada, já estou atuando desde 2013, estou com sete anos aí atendendo, e aí iniciei o 

meu mestrado na USP no ano passado. Minha pesquisa já era sobre luto e aí iniciou a pandemia, 

e eu resolvi mudar o tema para estudar esses lutos das pessoas que tão perdendo entes queridos 

pela COVID. E aí eu entrei em contato com a Ingrid, que tem o projeto né, o Acolher, onde 

você recebeu atendimento.  

C: (...) Então é... desculpa interromper, é só uma correção. Na verdade, procurei para minha 

mãe. A Ingrid atende minha mãe acho que desde abril ou maio agora não me recordo quando 

começou, mas meu primeiro, eu entrei em contato com ela pra ela atender minha mãe. Ela 

continua em atendimento, eu já faço atendimento com outro profissional já faz alguns anos. 

C: Mas o primeiro atendimento com a minha mãe foi comigo junto, assim. 

P: Certo. Estou entendendo. Então quem você perdeu pela COVID foi seu pai? 
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C: Sim.   

P: Aí você já estava fazendo terapia e continuou sua terapia. 

C: Sim, continuei com o mesmo profissional.  

P: A sua mãe ainda está participando dos atendimentos? 

C: Sim, ela fez uma pausa de alguns meses que... que o projeto funcionava assim você tinha 

algumas sessões assim gratuitas, aí ela (interrompia) por um tempo não lembro quantos meses 

eram, aí depois podia retomar, alguma coisa assim que eles combinaram entre si. Aí em agosto 

que ela voltou, ela está fazendo toda semana. 

P: E como foi que você chegou até esse projeto? 

C: Foi uma indicação da psicóloga da minha namorada.  É que a gente ficou um tempo 

assim...procurando. Acho que foi no momento que meu pai ficou internado, então antes de ele 

falecer eu já estava procurando psicólogo pra minha mãe, já esperava que ia ser um momento 

difícil, não tinha nenhuma previsão de quando deveria deixar o hospital. Então minha namorada 

me ajudou. Ela também faz terapia faz um bom tempo, e a psicóloga dela tem um contato com 

o grupo da Ingrid, não sei se ela fazia parte desse grupo ou se ela tinha contato. Aí então ela 

encaminhou.  

P: Eu estou com algumas perguntas aqui para a entrevista... é:... mas não necessariamente a 

gente vai seguir esse enquadramento né, porque é uma entrevista bem livre... Eu vou fazer essas 

perguntas e aí eu queria que você falasse livremente, na medida em que você fosse sentindo à 

vontade. Eu sei que é bem diferente de uma terapia, que você já tem um vínculo com seu 

terapeuta. E aí é todo um processo que vai avançando. Na medida do que for possível para você 

e você se sentir à vontade para falar, é importante. E aí pode ser também que algumas perguntas 

que eu faça você já responda uma coisa que eu ia perguntar mais na frente, então... é... não é 

necessário que eu pergunte de novo.  

. 

P: Aí eu queria, para a gente iniciar, que você falasse sobre as mudanças que ocorreram na sua 

vida após a morte do seu pai... 

C: ((hesitação)) Eu ia com... antes do meu pai falecer eu visitava meus pais assim... de vez em 

quando assim... uma vez por semana, uma vez a cada quinzena. Depois quando meu pai faleceu, 

acho que o que mudou, acabei ficando mais presente na vida da minha mãe. Então...minha mãe 
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ela, consegue fazer as coisas assim... ela sai, faz compras, ela consegue se organizar 

financeiramente, não precisa de nenhum auxílio com isso. Mas ela acaba dando um jeito assim, 

de chamar mais os filhos e geralmente eu que sou...eu sou o mais novo, o único que não tem 

filho, então acabo sendo o mais próximo. Então eu tenho ido lá uma vez por semana, tinha dias 

que eu vou passar a noite lá, mas eu via que era importante para ela ter alguém ali por perto. 

Por mais que não ficassem assim conversando o tempo todo e tudo mais... acho que o que mais 

mudou foi isso.  

Antes eu visitava meus pais, mas assim no dia de visita, passar um tempo com eles, e ver como 

que eles tão, geralmente eles estavam bem e agora eu vou assim... acho que quase como assim 

para ver se a minha mãe está bem e também tem uma (função), assim de... de não deixar ela tão 

sozinha também. Ela acaba fazendo alguns pedidos também de... acompanhar em algumas 

tarefas burocráticas, muita coisa que ainda gira em torno assim... da morte do meu pai, questão 

de documento. Em serviços eu acompanho ela, por mais que eu não possa entrar. Que mais? 

((refletindo)) 

 E...coisa com o celular. Meu pai sabia mexer um pouco mais que ela, então agora ela acabou 

demandando para mim essa parte. E isso foi a maior mudança mesmo, assim... 

P: Pelo que eu estou entendendo que você falou, a maior mudança é... na sua vida foi você ter 

que estar mais presente para sua mãe. antes eram contatos mais ocasionais, quinzenalmente 

você os visitava, e aí após a morte dele você teve que se fazer mais presente na vida dela tanto 

para questões mais práticas, mas também a sua presença se fez mais fundamental nesse 

momento. 

C: Quando a gente teve a notícia que meu pai faleceu eu fiquei lá um mês assim, fui morar com 

ela. 

 P: foi quando que ele faleceu?  

C: Foi em abril do ano passado, não lembro a data. a eu posso ver rapidinho? 

P: Pode, fica à vontade. 

C: Foi dia 25. 25 de abril.  

P: Certo. E você disse que você tem irmãos, ne? São quantos irmãos? 

C: Nós somos em 3. Sou o mais novo, tenho um irmão e uma irmã. 
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P: Vocês todos moram em São Paulo, capital?  

C: Sim. 

P: Eu estou falando de Santos.  

C: Eu fiz faculdade aí, saudades de Santos.  

C:  É muito bom aqui.  Os seus irmãos, eles... tiveram mais ou menos a mesma presença que 

você após a morte do seu pai junto à sua mãe, ou você foi o que esteve mais presente? 

C: Acho que cada um deles agiu, assim... acho que não dá para colocar um comparativo, assim... 

quem ficou mais ou menos presente. acho que cada um pode ajudar do jeito que dava, assim. 

Minha irmã acho que deu um suporte na parte da fazer inventário, falou com a advogada, tem 

ajudado com a minha mãe com algumas coisas mais financeiras... meu irmão no começo quando 

meu pai ainda foi internado foi ele quem levou no hospital ele ficou um morando em AirBnB 

porque teve contato com meu pai para não espalhar para mulher dele. Ele fez muita coisa assim, 

nessa fase...(hesitações, pensando).  

Quando meu pai foi internado, depois quando ele faleceu... 

P: Ele ficou quanto tempo internado? 

Ficou acho que 8, 9 dias. Ficou...ele me ligou foi numa quinta, acho que dia 17, 18, não lembro.  

É que foi numa quinta que ele me ligou dizendo que foi levar meu pai, que estava com COVID, 

aí eu lembro que na sexta minha irmã...nasceu o filho dela, então foi uma decisão que a gente 

tomou de só contar depois que o filho dela nascesse. E eu lembro que assim, todo dia eles 

ligavam para o meu irmão dando algum sinal de como ele estava super breve, vou falar: ele está 

bem, está estável. Não está bem, acho que até o dia que... ((hesitação)) foi para a intubação. Era 

meio que esperar o fim da tarde, pela ligação, aí tinha dias que não ligava, a gente tinha que ir 

atrás...até que, foi num sábado, estava voltando de um exame que eu tinha feito, aí recebi ligação 

do hospital, só falou: a gente precisa que alguém venha aqui...((cabisbaixo, triste)) 

P: Como é que era tua relação com ele? 

C: Era uma relação tranquila, assim. Mas acho que a gente estava num ponto assim que, acho 

que a gente estava num ponto assim, (?) dos dois. Coisas incomodavam, coisas nele me 

incomodavam muito eu não sei se as coisas que eu sou, que eu fazia, incomodava nele. A gente 

não brigava muito geralmente, ele sempre foi o ponto meio que de alicerce entre os filhos e a 

minha mãe acho que... tanto eu quanto meu irmão a gente teve uma relação mais tumultuada 



 

164 
 

com a minha mãe, ele sempre foi o ponto que a gente procurava para tentar acalmar um pouco 

as relações da casa.  

E...(hesitação) de uns anos pra cá ele começou a entrar naquele modo de ficar mandando 

notícias falsa de pegar umas coisas de... a favor do presidente da República, fazer campanha 

para ele. Isso era algo que me desanimava um pouco. De ficar conversando com ele... mas acho 

que era uma relação boa, sim. Quando a gente não tocava nesse assunto era uma relação muito 

boa.  

 Era uma pessoa meio preocupado com a gente. Perguntava um pouco como a gente estava, o 

que que a gente tinha feito, como é que estava nosso trabalho... era assim quando eu estava lá, 

ele não era uma pessoa assim, é... muito social. Ficava lá no sofá, vendo a TV dele vendo aquilo 

que quer ver, e vez ou outra participava assim, de alguma interação. Seja comigo seja quando 

a casa está mais cheia. 

P: Parecia que ele era meio distante né? Se mostrava interessado pela vida de vocês mas... em 

outros momentos também bem distante. 

C: Sempre na borda da piscina, sabe? Sempre batendo perna na borda da piscina. Não era uma 

pessoa assim... muito interessada, assim.  

P:. E sempre foi assim, Cláudio? Ou em algum outro momento da tua vida você se recorda de... 

relação de vocês ter sido diferente? 

C: Acho que é quando eu era menor, quando eu era criança conversava mais com ele. Era meio 

que a referência assim que eu tinha de pessoa que sabia muita coisa, então o que eu tinha de 

dúvida do mundo perguntava para o meu pai, e ele dava uma resposta satisfatória. Acho que na 

adolescência também, acho que principalmente na adolescência. Acho que como a gente, eu e 

minha mãe, brigava muito, então acabava sendo a pessoa que eu recorria para mim não brigar 

tanto com a minha mãe. Ele assinou muita advertência de escola minha, já.  

P: Você acha que a qualidade da relação de vocês influencia na forma como você está se 

sentindo hoje, no seu luto? 

C: Nossa...pergunta complicada...((silencio))...É que depois de muita terapia, assim, de falar 

sobre isso, assim... Aprendi que meu pai ofereceu o que ele podia dar. Então por muito tempo 

eu olhava assim outras relações de pais e filhos que eu fui vendo ao longo da minha vida e 

olhava assim: nossa, porque meu pai não é assim? E depois com o tempo eu fui entendendo 
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assim... que era o que ele podia oferecer naquela ah...nesse momento. Mas acho que de certa 

forma, acho que, influencia sim. Mas não sei dizer pormenores como isso influencia.  

P: Quanto a causa da morte, essas circunstâncias, da pandemia, da doença COVID- 19, você 

acha que isso influenciou também como você está sentindo seu luto? 

C: Com certeza. É:..não dá para tratar acho que como uma morte singular, assim...falam de acho 

que 200 mil mortos, não sei como está o número agora. Ele faz parte disso. ((silêncio)). Eu não 

tinha...é, não estava com tanto contato com ele quando começou, assim no mês de março, mas 

minha mãe falava que ele não usava máscara, saía como se fosse um dia normal e não dava 

também para ignorar que ele era um acompanhador do presidente também. Não dá para ignorar 

tudo como um fenômeno político também. Eu acho que na morte de uma doença que 

poderia...não sei se evitada assim, mas, se ele tomasse cuidado para evitar um quadro mais 

grave, acho que pensando em todos os esforços que fizeram para não se ter esses cuidados. É o 

que gera acho que mais dor, mais raiva, toda essa situação, e ainda não acabou. Se a gente está 

falando disso aqui online é porque talvez não acabou e ainda vão ter outras pessoas que vão 

passar por isso. 

P: Sim. ((silêncio)) ((cabisbaixo)) 

P: O que você tem conseguido fazer, Cláudio, para enfrentar essa perda?  

C: Ah...eu acho que seguiu assim... continuei atendendo, acho que eu dei uma semana de pausa 

assim, sem contato algum de trabalho, depois eu voltei a atender...((pensativo)) que mais? 

P: Qual é a tua profissão? 

C: Sou psicólogo. 

P: Ah você é psicólogo também?  

C: Acho que lá para julho eu acabei indo fazer um acompanhamento terapêutico que foi uma 

imersão assim na casa de uma família, uma casa de campo de uma família, então fiquei muito 

tempo lá, ficando semanas assim... direto. Acho que foi de julho até novembro, assim, então 

acho que...ajudou e acho que atrapalhou também, então assim... me meti numa sobrecarga de 

trabalho tão grande, e eu lembrei que quando eu estava para parar de atender nesse caso, um 

colega meu de trabalho lembrou assim...”cara, olha o que você passou esse ano todo”. Você 

perdeu seu pai, cara, você...você não devia nem está aqui...((triste, pensativo))... Acho que ali 

eu...eu meio que tentei assim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar pegando trabalho e...e 
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não vou lidar com isso. Eu não sei nem se é “não lidar com isso”. Acho que é minha forma de 

lidar e, seguir minha vida, seguir minha vida, trabalhar e... tentar ganhar o dinheiro, acho que 

foi isso assim.  

P: Acho que é bem por aí mesmo, cada pessoa lida uma forma né? Ainda mais nessas 

circunstâncias tão traumáticas que está sendo a pandemia, é praticamente uma morte 

inesperada, uma doença muito rápida. Não tem como né...eu acho que a morte ninguém nunca 

está preparado, ne? Sempre é inesperado. Mas é tudo muito rápido, então isso faz com que as 

vezes esse luto seja vivido dessa forma, como você falou. Passa a trabalhar mais, para não entrar 

em contato com essa dor, com a sensação de ausência de perda, e aí vai colocando isso mais 

para frente. Mas também vai sentindo doses diárias dessa ausência.  

C: pensativo)) Assim... acho que uma coisa que sempre, acho que... desde que meu pai faleceu, 

eu não consigo ver mais algo que tenha alguma relação de pai e filho (e me leve) a um momento 

mais emocional porque é uma coisa que mexe muito comigo. Precisa nem ser muito parecido, 

qualquer coisa mais emocional... 

P:. Você está se sentindo mais emotivo? 

C: Sim. Não só em questão de choro e de sensibilizar, mas acho que também com raiva. Com 

raiva também. 

P: Muita raiva?  

C: Eu sei que, desde coisas muito pequenas, né. Agora falando assim também, de toda essa 

questão mais macro, assim, da pandemia aqui no Brasil, é uma coisa que me deixa com raiva. 

P: Sim. ((silencio)). E a raiva é algo que faz parte do luto também... E ai, você traz também essa 

raiva muito ligada a pandemia nesse contexto macro. E não tem também como a gente separar 

esse teu luto desse contexto macro. Porque não é uma morte natural ne? São vidas sendo 

ceifadas por um vírus.  

C: Por um vírus, que sabe como é a forma de contágio, que sabe fazer para evitar, e mesmo 

assim as vidas tão tomadas para essas medidas, para as medidas de proteção não serem 

cumpridas. Eu tinha um professor que falava assim: “como que as pessoas se (desgastam) tanto 

para deixar as coisas como elas estão? Então acho que nesse caso é pior, assim, como estão se 

mobilizando para que deixe a coisa pior do que elas estão.  

P: Sim...não é só a questão da negligência, mas o estímulo, que o presidente... 
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C: (...) tem uma perversidade aí. Deve ter...alguma meia dúzia de pessoas ganhando muito 

dinheiro com isso... 

P: Você anda mais irritadiço, também? Porque você falou da raiva? 

C: ((silencio)) É um mau humor assim que, eu falo disso em análise, mas assim é algo parece 

que esse algo sai um pouco do que eu planejo, do que eu podia. É algo que eu espero, que me 

irrita assim...uma negativa... 

P: (...) Mas tem sido...? pode falar, desculpa. 

C: É que assim, não sei se é uma coisa do luto, somente. Porque passei por uma coisa bem 

desgastante no trabalho, quando eu me vi longe desse tipo de atendimento, eu notei 

assim...consegui me notar assim. Uma coisa muito irritadiça, muito ansiosa...a ansiedade aos 

poucos vai passando, assim. Fazendo outros tipos de trabalho mais...mais saudáveis. Acho que 

foi passando...mas a irritação acho que diminuiu mas persiste assim. Acho que é muito assim, 

é uma irritação que...(( pensativo)) eu não jogo longe, assim. Nas minhas situações de trabalho, 

nas minhas relações cordiais, é muito do convívio assim. Por exemplo, eu moro com a minha 

namorada e a mãe dela, aí eu vejo que assim, que ela...minha namorada acho que ela acabou 

sofrendo com as minhas alterações de humor. Minha mãe talvez, acho quando eu vou lá 

também... 

Neste momento, o colaborador falou um pouco sobre seu trabalho. Retirei essa parte a 

pedido dele, a fim de resguardar o sigilo. 

P: Sim, estou entendendo... quais as consequências que você acha que a morte do seu pai teve 

pra tua saúde mental, Cláudio?  

C: ((silencio)) nossa...((pausa longa)) ((pensativo)) É uma pergunta difícil, mesmo... ((silencio)) 

Não sei se é interessante falar isso, mas quando eu comecei a procurar a terapia, foi um 

momento e que meu pai estava muito adoecido por conta de uma colonoscopia. Então ele fez o 

processo, começou a ficar anêmico, saía sangue nas fezes dele, e::...e ele teimava muito de não 

querer ir para o médico. Foi meio que o estopim que eu ah...mandei e-mail pros professores do 

meu curso, pedindo indicação, até que eu fui no profissional que eu estou até hoje. Porque ali 

assim...foi em 2012, já tinha uma coisa assim “nossa, eu nunca vi meu pai tão mal, o que vai 

acontecer se ele morrer?” E realmente meu pai foi uma figura muito assim, que esbanjava saúde, 

eu sempre eu falava, “nunca vi você doente”. Já vi minha mãe doente, meus irmãos, sempre vi 

um outro doente, mas...ele eu nunca vi, nunca vi ele assim “ah não, hoje eu não vou trabalhar 
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porque eu estou mal, vou descansar”. Parando para pensar agora, eu não cheguei a ver ele 

doente, também. É tudo muito rápido, assim...num telefonema ele...ele estava no hospital, no 

telefonema no outro dia, até que veio o telefonema do hospital que ele não tava mais entre a 

gente ((suspiro)). Não sei, sei ahn...((pensativo))... parece que eu estou meio que esperando essa 

pandemia passar para eu ver o quê que aconteceu comigo... para ter um distanciamento, um 

olhar assim...enquanto eu falo aqui com você eu estou ouvindo coisas, ainda é muito pesado. 

Confesso até que eu estava um pouco ansioso assim, meia hora atrás. “Como será que vai ser 

essa entrevista? O que isso vai gerar em mim?” ((silencio)) 

P: É, imagino, E, porque mexe em muita coisa né? Por isso que eu tive essa preocupação junto 

com a minha orientadora de entrevistar pessoas que tivessem passado por algum atendimento 

após o luto, porque são lutos recentes né, está com menos de 1 ano que seu pai morreu. Então...é 

muito complicado perguntar tanta coisa assim... complicada. Perguntar tanta coisa que mexe 

com os sentimentos, e...num momento só.. E depois você não vai poder oferecer nenhum 

suporte para pessoa, depois de ter mobilizado tanta coisa. 

C: Sim, e não sei, uma coisa que me preocupa também assim...eu não sei quanto tempo um luto 

dura, não sei qual o tempo socialmente aceito para um luto durar. Tem uns dias assim que 

eu...não sei...bate assim...estou lavando louça e lembro de coisas do meu pai, e vem uma tristeza 

assim, uma vontade de deixar tudo de canto e pegar uma coberta e ficar lá, debaixo da coberta. 

P: você faz isso, quando bate essa vontade?  

C: Não. Continuo fazendo o que eu estou fazendo, cai uma lágrima ou outra e continuo fazendo 

o que eu estou fazendo. Geralmente eu estou em casa e estou mais tranquilo. Mas por 

exemplo...naquele trabalho lá que eu estava na casa de uma família atendendo, e fiquei lá umas 

semanas, tinha horas que isso vinha lá e.... Era...((hesitante)): engolir. ((silencio)) Mas me 

preocupa assim de ah...de (suspiro) até onde eu ficar falando do meu pai disso assim, não é um 

sinônimo de fraqueza, de eu estar colocando a culpa nisso de tudo. Como se tivesse um prazo 

para ter luto. “ah, teve seis meses, a partir de seis meses não é mais luto”. ((silencio)) 

P: Não...esses prazos não existem... O que a gente tem considerado mais na literatura é que o 

luto, a pessoa tem que ressignificar aquele vinculo, como se você reaprendesse a viver com a 

pessoa dentro de você. Então não tem um tempo para viver isso, cada pessoa tem seu tempo, é 

um processo singular. Acho até que você já teve ter ouvido falar daquelas fases, tem aquela 

Elizabeth Kubler Ross, que é bem conhecida, tem a raiva, o torpor, depressão, 
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aceitação...mas...hoje a gente ver que não é uma questão de fases. As pessoas vivem isso como 

fosse numa montanha russa. As vezes num dia só a pessoa atravessa tudo isso ne. Acessa todos 

esses estágios, todos esses sentimentos. E algumas pessoas sentem isso por mais tempo, vai 

depender muito do luto de cada um. E uma série de fatores que vai impactar nisso. A forma 

como a morte aconteceu, o vinculo que a pessoa tinha com o ente querido, que faleceu... 

C: Sim...((silencio)). É, meu psicólogo falava bastante também. Meu psicólogo, minha 

supervisora. Quando eu falei assim que eu ia me afastar. Não é assim, uma semana. Mas não 

sei, ah, o que dá para eu fazer essa semana é me recolher. Eu sei que não é uma semana, não 

sei quando que é, não sei como que eu estou com isso assim...mas não sei ahn...((reflexivo)). É 

uma coisa que eu fico preocupado, coisa assim de até acharem que isso é uma fraqueza e tudo. 

Porque não sei né...a gente vive num mundo que está sempre cobrando produtividade. 

Produtividade e isso então...não sei. 

P: Quem você se preocupa que pode estar achando que pode ser uma fraqueza? Quem você 

acha que pode estar pensando isso? 

Nesse momento, novamente, o colaborador mencionou a respeito de colegas de trabalho, 

de forma breve. Retirei o trecho respeitando sua preocupação em não ser identificado. 

P: Você se distanciou mais das pessoas, após a morte do seu pai? 

C: Acho que sim. Primeiro acho que o processo das pessoas vindo falar comigo, assim, até uma 

coisa que eu ficava surpreso com pessoas que eu achava que não tinha vínculo algum vir falar 

comigo. E depois assim...eu acho que começou a me cansar muito ver (hesita)...eu saio para 

trabalhar, saio para visitar minha mãe, saio para fazer compras no mercado...é, pra essas coisas 

que eu saio. E assim ver gente saindo a bel prazer assim... como atividade de lazer, eu comecei 

a ficar muito irritado também. Alguns amigos que vinham me contar: “ah, saí, fui conhecer uma 

pessoa, não sei quê.” Teve uma hora que eu falei: Por favor, me respeita. Perdi meu pai, porque 

ele saiu, porque ele não respeitou. Então por favor, se quer fazer essas coisas não conta para 

mim. Acho que isso foi la pra maio, junho, assim... hoje eu confesso que assim, ainda fico 

irritado mas as pessoas vão falando e eu: ah tá bom, legal, interessante. Não sei, é uma coisa 

meio assim, falhando...não tem muito o que fazer, as pessoas estão de saco cheio de ficar só em 

casa...((silencio)). É mais triste mesmo, de pensar: Falhamos... ((silencio)) 

P: Você continua falando com essas pessoas, esses amigos, que você discorda e que...tocam na 

sua dor e no teu luto também? 
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Falo, falo...apesar de tudo ainda são amigos. Acho que é o grupo de amigos que eu mais tenho 

contato, assim. 

P: Eles passaram a te respeitar mais, depois que você se abriu com eles a respeito disso? 

C: Eles tão mais cuidadosos... eu sei por exemplo, que eles tão fazendo viagem, e tudo, mas 

nenhum chama. Eu acho bom...então de vez e quando eles comentam alguma coisa, então tem 

aquela coisa: “ah nem te chamo ne, você é mó chato, você não vem”. “ainda bem que você 

sabe”. 

Mas assim, dá um medo né de que você não está mais presente, não participa mais desses 

espaços, de acostumarem né? Não chamar mais... e quando voltar à normalidade continuar não 

chamando... 

P: Você não vai mais por conta da pandemia, do contágio, ou porque você está querendo ficar 

mais na sua mesmo, por conta do luto? Porque o luto coloca a gente num movimento muito 

introspectivo ne? Essa tristeza, essa solidão...e a gente precisa passar por tudo isso para 

continuar vivendo e seguir em frente... 

C: Sim...eu acho que até o ano passado, ano passado inteiro eu estava mais assim não querendo 

ver pessoas. Então acho que as pessoas que eu me relacionava era minha família, pessoas com 

quem eu moro e pacientes que eu atendia. Era até bastante coisa...hoje eu já estou assim eu...eu 

sinto que eu estou precisando ver gente. Pessoas queridas, assim... 

P: Hoje é isso que tem prevalecido mais? Ver pessoas querida? Não é socializar né? Seria estar 

perto de quem você ama... 

C: Sim. Não é assim tá...não sei. Por exemplo, se tivesse carnaval aqui...não é disso que eu sinto 

falta. Eu sinto falta de estar com meus amigos, perto de pessoas que gosto, ver com mais 

frequência minha família...((silencio)) queria que minha namorada visse as pessoas que ela 

gosta também... ((silencio))  

P: Como é que está sendo, o apoio da tua namorada, com relação a tudo isso que você está 

vivendo? 

C: Ela sempre me apoiou, acho que em tudo...silencio. acho que é a pessoa que mais me ajudou, 

assim. Desde (hesitante). O que ela pudesse ajudar ela tentava, as coisas do meu pai...silencio. 

ela nunca reclamou de eu passar mais tempo indo na casa da minha mãe...eu acho que ela 

sempre foi um alicerce muito grande ela...de está bem assim. Não sei se está bem, mas de não 
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está pior. Também ela ajudou muito minha mãe. Eu vejo que...geralmente a gente vai junto lá 

na minha mãe. Ela acabou sendo meio que...meio que quase um frescor na relação com a minha 

mãe. Então ela fala de um lugar que a minha mãe não conhece, sabe muito pouco... 

P: Você comentou no início da entrevista, que seu pai era também esse alicerce, entre a tua 

relação com a tua mãe. E agora a tua namorada está fazendo um pouco disso? Tem 

semelhanças?  

C: Ah:::, não. É diferente...é que meu pai acaba sendo muito acionado quando tinha conflito. 

Com a minha namorada eu vejo que assim: ela é um elemento de fora. Ela não é uma filha que 

vai, pergunta. E tem aquela relação de mãe com filha assim, um tanto estranha já que...a filha 

não mora mais com ela e ela tem que fazer o papel de mãe que é o que ela sabe fazer...então ali 

ela faz outra coisa. Não ser mãe, por exemplo. Você falou de briga, já teve discussão comigo 

com minha mãe que minha namorada passou panos quentes. Já teve isso também. 

P: Já depois da morte do seu pai? 

C:, Sim. 

P: Antes era seu pai quem passava esses panos quentes, ele não era esse tipo de pessoa que 

discutia também, que confortava? 

C: Ele...acho que quando os filhos começaram a sair de casa ele não fazia tanto esse papel. 

Acho que era mais quando os filhos estavam lá. Com minha irmã ele teve muitas brigas, com 

minha mãe e ele fazia sempre um papel de acalmar as duas. Com meu irmão ele fez bastante 

também. E comigo...é...também assim de, acho que minha mãe levava muito a ferro e fogo na 

parte mais disciplinar e meu pai era um pouco mais conversável. Mas acho que depois assim...os 

filhos foram saindo, foram ficando mais independentes...e ele não fazia mais esse papel. E 

também tinha as brigas dele com minha mãe. Eles brigavam bastante. E meu pai tinha uma 

postura de não discutir, deixava minha mãe falando. E minha mãe era de brigar. Quando ela ia 

brigar ela fazia de tudo para te tirar do lugar... ((silencio))  

Então assim, eu tinha dito lá no começo também que meu pai era o que ela conseguia passar 

assim...de uma relação afetuosa de pai e filho com a gente, era o que ele podia dar, e eu acho 

que depois que a gente cresceu, saiu de casa, ele preferiu ficar num papel muito assim. De que 

ele podia fazer para gente era muito assim de...servir. A partir do momento que ele não 

conseguia mais fazer, parece que ele ficou assim...um tanto sem papel. Acho que isso foi, deve 

ter sido difícil. Meu pai não era uma pessoa que se abria com a gente. 
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dois anos, dois, três anos antes, ele...minha vó faleceu. E ele mantinha uma relação muito assim 

de...ajudar minha vó em tudo que ela precisava. Ela morava bem perto lá da casa dele, então 

tinha época que ele estava indo lá todo dia para ajudar no banho, colocar na cama, ele sempre 

estava muito disponível pra ela. Acho que isso sempre aconteceu. Meu pai sempre ajudou muito 

minha vó... 

P: Teve outro momento da entrevista, que você trouxe essa lembrança, que você começou sua 

terapia atual em 2012, após um adoecimento do seu pai, foram complicações de uma 

colonoscopia. Você até tinha se questionado se esse dado seria importante. Eu acho que sim, 

seria importante porque traz um significado também para relação que você tinha com ele. 

Talvez já um medo dele morrer naquela época...isso chegou para você de uma forma mais 

consciente por conta do adoecimento.  

C: É...eu vi ele numa posição muito frágil, assim. Acho que não era nem difícil, eu nunca vi... 

P: Ele passava para você a imagem de ser uma pessoa forte? Você tinha essa impressão dele? 

C: Sim, passava... bem a figura do homem. Pai de família, inabalável. 

P: Ele representou bem essa figura, para você? Foi o que ficou para você, como imagem? 

C: É, como imagem mas...por dentro dessa imagem ahn...é uma caixa preta, assim. Eu não sei 

o que ele pensava, não sei o que que ele sentia. Não sei o que que o incomodava...((silêncio)) 

((pensativo)) 

P: Parece que tem muito aí de uma pessoa que você não conhecia. 

C: Sim, é o que ele permitiu que a gente conhecesse... ((silencio)) 

P: Você tem recordação de algum sonho que você teve nesse período que te marcou?  

C: Eu lembro que eu sonhei com ele já, mas não lembro o contexto...foi uma vez... ((silencio)) 

Mas eu lembro que eu tinha (consciência) que estava sonhando assim...não era real. 

P: É:...você lembra da sensação que esse sonho deixou para você? 

C: Coração um tanto acelerado...fiquei meio impactado, assim:... 

P: Lembra quando foi, esse sonho? 

C: Não lembro. ((silêncio)) 
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P: Mas foi após a morte dele? 

C: Sim. ((silêncio)) 

P: Tem algum outro sonho que você se recorde que não seja necessariamente com ele? E que 

te marcou também, nesse período de luto? 

C: Não...meus sonhos realmente são muito confusos... É meio difícil de guardar, não tenho 

assim imagens tão definidas...((silêncio)) 

P: Certo...E, qual a importância que você atribui a você ter um acompanhamento profissional 

durante a pandemia, esse processo em que você passou por várias perdas na pandemia...a morte 

do seu pai e outras perdas simbólicas também, que eu imagino que você deva ter tido...qual a 

importância disso para você? 

C: É:...pra mim acho que é tudo é importante, acho que se eu não tivesse em acompanhamento 

não sei como eu estaria lidando com isso, talvez ia ser muito mais difícil. Uma vez por semana 

eu tenho um espaço que eu podia trazer minhas inquietações, minhas angústias...((hesitação)). 

Aí acho que é bom abrir um tempo na sua rotina. 

P: Além da morte do seu pai, tem outras perdas que você identifica que foram bastante 

significativas nesse período da pandemia? 

C: Morte de pessoas próximas, ((pensativo)), acho que eu não tive, assim... 

P: teve a questão das relações sociais, que você pontuou né, que por conta do medo do contágio 

você não tem saído ne?  

C: Sim::..tem isso também. Eu era uma pessoa que gostava assim, de estar no meio de outras 

pessoas, de ter contato com amigos...eu tinha contato até que frequente para uma pessoa de 30 

anos. 

P: Sim. Mais alguma outra coisa, na sua vida, que mudou? Que você tinha e agora não tem 

mais, não pode fazer? 

C: A minha situação financeira está um tanto complicada, estou atendendo menos...aquele 

trabalho que eu ficava 1 semana fora, me rendia um dinheiro, mas também me rendia muita dor 

de cabeça...então estou atendendo menos, tentando ir para outros lugares...então assim o padrão 

que eu tinha também não dá mais para manter, assim...minhas despesas foram reduzidas para 

manter contatos básicos...um ou outro investimento em questão mais profissional e só. 
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P: Esse trabalho que você pontuou que você passava 1 semana fora né, acompanhando as 

famílias, você dormia lá também? Ficava a semana toda? 

C: Sim. (Silencio). Tinha outro acompanhante terapêutico que ficava comigo na semana e 

acabou ajudando também, era um tipo de relação social que eu tinha. 

P: Ele te ajudou em que sentido?  

C: Ficávamos em cinco assim... que revezavam. Mas (não era bem) difícil manter amizade. A 

gente ficava junto 24h por dia, então quando um tivesse cansado o outro podia ficar mais à 

frente. E também, quando dava, era um escape social também. Conversar com uma pessoa, se 

relacionar. 

P: Vocês têm contato ainda? 

C: Menos. Menos que antes, assim. Já está todo mundo de volta às suas rotinas, não era algo 

que a gente tinha sempre. Um ou outro era mais próximo, a gente conversa de vez em quando. 

Silencio. 

P: E, com relação às perguntas que eu tinha eu acredito que você tenha respondido todas. Para 

mim está satisfatório o ponto que a gente chegou. Você tem alguma dúvida, tem mais alguma 

coisa que você gostaria de colocar? 

C: Ah...usa com bastante carinho essas coisas que falei da profissão. Só isso mesmo.  

P: Eu não entendi o começo do que você falou. 

C: Não...só usa com bastante carinho essas coisas que falei das pessoas que trabalham comigo, 

eu fico preocupado. 

P: Ah sim:: Não, quanto a isso você não precisa se preocupar porque eu não vou divulgar nada 

relativo a esse tipo de informação. Foram mais informações para gente estabelecer um rapport, 

um vínculo de confiança. Geralmente o que a gente utiliza foram trechos que respondem bem 

o que eu perguntei. Então qualquer trecho que for divulgado, eu vou enviar para você antes eu 

mostro pra você me dar a autorização. E a gravação, só vai ficar entre eu e a minha orientadora, 

né. Porque ela vai assistir a entrevista, vai ver como a entrevista foi feita, questões importantes 

que você colocou...então é tudo totalmente sigiloso. 

C: Sim...acho que era só isso então. 

P: Está bem, queria te agradecer, E, muito obrigada por contribuir. 
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C: Obrigado, Obrigado você. Foi uma boa conversa. 

P: Está certo. E eu fico à disposição. Qualquer coisa você tem meu contato. 

E1: Está bom, obrigado. 

E1: Boa tarde, tchau. 

 

2ª encontro 

Realizado em 08 de março de 2021. 

 

P: Depois que eu transcrevi sua entrevista, eu tinha até escrito um capítulo sobre esse tema que 

eu queria perguntar e eu acabei esquecendo de incluir na entrevista.  

C: Sim. 

P: Você tinha comentado que depois que seu pai foi internado você não conseguiu mais vê-lo, 

você não pôde fazer visitar...foi possível fazer alguma videoconferência? 

C: (...) Não. 

P: Você viu ele? 

C: Não, não. Foi bem assim, ele foi internado numa 5ª e no dia seguinte ele já foi pra UTI ser 

intubado. Então...assim, não teve nenhum tipo de contato possível entre essa 5ª e a 6ª. E quando 

minha mãe foi lá e chamou para socorrer, tentar um encaminhamento, minha mãe falou que ele 

estava meio grogue já, não estava tão consciente. Tanto que acho que dias depois que meu pai 

faleceu, meu irmão contou que a esposa dele estava grávida. Ele já sabia, fazia um tempo, e ele 

tentou contar para o meu pai lá na ambulância, quando estavam indo para o hospital, mas ele 

não esboçou nenhuma reação, assim... Fica na dúvida assim se ele estava assim tão inconsciente 

ao ponto de não conseguir fazer isso ou se foi uma opção do hospital de não fornecer isso 

também... Não sei, dava a impressão que a gente estava lidando assim com...sei lá, uma 

encomenda dos correios. Passa para cá, passa para lá, mudou de departamento, você fica 

acompanhando no aplicativo sem saber se mudaram ele de lugar, ou se espera a ligação... 

P: Vocês ficaram muito tempo sem saber, sem ter nenhuma notícia, parece que faltou uma 

assistência, nesse sentido.  
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C: Ah...a gente tinha uma ligação por dia do hospital. Era isso que a gente tinha. Tá bem, tá 

mal, melhorou, piorou. Super protocolar. Eu tinha...meu irmão quem recebeu a ligação do 

hospital, aí teve uma vez que demorou para ligar e eu fui atrás, assim...  falaram que estava 

demorando porque tinha muita família para atualizar, para ligar, e era fim de semana e eles 

estavam com plantão reduzido. Ai depois quando eu consegui ligar, falaram: está estável, 

ponto... eu não faço ideia se é esse o protocolo de um trabalho de um atendimento em UTI ou 

se realmente foi uma coisa muito adotada para não...não sei, como método de trabalho deles. 

Eu nunca tive nenhum parente em UTI. 

 Eu não sei se eu cheguei a falar na entrevista passada, mas quando me ligaram do hospital 

falando para eu ir lá, assim, e você fica esperando que aconteça algo ruim, e o hospital não quer 

falar... aí quando entrei no hospital eu passei pela recepção e um cara falou para mim...não para 

mim...mas falou assim “ah, aquele paciente lá, é óbito né?”. Meio que em conversa com outra 

pessoa. Não sei se eu cheguei a falar isso. 

P: Não, não falou. 

C: É algo que pesou assim, eu estava um misto de ficar com raiva e: “muito obrigado por ter 

falado desse jeito, uma conversa que eu ouço numa recepção” 

P: E esse profissional estava se referindo ao seu pai?  

C: Sim. 

P: E você nem sabia ainda? Pausa.  

C: Não. 

P: Como é que você se sentiu, Claudio, quando você escutou isso? 

C: Ah, fiquei estilhaçado assim por dentro...era uma coisa que eu estava imaginando já, mas 

não era assim que eu imaginava que ia saber. 

Eu imagino que não há um profissional que tenha tido algum preparo, algum cuidado, para 

trabalhar na área de saúde, além do mais na área hospitalar, nesse contexto de pandemia onde 

pessoas estão morrendo. Pode ser até que, sei lá, naturalizou o óbito. Que informar óbito para 

uma pessoa por aquele profissional naquele momento fosse como dar um bom dia. 
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Não cheguei a brigar nem nada assim...só naquele momento já estava com alguma preocupação 

em tratá-lo bem, alguma coisa assim, passou, só queria “por favor, deixa eu ver um médico, 

para me falar o quê que aconteceu.” 

P: É... terrível isso...Como é que foi o funeral? Foi possível fazer? 

C: Ah, foi basicamente o carro da prefeitura entrando, pegando o caixão e colocando na lápide. 

Foi eu, meu irmão e minha mãe. Meu irmão teve que liberar o corpo no hospital e eu e minha 

mãe fomos para o cemitério, para preparar as coisas, avisar que ia ter. Foi assim, foi super 

rápido. E a minha irmã mandou algumas flores, meu irmão comprou flores, e foi isso. Ela 

acendeu algumas velas, e a gente rezou e acabou. 

P: O caixão ficou fechado, vocês não viram ele? 

C: Isso, não. 

P: Vocês seguem alguma religião, Claudio, na tua família? 

C: Teve uma época em que meus pais iam em centro espírita. Eles são...minha mãe, ela reza, ia 

na igreja que tem lá perto de casa, na igreja católica, não era de seguir religião assim, mas tinha 

algum costume de rezar. Acho que isso, depois que meu pai foi internado, aumentou assim. Os 

hábitos dela. 

P: E você, seguia alguma religião? 

C: Interrompe. Não, não seguia não. 

P: Você acha que teve impacto para você, o fato de o funeral ter sido dessa forma, com o caixão 

fechado, só você e sua mãe e seu irmão? 

C: Acho que teve sim. Eu lembro quando minha vó faleceu em 2017, que foi acho que um 

exemplo recente de uma perda, e também de uma pessoa que era muito presente na minha 

história de vida. E ahn, tinha muita gente, muitos parentes. Tinha pessoas buscando confortar, 

lembrar de coisas boas, da pessoa, ou até mesmo como um ponto de encontro assim, familiares 

que fazia muito tempo que não se via. Por mais que fosse um funeral, um velório, tinha um 

sentimento ali de pessoas se encontrando, de pessoas se reunindo para...para homenagear, para 

prestar homenagens para uma pessoa que vive aqui e que não está mais aqui. 
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Com o meu pai, eu senti que era muito assim, eu minha mãe, meu irmão, a gente se abraçando 

assim...os três em frangalhos mas tentando se abraçar assim. Não tinha uma pessoa assim, 

pouco mais distanciada da situação que também sentia, para poder confortar a gente.  

P: Uma pessoa um pouco mais distanciada da situação para você representaria uma sensação 

de um conforto, de um pertencimento, um acolhimento? 

C: Sim. 

P: Acho que a Covid tirou isso também, de todo mundo. 

C: É...ela tirou muita coisa da gente... 

P: Como é que você se sentiu quando você se deparou com essa atitude desse profissional, no 

hospital, de saber dessa forma...depois um médico da equipe chegou a falar com você? 

C: Sim, chegou a falar. A gente subiu pela escada de incêndio, eu e meu irmão, aí o médico 

entrou pela escada de incêndio, ai falou que não conseguiu resistir, que foi até onde podia...dava 

para notar assim, que ele estava muito cansado esse médico, que ele estava exausto. Deu para 

sentir assim uma fala muito assim acho que ele chegou a falar meus pêsames, meus 

sentimentos”, dava para notar que na fala dele tinha esse peso, até mesmo um incomodo sei 

lá...quantas vezes ele deve ter tido essa mesma conversa, com outras pessoas, com outras 

famílias. Eu lembro que ele não era...não era brasileiro. Tinha o sotaque de alguma língua 

espanhola, um país que fala espanhol. Dava para sentir um pesar bem grande nele. Isso do 

médico. Da recepcionista queria que ela me encaminhasse para um lugar o mais rápido possível 

para nem ver a cara dela. 

C: Acho que não foi algo que eu comentei com muitas pessoas. Acho que só com quem eu 

comentei foi com a minha namorada. 

P: Você não comentou com outras pessoas por quê? 

C: Talvez eu comentasse com amigos, assim. Mas eu não achei que tivesse necessidade de eu 

comentar com minha mãe, meu irmão assim...acho que ia só machucar mais eles, assim... 

P: Eles não escutaram? Só você?  

C: Sim. 

P: Era só isso mesmo Claudio, que eu estava querendo perguntar, porque assim eu consigo 

acrescentar mais informações na tua entrevista. 
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Quando tiver tudo pronto, essa 1ª parte vai para uma qualificação da pesquisa, então não vai ser 

divulgado no site da USP nem nada. E aí eu envio para você pra você ver os trechos da entrevista 

que eu usei. E se você quiser que eu tire algum trecho, você me fala para eu substituir. E o nome 

eu não usei o seu né, coloquei outro fictício: Claudio. 

C: Ok. Obrigado. 

P: Obrigada você, tchau. 

 

Entrevista Lívia - mãe 

 

P: Eu queria me apresentar para você, também. Meu nome é Natália, sou psicóloga, estou 

fazendo mestrado na USP, em psicologia. O meu mestrado eu entrei no início do ano passado, 

antes de começar a pandemia. Mas eu já estava estudando sobre luto. E aí quando iniciou a 

pandemia eu resolvi começar a pesquisar as pessoas que estão vivenciando o luto, que perderam 

o pai e/ou a mãe pela COVID. 

  

E aí eu queria te dizer também que essa entrevista é uma entrevista com perguntas abertas, você 

responde da forma como for melhor para você. Não tem certo nem errado. Eu quero saber mais 

sobre como está sendo tudo isso para você. Como você está vivendo isso... 

E aí se tiver alguma coisa que eu pergunte que você não quiser responder, ou se você quiser 

interromper a entrevista também, é um direito seu. E aí você me fala.  

 

L: Não, tudo bem.  

 

P: Eu tinha falado com você para a gente fazer duas entrevistas separadas. E aí hoje fica à sua 

escolha. Se você quiser falar primeiro sobre o falecimento do seu pai ou da sua mãe. 

 

L: Eu acho mais fácil falar sobre o da minha mãe primeiro.  

 

P: Pronto, então a gente pode conversar hoje sobre ela, e aí na próxima a gente conversa sobre 

o seu pai. 

 

L: Pode ser. 
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P: Qual é a tua profissão, Lívia? 

 

L: Sou técnica de enfermagem.  

 

P:: Aí você está fazendo acompanhamento lá com a Tania?  

 

L: Isso. Quando a minha mãe ficou internada no HC, e lá, na 2a semana de internação dela, eles 

começaram com o apoio psicológico. E era eu que...eu tenho uma irmã, da minha idade. Mas 

era eu quem recebia os boletins, então eu fiquei tendo esse apoio da psicologia. Isso na 

internação da minha mãe. Aí quando terminou a internação da minha mãe, eu recebi uma 

ligação depois de um mês mais ou menos, depois do óbito dela. Do HC, da mesma psicóloga 

que fala comigo toda semana. E aí tinha sido no mesmo dia que meu pai tinha sido internado, 

no dia que ela ligou. Aí ela me ligou para saber como que a gente estava né, tudo certinho. Aí 

eu acabei informando para ela que eu tinha acabado de internar meu pai. E aí ela já sem saber 

qual seria o desfecho, ela pediu que eu passasse na psiquiatria, que ela achava importante.  – 

técnica de enfermagem, óbito da mãe e internação do pai muito próximo. Cuidados psicológicos 

e depois da psiquiatria - risco 

 

E falou que seria necessário um acompanhamento pelo centro de apoio ao luto. E eu nem sabia 

que existia nada, nem sabia que existia psicologia focada no luto. Sabia de nada disso. 

Ai como meu pai ficou uma semana internado e já faleceu, eu já marquei mesmo sem saber se 

ele ia falecer ou não, sabe. Tinha marcado a consulta já com a dra. Tania. E aí calhou de ele 

falecer e na outra semana já tinha conseguido a consulta. Aí foi quando comecei todo o 

tratamento. Então tipo, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que eu tive foi bem de 

início do luto. 1 semana, 15 dias no máximo. Depois do óbito do meu pai eu já estava fazendo 

acompanhamento. Talvez tenha sido isso que eu não surtei assim, sabe? O mais comum que é 

assim esperado, de todo mundo do luto. Acho que foi o que me ajudou mais a não sair do eixo, 

sabe?  

 

P: Então pelo que você está falando, esses atendimentos tiveram uma grande importância para 

você. Para sua saúde mental. 
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L: Sim. Quando minha mãe ficou internada, eu fiquei bem receosa. De fazer o acompanhamento 

toda semana porque eu fiquei: “nossa, será que eles ligam só para as famílias que eles acham 

que vão evoluir a óbito?” E aí eu falei assim: “não, eu não vou ficar conversando com ela porque 

ela já sabe que meu pai vai morrer e não quer me falar.”  

 

Eu pensava assim. Mas aí eu fazia, não sei se também é uma conduta deles, porque um pouco 

de conhecimento. Porque eu trabalho em UTI, então nas UTIs que eu trabalhei sempre tinha 

psicóloga para as mães. Toda semana elas passavam. Eu acho importante, sabe. Enquanto 

minha mãe estava internada, não é que preparava, mas ela me fazia ter uma outra visão, sobre 

o que podia acontecer, sabe.   

 

Por mais que eu tivesse conhecimento técnico de tudo que estava acontecendo, parecia 

que eu não entendia, sabe (sorrindo). Era bem louco tudo que estava acontecendo. Então ao 

mesmo tempo que eu entendia tudo que estava acontecendo, que eu sabia o que podia acontecer 

depois de todos os boletins, eu ficava imaginando o que viria depois. Eu fiquei meio 

desnorteada. E ela meio que me colocava, assim. Não fazia com que eu perdesse a esperança, 

sabe. Eu lembro que, no dia que minha mãe...ela faleceu no dia 9 de maio.  

 

No dia 7 ela teve uma intercorrência, foi quando os órgãos dela já começaram a não responder 

mais. E eu não recebi boletim médico nesse dia. Só que a psicóloga me ligou, e aí ela me falou 

assim: olha, eu queria gravar um áudio, para ela colocar para minha mãe, né? Oh, eu não to 

conseguindo falar com a equipe da UTI, sobre a dona Maria, mas eu acho que eles...ai eu falei 

para ela: “nossa, eu não recebi boletim ainda”. Ai ela falou assim: “ah, eu acho que está tendo 

algum procedimento, não sei quê.” Eu senti que ela sabia o que estava acontecendo, porque 

tipo, minha mãe estava muito mal. Foi um dia que minha mãe piorou muito. O pior dia dela. 

Foi quando ela mostrou que ia morrer. 

 

A Lúcia, que era a menina que me atendia, ela falou de uma forma que...eu fiquei meio assim: 

“Nossa, parece que ela sabe o que está acontecendo mas ela não quer demonstrar isso para 

mim.” Terminei a sessão sabendo e já esperando que provavelmente não viriam notícias boas 

daquele dia. Mas ela não deixou nada assim da forma que ela falou, sabe. Sei lá. Mas foi bem 

importante. 
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P: E você, conseguiu gravar esse áudio? Ela conseguiu enviar para sua mãe? 

 

L: Não. A gente tinha combinado, porque minha mãe ficou uns 10 dias estável. Era bem grave 

a situação, mas ela estabilizou. E aí pelo que os médicos me falaram, ela tinha tido um AVC, 

nos primeiros dias. Mas ela estava consciente. Ela fazia aquele despertar diário, mas ela era 

consciente, pelo que me falaram. Aí foi que eu comecei a pensar...porque foi bem no começo 

da pandemia né? Então estava bem aquela coisa: “não sei o que fazer né”. Até na parte da 

psicologia eu lembro que na época ficou “ah, alguns hospitais estão fazendo videochamada, 

isso e aquilo”. E aí eu perguntei isso para ela: eu posso gravar um vídeo? Eu sei que minha mãe 

está entubada, sedada, mas por conhecimento eu sei que se você despertar o paciente ele pode 

responder e ele escuta o que você fala, dependendo do nível de sedação que ele está recebendo. 

 

E aí eu questionei, mas aí ela ficava de confirmar com a equipe médica. E acabou que foi 

passando, passando tempo. E ela ficou mais sedada e não tinha muito, não adiantava muito, 

sabe. Mas eu tinha uma amiga que era técnica da UTI que minha mãe estava. E ela cuidou da 

minha mãe alguns dias. Mas foi bem antes da minha mãe piorar muito. Aí ela conseguiu pôr 

um áudio para minha mãe. Ai pelo menos, assim, o que ela me falou quando ela colocou o 

áudio, a minha mãe chorou bastante e acabou tendo taquicardia, a pressão subiu um pouquinho, 

ela ficou preocupada na hora. Aí ela falou: “meu Deus, d. Maria, a sra. não pode mostrar que 

eu estou fazendo coisa errada” (sorrindo). Ela estava meio escondidinha ali, fazendo sem 

ninguém ver. E ela deu uma descompensada, a hora que ouviu a voz. Ficou agitada, sabe? Aí 

foi só dessa vez que eu consegui. E no dia que ela foi entubada, ela passou o telefone para a 

técnica que estava com ela. 

 

Minha mãe era daquelas: “minha filha é enfermeira ``. Parecia que era Deus, sabe? E aí ela 

contou para a técnica que estava com ela, que eu era da área também, que eu devia estar muito 

preocupada. Se a menina não podia mandar uma mensagem para ela. E aí a menina me mandou 

mensagem, para dizer como que ela estava, para dizer que eu tinha conversado com ela, para 

dizer: “nossa, eu conversei bastante com sua mãe, ela está bem...assim, bem entre aspas né. 

Mas ela pediu para vocês ficarem calmas, que está tudo bem, que ela vai ficar bem. E aí nesse 

mesmo dia que a menina me mandou mensagem, ela já entubou. Ela passou muito mal de 

madrugada e aí entubou. 
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O que eu acho que minha mãe sentiu, de contato direto com a gente, foram essas duas vezes. 

Porque a menina que me mandou mensagem, ela falou que falou para ela na hora de entubar: 

“olha, falei com sua filha, está tudo bem, não sei quê”. E ela falou que ficou o tempo inteiro de 

mãos dadas com ela e conversando sobre o que ela tinha falado, ((não pensa em tudo)). Então 

eu acho que ela sabia que tinha pessoas que tinham contado com a gente, sabe. Mesmo ela 

sedada, não sei… 

 

P: Lívia, eu queria que você me falasse quais foram as mudanças que aconteceram na tua vida 

após o falecimento da tua mãe. 

 

L: É assim: minha mãe, era daquelas bem...mãe mesmo, sabe? (sorrindo). Tanto que ela faleceu 

no dia das mães, né? Era demais, era absurdo assim, o cuidado. Ela não deixava a gente crescer, 

minha mãe. A vida inteira, a gente veio lá do nordeste, quando era criança para cá.  

 

P: Desculpa te interromper, Lívia, qual a tua idade mesmo? 

 

L: 34. Minha mãe tinha 58. E eu tenho uma irmã de 33.  

 

P: Sua irmã mora em SP também? 

 

L: Mora. A gente era aquela família da historinha do nordestino, sabe, quando vem para SP. 

Meu pai veio primeiro, até arrumar um emprego e buscar a gente. Aí buscou eu, minha mãe e 

minha irmã. Eu e minha irmã temos 9 meses de diferença. Minha mãe engravidou na 

quarentena, sabe? 

Eu tinha 8 anos quando a gente veio para cá. E aí a gente passou toda aquela situação daquela 

mãe que não deixa as filhas por nada, sabe? De sufoco mesmo, quando viemos para cá. 

 

P: Um sufoco em que sentido, você fala? 

 

L: Financeiro. Era bem difícil para a gente. Bem difícil mesmo. Então minha mãe ficava naquela 

de cuidar da gente e ter que trabalhar. Porque ela fazia faxina tanto em empresa quanto em casa 

mesmo, de pessoas. E minha mãe era aquela, tipo, o dinheiro só deu para comprar...tudo era eu 

e minha irmã primeiro. Em 1a lugar, era bem aquelas mãe mesmo. Que eu até falo que hoje em 
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dia quase não vejo mais mães como minha mãe era. De tirar da boca dela para botar na 

boca  minha e da minha irmã.  

E isso foi até a fase adulta, até a minha mãe morrer. Tanto que a minha irmã desenvolveu 

algumas doenças psiquiátricas mesmo, pelo que a gente entendeu. De várias internações que a 

minha irmã teve, em uma das vezes, agora em 2019, fomos chamadas pela psicologia do 

hospital, e aí a psicóloga meio que deixou bem claro que os problemas psicológicos e até 

psiquiátricos da minha irmã era muita influência da forma que minha mãe cuidou da gente. 

Meio que de não deixar minha irmã crescer assim, sabe, mesmo depois de adulta. 

 Minha mãe vivia na casa da minha irmã, para lavar roupa, fazer comida, cuidar das crianças 

dela. Se eu espirrasse, ela estaria aqui dentro de casa. Eu tenho uma filha de 16 anos. Se a minha 

filha reclamasse “vó, eu estou com cólica”, ela corria para cá e ficava com aquele dengo todo 

sabe, de fazer chazinho...era ela assim. Extremamente protetora. Eu falo até para a minha 

psicóloga. Que ela sufocava a gente: ela não deixava a gente respirar sozinha. Era bem assim. 

Hoje eu entendo que talvez provavelmente era porque, não sei, acho que as pessoas devem 

sentir sabe, quando não vai viver muito...sei lá. porque parece que ela queria viver tudo comigo 

e com minha irmã, e com os netos, de uma vez só, sabe. Ela não esperava o amanhã.  

 

P: Você acha que ela podia, talvez, de alguma forma, sentir que ela não iria viver muito, que 

ela iria falecer cedo, e por isso a relação dela com vocês foi mais assim nesse sentido de ser 

muito super protetora, muito presente sempre? 

 

L: Todas as pessoas que viam a forma como ela era comigo e com a minha irmã, todo mundo 

falava “nossa!” Só que as pessoas pensavam sempre pelo lado bom, sabe. Nossa, eu queria uma 

mãe igual a sua. Todo mundo que via falava. Porque minha mãe não era assim só comigo e com 

a minha irmã, era assim com todo mundo em volta. A vizinha ficou grávida…era de deixar a 

gente louca. Porque ela tipo...aconteceu muito disso com 3 vizinhas, na verdade. A gente 

sempre morou de aluguel, então três vizinhas da gente, ela pegava, sabe aquelas pessoas que 

não tem mãe por perto? E aí não tem ninguém, aí a bonita ia lá e se fazia de mãe das pessoas 

(rindo) e os filhos dessas pessoas todas chamavam ela de vó. Foram os primeiros netos dela. 

Chamam de vó mesmo. Então ela tinha essa característica. Minha mãe era bem...com a gente 

era muito mais, mas qualquer pessoa que chegava perto ela cuidava.  
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P: Entendi...e quais foram as mudanças que aconteceram na tua vida, Livia, depois que ela 

faleceu? 

 

L: Então…(pensativa) eu já vivia mais livre assim, sabe? A minha mãe me ensinou desde 15 

anos, ela me colocou para trabalhar. Eu já tinha uma cabeça diferente da cabeça da minha irmã. 

O fato de ela ter falecido é tipo aquela falta diária, do cuidado sabe. Por mais que eu saiba me 

virar sozinha, ela me ensinou mais do que ensinou para a minha irmã, ela todo dia, não sei o 

quê que é, não sei se existe como que é viver diferente disso. Eu estou vendo agora. Mas tipo, 

ficar um dia sem falar com a mãe. Tem gente que fala: “nossa, faz uma semana que não falo 

com minha mãe.” Aí eu falo: “meu Deus, se eu ia ficar sem falar com a minha mãe 1 semana 

eu morria”. Porque eu falava com ela todo dia, de manhã, de tarde e de noite. No mínimo por 

telefone, isso quando dava 3, 4 dias que eu não via ela...porque eu moro em São Paulo e 

ela morava em São Bernardo. Eu ia lá, ou falava: “mãe, vem aqui em casa, sabe?”  

 

Tanto que como ela sempre morou de aluguel, eu cheguei a alugar casa aqui na minha rua, 

porque ela ficou em São Bernardo e eu vinha para cá, e ela não aguentava. Tipo esse negócio 

de ficar 1 semana sem ver, sabe. Aí ela ficou 1 ano morando na mesma rua que eu. Então foi 

esse contato diário, que mudou assim, sabe? E tudo na minha vida era ela quem sabia primeiro. 

Então, se eu arrumasse um emprego, se eu passei na entrevista, era ela quem sabia primeiro. Se 

no meu trabalho, aconteceu alguma coisa diferente que eu não costumo fazer, eu ligava para 

ela. Eu falo para as meninas do meu lanche, da minha pausa, que se minha mãe estivesse viva, 

agora seria o momento de eu estar falando com ela. Todo dia, eu ia ligar para ela e a gente ia 

ficar conversando de qualquer coisa, mas ia ser com ela que eu ia ligar. Então para mim o que 

mudou foi isso: o contato diário. Não de não saber me virar, ou de (pensativa)...não sei, foi o 

contato mesmo diário. 

 

P: Estou entendendo. Você acha que se a relação de vocês tivesse sido diferente, o seu luto teria 

sido diferente também, agora? O que você está sentindo no seu luto, teria sido diferente? 

 

L: Não...não sei (pensativa)...é o que eu falo para todo mundo sabe, eu não sou de ficar 

chorando, a Flávia até pega no meu pé bastante, porque eu guardo muito, seguro o choro, sabe? 

Então eu não sou de demonstrar para a sociedade assim, que eu estou sofrendo. Mas é uma falta 

diária. Diária, diária, diária. Eu não sei se com outras pessoas é do mesmo jeito. E eu não gosto 
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de forçar, perguntar para outras pessoas que perderam a mãe e o pai, sabe? “Você sente falta 

todo dia?” Às vezes eu pego o celular e penso “eu vou ligar, vou ver se ela atende”. São as 

coisas de louco que passam na sua cabeça. Não sei se com todo mundo é assim. Mas o que eu 

posso te dizer, é que assim: há uma grande diferença do luto da minha irmã para o meu. São 

opostos.  

 

P: Como é o luto da sua irmã? 

 

L: Eu falo para minha psicóloga que a minha irmã é mais padrão, sabe?  

 

P: Como é esse padrão? 

 

L: É... não sei...eu acho que por eu trabalhar muito tempo dentro de UTI, e ver muito óbito e 

ver muita gente perdendo e acompanhar depois... Porque você acaba tendo um contato por rede 

social com as pessoas e você vê como que está sendo. A minha irmã tem mais aquela coisa do 

chorar o tempo inteiro, do se lamentar o tempo inteiro, de gritar nas redes sociais, sabe? De não 

conseguir trabalhar, minha irmã não consegue trabalhar de jeito nenhum. Tem dias que ela não 

consegue fazer nada da vida dela. Aí ela me manda mensagem de que ela quer a minha mãe. É 

o tempo inteiro. E é o que eu falo, essa semana mesmo eu tive uma conversa bem séria com 

ela. O problema não é que eu não quero minha mãe, eu quero ela todo tempo, mas eu não fico 

gritando isso pra todo mundo. É o desespero, sabe? A minha irmã você vê o desespero 

estampado na cara dela. Ela quer de qualquer forma que isso volte, e não vai voltar. Eu não sei 

se é porque ela não faz acompanhamento, ela começou na semana passada.  

 

P: Esse desespero que a tua irmã sente, você não sentiu em nenhum momento? 

 

L: Eu sinto todos os dias, mas é para mim.  

 

P: Estou entendendo… 

 

L: Sabe? Eu não preciso ficar chorando na frente da minha filha, do meu marido, no meu 

trabalho...tem momentos que eu não aguento, tipo, agora na fase da vacina mesmo eu surtei. E 

aí teve um dia que eu não aguentei ficar segurando, segurando, e aí desabei no serviço e depois 
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fiquei morrendo de vergonha. Com a minha filha, é muito difícil. Se ela me viu chorando 2, 3 

vezes, foi muito. Meu momento de chorar é na hora de dormir, é quando eu desligo tudo, sabe? 

Não é aquela coisa escancarada, tipo: “a Lívia está chorando por conta da mãe dela”. A Lívia 

está assim, desequilibrada, porque a mãe o pai dela morreram. Eu não deixo isso em evidência 

sabe, o tempo inteiro, mas é a minha forma. O que eu te falo de padrão é porque o que eu vejo 

a maioria das pessoas fazerem é o que minha irmã faz. 

 

P: Sim. Lívia, e você acha que se a causa da morte da sua mãe tivesse sido outra, não fosse a 

COVID-19, essa doença. Você acha que o seu luto seria diferente? O que você está sentindo 

agora seria diferente? 

 

L: Eu acho que sim. Porque assim ó, tudo bem que eu não esperava, da minha mãe e do meu 

pai. Eles eram assim, jovens, não eram idosos ainda. Então eu imaginava que minha mãe e meu 

pai iam morrer com 90, na casa dos 80, sei lá. E que eu ia cuidar, era conversa da gente, normal. 

Eu sempre falava “nossa, ela vai me dar o maior trabalho.”  Porque minha mãe era 

extremamente ativa, e era conversa normal eu falava “nossa, Deus me livre, porque eu vou ter 

que cuidar, aí a senhora vai me dar trabalho!” E meu pai era extremamente ignorante, daí eu 

falava: “nossa!”. O senhor já é ignorante com 50 anos, imagina com 90, sabe essas coisas assim? 

 

Minha mãe tinha muitos problemas psicológicos. Ela tinha transtorno de personalidade, tinha 

as depressões dela desde que eu me conheço por gente, sabe? Tinha momentos que ela estava 

bem mal. Ela tentava suicídio direto, então, eu achava que minha mãe teria um piripaque 

cardíaco, um AVC, assim alguma coisa de nervoso, sabe? Mas eu nunca, nunca, nunca passou 

pela minha cabeça que eles iam pegar COVID. Porque eles eram aquela coisa insuportável. 

Tipo, eu não dava exemplo nenhum. Eu vinha do hospital e eu tirava a roupa dentro de casa, 

era para eu tirar fora de casa, era para eu deixar sapato fora de casa. Naquele comecinho, e era 

para viver de máscara, viver passando álcool, eu não era assim.  

 

Eles eram...minha mãe era assim, um absurdo. Minha mãe para você entrar na casa dela, você 

tinha que pisar num pano com cândida. E tinha que na hora que pegar na maçaneta, passar o 

álcool, tira a mão da maçaneta, passa o álcool de novo. Mas isso foi 15 dias, só. 15, 20 dias. 

Então eu nunca, ah eu falei: “eles não”. Mais do que minha mãe e meu pai, eu falava: “pode ser 

que eu pegue e fique mal, porque eu não estou me cuidando direito.” E eles não. E é diferente 



 

188 
 

de você ver tudo que está acontecendo, sabe? Tipo, eu nunca pensei que eu ia passar por uma 

situação de não ter vaga para minha mãe. Minha mãe passar 3 dias numa UPA por não ter vaga 

de UTI. Eu nunca pensei que ia passar por isso, na minha vida.  

 

P: Aconteceu de ela precisar internar e não tinha vaga? 

 

L: Não, não tinha vaga. Tanto que agora eu meio que dei uma descompensadinha, assim. 

Quando começou, lembra, as coisas do Amazonas?  Eu fiquei bem mal. Porque assim, não 

adianta você falar que não vai assistir, que não vai ver. É o tempo inteiro falando disso. Se você 

entra na internet, só tem isso. Só se você ficar desligada do mundo. Tanto que a minha mãe 

internou, ela se queixou de dor de cabeça, ela tinha enxaqueca crônica, então ela reclamou de 

dor de cabeça, mas a gente achou que era coisa normal. E ela reclamou de tosse, então eu achei 

que era tosse alérgica.  Então eu também achei que era da casa, e eu estava com COVID na 

época, eu fui a primeira a pegar.  Então eu achei que era normal, como eu fiquei muito mal, eu 

fiquei cansada, não conseguia dar um passo. Então eu falei: “ah, não é, deve ser coisa do tempo, 

mesmo.” E ela estava bem, normal, continuo fazendo as coisas dela. 

De um dia para o outro, ela não conseguia levantar da cama. Minha mãe acordava todo dia 7h 

da manhã, para varrer o quintal, essas coisas, sabe (rindo)? Era daquelas que não parava. E aí 

ela demorou a levantar e eu fui ficar com ela. E meu pai estava viajando, estava no Nordeste, 

estava fazendo escolta. E aí minha filha falou que ela demorou a levantar. Era 11h da manhã e 

ela estava na cama ainda. Aí foi levantar para ir no banheiro, e aí teve uma hipotensão, a pressão 

caiu. Aí minha filha chamou a vizinha, aí a vizinha disse que quando começou a conversar ela 

estava mal, não conseguia falar direito. Aí ela falou: “oh, vou te levar para o hospital, o quê que 

está acontecendo? Você não é assim”.  Aí levou para o hospital, para uma UPA. Aí na UPA 

eles viram que ela estava com pneumonia, e aí ela já ficou no O2...toda aquela historinha. E aí 

como a pneumonia era aquela que estava no raio X, bem ruim. Eles queriam uma vaga na UTI 

porque os exames de sangue dela estavam muito alterados.   

 

Aí queriam uma vaga de UTI. Nisso ficou 3 dias na UPA esperando uma vaga de UTI. Porque 

eu estava falando para minha filha ontem, que se fosse...falei para ela, a vó era para ter morrido 

na UPA, se eu não tivesse conhecimento, se eu não tivesse ido atrás de alguém que arranjasse 

uma vaga para mim, em pleno domingo.  

Por meios errados, foi a única forma que eu consegui a vaga dela. 



 

189 
 

 

P: Lívia, e como você tem conseguido enfrentar essa perda? O quê você tem feito para enfrentar 

tudo isso? 

 

L: Eu fico, eu preciso ocupar minha mente o tempo inteiro. Todas as vezes que minha mente 

está desocupada, é a única...parece que eu não penso essas coisas. Sabe quando sua vida só 

ficou...você só vive isso, você não vive outra coisa? O seu trabalho é só, tipo: uma obrigação. 

Que você tem que pensar durante 6h, mas, até nas pausas que você tem dentro do seu trabalho, 

você vive aquele momento. Tipo, vai fazer 10 meses que minha mãe faleceu. Há 10 meses que 

eu não penso em outra coisa. Todas as vezes que eu tiver quieta, você pode ter certeza que eu 

vou estar pensando nisso. Revivendo, sabe? Como que foi, como foram os dias...e tem 

momentos que eu tenho lembranças do passado, do que a gente viveu, mas geralmente, 90% 

dos meus pensamentos são relacionados à internação, a tudo que aconteceu.  

 

P: As coisas que aconteceram no hospital, né isso? 

 

L: Sim. Se eu tivesse um velório, como seria o velório, que roupa eu teria escolhido, como seria 

o caixão, porque isso da minha mãe eu não vi nada. Meu pai escolheu o caixão e a gente cremou. 

Porque meu pai não queria que a gente visse. Foi tipo, ele pensou em segundos, sabe? A gente 

não tinha, assim...tivemos óbitos na nossa família em janeiro, mas quem resolvia tudo eram 

meus primos. Então eu e meu pai a gente nunca resolveu nada de funeral, assim. Aí parece que 

Deus colocou a gente para falar com meu pai e...um dia antes de a minha mãe morrer, meu pai 

falou com a gente e disse: “se sua mãe morrer, que você acha de cremar ela?” Aí eu fiquei tipo: 

“mas ela não vai morrer!”. “Não, eu estou falando, porque um amigo meu cremou a mãe e disse 

que não é tão ruim assim.  

 

Porque você e sua irmã vão ver um caixão lacrado. Eu conheço vocês, e aí vocês vão ficar se 

questionando se é ela mesma que está lá dentro. E realmente, é bem isso. Parece que ele falou 

tudo isso para mim antes, parece que... eu sei que ninguém vai trocar o corpo de ninguém no 

hospital. Mas até chegar no crematório eu ficava: “painho,  o senhor viu se era a mainha 

mesmo? Você viu quando colocaram ela aí dentro? Mas você viu se foi para esse carro?   

E ele ficava: “foi Lívia, fui e quem ajudei o moço, fui eu quem coloquei no carro, junto com o 

moço.” E eu ficava ali, sabe? “Mas o senhor tem certeza?” Viu a etiqueta, tudo? E teve até uma 
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hora que ele se estressou comigo: “Mas você acha que eu ia pegar o corpo da sua mãe e ia fazer 

o quê?!" 

Se foi ruim eu ir para o crematório e ter essa sensação, de que...se era ela mesmo, imagine na 

hora de enterrar sabe? É isso, ao invés de enterrar, vamos cremar, porque aí você não fica vendo 

o caixão. Daí eu vi minha mãe no HC, eu levando ela na ambulância e na transferência, tipo. E 

dando tchau para ela. Eu tenho a cena gravada certinho assim na minha mente, sabe? É o 

tchauzinho, de longe. Porque não deixaram eu chegar perto. E depois “pum”, sumiu. É tipo 

isso.  

 

P: No hospital você também não pode vê-la, quando ela foi internada? 

 

L: Não. É tipo como se tivesse sumido mesmo, sabe? 

 

P: A sensação que ficou foi essa, para você? 

 

L: Sim, o tempo inteiro. Eu ouço ela me chamar no portão...ai, Jesus (emocionada). É o tempo 

inteiro... (silêncio). Eu acho, eu não tinha consciência do quanto que era importante um velório, 

sabe? Então, até mesmo essas coisas de, parece meio macabro assim, mas...a pessoa não 

escolher uma roupa, cara?! A gente cresce ouvindo isso, que você vai pôr uma roupa no dia do 

seu velório, e que alguém vai comprar uma roupa para você e você fica preparando “eu quero 

ir com aquela roupa”. Não teve nada disso. Nos dois. O meu pai, fui eu quem reconheci o corpo 

dele, mas mesmo assim, é sempre como você...você não acredita. Você fica sempre esperando.  

Uns 40 dias após o óbito dela, o HC me ligou. E o nome que eles ligam de lá é restrito né? Ai 

eu vi aquele número e falei: “nossa, quem me ligava restrito era o HC.” Aí já me deu aquela 

taquicardia, aí eu atendi. Aí a moça falou, “ah, familiar da d. Maria?” Ai eu falei: “sou eu”. Mas 

tipo, fica passando essas coisas na minha cabeça: “será que ela vai falar que minha mãe está 

viva?”. Sabe uma coisa assim? (emocionada). Mas não era isso, era para falar sobre a prótese 

dela, perguntar se eu queria buscar. 

Essa semana ligaram de uma clínica, e queriam falar com a minha irmã. Mas aí não tinham o 

contato dela e puxaram pelo nome da mãe. E aí acharam meu celular, e aí “é a senhora Maria?” 

Ai eu falei: “não, ela faleceu. Quem é?” Ah, é da policlínica. Ai fiquei tipo: “fala moço, por 

favor, fala: “olha, a gente confundiu os nomes. Quem morreu foi outra d. Maria, não foi a sua”. 

E isso é o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você fica com essas ideias de louco, sabe? 
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P: Estou entendendo, Livia. Você sonha com ela também? Tem algum sonho após a morte dela 

que você lembre? 

 

L: Eu ficava me cobrando, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa que sonha muito. Eu sonho 

muito. E aí eu ficava: “nossa, porque que eu não sonho com a minha mãe?” Mas aí teve um dia 

que foi um sonho tão louco que as cinzas dos meus pais ainda estão aqui em casa, eu ainda não 

conseguia fazer nada com elas. Estão do lado de fora num saquinho, junto com as plantas.  

E teve um dia que eu sonhei (pensativa) que eu estava numa reunião de família, e minha mãe 

estava junto. Só que tinha um caixão no meio da minha sala. Era um almoço de família, só que 

no meio desse almoço tinha um caixão no meio da sala. Minha mãe era a que fazia comida e 

servia todo mundo. E aí ela ficava o tempo inteiro passando por mim e falava "Lívia, vai pegar 

prato, Lívia, vai pegar não sei quê”. E o caixão no meio. Eu ficava olhando o caixão de longe, 

sabe? E aí o sonho inteiro, minha mãe o tempo inteiro no sonho e a gente conversando normal. 

Aí no final do sonho ela falava assim para mim, eu falava assim para minha prima: “você  viu 

que minha mãe está aqui mesmo?” Aí minha prima falava assim: "não, ela não está.”  

 

Ai eu falava assim: “não, é sério! Não é só minha irmã que está louca. Minha irmã não está 

louca (corrigindo a frase anterior). Eu também estou vendo ela. Ai minha prima falava assim: 

“Livinha, a titia não está aqui. Por que você está falando isso?” Aí eu falava: “Sílvia, eu estava 

falando com ela agora. Você não ouviu ela falando? Ai ela falava: “não, eu não ouvi.” Tipo, 

minha prima ficava o tempo inteiro falando isso para mim. Como assim gente, eu achava que 

minha irmã que estava louca, mas eu também vi. E aí, aí passou. Esse sonho foi bem perturbador 

assim, sabe? Tipo eu levantei, fui ao banheiro, foi uma noite inteira de sonho. E depois de uns 

dias eu sonhei com a minha mãe falando assim para mim “Livia, eu quero ver se tu não vai 

levar essas cinzas embora?” Tipo, as cinzas dela. Aí eu falava: “como assim, sabe? Como assim 

ela está falando das cinzas dela, é as cinzas dela!” Então são esses sonhos que eu tenho com 

ela. Tenho sonhos com ela viva, mas sabendo que ela está morta. A maioria deles. 

 

P: E o que você associa a esses sonhos que você contou, Livia? Esse primeiro, do caixão, por 

exemplo. Você acha que está relacionado com o quê? 
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L: Então, eu acho que foi porque eu não vi ela morta. Sabe, tipo...eu tenho consciência de que 

ela está morta, é o tempo inteiro. Eu tenho consciência de que ela não existe. Sei lá, é como 

se...a todo momento, passa algo pela sua cabeça. Até de milagre, sabe? Você começa a apelar 

para todo mundo? Você fala “nossa, e se esses dias todos foram um sonho e hoje eu acordei e 

vou ligar para minha mãe, normal.” E se Deus falou que a partir de hoje vai voltar todo mundo 

que morreu?” A minha cabeça fica o tempo inteiro nisso, sabe? Buscando alguma coisa. Eu 

peguei o prontuário dela, todo o prontuário do hospital.  

 

Eu li alguns dias, eu parei de ler porque a psicóloga pediu para eu parar. Mas eu fiquei dois dias 

grudada no prontuário dela para entender que ela tinha morrido, para ficar lendo lá 30 vezes, 

para ler: “evoluiu a óbito, evoluiu a óbito, evoluiu a óbito”. Se eu pegar a certidão de óbito da 

minha mãe parece que eu estou lendo um papel (expressão de descaso). Na verdade, eu não 

consigo focar. 

Eu precisei pegar o atestado de óbito dela algumas vezes. sabe quando você pega o papel, mas 

você não quer ler? Aí você vê lá: certidão de óbito. Aí você olha um pouquinho para baixo, 

você vê lá. Aí você vê de novo o nome: Maria, mas…(expressão de descaso). Não entra na sua 

cabeça, não entra de jeito nenhum. 

 

P: Esses sonhos das cinzas você acha que está relacionado a isso também? Como você falou do 

1a sonho, o fato de você não ter visto ela morta, não ter visto o caixão… 

 

L: Eu acho que sim, porque tipo...eu não tinha experiência nenhuma com cremação, sabe? Então 

as cinzas da minha mãe me chocaram muito. Eu fiquei assim passada no dia que eu peguei. A 

minha filha e meu marido falam que eu até fiquei branca na hora. Porque eu peguei as cinzas 

dela, eu não sabia que era tanto, que era um volume grande, sabe? Achava que era pouquinho 

e quando eu vi era aquele sacão de cinzas.  

Ai já me assustei com a quantidade. E eu não consigo abrir. Quem colocou dentro da caixinha, 

o saco na caixinha ((com a milha)). Ela está aqui na porta da minha casa, na garagem de casa. 

Mas eu vou aguar as plantas eu consigo chegar perto. Mas parece que você sai correndo, sabe? 

É um medo...até eu não gostava de usar a palavra medo, porque tipo “como assim você está 

com medo da sua mãe e do seu pai?” Mas é bem isso, depois eu fui conversando com minha 

psicóloga, eu entendi que é medo mesmo que eu tenho. Me dá uma sensação muito esquisita de 

chegar perto das cinzas dela. E por mais que ela tenha me cobrado, no sonho, eu ainda não sei 
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o que fazer (sorrindo). Às vezes penso “eu vou levar para o cemitério, para deixar guardado lá.” 

“ah não, vou jogar no mar” Ah, vou...isso está quase um ano, já. Nessa de vou fazer isso, vou 

fazer aquilo. Você não sabe ainda o que fazer com elas... 

 

P: Você não sabe o que fazer com elas ou ainda não consegue? 

 

L: Eu planejo o tempo inteiro, mas não consigo concretizar, sabe? O último pensamento meu 

foi porque assim, eu sinto muito a presença da minha mãe. Parece que eles estão o tempo inteiro 

aqui dentro de casa. E eu acho que é porque as cinzas estão aqui. Porque até o cachorro da 

minha mãe eu que estou cuidando. E eu tenho mais dois cachorros e eles ficam agitados, 

algumas madrugadas, sabe? Eles descem aqui para baixo...e aí a gente fica com essas coisas na 

cabeça né? Será que eles viram alguma coisa? Aí muitas vezes a gente até brinca, eu, meu 

marido e minha filha até brinca: “Ah, o vô chegou”. Porque eles fazem igualzinho como se 

minha mãe tivesse parado aqui no portão. Aí eles levantam o rabo e orelha e descem correndo. 

Ai não é ninguém. Aí a gente fica nessa: “ah, foi a vó, foi o avô que chegou, né?" 

 

 E aí eu falei para minha irmã: “não estou mais aguentando essa situação o tempo inteiro.” 

Porque aí eu vivo normal. Tipo, eu preciso ir na cozinha - minha casa é bem grande - aí eu 

venho, mas eu fico o tempo inteiro com medo de eles aparecerem. Vulto eu até vejo, mas às 

vezes eu acho que é coisa da minha cabeça também, sabe? E aí eu falei para minha irmã: por 

conta disso, eu queria dar um desfecho, sabe? E aí a gente pensou em levar agora dia 24/04, 

eles fariam 35 anos de casados. E aí a gente pensou em levar, em jogar no mar mesmo. Tipo 

misturar mesmo as duas cinzas? Lógico que não sou eu quem que vou fazer isso, nem a minha 

irmã, minha irmã não consegue nem...se eu não consigo chegar perto, que dirá minha irmã. Aí 

meu marido falou: “eu junto as duas cinzas, despejo os dois saquinhos juntos, e vocês jogam as 

duas.”  É isso que a gente está pensando. Que dia 24 de abril, a gente leve e jogue no mar. Mas 

pode mudar, tem um ano quase que está mudando...mas é isso. 

P: Livia, acho que com relação ao que eu queria perguntar para você, por mim foi suficiente, 

você falou bastante coisa...as perguntas que eu tinha para fazer eram essas mesmo. Queria te 

agradecer e queria ver com você para a gente marcar a outra entrevista. Na 6a feira às 15h você 

pode? 

 

L: Posso sim.  
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P: Quando eu escrever minha pesquisa eu te envio quais foram os trechos que eu utilizei da sua 

entrevista, para você me autorizar a divulgação deles. E teu nome também não é divulgado, eu 

coloco um nome fictício. Que aí a gente mantém o sigilo de tudo que você me falou. 

 

L: Tá bom, eu espero ter ajudado para alguma coisa. É que ainda é tudo muito confuso, né? Por 

mais que ainda tenha passado um certo tempo, os pensamentos são muito confusos, sabe? 

 

P:  Sim...mas é isso mesmo. Você me ajudou muito. Obrigada. 

 

L: De nada. 

 

P: Tchau. 

  

Entrevista Lívia – Pai 

 

P: Então, eu estava te falando que essa entrevista são as mesmas perguntas que eu te fiz na 

outra. Achei que você aprofundou bem, falou muita coisa...nem precisou eu te perguntar muito, 

porque o que eu ia te perguntar você foi trazendo, espontaneamente. 

Aí eu queria iniciar com aquela pergunta: o que que mudou na tua vida, após o falecimento do 

teu pai? Foi logo depois da morte da sua mãe? 

 

L: Então...é como eu falei, mudou tudo porque meu pai e minha mãe eram muito presentes na 

minha vida. Era um contato diário que eu tinha com eles. Só que o meu pai ele viajava muito. 

Ele trabalhava viajando, então...é, ficou diferente essa sensação. Na verdade, eu ainda não...é 

como se meu pai tivesse viajando. Eu ainda não consigo olhar uma foto dele e imaginar ele no 

caixão, como se ele tivesse tido um velório, sabe? Imaginar eu enterrando ele, por mais que eu 

tenha reconhecido o corpo dele, que eu tenha ido no hospital no dia que ele foi intubado, eles 

me deixaram ver ele, então por mais que eu tenha visto, que foi totalmente diferente da situação 

da minha mãe, que eu não vi nada...é uma sensação daquela coisa que todo mundo fala, sabe? 

“Nossa”, eu nunca me imaginei falando uma coisa dessas, é a sensação de que vai chegar a 

qualquer hora. Que vai parar o carro na minha porta a qualquer hora, é essa a sensação que eu 

tenho. 
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Então de mudança foi tudo. Minha vida mudou do avesso. Tive que recomeçar sabe. Como que 

é agora viver sem pai, sem mãe. Foi isso. 

 

P: Me fala como tá sendo isso...viver sem pai, sem mãe… 

 

Então, eu tive, nesses 35 anos de vida, eu acho que eles foram extremamente presentes. Ai hoje 

a impressão que eu tenho, eles foram tão presentes, tão presentes, que talvez eles sabiam que 

não viveriam tanto sabe. Porque é diferente mesmo dos outros, do que eu vejo: “nossa, mas 

para mim não era assim sabe”. Como assim eu vou viajar e não aviso minha mãe, mesmo eu 

casada, sabe? Como assim eu vou comprar uma coisa e não falo para minha mãe e para o meu 

pai? Era assim...bem diferente da relação de algumas pessoas, o que eu tinha com eles. 

Então, hoje eu vivo só (pensativa)...dia após dia, sabe. É como se fosse isso. Não tem nenhum 

planejamento, não tem nada assim na minha vida mais. Eu vivo hoje pra esperar dormir e 

esperar o dia de amanhã para acabar logo. Eu vivo assim. É a impressão que eu tenho, sabe.  

 

P: E antes de eles falecerem... 

 

L: (interrompe) No futuro dela. Eu só quero que os dias passem, que acabe. É essa a sensação, 

o tempo inteiro. Porque eu com meu pai e com minha mãe, era diferente. A gente brigava muito, 

não era briga de ficar sem se falar, mas era de picuinha o dia inteiro, eu e ela.  

 

Breve interrupção devido a falhas na internet da colaboradora. Ela mudou de local em 

casa, de forma que a internet wifi estivesse com um sinal melhor. 

 

P: Você estava falando sobre picuinhas...só escutei essa palavra mas não consegui pegar o que 

você disse. 

 

L: Ah tá, eu estava falando que a minha relação com a minha mãe e com o meu pai era uma 

relação diferente com os dois, assim. Com a minha mãe, a gente divergia de bastante assunto...a 

gente nunca se batia, assim. Mas era o tempo inteiro, assim...eu não ficava nunca sem falar com 

ela, mas a gente brigava o tempo inteiro por tudo. Mas era assim, eu via que minha mãe e eu 
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era como se fosse o porto seguro dela, sabe? Por mais que ela sabia que a gente ia brigar, era 

atrás de mim que ela ia, para resolver coisas sérias.  

 

Mas com o meu pai era totalmente diferente. A gente era muito unha e carne assim, sabe? Ele 

podia estar errado o jeito que fosse, eu estava lá protegendo ele,e ele a mesma coisa 

comigo...então quando meu pai faleceu, eu até falo para minha psicóloga, que eu sonhava muito, 

a vida inteira, sabe? Como meu pai trabalhava num serviço muito perigoso, eu sonhava muito 

com ele morto. Sabe, tipo, se às vezes ele não atendia o celular eu ficava preocupada se tinha 

acontecido alguma coisa...sonhei trilhões de vezes com ele, sabe? Eu recebendo notícia de que 

ele tinha morrido. E nos sonhos, era aquele desespero, sabe? Várias vezes nos sonhos eu me 

jogava dentro da cova, junto com ele, sabe? Eram sonhos bem pesados assim, que eu tinha 

sabe? Mas era só com meu pai, eu nunca sonhei com a minha mãe morta, assim. Então eu sabia 

que se um dia meu pai morresse, seria uma dor que eu nunca iria suportar. 

 

P: Ele trabalhava com o quê mesmo? (interrompe) 

 

L: Ele fazia escolta. Escolta de carga, ele era segurança. 

 

E aí...só que ele viajava muito, não era pra outros estados sabe? Eram viagens longas que ele 

fazia. Então era isso, eu nunca imaginei meu pai morto. Tanto é que no dia que, quando ele 

internou, na hora que eu deixei ele no hospital, eu fiquei tipo...eu esperava alguém “não, é 

mentira tudo isso que voce tá vendo”,  porque eu levei ele de casa já muito mal. Então eu ficava 

assim “não, deve ter alguma coisa de errado, eu que vi errado a saturação dele”, e quando 

chegou no hospital eles só vão medicar ele e mandar ele pra casa”. E não, as coisas foram se 

encaminhado pro que eu sabia que ia acontecer, mas eu ficava, eu falei: “ Deus, não é possível 

que Deus vai tirar minha mãe e meu pai!” Eu lembro perfeitamente do dia em que eu falei isso.  

 

Eu falei “não vai, lógico que não! É só uma observação, porque minha mãe tinha acabado de 

morrer, como que Deus vai tirar a mãe e o pai da pessoa?!” Pensei assim, né? E...o meu pai ele 

tava num, assim ele vinha acompanhando tudo da pandemia, os dois, nossa! Era insuportável 

ficar com os dois assim. Porque eles queriam usar álcool o tempo inteiro, a máscara eles 

queriam lavar todo dia, todo dia, todo dia. Eles ficaram meio é...paranóico, sabe? E ele, na hora 

que a gente transferiu ele pro hospital, ele ficou calado, meu pai não falava mais nada. Ai eu 
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falei “ué”. Eu só via a pressão dele subindo, no monitor né, subindo, subindo, subindo, e ele 

sem falar nada para mim. Ele só falou assim” quando falaram, ah, tem que dar o celular”, 

entrega o celular para sua filha: “Ah, a senha do banco” Ai eu falei “não, para quê senha do 

banco? Tá louco?” Ai ele falou “não oh, anota a senha do banco, vai que precisa de alguma 

coisa”. 

 

P: Ele disse isso já no hospital ou antes de chegar? 

 

L: No hospital, porque eu levei ele primeiro para a UPA, que era mais perto, ai da UPA ele foi 

transferido para o hospital. Ai ficava toda aquela espera né, esperar vaga, esperar os 

exames...mas ele falou isso na hora que eu chamei, ele falou “ah tem que entregar o celular para 

sua filha” “Ah, anota a senha do banco.” “ai eu falei, não, não precisa”. “Vai, anota a senha do 

banco”. Ai eu anotei assim... mas sabe, tipo (silêncio)...não imaginei. E aí, quando eu vim em 

casa buscar o cobertor, porque o hospital que ele estava é um hospital bem ruim aqui... e aí eu 

vim buscar um cobertor em casa para ele. Quando voltei de novo, eles estavam levando ele para 

a UTI.  

Aí bem na hora que cheguei eles estavam saindo com a maca dele, ai eu pedi para a enfermeira 

e falei “ah, deixa eu dar um abraço nele”. Ai o médico parou a maca e eu falei “pode dar um 

abraço nele? Porque minha mãe morreu e não deixaram…” e eu entendo sabe...é que, sei lá... 

Se hoje em dia, hoje em dia acho que eles estão sei lá, mais maleáveis assim sabe, nessa parte 

de deixar eu dar um abraço...porque eu tenho um rancor enorme das pessoas que atenderam 

minha mãe, por mais que eu saiba que elas fizeram o melhor dela, que “blablabla” sabe, que 

pensaram em mim...mas é...você guarda, e eu não sei quando que eu vou conseguir digerir, 

sabe. Mas eu tenho ahn...chego a ter ódio mesmo das pessoas. 

 

P: Dos profissionais de saúde? 

 

L: Sim, porque eu falei: deixa eu ver minha mãe, deixa, deixa eu dar um abraço nela. Ai não 

deixaram. É, porque ela estava com COVID, ai ela podia passar para mim ali. Mas...o quê que 

é né? Eu entendo que as pessoas estavam despreparadas naquele momento, mas sei lá. Você 

sabe, ô...o profissional ele entende que uma pessoa num estado grave, ela pode não voltar...sei 

lá. 
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P: Você lamenta muito não ter podido dar esse abraço... 

 

L: Nossa! Eu tenho gravado perfeitamente, sabe? Quando minha mãe saiu da ambulância, eu 

lembro dela certinho, ela arrumando a máscara no rosto, ela estava chorando. Ai eu “ah eu 

posso dar um abraço nela?” E eles correndo com a maca sabe? Parecia que ela estava tendo 

uma parada cardíaca, assim. E eu sabia que não era coisa assim “de sair correndo com a maca”. 

Ai eu falei “ah, posso dar um abraço nela?” E eles: não. “Tchau, eu vou ficar aqui”, falei para 

ela. Aí eu só dei tchau assim, de longe sabe? 

 

E mesmo depois que minha mãe ficou lá no...quando ela chegou no HC, que ela foi atendida 

pelo médico, aí o médico que veio falar comigo, extremamente grosseiro, sabe? Minha mãe 

tinha síndrome do pânico e tinha claustrofobia...tinha vários problemas psicológicos e 

psiquiátricos, tomava medicação...e ele veio me falar que minha mãe não era colaborativa com 

o tratamento. Aí eu falei: “mas como assim?’ porque minha mãe era tipo…(rindo) sabe uma 

pessoa que era muito boba, que dava vontade de socar ela de tão boba que ela era? Aí eu: como 

assim? (surpresa) minha mãe não está colaborando? Aí ele falou...aí ele falou assim “é, ela não 

fica com a máscara”. Aí eu falei: “mas ela tem claustrofobia, ela não dorme nem com a porta 

do quarto fechada” ai ele falou assim “eu não estou aqui para tratar a doença psiquiátrica dela”. 

Ai eu falei “mas, mas, o senhor concorda que se ela fica ansiosa, vai prejudicar a respiração 

dela?” “Aí ele ficou assim… e disse:  “mas isso aí é outra coisa, tenho que tratar o agora.” Aí 

eu falei “nossa senhora”. Ai foi tipo...da minha mãe foi só essa parte que eu fiquei mais...da 

minha mãe foi só isso, assim. 

 

P: E com o seu pai, como é que foi o tratamento dos profissionais de saúde? 

 

L: Totalmente diferente. Porque na minha mãe eu não falei para o pessoal de lá que era da área. 

A hora que eu fui falar para o médico, quando ele começou com muita grosseria, ai eu falei 

“Doutor, eu entendo o que você está falando, porque eu trabalho na área” Ai ele falou: “Quantos 

anos você tem?” Ai eu falei: “34”. Ai ele falou assim: “Então, o que você tem de idade eu tenho 

de profissão” (rindo, sarcástica) “Ai eu falei: Tá bom.” 

 

Do meu pai, eu já cheguei no hospital mostrando que eu sabia o que estava acontecendo, então 

eles já pegaram assim, de primeira, na hora que eu cheguei. Ai do meu pai eles me deixaram 
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ficar na sala de emergência...eu falei: “Eu não vou sair daqui.” “Só para a gente monitorar 

ele…” ”Então, deixa eu ficar aqui, eu não vou atrapalhar ninguém.” Aí o médico deixou. 

Quando eu fui para a transferência, aí o rapaz, as meninas...eu tive um pouquinho de problema 

com duas técnicas, mas normal. Que foi sobre o atendimento dele mesmo, sabe? De transportar 

ele sem oxigênio, essas coisas assim. Mas eu fui tentando me controlar. Porque eu estava num 

hospital que não tinha recurso para tudo aquilo.  

 

Então é isso que eu ficava colocando na minha cabeça, mas é muito coisa de você pensar muito 

rápido, se não você surta. E meu pai chegou numa troca de plantão, então quando trocou o 

plantão, o rapaz que ficou com ele na emergência, era muito tranquilo. E eu me desesperei numa 

hora, comecei a socar a parede, socar a porta sabe? Ai ele falou “olha, não faz isso, você vai se 

machucar” Ai “não é porque aconteceu com sua mãe que vai acontecer com seu pai…” ai foi 

ele quem pediu para eu buscar um cobertor para ele, porque lá só tem um cobertor, né? E aí 

eles, ele também junto com o médico, que deixou eu me despedir. 

 

Que eu falei “Ah, posso? Ai eu dei um abraço nele e falei assim: ”Pai, não morre não, pelo 

amor de Deus”. Ai ele só olhou para o meu lado assim, ai a lágrima dele já estava escorrendo, 

né? Foi a 1a vez que eu vi ele chorar depois que minha mãe morreu. Porque eu vi meu pai 

chorar muito pouco na vida, mas…(riso nervoso) depois que minha mãe morreu tinha sido a 1a 

vez. Aí ele foi, e aí eu fiquei recebendo informação de alguns conhecidos que trabalhavam lá. 

E me passavam como que ele estava, fora o boletim, sabe? O pessoal me falava como que ele 

estava.  

 

P: Foi quanto tempo depois, que seu pai faleceu? Depois da sua mãe? 

 

L: O falecimento foi 40 dias certinho. Ele ficou 7 dias internado. Minha mãe faleceu dia 9, ai 

dia 15 eu internei ele. Dia 9 de maio, no dia 15 de junho eu internei ele. E ai dia 21 de junho 

ele faleceu.   

Foi mais ou menos igual eu tinha te falado da outra vez, eles não mantiveram contato um  com 

o outro sabe? Eles não tinham se  visto nesse período de...da infecção dos dois. 

 

P: Então com seu pai você conseguiu se despedir, dar um abraço...e depois dessa despedida ele 

foi intubado? 
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L: É...foi tipo, eu não sabia o que fazer, sabe? Na hora em que eu falei sabe, pai espera, deixa 

eu dar um abraço nele. Eu conseguia, eu não sabia...sabe quando você fica travada? Eu abraço, 

mas ai minha vontade era de gritar, de chorar, de socar todo mundo, mas eu só debrucei a cabeça 

em cima dele. eu não conseguia abraçar, sabe? Porque eu fiquei com medo de abraçar e deixar 

ele mais desesperado. porque não era uma coisa comum da gente, ficar se abraçando. 

 

P: Ah, vocês não tinham esse hábito? 

 

L: Não, não tinha. Era só em data comemorativa, mas não tinha esse...eu fiquei travada assim, 

se eu abraçar ele, ele vai perceber que eu estou com medo, ne? E ai ele vai ficar mais 

desesperado ainda. Porque meu pai ele demonstrava as emoções dele físicas, pela parte física, 

sabe? Ele ficava hipertenso, as bochechas dele ficavam meio vermelhas...a gente sabia que ele 

estava nervoso com alguma coisa, quando ele ficava emocionado com alguma coisa assim. Ele 

não era de carinho, essas coisas.  

 

P: Ah, era tipo por essas respostas corporais, que vocês identificavam as emoções dele? 

 

L: Isso, sempre foi assim, sempre. A inquietação dele, meu pai era muito calado, muito calado. 

Então a gente não conseguia, igual...eu conhecia ele de cabo a rabo, o jeito dele. Eu sabia 

quando ele estava nervoso, quando ele não estava. E  quando estava segurando sabe, alguma 

coisa? Por isso que eu não quis. Quando ele ficou 4 dias na UTI, só usando oxigênio pela 

máscara. E de barriga para baixo, Ai ele não conseguia, porque o que me falaram, as pessoas 

que eu conheci de lá da UTI, que elas me falaram que ele não queria ser intubado.  

 

Os médicos não me falaram isso, mas o pessoal que trabalhava lá, técnicos, fisio, falavam isso, 

que ele não queria ser intubado. Que ele era extremamente colaborativo, fazia tudo que pedia, 

mas ele não queria ser intubado. Ai foram 4 dias assim. E ai uma noite, uma enfermeira me 

mandou mensagem falou assim “Lívia, seu pai dessaturou bastante mesmo com o oxigênio no 

ventilador, e a doutora conseguiu convencer ele a intubar” mas ele já estava cansado, cansado 

de ficar cansado. Ai ela falou “e para você tudo bem?” Ai falei “tudo bem”. Amanhã o médico 

vai explicar certinho para você. Ai eu não aguentei sabe?  



 

201 
 

Falei “Ai meu deus”, vai que ele morre daqui para amanhã, porque intubação não é sentença de 

morte, mas a gente...no covid, é coisa de horas que as coisas pioram, assim. Então ai, no outro 

dia fui no hospital e pedi para ver o hospital disse que não podia, que não sei quê, que não 

aceitava, e eu comuniquei, falei “ah, tem 30 dias que minha mãe faleceu e eu não quero vir aqui 

só depois ver o corpo do meu pai, eu queria ver meu pai vivo, respirando.” 

 

Ai eles conversaram, a ouvidoria conversou com os médicos da UTI, eles autorizaram que eu 

subisse assim uns 5 minutinhos lá, mas eu fiquei igual que ele foi subir pra a UTI, eu fiquei sem 

saber o que fazer. Eu cheguei perto do leito, ele estava bonitinho, não estava assustador de ver 

assim, sabe? Porque eu não gosto de ver adulto intubado, eu trabalho em UTI mas é pediátrica. 

Não gosto de ver adulto intubado. E eu olhei e falei “nossa, ele está parecendo meus bebês (riso 

suave), parece que ele está dormindo, sabe? Tranquilo? 

 

Ai eu olhei e tudo, limpinho, sabe? Porque eu estava com medo de ver o aspecto, de maus tratos 

sabe, por ser um hospital público pesado, assim. Mas ele estava limpinho, lençolzinho 

arrumadnho sabe? Toda essa parte eu fiquei mais tranquila. Só que eu não conseguia abraçar, 

não conseguia...sabe, fazer beijar, só fiquei parada assim, e aí uma enfermeira veio e falou 

“pode dar um abraço nele, se você quiser”. E a gente só não vai poder te falar o que está 

acontecendo, só o médico. “Falei tá bom, tudo bem” ai peguei na mãe dele, que não tinha reação 

nenhum, porque ele estava com bloqueador neuromuscular, mas eu fiquei olhando e só falei 

“painho, estou aqui” De falar mesmo, ne? E olhei para o monitor, achei que ele escutou mesmo 

minha voz mas não alterou nada. Então fiquei mais tranquila. E ai depois eu só fiquei de mãos 

dadas com ele, fiz um carinho na barriga...e saí. Não consegui ir lá e fazer, sabe, abraçar, beijar, 

aproveitar os 5 minutos. Fiquei travada mesmo. 

 

P: Porque que você acha que ficou travada, nesse momento? 

 

L: Hoje eu acho que eu não fiz com medo de ele morrer. Era como se eu tivesse uma certeza. 

sabe? Se eu fizesse isso? Tipo assim ‘eu nunca fiz isso, não sou acostumada de ficar beijando, 

abraçar meu pai, ai só porque ele está no leito, no estado muito grave, se eu abraçar e beijar 

para mim era como se eu tivesse “ah ta, ele vai morrer.” 

 

P: Era como se tivesse tornando isso mais real? A proximidade da morte? 
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L: É, talvez. 

 

P: “Nossa, é porque realmente vai acontecer né?” 

 

L: É, tipo, deixa eu me despedir, porque ele vai morrer, ai eu fiquei meio que assim né, “não, 

vai dar tudo certo”. Hoje acho que foi por isso. E se eu pudesse voltar atrás aí eu faria o que 

todo mundo faz né? Teria braçado, beijado, e aproveitado os 5 minutos de falar...eu ficava 

mentalizando, sabe? 

 

Tipo eu...não fiquei falando, mas eu ficava mentalizando sabe? Como se tivesse ouvindo mas 

de uma outra forma? 

E eu fiquei tipo assim, o tempo inteiro, nesses 5 minutos, de mãos dadas com ele falando isso, 

ficava pensando só, tipo “ah vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, não precisa ter medo”. eu 

ficava assim. mas eu não conseguia verbalizar. 

 

P: É como se fosse uma oração, essa mentalização que você diz? 

 

L: É...eu não costumo, eu por exemplo, não sou uma pessoa que faço orações de religião 

nenhuma. Eu vejo as pessoas rezando, orando, eu fico meio que, para mim uma oração é só o 

que eu quero, sabe. por isso que eu não costumo fazer tipo, na frente de ninguém. Porque para 

mim é diferente, eu vejo de uma forma diferente.  

 

P: E como é que era sua relação com ele, com seu pai? Você falou essa questão dos abraços, 

que não era frequente, ele não era uma pessoa de abraçar….nem de ter esse toque físico? E no 

geral, como é que era? Me fala mais sobre o relacionamento de vocês... 

 

Então, a gente era muito parecido, desde pequeninho assim. Minha mãe sempre brigava e falava 

“ah porque é igualzinha ao pai” “Além de fisicamente a gente ser muito parecido. É, a 

personalidade era idêntica, assim, eu sou bem reservada, bem tipo, quietona, na minha sabe? E 

era igualzinho ao meu pai. E (pensativa) a relação da gente era que eu defendia ele em tudo, 

então se ele fizesse alguma coisa, igual, ele tinha uma amante, depois que ele morreu eu 
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descobri. Ele, minha mãe suspeitava dessas amantes deles a vida inteira, desde que eu me 

conheço por gente. E eu “não, não” “por mais que eu tinha certeza.  

Sabe, não tinha como ele mentir mais. Mas eu ficava “que não, que não, que não”. E tudo quele 

fazia de... demorou, eu arrumava uma desculpa. Aí eu “não, você não sabe, podia estar com 

trânsito”. “O carro está sujo de barro”, e minha mãe “mas o caminho que ele faz não tem barro. 

“mãe, mas se choveu…” (riso) eu inventava tudo para defender ele, e ele a mesma coisa comigo. 

O tratamento dele de mim para minha irmã era muito diferente. Muito diferente. A minha mãe 

falava que era porque naquela época a gente não tinha ultrassom, só sabia o sexo do bebe 

quando nascia. Então minha mãe falava que ele esperava que a minha irmã era um homem. E 

minha mãe achava que era por isso. porque ele queria ter um filho homem e por isso que ele 

tratava minha irmã diferente, mas tudo, tudo, tudo.  

 

P: Ele tratava ela diferente como? 

 

L: (Pensativa). De crítica, sabe? Se eu e minha irmã fizesse a mesma coisa, mesma atitude. O 

que eu fizesse estava certo, o que ela fizesse, estava errado. A vida inteira, assim. Ele me 

defendia em tudo, tudo, tudo. Igual, eu fui mãe adolescente, eu engravidei com 17 anos. Pelo 

comportamento do meu pai, a gente imaginava: “nossa, meu pai me mata.” Ele nunca bateu, 

nem em mim nem na minha irmã. Nem um tapa, sabe, de leve. Nunca. Então, mas eu tinha 

muito medo de meu pai sabe, olhar pra gente, eu já ficava: “meu deus”.  

 

P: Você tinha muito medo dele? 

 

L: Tinha, porque ele era muito ignorante com a minha mãe. Muito ignorante. Muito, muito 

muito. Era um ogro mesmo com a minha mãe. Minha mãe não era aquela pessoa que baixava a 

cabeça, ficava quietinha ouvindo grito. Ela gritava também, mas ele era extremamente 

ignorante, sabe. Minha mãe não tinha vez, assim. minha mãe não tinha vontade, minha mãe não 

tinha...era tudo da forma dele. Minha mãe era bem aquelas mulheres antigas, mesmo, sabe? 

 

P: Como é que era para vocês verem ele agindo assim com ela?  

 

L: Eu sempre falava para ele, eu falava sempre, sempre eu falava para ele: nossa, como pai eu 

não trocaria o senhor, mas como um marido, Deus me livre de conhecer um marido que nem o 
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senhor. Aí ele fica tipo: “ah você não vê o que a sua mãe faz.” “Meu deus, não quero um marido 

nunca igual ao senhor, nunca” “ele não deixava faltar nada para minha mãe, mas era tudo 

limitado sabe. Se ele ia fazer uma viagem, igual a última viagem que ele fez. Ele foi, ficou 10 

dias no Nordeste, ele deixou 20 reais para minha mãe. Ele estava há 10 dias fora. Tudo bem 

que tinha minha irmã. Mas 20 reais, sabe? Para minha mãe comprar alguma coisa. Ele tinha 

muito ciúmes, minha mãe era muito bonita quando era jovem. Tinha um corpo muito bonito.  

 

Minha mãe fez aquele (pensativa) magistério, e ela dava aula pra adulto na roça, sabe? E aí ele 

fez ela parar de dar aula porque ele tinha ciúmes dela com outros homens. Aí quando ela 

engravidou da gente, ele mandou ela sair do serviço também, pra poder cuidar das meninas. Ele 

era assim sabe? Mulher tem que ser dentro de casa. Só que as mulheres da rua, a amante dele, 

se você ver, tipo...é o oposto da minha mãe. o oposto, oposto, oposto. De comportamento, de 

vestimenta, sabe? 

 

P: Você a conheceu, então? 

 

L: Conheci. Ela me mandou mensagem, no celular. eu só tive certeza no dia que ele internou 

que a filha dela mandou mensagem no celular dele, e no dia que ele faleceu, ela mesmo mandou 

mensagem no celular dele. Falando assim: “meus pêsames, eu sinto muito o que aconteceu com 

seu pai.” 

 

L: E aí surtei, eu estava escolhendo o caixão, na hora. Eu surtei na funerária. Aí foi a certeza 

sabe, mas mesmo assim. Na hora que eu tiver certeza, ela diz que não, que era um mal 

entendido, que ela não era amante do meu pai, ela só era amiga do meu pai. Mas meu pai falou 

que era separado da minha mãe há muito anos, que tinha as filhas, ele falava muito das filhas. 

Mas que ele era separado, e que a mulher dele realmente tinha morrido de covid, ela estava 

sabendo. 

 

Mas eu fui pegando, eu encontrei coisa no carro sabe, no carro dele. Então não tinha como ela 

ser só amiga dele. Acho que ela não quis falar por vergonha sabe, quando ela soube que ele 

realmente era casado, e quem era minha mãe. Aí acho que ela deve ter ficado com vergonha, 

não sei. 
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P: Como é que você se sentiu, quando ela mandou essa mensagem? 

 

L: Eu fiquei, na hora da emoção, até hoje, na verdade, não sei porque, eu sei que é errada a 

forma de pensar, mas por mais que eu tenha entendimento que não é a forma correta. Eu tenho 

raiva dela, não dele (sorrindo). Eu sei que devia ser o correto era ele, não ela. Mas não consegui 

ter raiva dele. Eu tenho dó da minha mãe, às vezes fico “meu Deus, ela falou a vida inteira, né?” 

Que meu pai sempre teve amante, mas eu nunca acreditei porque minha mãe era muito agitada, 

muito, sabe. 

Então, eu achava que era coisa da cabeça dela. Minha mãe era muito ciumenta. Achava que era 

coisa da cabeça dela. E fiquei meio assim “nossa, tadinha”. Ela falou que tinha certeza do que 

estava falando, e eu duvidei a vida inteira, assim. 

 

Mas eu fiquei com raiva, até hoje eu não tenho raiva, nossa assim. É mesmo, hein? Igual minha 

irmã fala. “Neném, se painho não tivesse morrido, ele ia ter um AVC, ia enfartar, porque a hora 

que ele soubesse que você soube, ele ia passar muito mal”. Então tipo, acho que foi até melhor. 

 

P: Você acha que o fato de você ter podido ter essa despedida, com seu pai, de você ter visto 

ele, esses 5 minutos, por mais que não tenha sido do jeito que você gostaria ...você ter visto, 

poder reconhecer, ter esse reconhecimento, ter podido escolher o caixão, isso influenciou no 

teu luto, no que você está sentindo agora? 

 

L: Não. Assim...eu falo que é engraçado isso, porque...o da minha mãe eu lembro que meu pai 

falou assim: entra lá, para escolher o caixão da sua mãe: estava eu, ele e o meu marido. Eu achei 

que era um catálogo né (rindo)? Não achei que era um caixão inteiro lá para a gente escolher. 

Ai eu fui e o rapaz falou assim “está dentro dessa sala” Ai eu “o quê, o caixão?” “Ai eu saí 

correndo”.  

Ai o rapaz falou “O que que foi, moça?” Ai eu falei: “é, moço que susto, eu não sabia que o 

caixão estava aí”. “Eu achei que era um catálogo a ser mostrado”. Ai eu falei: “é pai, eu não 

vou escolher, eu não vou escolher”. Ai ele falou assim: “vai lá, escolhe logo o caixão da sua 

mãe. Aí eu falei: “não, não quero escolher, não quero ver, não quero ver”. Ai ele foi e escolheu. 

 

E nada de reconhecer, também ficou eu e ele assim, eu falei “a gente chegou no HC,  você fica 

praticamente do lado da porta onde estão os corpos, esperando a liberação. E eu ficava o tempo 
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inteiro pensando “ah se minha mãe está ali dentro de um saco”, Isso ficava na minha cabeça, 

sabe? ((era melhor eu ir ver)) E aí na hora que o rapaz chamou ele falou “ah, precisa ir alguém 

reconhecer” ai fiquei nessa “vou, não vou, vou, não vou.” Fiquei nessa sabe? Porque eu estava 

com muito medo do meu pai se sentir culpado de alguma forma. E ver minha mãe morta e 

pensar, e aquilo ser um…(pensativa) até hoje eu penso nisso, como se fosse um… um 

pagamento, sabe, de tudo que ele fez para ela? Tipo, você saiu para viajar e olha o jeito que 

você encontrou sua mulher quando você voltou. Eu ficava com medo disso, de ele reconhecer 

ela.  

 

Mas eu não tive coragem. Não queria ver. Eu tive que ver porque minha irmã não tem...minha 

irmã é extremamente descompensada, assim. Ela desmaia, passa muito mal com fortes 

emoções. Então eu fiquei o dia inteiro, meu pai faleceu cinco e meia, eu fui reconhecer o corpo 

acho que era umas 11h da manhã, que o hospital ligou para ir lá, e eu fui reconhecer o corpo 

era 21h. Eu passei o dia inteiro resolvendo coisa de, porque ele tinha seguro. Eu não tinha saco 

de estar indo atrás de seguro...e quando eu reconheci meu pai foi que eu fiquei uma semana 

inteira sem dormir. Não consegui dormir. Parecia que tinha alguma coisa segurando meu olho, 

sabe? Tipo...eu tinha a impressão que tinha alguma coisa o tempo inteiro abrindo o meu olho. 

É estranha essa sensação, assim.  

Tipo, eu não conseguia relaxar. E a hora que eu me entregava para dormir porque eu não 

aguentava mais de sono, eu acordava, sabe quando você dorme e acorda, e sonha que está 

caindo? Eu estava o tempo inteiro assim. Aí eu cochilava, e dava aquele pulo, e ficava tipo, tá 

tudo bem? Aí meu marido ficava tipo...quê que foi? Sabe, o tempo inteiro: “está tudo bem, 

dorme de novo”, mas o tempo inteiro assim. Foi uma semana, até eu passar com a psiquiatra. 

Porque eu já tinha agendado por conta da minha mãe (riso leve). Aí depois eu já comecei a 

medicação para dormir, que é a mertazapina.  

 

P: Você está tomando ainda? 

 

L: Sim. Ela não quer tirar porque eu, na verdade, estou fazendo alguns testes, assim. Vê se eu 

consigo dormir sem. Que é uma dose bem baixa que ela colocou. Mas...se eu não tomo eu fico 

pensando, pensando, pensando, e esse pensamento vai, amanhece o dia e você, sabe? E você 

não consegue dormir. 
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P: Você está tomando só a mirtazapina, ou tem mais algum outro? 

 

L: Não, somente a mirtazapina. Eu só consegui dormir depois que meu pai morreu com a 

mirtazapina. apaguei mesmo, sabe? Tipo, dormi que falei “nossa”. Porque eu fechava o olho, 

foi tão chocante, assim, a hora que eu vi o corpo, o rosto, porque não vi o corpo, só o rosto dele, 

Na hora que eu vi foi tão chocante assim, o jeito, igual, hoje eu falo parece que eu estou falando 

de outra coisa, mas eu não conseguia falar sem me desesperar. E eu fiquei sem falar para 

ninguém, na verdade. Acho que eu passei uma semana toda sem falar. Ninguém entendia, tipo 

“ah ela está assim porque eu conhecia o pai dela” mas eu não falava porquê. E quando eu 

comecei a falar, a primeira pessoa que eu falei foi a dra. Tania. Eu falei: “Dra, quando eu vi o 

meu pai ele estava muito sujo, muito sujo sabe? De secreção mesmo do corpo, estava muito 

sujo e os algodões, os famosos algodões que todo mundo fica... né?  

Meio cismado no velório, os algodões do meu pai estavam tudo para fora, parecia que ele estava 

gritando, falando sabe? “Tira esse algodão de mim.” Na hora que eu olhei eu falei, tipo “Lívia, 

tira, tira, isso que eu vi, na hora que a moça abriu o saco, aí eu olhei e falei “Meu deus do céu, 

moça!” 

Estava muito inchado o rosto dele. Mas meu pai já tinha o rosto grande sabe assim? Ele era um 

homem muito grande. Mas na hora que eu olhei eu vi aquele um monte de sujeira, eu falei: 

“Moça, porque você deixou assim?” (espantada/indignação)  

 

Ai ela falou: “Ai, porque a gente não pode manipular”. Ai eu falei: “Nossa, você não tem 

máscara, avental e luva?” Porque você não limpou ele para eu ver? Isso não se faz! E eu falando 

isso para ele e o rapaz da funerária ficou olhando assim, e o próprio rapaz da funerária falou: 

“Oh, seu pai está muito inchado, você tem certeza que quer ver? Não quer chamar seu marido?” 

Ah é, eu falei: “Não moço, eu sou acostumada a ver morto, eu trabalho há 10 anos na UTI, já 

cuidei de muito corpo, eu sei como meu pai vai estar, é do jeito que eu deixo minhas crianças 

quando morrem.” 

 

É o que eu imaginei né? Nossa. Foi cena de, de...eu falei, parecia que meu pai tinha tomado 

acho que uns dez tiros na cabeça. Juro por Deus ow Natália, foi essa imagem que eu fiquei. 

Quando eu olhei na hora eu falei “meu pai não morreu de COVID não, ele tomou uns tiros 

e...cena de, de crime, parecia. 
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P: Você ficou com essa imagem na cabeça? 

 

L: Nossa! E hoje eu falo “não consigo lembrar.” Ou eu não sei se eu não lembro porque eu não 

quero, sabe? Mas tipo, hoje eu fecho o olho e eu não consigo mais ver o rosto do meu pai. Eu 

só consigo ver o rosto dele como se eu tivesse olhando uma das fotos aqui, parece que abriram 

a mortalha e eu estava olhando o rosto dele igual nas fotos. E não estava, eu sei que não estava.  

Uma amiga minha estava comigo, ela ficou na porta do necrotério, e eu lembro, a hora que eu 

saí ela fez assim com os braços ((gesticulando)), para mim...para eu cair em cima dela, se fosse 

possível. Ela falou que eu parecia normal. Aquele dia parecia que eu estava numa nuvem, 

flutuando, era uma sensação assim, sabe?  “Nossa você saiu, eu achei que você fosse cair, 

desmaiar, sabe.” Tipo...eu fiquei esperando, eu falei assim “nossa, se eu ouvisse você gritando 

lá de fora, eu ia entrar, quero ver eles não deixarem eu entrar dentro do necrotério”. Está tudo 

bem?”  

 

“Está, Nicole. Nossa Nicole, meu pai estava muito sujo, não sei quê, não sei quê... Ai ela: 

”Sério? Aí o moço falou: “Ah posso chamar o esposo dela para pôr no caixão, porque está muito 

pesado.” Aí eu falei: “Não, eu te ajudo.”  

 

Ai eles dois não conseguiram tirar da pedra pra pôr no caixão, aí eu fui ajudar também... peguei, 

o caixão estava muito pesado, muito pesado. Ai depois para passar do carrinho para o carro da 

funerária, também ajudei o moço a pegar, para empurrar. Mas foi como se eu tivesse fazendo 

uma coisa por alguém, não pelo meu pai. 

 

Até hoje, como se eu estivesse falando de alguém. Ontem mesmo eu sonhei (rindo) com minha 

mãe e meu pai falando assim. Estava eu e minha filha falando agora…”Nossa, que sonhos 

estranhos que eu tenho”. Ela falou “mãe eu sonhei com a avó muito magra, mas não era a vó.” 

Mas eu falava assim para ela “mãe, você está muito feia, muito magra, os ossos tudo 

aparecendo” Vó, você emagreceu muito, você tem que ir pro hospital para ver o você tem. 

 

P: O sonho era você falando com sua mãe? 

 

L: Não, era o sonho da minha filha. Ela falando com a minha mãe. E eu sonhei bem assim, 

falando para o meu pai e para minha mãe: “Mainha, a senhora acredita que morreu o pai e a 
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mãe da menina?” Aí eles ficavam bem assim (gesticulou com a cabeça de um lado pro outro), 

para um lado e para o outro só balançando a cabeça.  

 

P: Que menina era essa? 

 

L: Não sei, eu estava contando uma história para eles sabe? “A senhora acredita que morreu o 

pai e a mãe da menina?”  

 

P: A quê que você associa esse sonho?  

 

L: Eu não sei, porque eu não consigo sonhar com eles mortos ainda. Eu sonhei muito já, com a 

minha mãe. Com meu pai algumas vezes, mas com a minha mãe bastante. E nenhuma delas, 

ela tipo.... ela sempre está me falando alguma coisa assim:  

“Porque que você não vai levar essas cinzas? Porque que...sabe, ela está mostrando que ela está 

morta, mas ela está viva no sonho. São sonhos assim, que eu tenho. E nesse de ontem, eles não 

falavam nada. Eu só falava: “vocês viram que a mãe da menina morreu de COVID, e eles 

ficavam tipo (confirmando com a cabeça). 

 

P: Como você se sentiu, com esse sonho? 

 

(pensativa) Eu vivo um sonho, na verdade (rindo). A gente vive, eu não sei se todo mundo que 

perde alguém fica assim né? Mas eu vivo, é como se você vivesse acreditando que você está 

num sonho, que você acordou hoje, e que você vai ligar para sua mãe e foi tudo um sonho, esses 

dias. Ou que você acordou hoje e que Deus vai voltar e vai falar: “Oh, todo mundo vai voltar 

hoje”, sabe? Tudo que aconteceu mas vai voltar todo mundo hoje. É coisa de louco, mas é...é 

essa a sensação. Por mais que as cinzas estejam aqui, para mim as cinzas são o saquinho de 

alguma coisa, sabe? Não é o corpo da minha mãe e do meu pai. Porque eu olho e fico: o corpo 

do meu pai e da minha mãe está aqui no quintal. Mas é como se eu estivesse falando da boca 

para fora, não é sentimento, sabe? 

 

É a mesma coisa falar sobre eles mortos, né? Não é um sentimento tipo: “morreu.” É como se 

eu tivesse contando uma história. 
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P: É muito recente, Lívia, tudo isso que você passou… 

 

L: Então, eu acho que faz tanto tempo quando eu paro para pensar. Eu falo “Nossa, já vai fazer 

um ano que minha morreu, e eu ainda tenho essa sensação.” 

 

P: É, mas é o tempo externo, não é teu tempo interno. Teu tempo interno de elaborar tudo isso, 

de pensar tudo isso...é diferente.  

 

L: Eu vejo outras história sabe, igual, essa semana eu assisti o profissão repórter que passou na 

globo, passou uns casos de COVID, passou uma pessoa que perdeu um irmão, depois de três 

dias perdeu a mãe, sabe? Ai eu fico “nossa, essa pessoa também está sofrendo”. Aí eu vejo as 

pessoas chorando na entrevista, sabe? Eu não tive esse momento de surtar, de chorar sabe? Eu 

não tive esse momento.  

 

P: Você não teve ne? 

 

L: Minha irmã teve o tempo inteiro. Ela tem o tempo inteiro, ela tá bem, daqui a pouco ela 

começa ah, ela entra num estado de choro incontrolável, sabe? E quer porque quer minha mãe, 

quer porque quer minha mãe. E é isso sabe, eu não tive esse momento de gritar, essa semana 

ela falou assim: “Ah, dizem que o pior momento é quando o coveiro fala: eu vou fechar o caixão 

e você vai ver pela última vez”. Dizem que é uma dor insuportável (espantada), e realmente em 

todos os velórios que eu fui, o grito é diferente, o grito da pessoa. quando tá, o grito que as 

pessoas dão é um grito diferente.  

Mas eu não tive isso sabe? Eu fico pensando, porque eu não tive esse momento, de falar: “meu 

pai morreu sabe, meu pai e minha mãe morreram” (espantada) é como se alguma coisa me 

segurasse sabe, para não...é igual a um primo do meu pai que faleceu essa semana, não de 

COVID. E ai teve o velório de uma horinha, e ai eu falei para minha prima: “nossa, eu não sei, 

porquê eu tenho medo de passar mal quando eu ver o caixão”, porque eu nunca passei mal, 

mesmo falecendo meu avô, meu tio que eram pessoas que eu amava muito, mas eu não fiz, foi 

contido. Só que agora eu não sei, se eu ver alguém tendo essa reação que eu teria se tivesse um 

enterro, se tivesse um velório, sabe? 
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P: Você acha que se tivesse tido o velório, no enterro você poderia ter tido esse desespero, de 

colocar para fora o que sentia? 

 

L: (interrompe) Eu tinha certeza disso. Porque eu não me imagino mesmo, sabe? As minhas 

imaginações foram os sonhos que eu já tive, que eu te falei, e os sonhos eram sonhos 

desesperadores, então eu não me vejo vendo minha mãe dentro do caixão, o meu pai dentro do 

caixão. O coveiro indo lá, descendo sabe?...aquela cena de enterro normal, do velório e do 

enterro, sabe? Eu não vejo, não consigo, já coloquei, igual eu tive um...meu tio faleceu em 

janeiro, o irmão da minha mãe. E foi muito dolorido, muito muito, mas eu falo para minha 

psicóloga, eu já coloquei minha mãe no caixão, na mesma sala que meu tio estava, como se 

fosse o velório da minha mãe e não do meu tio, mas parece que eu desviava o olhar do caixão, 

sabe?  

Como se eu falasse: “tá, é o velório da minha mãe, as pessoas que estão aqui estavam no velório 

da minha mãe, mas eu não consigo olhar para o caixão para olhar para ela, sabe? E o meu pai 

muito menos (rindo). Não consigo imaginar. Olho os vídeos, olho as fotos, mas não consigo 

imaginar. 

 

As fotos da minha mãe trazem um pouco de tristeza, sabe? eu estava vendo foto da gente, e 

tinha uma foto dela, sozinha, e ela escrevia nas fotos sabe, minha mãe, para lembrar do quê que 

era naquele dia. E aí me deu muita vontade de chorar naquele dia que eu olhei sabe, muita. Eu 

parei mesmo, e fiquei olhando o rosto dela, sabe? Eu bato o olho e saio. É assim as fotos do 

meu pai e da minha mãe, sabe? Bato o olho e saio. E a minha mãe eu parei essa semana e fiquei 

olhando o rosto dela, mas não chega a um minuto sabe (rindo). Eu falo até para minha psicóloga: 

eu não consigo olhar para uma foto da minha mãe. E do meu pai...se eu olho pra uma foto do 

meu pai, também não consigo olhar muito, sabe? Não consigo fixar. É muito estranho isso, 

muito estranho. 

 

P: Você não teve nenhum momento ainda, Lívia, de choro, de muito choro? 

 

L: Eu tive um dia de desespero, que foi uma semana antes da minha mãe falecer. Eu fui pra 

casa de uma amiga, que é mais velha que eu. E eu fui para a casa dela, e entrei, cheguei lá no 

desespero...e eu tipo, não tinha chorado na frente de ninguém ainda né? Porque eu pedi tipo 

para o meu marido me levar na casa dela, ele me levou, ai eu pedi para ela me levar para um 



 

212 
 

lugar, para um quarto, e ai eu chorei muito, muito, muito. E...mas era assim: “ah minha mãe vai 

morrer, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer.” Ai ela falou 

assim: “não, não vai, calma”. Essa minha amiga é enfermeira de UTI COVID, de adulto. Ai ela 

começou a me contar aquelas histórias sabe? Para eu ver se eu esquecia ou não essa história de 

“minha mãe vai morrer”. E ficou nessa.  

 

Nesse dia deu uma aliviada, depois que minha mãe e meu pai faleceram teve mais um dia, acho 

que um mês depois que meu pai morreu, eu também passei na casa dela, e ai eu só passei lá e 

ela: “ah, o que você está fazendo aqui?” E eu só chorei, foi choro tipo, de lavar a roupa dela, 

sabe? Mas... 

 

P: Ela perguntou o quê que você foi fazer lá? 

 

L: É, ela só falou: “Ah, veio me ver, do nada, assim”. Eu só perguntei: “está em casa?” “Estou”. 

Para saber se ela tinha chegado do plantão ela falou “estou”. “Vou passar ai” Ai eu já cheguei 

chorando, eu vim o caminho inteiro do hospital, quando eu cheguei já estava chorando. Ai 

quando eu cheguei ela falou: “Quê que aconteceu?” Ai eu: “nada, estou com saudade, só.” 

 

P: Essa tua amiga é uma amiga com quem você se sente mais à vontade? Para expressar tuas 

emoções? 

 

L: É, por ela ter mais ou menos a mesma idade do meu pai. Então para ela é como se eu pudesse 

ser normal, assim tipo... ser frágil. Para ela eu vejo que tipo, ainda posso chorar assim, mas eu 

não gosto de me colocar como uma pessoa, como uma coitada, sabe? Acho que por isso que eu 

fico guardando, segurando. 

 

P: Você vê isso como uma fragilidade, então? Chorar, se desesperar, se mostrar triste nas redes 

sociais, como você falou da sua irmã ne, você falou que ela faz isso... 

 

L: Eu vejo que parece que eu estou pedindo para as pessoas terem dó, sabe? Sendo que eu já 

coloquei que o que tive, que aconteceu comigo e com a minha irmã, acontece com todo mundo. 

Então eu não posso ficar achando que eu sou a mais coitadinha, ou que tenha que ficar assim, 
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porquê tem um monte de gente passando por tudo isso. Então por isso que eu não gosto 

de...demonstrar assim.  

As pessoas sempre falam: “Ai nossa, você é muito forte. Ai eu falo: “não, não sou não”.  

 

Nossa, tem dias que do nada, tem dias que é do nada, sabe. As meninas me privam muito de 

sofrimento. Exemplo: uma criança entrou na hemodiálise: “a mãe e o pai da Lívia fizeram 

hemodiálise, não vou deixar ela ver. Ah amiga, não fica ali, não fica com esse paciente, pede 

para trocar”.   

Não é isso. É nada. Eu não gosto de ficar justificando as coisas para as pessoas, tipo. Não é as 

coisas que eu vou ver. É do nada. Do nada eu estou aqui falando com você e do nada eu viro e 

já estou com vontade de chorar por saudade deles, sabe? Mas é uma saudade diferente, não é 

como se fosse uma saudade...é diferente. 

 

P:  Como é essa saudade diferente? 

 

É um pouco desesperador assim, sabe? Parece que você tem que mudar algo. Porque tipo: “ah, 

hoje eu acordei com saudade do fulano. Vou mandar uma mensagem, vou ligar, vou ver se eu 

passo na casa dele...é tipo, você está com saudade e você não pode fazer nada, entendeu? Não 

tem nada que você possa fazer. É como se você tivesse perguntando: “Porque que isso 

aconteceu? Qual que é o sentido de tudo isso? Para quê que isso veio?  

 

P: Você chega a alguma resposta, quando você se faz essas perguntas?  

 

L: Trilhões. Ah, porque tem aprendizado, para você se tornar uma pessoa melhor, porque eles 

tinham que ir, porque eles viveram juntos a vida inteira e por mais que meu pai tinha as amantes 

dele, mas estava junto com ela o tempo inteiro. Então como você justifica isso? Uma pessoa 

que não teve o virus, que não estava junto com o outro, muitos casais que eu vejo que faleceram, 

estavam internados juntos. 

 

P: (interrompe). Eles não pegaram um do outro né? Porque seu pai estava viajando. 

 

L: Não (surpresa)! Você entendeu? Então tipo, da onde saiu? Porque não foi eu...tipo eu, meu 

pai eu e minha mãe, ou meu pai e minha irmã...porque teve que ser os dois, sabe? Aí eu comecei 
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a colocar isso na cabeça, assim, tipo que... porque eles tinham que viver...por mais que meu pai 

não era da minha mãe (rindo), tipo fisicamente assim, não era dela, mas era igual uma tia minha 

falou: “É, as outras achavam que tinham seu pai, mas ele realmente era dela, é tanto que ele foi 

com ela.” 

 Ai eu fiquei com isso na cabeça, realmente, né? Porque será que ele foi com ela? O estado 

emocional dele pode ter contado muito para a recuperação né? Do estado físico mesmo. E eu 

tenho certeza que ele ficou deprimido a hora que enterrou, a hora que foi entubar, ele estava 

muito deprimido, então talvez tenha ajudado ele a não resistir, fisicamente. Mas...não sei, você 

faz trilhões de perguntas e você tem trilhões de respostas mas nenhuma delas vai ser suficiente. 

É...eu fico procurando erro...eu, primeira coisa que eu fiz quando minha mãe morreu foi pedir 

o prontuário dela. Lá no HC pedi o prontuário da minha mãe, meu pai faleceu na mesma semana 

eu estava pedindo o prontuário dele, e eu comecei a ler o prontuário para tentar achar o dia que 

eles não viram alguma coisa. 

 

E depois no do meu pai eu queria entender porque que, como que ele estava bem e do nada 

parou... então eu comecei a ler, ler, ler. Então eu fico “e se” “e se” e se...mas nada vai, nada vai 

justificar. “Ah se ele tivesse no hospital que eu trabalho, sabe?” Podia ser que...ne? No hospital 

que eu trabalho eles teriam feito outro protocolo? Teriam ajudado a ansiedade da minha mãe, 

teriam medicado para ansiedade como fazem lá no hospital que eu trabalho para o paciente 

conseguir ventilar melhor...mas...era para ser, né. Agora só tipo, de futuro que eu penso assim, 

você sempre pensa sozinho.  Pensar hoje o que vai ser da minha vida se eu não tiver mais minha 

irmã daqui para frente, por mais que eu tenha meus primos, meus tios, mas é como se eu tivesse 

a impressão de que eu estou sozinha no mundo. Sozinha, tipo. Se eu perder o emprego eu estou 

sozinha, se eu decidir separar eu estou sozinha, se eu quiser mudar sei lá, qualquer coisa que 

for fazer, qualquer decisão que for tomar, é sozinha, só eu. 

 

P: Você está se sentindo assim? Sozinha? 

 

L: É, o tempo inteiro. 

 

P: Lívia, com relação as perguntas que eu queria te fazer era isso, queria te agradecer muito por 

você ter se disponibilizado para esse momento. Eu sei que não é fácil falar sobre isso. Eu te 

incentivo também a continuar os acompanhamentos, que você está fazendo lá no IPq, acho que 
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vai ser muito importante para você. Então quando eu tiver transcrito essa entrevista, fizer uma 

análise, eu te envio ok? Mas vai demorar um pouquinho... 

 

L: Tá, espero ter ajudado. Acho que eu falei demais né, é que é muita coisa. (rindo) 

 

P: Você viveu muita coisa difícil, essas duas perdas de uma vez, é muito difícil elaborar tudo 

isso.  

 

L: É, é exatamente isso. Mas a terapia, eu indico para todo mundo agora. Ah, faleceu alguém 

de COVID, vai procurar ajuda no ambulatório do luto, acho que ajuda muito sabe, é, a 

medicação, a terapia junto. A mente da gente também, as pessoas tem que entender que é doente 

assim como o corpo. Então eu tive que entender isso para continuar o tratamento, tá no 8a mês 

agora. 

 

P: Ok, obrigada, Lívia. 

 

L: Imagina, qualquer coisa.    

 

 

Entrevista Marina 

 

P: Pronto, está gravando. Meu nome é Natália, eu sou psicóloga, estou pesquisando luto no meu 

mestrado. Quando eu entrei no início do ano passado a pandemia ainda não tinha começado. 

Eu ia pesquisar o luto ocasionado por mortes súbitas e repentinas, e aí calhou de começar a 

pandemia, infelizmente, tudo isso que estamos vivendo, e eu optei por mudar meu objeto de 

estudo. Pesquisar o luto das pessoas que estão vivenciando a perda dos pais na pandemia. 

Daí eu queria saber, Marina, como você chegou até o projeto acolher, no qual você fez seus 

atendimentos, como chegou até você? 

 

M: Na verdade eu não cheguei até o projeto, o projeto que chegou até mim. Eu não fiz 

atendimento pelo projeto. Eu também sou psicóloga e eu fiz amizade com a *Laura Santos, que 

é de São Paulo e mora em Porto Velho. Eu fiz formação com ela, e quando meu pai faleceu ela 

disse: “Ah, Mari, você tem que fazer terapia, tem que fazer terapia.” Aí me passou o contato da 
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*Isabel e falou para eu fazer com ela. Aí entrei em contato com a Isabel, aí a Isabel me 

apresentou o projeto e falou: “oh, existe esse projeto para atender pessoas que perderam alguém 

com a COVID”. Mas eu falei assim não, “eu não posso pagar o valor total da consulta mas eu 

posso negociar com você, e eu não acho ético ficar ocupando o lugar de uma pessoa que não 

pode pagar.” Então eu não faço parte do projeto, eu sou atendida pela Isabel de forma 

particular.  

Aí eu indiquei o projeto para os meus irmãos, para alguns primos, para outras pessoas. Mas eu 

não sou atendida pelo projeto, então eu conheci o projeto assim. 

 

P: Entendi. E foi quando que seu pai faleceu? 

 

M: Dia 24.02.2021 

 

P: É bem recente, né? 

 

M: Muito recente. Ontem fez 3 meses.  

 

P: Eu queria que você me falasse sobre as mudanças que tem acontecido na tua vida, após a 

morte dele… 

 

M:  É muito difícil falar disso, está muito recente. Meu pai tinha 75 anos mas era uma pessoa 

muito ativa, não tinha nenhum problema de saúde. Estava em fase final de publicação de um 

livro, então tinha muitas coisas dele - ainda tem - em andamento. Desde a pandemia a gente 

tinha contatos mais restritos, mas a gente sempre se falava todo dia, se via com muita 

frequência, porque eu moro em uma cidade muito pequena. Então meu pai foi sempre muito 

próximo. Então o que quebra mais é essa rotina. E era ele e minha mãe para tudo, então assim, 

suprir a falta dele na casa da minha mãe é o que está sendo mais mobilizador. Meu pai tinha 75 

e minha mãe 65, ambos pegaram COVID.  Mas ele era mais velho mas era o mais ativo, ele 

quem resolvia tudo, ele quem saía de casa, então assim...isso tem demandado mais da gente 

como filhos. 

 

E ele tinha uma relação muito boa com a minha mãe. De muito carinho, coisas que nós filhos 

não acessamos muito na nossa mãe. E a falta mesmo né, a falta física. Eu falava com ele todo 
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dia. Todo dia meu pai me ligava. Então muda tudo né. Eu voltei a trabalhar depois de duas 

semanas, mas não conseguia trabalhar. Agora que eu estou retomando minha vida assim 

de...também estou finalizando, defendi meu mestrado no dia 22, ele já estava hospitalizado. 

Então, hoje que eu estou começando a mexer de novo nessas coisas, trabalhar está sendo para 

mim também muito delicado. Então estou retomando ...minha vida parou, da pior forma 

possível, porque a gente ainda tem medo. Logo que se passou, eu não frequentava, eu não 

entrava na casa dos meus pais. Eu ficava fora, tinha todo o cuidado. E com isso, minha mãe 

ficou muito mal. Agora que ela está se reerguendo, aí teve pico de pressão, tivemos que levar no 

psiquiatra porque não dorme, não estava fazendo a comida, agora que está melhorando 

né...então mudou tudo.  

 

Sono, sempre tive o sono muito bom. Dormia pouco mais bem. Mas agora com muita frequência 

tenho despertado a noite de sobressalto. Praticamente tudo, forma de olhar o mundo, tudo tudo. 

Mudou de todas as formas.  

 

P: Você falou que uma das coisas que tem sido muito difícil é suprir essa ausência dele com a 

sua mãe né. Você se sente pressionada a fazer isso? 

 

M: Não. Eu venho de uma família nordestina, meus pais são nordestinos, então isso sempre foi 

muito presente, de um cuidar do outro. Vamos dizer assim...não invadir o espaço do outro mas 

um dando apoio para o outro. Embora eu não seja a irmã mais velha, eu ocupo esse lugar de 

irmã mais velha. Por exemplo, o projeto do meu pai ele tinha que correr para poder justificar, 

pedir adiamento de prazo, essas coisas, e acaba que meus irmãos delegam muito para mim. 

Como a minha mãe ficou muito mal, eu estou buscando maneiras de deixar ela melhor. Assim, 

vamos levar para uma massagem, para a terapia.  

 

Eu trabalho no TJ aqui. Os meus irmãos e os meus pais são todos da educação. Então eles não 

têm a flexibilidade de horário que eu tenho. Eu trabalho das 7h às 14h. Mas eu não trabalho 

assim...eu trabalho com processos, então eu posso fazer o horário que eu vou atender. Eu estou 

querendo (não ter mais disponibilidade de tempo?). Por exemplo, a terapia da minha mãe é 5a 

feira 11h da manhã. Para o professor é muito difícil sair esse horário. Então a gente está se 

organizando ainda. E essa vontade de deixar minha mãe se conectar com a vida. não consigo 
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ficar quieta sabendo que ela não está bem. Mas não me sinto na obrigação, me sinto motivada 

a. 

 

P: Você é de onde, de qual cidade do nordeste? 

 

M: Meus pais são nordestinos, eu nasci em Brasília.  

 

P: E aí vocês todos se mudaram para Porto Velho?  

 

M: Sim. Meu pai é do Ceará, minha mãe de Sergipe, eles se conheceram em Brasília. Meu pai 

é de Granja. E eu vim para cá, quando nós viemos éramos só nós três. Meus tiveram um filho 

aqui. Meus dois irmãos mais novos são por adoção. Então meu irmão mais novo foi adotado 

aqui. Eu moro aqui há mais de 30 anos. Mais um fator complicador porque aqui só tem 

familiares do meu pai, não tem da minha mãe. Meu pai era muito próximo da família dele, mas 

os filhos e a esposa não. Então isso também tem sido um fator complicador nos cuidados da 

minha mãe. 

 

  P: O seu pai era muito próximo da família dele mas você, seus irmão e sua mãe não. 

 

M: Isso. meu pai era irmão mais velho, 2a casamento do meu avô. Então ele foi aquele que se 

mudou para Brasília, trouxe todos os irmão...então ele era muito vinculado, como uma espécie 

de pai mesmo, né? Por ‘n’ fatores eu não tenho relação de admiração com a família paterna do 

meu pai.  

 

P: E os seus dois irmãos são mais novos que você?  

 

M: Eu tenho uma irmã mais velha, *Karen. E tenho dois mais novos. Mas já são todos adultos. 

 

P: Marina, e como era tua relação com teu pai?  

 

M: Maravilhosa. Meu melhor amigo. (chorosa). Super pai, extremamente presente, carinhoso, 

apoiador, muito, muito boa. Muita proximidade, de fazer tudo junto. Super pai, super pai 

mesmo. Às vezes até mais amigo do que pai, mas maravilhoso (choro), Maravilhoso. Faz muita 
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falta, relação maravilhosa, ele era muito presente em tudo. Esse ano fui fazer Enem, só ele me 

apoiou. Eu disse “eu quero fazer letras, quero ser professora também.” Só ele me apoiou. Para 

tudo, para tudo. Para aparecer no meu trabalho para tomar café no meio da tarde...tudo, tudo. 

Muito querido, muito afetuoso. Muito presente, participativo, tudo estava bom para ele, se 

fizesse sentido para qualquer um de nós. Eu acho que eu tinha uma relação muito boa, eu vejo 

que meus irmãos também tinham. Ele sabia ser o pai que cada um precisava.  

 

P:  Ele era assim também com seus irmãos, muito presente, afetuoso? 

 

M: Com os irmãos, com os netos. Muito presente. Minha mãe é muito caseira, muito reservada. 

Meu pai não, é mais de bater na nossa porta sem ser convidado (rindo). Ele acompanhava tudo. 

Meu pai ficou hospitalizado muito pouco tempo, ele entrou no hospital sábado. Ai ele “ah vai 

para casa estudar minha filha, você tem seu trabalho para fazer na 2a.” Muito ligado, muito 

presente. 

Ele escrevia, então tem mil bilhetes, mil cartas...ele tirava fotos...meu pai era escritor, ele 

escrevia poesias. Então tem muita coisa de registro afetivo mesmo. Com todo mundo na 

verdade, não era uma exclusividade com os filhos. Era uma pessoa muito terna, muito gentil. 

Maravilhoso. 

 

P: Que bom que vocês têm esse registro dos escritos dele, das coisas que ele escrevia...ele 

escrevia também sobre vocês? Escrevia para vocês também? 

 

M: Sim, escrevia sim, ele era muito sensível a isso. 

 

P: Você acha que se a relação de vocês fosse diferente, se ele não fosse tão próximo, se fosse 

talvez um pai mais distante, mais ausente. Você acha que o seu luto, o que você está sentindo 

agora seria diferente? 

 

M: Com certeza. eu tenho uma formação (sêmica?) Eu sou budista, então eu venho criando em 

mim essa coisa da gratidão aos pais, aos antepassados. Mas eu tenho amigas que não tem relação 

boa com os pais. Ai eu penso “a que ódio que eu tenho de ter tido um pai maravilhoso”, porque 

dói demais. Você fica ah, será que se ele fosse menos maravilhoso seria mais fácil passar por 

isso? Não sei, não tenho essa referência na minha vida. Meu pai era muito perfeito. Para mim 
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ele deixou tudo que um pai poderia ser. Presente, preocupado, amoroso. Que eu admiro muito. 

Eu acho que seria mais fácil...só acho, não sei também, como que é perder. ...a gente investe 

muito no núcleo, todo mundo é um pelo outro, isso sempre foi muito forte de cuidar um do 

outro. Então ele sempre foi muito presente meu pai, muito muito mesmo. E essa coisa de falar 

todo dia...é insuportável (choro). Você não se despedir da pessoa, é horrível, você falar “olha, 

fica aqui”. Eu falei com meu pai no telefone acho que meia hora antes de ele morrer. Eu acho 

que sim, acho que… 

Eu vejo, o modelo de pai que eu acompanho, ao meu redor poucas pessoas tinham um pai 

presente.      

 

Eu organizava um bazar no centro budista que eu frequento e ele sempre estava lá. Tudo que 

eu fazia ele participava. Ele sempre foi muito de apoiar. Eu acompanho uma família que eu 

conheci no trabalho. Aí me envolvi com as crianças, aí falei “ah, vou ficar ajudando eles”, com 

mantimentos, com escola. Um ano, já se passaram acho que 5 anos e toda vez que eu ia, meu 

pai ia comigo. Então assim, muito presente nessas coisinhas. Queria...lamento até de não ter 

sido mais, mas muito muito presente. 

 

P: Você lamenta de não ter sido mais? 

 

M: Sim, a gente nunca aproveita do tanto que poderia aproveitar. eu queria ter conversado mais, 

viajado...é, a vida...a gente sempre acha que vai ter mais tempo. Eu ainda tenho a minha avó 

paterna viva, então é sempre...embora muito dele permaneça, mas eu imaginei que meu pai 

fosse ficar aqui pelo menos até os 90 anos. Eu venho de um processo de cansaço muito grande 

nessa pandemia. Então tudo na minha vida era a pós, o meu mestrado, que era em fevereiro. 

Meu pai vinha contando muitas histórias da vida dele, então eu comprei um tripé. Então eu 

fiquei “ah pai, assim que eu tiver melhor de tempo eu quero sentar com vocês para gravar essas 

histórias.” Não deu tempo. 

 

 Mas eu queria gravar essas histórias que ele trazia. Ele falava “ah, eu estou lembrando disso 

aqui quando eu tinha 4 anos de idade.” eu queria ter gravado essas coisas. Não deu tempo. 

 

P: Você falou sobre essa conversa de 30min que você teve com ele, antes de ela morrer. como 

é que foi esse período? Ele foi para o hospital no sábado, você defendeu seu mestrado na 2a 
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feira...eu imagino o quanto turbulento deva ter sido tudo isso...queria que você me falasse mais 

sobre isso, se você conseguiu ir ao hospital… 

 

M: Meu pai, ele estava, ele e a minha mãe, fiquei sabendo umas 2 semanas antes, que eles 

estavam com COVID. eles estavam indo bem. Estavam tomando aquele protocolo e tal. E na 

semana que ele voltou, acho que no meio da semana, eu insisti, eu não queria que ninguém 

fosse com ele, então ia só eles dois. Eu tinha acabado de voltar de Pernambuco e eu estava 

fazendo quarentena, “não vou vê-los nem nada”. E...estavam indo bem. Aí quando passou uns 

10 dias meu pai parou de comer e começou a ficar muito enfraquecido. Aí insisti pAra ele ir, 

ele foi, pediu uma tomografia. Aí deu 25% do pulmão dele comprometido e minha mãe 7%. E 

minha mãe era nossa maior preocupação porque ela é renal, tem pressão alta, glaucoma, um 

monte de comorbidades. meu pai não. Aí ele começou a ficar muito quieto, não comer. ...e 

assim o plano de saúde é uma bosta. Um protocolo de merda. 

 

Aí uma amiga minha falou assim: “Mari, leva ele para Marina ver, ela vai estar de plantão 

sábado.” Minha sobrinha também é Marina. Então vamos lá na Mari, pedir uma vitamina, fazer 

algum exame, para ver como é que está, para ver se dá para fortalecer. Minha mãe chegou era 

umas 15h...quando meu pai entrou já não saiu mais. Isso era uma UPA. E lá foi onde meu pai 

foi melhor atendido. Aí já veio a médica e disse “oh, ele está saturando pouco, vamos colocar 

ele no oxigênio.” Aí a mãe desesperou. A gente veio em casa, pegamos os exames dele, 

voltamos para a UPA e aqui estava naquela fase de não ter vaga em lugar nenhum.  

Então eu liguei para o hospital central, perguntei da vaga, aí a moça “ah, eu não converso de 

vaga com pessoas, tem de ser de médico para médico.” Uma coisa assim ela falou. Aí, ela falou 

assim, não, deixa aqui, tá bem tratado não precisa tirar ele daqui agora. 

Aí no sábado mesmo ele foi para a regulação e ele foi para o hospital de campanha aqui. E eu 

morrendo de medo, porque eles tudo falava (não entendi). Aí sábado ele estava melhor acho 

que só o cateter, mas aquela coisa: no sábado quando ele foi eu só segui a ambulância, me 

despedi dele. E o serviço social e de psicologia do hospital uma merda. Porque a orientação que 

eles deram foi: “ah, não liga para ele para não cansar ele”. Aí foi a instrução que eu passei pra 

minha família. Então a gente se falava muito pouco porque ele estava com um cansaço 

respiratório grande. Aí sábado ele melhorou, estava mais forte, mais animado. Aí como ele 

escreveu ele pediu um caderno, a gente levou o caderno para ele e ele não escreveu nada nesse 

caderno. 
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Aí no domingo ele já estava mais abatido. Aí falaram assim “moça, oh, não fica ligando não, 

porque ele vai ficar ansioso, e a preocupação dele é com a tua mãe. Então cuida da tua mãe, 

fala com a tua mãe e tal.” Aí isso a família dele pressionando para tirar ele de lá. Aí eu falei 

“oh, meu pai é adulto, eu vou respeitar a opinião dele.” Aí meu tio ligava, aí disse “que Deus 

ajude.” Ai eu disse “oh, não preciso da ajuda de Deus não, eu preciso de efetividade, eu preciso 

que alguém me ajude a conseguir uma vaga no hospital.” Aí meu pai decidiu, aí vamos né, 

“vamos ou não vamos tirar ele do hospital.” Aí na 2a eu defendi, eu já estava procrastinando, 

era pra eu ter defendido em outubro do ano passado. Já estava tudo certo, aí eu falei “não, vou 

defender, porque a defesa é proforma.” Defendi, liguei para ele, ele falou “ah que bom”. Ai só 

isso, a gente não conversava muito porque eu não queria cansá-lo.  

 

Aí isso meu tio ligando, ligando. Aí na 3a feira, meu pai falou assim “não, me tira daqui eu 

quero sair.” Aí eu não conseguia vaga, aí eu fui apelar para esse meu tio aqui, porque ele é 

político, para ele ver e tal, não conseguia. E o plano do meu pai os hospitais não atendiam. Aqui 

tem poucos hospitais, é uma cidade pequena. Então só tinha um, um local que tinha vaga, esse 

meu tio conhecia o diretor do hospital e ficamos tentando. Quando foi 3a à noite, a gente decidiu 

tirar ele, mas não tinha mais vaga em canto nenhum. Aí falou assim “não, mas fica calma porque 

vai aparecer vaga e tal. “  

 

Aí quando foi 4a feira...isso assim, a gente pegava os boletins e não tinha nada assustador. 

Falavam assim “oh teu pai está dependendo do cateter ainda, a gente não vai tirar”, tiramos, ele 

ficou muito cansado. É claro, que a função renal está tendo algumas complicaçõezinhas, mas 

nada grave. Ele está com alguma dificuldade para comer. Isso assim eu tentando falar com Deus 

e o mundo né, com toda a minha rede: amigos que conheciam enfermeiros, amigos que 

conheciam médicos. 

 

  E as informações que eu tinha era assim, que estava lá mas não era nada grave, grave assim 

por exemplo, de correr risco de vida. Aí na 4a de manhã, minha mãe se animou mais. Eu fui 

para a casa da minha mãe nesse dia eu tinha uma reunião e um atendimento. Participei da 

reunião, participei do atendimento. Aí ligou, ele bem cansado. Aí a gente falou assim “pai, fica 

tranquilo que a gente está correndo atrás da vaga, deve sair  hoje ou amanhã, a gente está 

conseguindo, e tal”. Isso é 10:30h. Aí falei “te amo”.  
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Não precisa ficar falando para o senhor descansar, me arrependo muito de ter estimulado ele a 

falar (chorando). E fiquei em casa, falei assim “ah, vou esperar o boletim agora, né?” Tinha 

acabado de atender, fui varrer lá na frente de casa, que tinha uma árvore, a casa onde eles 

moram. Passou 30min me ligaram e falaram “vem aqui que o médico quer falar com vocês”. 

Eu já sabia…(chorosa). A gente correu, aquele caos.  

 

Aquela ingerência absurda. Ficamos quase 1h esperando. Eu já sabia, eu falei “meu, eu sei, não 

vou nem ligar para o telefone dele que eu sei que ele não vai atender.” Aí veio...uma psicóloga 

de merda, uma assistente social de merda: “Ai, que Deus…” Eu não quero saber de Deus, (foda-

se?). Um pessoal muito mal preparado, muito mal preparado para acolher, para receber, para 

informar. Sabe, a médica foi a pessoa mais sensível. Pegou na minha mãe, disse assim: “olha, 

eu também sou filha, não queria está te dando essa notícia, isso não é meu trabalho perder 

pessoas.”  Foi muito sensível. Aí chamei minha prima que conhecia alguém no hospital, aí 

liguei pra uma amiga minha Andréa. Aí ela foi providenciar a liberação de corpo. Fiquei no 

desespero. Pior sensação da minha vida, pior dia da minha vida (chorando). 

 

Aí liguei para os meus irmãos, só estava eu e meu irmão mais novo. Até hoje eu não consigo 

passar pela rua do hospital. E aquela coisa né: “o que eu deveria ter feito, porque que eu não fiz 

isso, porquê eu não tirei ele…” Enfim, sentimento de culpa muito grande. 

 

Aí uma amiga minha, essa amiga foi conseguir organizar as coisas do sepultamento dele, muito 

rápido. A gente saiu do hospital meio dia, 15:30h, 16h a gente já tinha que sepultar meu pai. 

Minha mãe surtou. Ficou andando pela casa, dizendo que ia alcançar ele. Aí deixaram a gente 

entrar na funerária, 10min com ele. eu, meus irmãos, meu sobrinho mais velho, que tem 18. E 

de lá já fomos enterrar, muito muito rápido. não deu tempo de  a gente não pôde escolher roupa, 

não pôde nada.  Muito dolorido, não deu tempo nem de avisar as pessoas direito. então muito 

triste, muito triste. É desumano o que fazem, como fazem. Aí cheguei em casa minha mãe no 

outro dia eu pedi uma amiga que era médica pra passar um calmante pra ela. Ela deu remédio 

que minha mãe dormiu. Foi horrível, horrível. A forma. Meu pai não era digno de ter uma morte 

dessa dessas. 

 Foi tudo muito cruel, muito cruel mesmo.  
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P: Você falou essa palavra, Marina: dignidade. Essa palavra fala muita coisa sobre o quanto a 

COVID tirou essa dignidade da gente, de ter que enterrar nossos entes queridos, as pessoas que 

a gente ama, que cuidaram da gente, dessa forma. E ter que ser tudo assim, rápido, sem uma 

ritualização. Como você falou: não deu para escolher a roupa, avisar para as pessoas... 

 

M: Eu acho que a COVID veio para mostrar quem as pessoas são. Porque as pessoas se 

escondem muito também atrás disso: não pode isso, não pode aquilo. Eu vi muito indiferença, 

muito indiferença. Por exemplo, eu tenho amigos que moram fora do país, e eles se fizeram 

presente. E pessoas do mesmo bairro que nem ligaram. então muito escorados nessa coisa do 

distanciamento físico, mais um distanciamento afetivo. Mascarado com essa justificativa.  

 

P: Sim, você falou sobre isso, esses seus amigos que moram no exterior, e que se fizeram 

presentes. Você chegou a pensar em fazer alguma ritualização por meio de videoconferência? 

Um velório virtual alguma reunião virtual? 

 

M: A gente não tem cabeça nessas horas, não tem nem noção. Você não tem cabeça. Eu pedi 

ajuda de muita gente e não tive ajuda. Eu pedi assim, a única pessoa que está sempre presente 

comigo, é essa minha amiga, que ela nem foi pro enterro, foi fica com o meu pai (corrige), com 

a minha mãe. E ela ficou com a minha mãe, minha cunhada. mas você não tem cabeça, não tem 

cabeça. E minha mãe não dormia, muita gente não dormia. e como meu pai deixou um livro, 

que a gente está cuidando para lançar, mês que vem ou no outro, a gente está pensando, eu e 

meus irmãos, em fazer esse momento. Mas assim, não era a vibe do meu pai essas coisas muito 

digitais. 

 

Então assim, o quê que a gente está pensando. Meu pai foi contemplado com uma verba pública, 

então tem que ter um prazo, então a gente vai fazer oficialmente virtual. Estou articulando com 

alguns amigos dele, para ele umas coisinhas, fazer um vídeo, assim, mas eu queria fazer com 

meus irmãos, em setembro, no aniversário dele, fazer uma reunião, como ele gostava. Mas não 

era da nossa vibe, eu também não sou assim dessas coisas muito virtuais. E os amigos dele são 

todos mais velhos também. Por exemplo, esse tempo todinho, eu só fui no cemitério uma vez. 

Eu fui lá e achei muito estranho. Eu não curti assim, eu fui lá, eu quis ficar mais focada e tal. 

Foi muito estranho o cemitério, foi tudo tão rápido. Minha mãe ainda não conseguiu ir lá, meus 
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irmãos só foram mesmo no dia. O tempo é outro. Para mim passou 3 meses, para mim não 

parece que passou três meses.  

Fora as coisas práticas né: ir atrás de documentos, atrás de inventário, de pensão, de previdência. 

Muita coisa, muita coisa. Muita coisa para correr, muita coisa. 

 

Eu tirei licença, eu tirei férias, eu fiquei 2 meses afastada. Os meus irmãos não puderam fazer 

isso. Depois do trabalho são 8 dias. 

 

P: Como se em 8 dias a pessoa estivesse pronta para voltar, né? 

 

M: Dos meus foram dois, né? É muita coisa para fazer né, ontem, essa semana que eu terminei 

o livro dele. Aí você acaba descobrindo um monte de coisa, dívidas do meu pai, coisas que ele 

deixou em aberto, ir em Receita Federal. É muita coisa burocrática também. Então isso 

demanda muita energia. Fora, meu pai morreu num dia, outro amigo dele morreu no outro. Até 

fevereiro, até a 1a semana de março, praticamente todo dia morria uma pessoa que a gente 

gostava. Foi muito pesado, muito pesado. 

 

Aí meu pai era espírita, mas o centro que ele frequentava ele passou acho que tinha +/- uns 

meses que ele não ia. E meu pai era uma pessoa muito tímida, muito da dele, muito simples. E 

ele não recebia um telefonema de lá. Que eu esperava assim, que ia ter um apoio, uma 

homenagem, nada. Então isso também me magoou muito. Parece que as pessoas são 

importantes pelo que elas têm, né? Infelizmente dão muito valor a isso. Não tive nenhum apoio 

desse centro espírita nem nada. As pessoas, assim meu pai era professor, então as pessoas da 

educação eram muito presentes, amigos deles que escreviam com ele eram muito queridos. 

Alguns mais próximos da minha mãe...o que eu estou precisando no livro, as pessoas tem me 

ajudado… 

 

 Mas é um sentimento de solidão terrível. As pessoas não sabem lidar, não sabem não sabem 

acolher uma pessoa enlutada. Por ser uma pessoa mais velha as pessoas acham que morrer é o 

ciclo da vida e pronto acabou.    

P: É uma falta de reconhecimento, de validação, porque a pessoa era idosa, como se fosse uma 

perda que não doesse também né? 
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M: Sim, eu estou bem revoltada com tudo. De ver pessoas mais novas furando a fila para 

vacinar. É um sentimento horrível, não só da perda mas eu estou descrente de muita gente, de 

muito conceito de...meu Deus, o mundo não é nada, é cada um por si mesmo. Essa pandemia 

está deixando tudo muito claro. Para mim é cada um por si, cada um que cuide da sua dor. 

 

P: O luto já é uma experiência muito dolorosa e muito solitária, né? E quando a gente não tem 

esse apoio, essa rede de amparo, torna tudo mais pesado…(silêncio). Os seus familiares tem te 

dado algum apoio, se feito presente de alguma forma? 

 

M: Para mim, minha família, é só o meu núcleo. meus amigos, só os mais próximos mesmo. 

Na verdade, para mim foi muito esclarecedor nesse sentido, quem eu posso contar, porque… 

 

P: Havia pessoas que antes você achava que poderia contar e, após a morte do seu pai, você viu 

que não era bem isso? 

 

M: Sim, com certeza. Muita gente. Meu pai era muito, muito...muito cuidadoso com os outros. 

Então eu tenho um tio que mora duas ruas da casa do meu pai. Para mim nunca ligou, nem para 

minha mãe. Para mim eu não vejo problema nenhum, mas para minha mãe, acho muita falta de 

respeito com a minha mãe as pessoas não ligarem para ela. Eu acho, não sei se eu sou de uma 

geração anterior a isso, mas eu acho extremamente desrespeitoso a pessoa mandar mensagem 

em Facebook, WhatsApp. Isso é coisa de gente distante. Eu não falei com nenhuma pessoa. 

Umas eu falei, eu não uso redes sociais, mas eu usei redes sociais pra isso. Eu falei assim oh: 

muita gente fala de amor mas eu conheço muito pouco que amam. Porque não vi uma 

manifestação, nada.  

 

Minha família tem muitas pessoas no Direito. Ninguém apareceu para me dar uma orientação. 

Ligação que não temos com advogado, com isso, com aquilo, porque é tudo muito caro. Morrer 

é muito caro nesse país. Morrer é muito caro, é tudo muito caro. Na época, eu falei com uma 

colega de trabalho que me ligou chorando, perguntou se podia ajudar em algo. Aí eu falei: “ah 

então você fala com seu esposo, que ele é advogado, no que ele puder me auxiliar…” Aí ela: 

“ok.” Me pediu mil documentos, eu mandei os documentos. Passou 14 dias nem abriu o e-mail. 

Então assim...as pessoas são muito estranhas, muito estranhas. Então assim, eu me senti muito 
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sozinha. Nossa assim, uma pessoa que sabe que eu estou sofrendo e não pode me ajudar. Ah 

lascou tudo.    

 

Mas uma amiga do meu pai se prontificou, ela que está cuidando do inventário. Cuidando dessas 

questões mais burocráticas, e a gente achou que ia ser rápido, e é tudo muito demorado, e tudo 

custa muito dinheiro. É tudo um absurdo. 

 

P: Essa tua postagem nas redes sociais, você falava a respeito disso, das pessoas falarem muito 

sobre amor, mas na verdade não era isso que você estava vendo? 

 

M: Sim. 

 

P: Qual foi a repercussão que teve esse teu desabafo? 

 

M: Ah minha mãe é uma velhinha que adora facebook, essas coisas. Ela falou assim: vou 

escrever. Aí eu falei: “deixa eu fazer o texto, porque eu vou fazer e se tiver alguma repercussão 

vem para mim.” Aí eu falei do meu pai, falei dos meus pais, de quando eles se conheceram, de 

como meu pai foi (?) da família dele. Aí falei assim, de quando as pessoas falam de amor, falam 

dessas coisas de dar amor, mas quando você vai atrás ninguém liga. Falei assim oh: vem tio, tio 

para mim não existe. Minha família é meu núcleo, porque ninguém bateu aqui em casa. Aí 

contei que minha amiga que mora lá na Irlanda mandou uma carta com um buquê de flores, 

compra comida pelo ifood e manda. Coisas que meus primos, meus tios nunca fizeram. Eu fiz 

um textão mesmo, do quê que eu perdi com meu pai, de como era triste ver aqui, que uma 

pessoa que esparramava tanto e na hora que mais precisou, ninguém cuidou, porque assim...uma 

forma de cuidar do meu pai é cuidar da gente. 

 

  

Aí muitos parentes responderam, alguns primos me validaram, principalmente dos irmãos mais 

velhos do meu pai, do 1a casamento do meu avô. Aí eu...é, geralmente falavam para minha 

mãe, porque eu também nem olhei o que estavam fazendo...algumas irmãs compartilharam, 

alguns tios vieram reclamar, um irmão mais novo dele veio falar porque “ah, você não sabe o 

que estou passando.” Ai eu falei: “não sei mesmo, porque você não me conta, você não aparece 
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aqui, eu não sei mesmo...” E aí eu falei assim: oh, não adianta me mandar mensagem “que Deus 

te guarde, porque não é isso que eu estou precisando.” 

 

P: O que você está precisando, Marina? 

 

M: Mulher, eu preciso de muita coisa. Por exemplo: de resolver as coisas burocráticas, a minha 

reserva financeira foi embora em menos de 2 semanas. Porque minha mãe não dormia um pingo 

a noite.      

Aí eu olhei no plano de saúde dela, não tinha médico. Tive que pagar psiquiatra, psicólogo, 

plano de saúde ela eu não confiei. Então a gente está pagando tudo. Advogado...nossa não sei 

se você sabe mas quando a pessoa morre você tem que chamar alguém para avaliar a casa, só 

pra pessoa olhar você tem que dar 1% do valor. Então tudo paga. Gastos financeiros, logística. 

Essa própria coisa do livro...porque eu não sei praonde vai. Então eu sentei com a minha irmã 

para ela me ajudar a fazer porque eu não entendo nada de...como é que eu vou fazer para lançar 

um livro. De ajuda mesmo assim, financeira, logistica. Eu não falo nem afetivo porque dessas 

pessoas eu não espero, eu nunca esperei. Eu não me sentiria acolhida.  

 

Mas por exemplo...eu senti minha família muito abandonada, de muita gente não bater na porta 

da minha casa. Uma amiga da minha mãe que ficou doente - não foi covid - mas é uma amiga 

que eu considero como tia. Aí ela mandava a mesma mensagem para mim, para meu irmão, 

pros meus irmãos. Aí é uma pessoa evangélica, tal e tal. aí teve um dia que eu fiquei puta: aí eu 

falei oh: não quero mensagenzinha, você podia ter batido na minha casa, podia ter falado direto 

para mim, podia ter visitado minha mãe, não precisava ter entrado, botava o carro aí na frente 

e falava da rua. Falei “não quero, não quero paz e amor.” Paz e amor eu vejo nos livros. Aí 

mandei um áudio assim de uns 20 minutos para ela. Aí me ligou chorando, dizendo que não 

sabia, o quê que esse povo pensa? A pessoa perde o pai, perde o marido de 50 anos de casado, 

e não vai entrar em crise?      Você acha que mensagem de WhatsApp, eu acho que tipo...eu 

assim, não sei se é porque eu sou filha de escritor, mas eu acho, eu nunca nem mandei 

mensagem de Natal igual para todo mundo. Eu não sou dessa geração totalmente impessoal. 

Sei lá, isso é frieza, isso é...morre alguém que você ama você não vai nem bater na porta da 

pessoa: o quê que você está precisando, precisando de muita coisa.   

 

P: Faltou perguntarem para você o que você está precisando, enviaram essas mensagens… 
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M: (interrompe) Eu odeio essas mensagens “Que Deus …” Eu não quero Deus, Deus não vai 

me confortar agora! E se eu quiser, eu busco, se eu quiser Buda, eu busco, eu vou buscar. Eu 

não suporto, acho extremamente impessoal. por exemplo, eu tenho amigos que falam: ah, eu 

estou te dando um tempo...aí falo: “você perguntou se eu quero um tempo?” Eu não quero 

tempo. Eu quero ser paparicada, eu quero colo, eu quero atenção.     

Eu tenho amiga que fica “ah, estou por aqui.” Não está por aqui. As pessoas são muito...assim 

só quando passam por algo parecido devem ter noção. Porque não… 

 

P: Você já tinha passado por algo parecido antes da pandemia, uma perda de alguém querido? 

 

M: Meus avós faleceram eu era muito pequena, eu não tenho recordação. Então a perda mais 

próxima que eu tive foi de umas amigas minhas que morreram. Mas nenhuma foi repentina, foi 

por doença, uma foi de câncer e a outra já tinha uma doença degenerativa desde a infância. 

Repentina, eu tive um colega que foi assassinado, mas não era tão próximo. 

 

P: Essas duas amigas eram próximas a você? 

M: Sim. 

 

P: Como você lidou com a morte delas na época? 

 

M: A Liana eu conheci quando a gente fazia… a gente era estudante ainda, em escola. então 

ela teve uma doença degenerativa, ela ficou sem andar...ela passou 5 anos internada. porque ela 

precisava de ventilação, mesmo consciente. Eu achava, eu falava: “Ah, eu vou visitar a Liana”, 

eu que saía de lá fortalecida porque era uma pessoa que amava a vida. Do jeito que ela 

precisava...ela vivia acamada, mas ela morava no hospital, ela e o esposo. Mas ela...a gente 

tinha, eu esperava a morte dela porque ela tinha uma questão grave no pulmão, ia e voltava da 

UTI, ia e voltava. Mas não falava, porque já estava na traqueo há muito tempo...mas da última 

vez que eu a tinha visto, ela falou para mim: “vou fazer um curso de espanhol oh, Mari, para 

ocupar minha mente”. Então ela era uma pessoa muito ativa mesmo dentro do hospital. 

 

Quando ela morreu eu senti mais assim...por tudo isso, ela fez faculdade, fez concurso, tudo 

que ela podia fazer ela fez, casou. Mas era uma pessoa muito conectada à vida, fiquei triste, 
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fiquei, mas não foi aquela tristeza de “oh meu Deus, vou morrer”. Saudade e tal, mas 

lamentando por toda uma vida de sofrimento, muita peleja...enfim.  

 

E a Laura, a Laura morreu ano passado. Com essa pandemia. Ela era muito jovem, tinha uns 34 

anos. E ela era minha amiga há pouco tempo. não era tão próxima, íntimas. Mas eu senti 

bastante porque ela estava começando a vida. Tinha acabado...então assim, ela casou e já 

precisou fazer uma cirurgia, descobriu câncer. E...ela casou com um rapaz que tinha 

recentemente adotado uma criança, e eu meio de longe acompanhei esse processo todo porque 

eu trabalho com adoção. Então ela estava no processo de se aproximar dessa filha...então foram 

4 anos de muita peleja. E ano retrasado ela fez uma festa comemorando a cura dela. O 

aniversário dela foi comemorando a saúde. Então foi bem bonito, ela estava muito bonita. Aí 

não passou nem um ano, ela faleceu. Então não pôde curtir, o emprego, o casamento em si. 

Porque ela já casou e já adoeceu. E eu acompanhei mais de perto, então foi tudo muito ruim, 

muito triste. Mas era uma família muito fortalecida espiritualmente. Eles eram espíritas muito 

convictos. E eu não tinha muita proximidade dele, eu conhecia ele, mas...ele era um 

companheiro muito leal. Eu lembro que ele foi namorar recentemente ele pediu a opinião de 

todas as migas dela, veio comunicar a gente...foi muito respeitoso. Mas foi também muito 

dolorido por ver tanta juventude. Ela foi enterrada com esse vestido do aniversário dela. Ela era 

uma pessoa muito bonita, que ria muito. A gente tinha muitos amigos comum, que não se 

frequentavam. Aí fizeram uma despedida bem bonita para ela. Porque ela era professora do 

Instituto Federal. Mas muito triste, de ver por exemplo a filha dela. Nossa, a filha foi adotada e 

perder de novo a mãe (reflexiva). 

 

P: Marina, voltando para falar sobre o seu luto, da morte do seu pai. Como você tem conseguido 

enfrentar tudo isso, o quê que tem te auxiliado nesse enfrentamento? 

 

M: (silêncio) Eu sou budista, mas assim quando meu pai morreu eu fiquei: “meu Deus, onde 

meu pai está?” (chorando) O que está acontecendo com meu pai? Quando eu soube que meu 

pai morreu eu queria vê-lo, mas não foi possível. E quando eu vi no caixão só deu para ver o 

rosto dele. Eu já...não era meu pai que estava ali né. Eu acredito que a gente um dia vai se 

reencontrar, de algumas outras formas...tudo, eu olho para minha mão, minha mão é igual a 

dele. Então nas coisas que ele deixou né...adoro meus irmãos, adoro meus sobrinhos. E, eu falei 

para minha mãe - tenho muito problemas com a minha mãe. E eu falei para ela: mãe, perdi meu 
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pai, mas se fosse você teria sido mais difícil, porque com meu pai eu não tinha nada em aberto. 

Meu pai era muito amável, a gente conversava sobre tudo. O que não conversava a gente se 

entendia com um olhar. Só essas coisas. E meu pai escrevia muito, e teve um bilhete que ele 

deixou, que ele estava preparando um livro. Então ele falou dos 4 filhos. Meu pai tem uma filha 

fora do casamento que ele não inclui porque minha mãe não deixava, e ele ia (?). Então falou 

da minha irmã mais velha, falou de mim, e o que ele falou para mim era que me admirava muito, 

que me achava muito forte para continuar fazendo tudo que eu acreditava. Então essas coisas 

que meu pai deixou. Essa coisa do cuidar do outro. Eu sinto que ele está bem quando eu faço 

isso.  

 

E passou umas 3 semanas - meu pai é ayahuasqueiro, não se você sabe, aquela religião que bebe 

chá. Eu também fui por muito tempo junto com ele. Então eu pedi para beber o chá, e nossa eu 

chorei 3 horas seguidas. Porque eu consegui enxergar toda a história dele, e eu ficava assim “ah 

meu deus, como uma acredita na reencarnação eu falava ‘nossa, eu já passei por isso tantas 

vezes e ainda vou passar tantas outras.’ Mas eu senti tudo muito conectado. Eu conseguia ver 

as coisas muito conectadas: as árvores, o céu. Então para mim a morte física está sendo muito 

difícil, mas eu não acredito na morte da consciência. Então tem dias que eu falo assim “ah meu 

Deus, que os dias passem logo, para eu reencontrar meu pai.’ (chorando, pensativa) 

 

Mas cuidar da minha mãe, dos meus irmãos, meus sobrinhos. Levantar os projetos dele, do 

livro, é o que está me fazendo levantar. É o que me faz levantar. Eu tenho muito medo de 

adoecer, de mais alguém adoecer. E eu fico pensando ‘o que eu posso fazer para melhorar a 

vida das pessoas?’  

 

Mas eu tenho muita convicção de que um dia a gente vai se encontrar de novo. Não sei se vai 

ser como pai e filha, espero que sim. E assim...eu sempre achei meu pai tão maravilhoso, eu 

devo ser muito especial, eu tenho algo especial. Então essas coisas que me mantém. Mas tem 

dias que é muito difícil, tem dias que eu acordo chorando, vou dormir chorando. Saudade, 

mesmo. Saudade, muita saudade. Aí estou buscando a terapia, ainda não consegui me mexer 

fisicamente. Mas assim, pretendo voltar, fazer uma atividade física. Tem dias que eu acho que 

não vou dar conta, tem dias que é muito difícil. Me dá vontade de morrer mesmo, porque falta 

esperança de que as coisas vão melhorar...só peço todo dia para mais ninguém partir. Porque 
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eu não sei como as pessoas aguentam. Tem gente que perde 3 pessoas, não sei como deve ser 

porque, uma, é perder todo o chão.                 

  

P: É um mundo inteiro que vai junto, né?   

 

M: Sim. Eu tinha muita conversa com ele, porque nós dois éramos espíritas, a gente conversava 

muito sobre a morte, porque a gente sabia né, que a gente continuava. Uma vez deixou um 

bilhete para mim. Falando que o nosso amor era de outras vidas. Então a gente tem essa 

convicção de que essa é só uma vida. E eu, eu acredito, o 1a ensinamento budista é o sofrimento 

humano, que se a gente vive na dualidade a gente vai sofrer. De que tudo que vem, vai. Então 

eu estou colocando na minha cabeça assim: eu vou viver o que eu tenho que viver. E se é para 

sofrer eu quero sofrer com dignidade, com cabeça erguida. Eu não tenho, eu até queria ter uma 

estrutura de pirar, de me ausentar. Eu não consigo. Eu tenho um senso de responsabilidade 

muito grande. Então eu não consigo jogar tudo pro alto, eu me preocupo muito com as pessoas. 

Então isso me movimenta. 

 

P: Cada um vive o luto de uma forma singular, tem pessoas que fazem isso como você falou, 

de jogar tudo para o alto, de ficar semanas, meses, no sofá. E você não consegue vivenciar dessa 

forma, porque para você outras questões são importantes, de colocar pra frente, organizar o 

livro do seu pai, ser apoio para sua mãe, organizar as questões burocráticas. E você também 

está vivendo a dor, o peso, a saudade, a revolta. Essa montanha russa de emoções que o luto 

traz… 

 

M: E às vezes meu pai vem muito claro para mim: ‘pára com coisa’. Ele falava para mim: a 

vida é assim. Eu penso muito se ele tivesse aqui o quê que ele falaria…(pensativa) não dá para 

fugir, né? Não tem como fugir disso… 

 

P: Bom, Marina, eu queria te agradecer muito por ter se disponibilizado a participar dessa 

entrevista, foi muito importante sua contribuição. Com relação ao que eu gostaria de te 

perguntar foi suficiente, você trouxe muita coisa do que você está vivendo, falou bastante... 

 

M: Ok. 
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P: Obrigada, Marina. 

 

M: De nada, tchau. 

 

Entrevista Bruno – Pai 

 

P: Oi Bruno. Eu queria iniciar me apresentando para você. Meu nome é Natália, sou psicóloga, 

sou aí de Fortaleza também. Me formei na UFC. Depois eu me mudei aqui para Santos e estou 

fazendo meu mestrado na USP. Quando eu entrei no meu mestrado, no início do ano passado, 

eu já estava com a proposta de pesquisa sobre luto, mas no caso seriam lutos por perdas 

repentinas. A ideia era entrevistar pessoas que perderam familiares por perdas repentinas. E aí 

calhou de iniciar essa pandemia, infelizmente, e eu resolvi mudar o tema da pesquisa. Você é a 

5a pessoa que estou entrevistando, possivelmente você será o último, vou ver como será daqui 

para a frente. E é uma pesquisa qualitativa, tipo estudos de caso, que eu estou fazendo. As 

entrevistas transcritas na íntegra só vão para as avaliadoras, e aí eu estou utilizando alguns 

trechos da entrevista de cada colaborador para fazer uma análise do luto de cada um. Daí todos 

os trechos que eu for utilizar da sua entrevista eu vou enviar para você antes me autorizar. 

 

B: Não, tudo bem. Se quiser já...até já fica gravado e deixo autorizado logo. Eu fiz mestrado, 

eu sei mais ou menos como funciona. Acho que o vídeo fica aqui registrado para você não ter 

que correr atrás ou qualquer coisa… 

   

P: Sim. Qual é a sua idade, Bruno? 

 

B: Tenho 30. 

 

P: Certo. E aí como eu tinha falado para você, queria fazer duas entrevistas com você, uma para 

falar sobre a sua mãe e outra sobre o seu pai. E aí fica ao seu critério, se você quiser falar 

primeiro sobre seu pai ou sobre sua mãe. 

 

B: Pode ser meu pai, que faleceu primeiro. Vamos dizer assim...tudo, na época do evento, tudo 

começou mais ou menos com meu pai. Então pode ser por ele. 
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P: Certo, a gente pode fazer dessa forma então. E faz quanto tempo que seu pai faleceu, Bruno? 

 

B: Meu pai morreu em maio desse ano. Foi dia 12/05 e a minha mãe no dia 15/05. 

 

P: Então está bem recente suas perdas, né? 

 

B: Foi, foi, fez dois meses agora. 

 

P: Sim...e você está fazendo análise, né, que a Lara comentou. Você já fazia antes? 

 

B: Não, eu nunca tinha procurado. Já, já...quando eu comecei a namorar com a Lara ela sempre 

fez, ela fez por várias vezes, na verdade, em vários momentos da vida ela fez. E ela me indicou 

para algumas questões pessoais, nada que eu imaginasse na época de muita gravidade, mas ela 

sempre falou que mesmo sendo coisas mais pontuais ajuda muito e tudo. Mas eu nunca cheguei 

a procurar. Aí com isso, aí eu: Ah, agora é...se não for agora é nunca. Antes de eu namorar com 

ela eu era um pouco...até uma coisa que eu acho interessante registar, eu era um pouco 

é...defensivo...não é defensivo, um pouco receoso, negativista vamos dizer assim, em relação a 

psicologia e tudo. Mas por uma questão mais pessoal do que ideológica, vamos dizer assim, 

não de duvidar como ciência ou algo do tipo. É porque apesar de eu me expressar verbalmente 

até bem, eu não me expressava sobre questões emocionais, sabe? Eu sempre fui uma pessoa 

muito fechada nesse aspecto. Então eu não saberia como reagir, por isso nunca procurei antes. 

 

P: Entendi. E qual a sua profissão, Bruno? 

 

B: Hoje eu sou servidor público, eu assessoro em um Tribunal de Contas, mas eu sou formado 

em Direito, sou advogado de formação. 

 

P: Certo. E você acha que tem ajudado a sua análise, no seu luto?  

 

B: Acho, bastante. Não sei dizer bem como, mas...e também como está muito recente, mas 

basicamente o que eu sinto no momento é: eu consigo (pensativo) daquela semana que eu tive 

algum incômodo, alguma reação negativa em relação ao evento, eu consegui ir consertando aos 

poucos, deixar de ter esse tipo de problema e ir tocando para frente. Até consertar a maneira 



 

235 
 

que eu achava que seria para consertar. O que eu sentia como problema, eu tinha alguns 

bloqueios em relação ao meu pai, e eu evitava fazer algumas coisas, como forma de me proteger. 

e aí eu vejo que não é o caminho certo, porque de certa forma eu bloqueava e acabava sofrendo 

mais depois, coisas do tipo. É assim como eu vejo que está me ajudando. 

 

P: Que bloqueios são esses, em relação ao seu pai? 

 

B: Quando tudo começou, foi tudo muito rápido, então eu estava...quando meu pai foi, minha 

mãe ainda estava lá (no hospital). Foi muito...um em cima do outro e eu, depois de tudo, eu 

comecei a querer aceitar que aconteceu, mas assim: “ah, passou, vou tentar sofrer o menos 

possível”. Porque eu moro com a minha vó - no mesmo prédio - ela mora em outro 

apartamento.  Eu moro aqui, então ela precisa de mim. E aí o quê que eu fazia para bloquear: 

eu tinha o meu horário de trabalho e estudo em casa, quando dava mais ou menos 18h, 19h, era 

o horário que eu interagia mais com eles. Eu comecei a dormir nesse horário. Então, para mim, 

“ah estou cansado e vou dormir”.  

 

Quando eu acordava bem mais cedo eles estavam dormindo, eu saía para fazer natação, e 

quando eu voltava eles já tinham saído para o trabalho. Era uma coisa que ficou na minha 

cabeça, uma rotina que por minha causa foi alterada, não por causa deles. Então era uma 

maneira que eu não entrava em contato com…(não diz). Então vi que era só uma ilusão minha 

que eu estava criando, então o psicólogo encaminhou muito bem essa conversa, de...quando eu 

expus isso a ele. Foi...era esse tipo de coisa.  

Não queria arrumar as coisas, deixava lá. Mesmo estando sujo, eu evitava. Esse tipo de ação. 

 

P: Pelo o que estou entendendo é como se você estivesse evitando estar em contato com eles, é 

isso? 

 

B: Isso. Tentar mudar a minha rotina para que eu estivesse ocupado com outra coisa no 

momento em que eu estaria com eles. E aí eu não enfrentaria de frente o evento. É como se por 

outros motivos - que não a morte - eu não estava em contato com eles, como: o meu cansaço, o 

meu sono, algo do gênero. 
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P: E você percebeu isso, depois do falecimento de seus pais, quando você começou a falar sobre 

isso na sua análise. Antes você não notava que vinha fazendo isso? 

 

 B: Não. E antes, e até durante mesmo de eu comentar isso com o psicólogo. Eu fazia isso e 

acho que durante duas sessões eu nem comentei com ele, porque não era algo que me afligia 

porque eu já tinha feito isso alguma vez, por uma questão de cansaço mesmo, estresse. E...mas 

eu não relacionava isso a esse fato. E eu estava tendo esse tipo de bloqueio e ele comentou isso. 

Eu não tinha dimensão do que estaca fazendo na realidade. Eu não sabia que isso seria uma 

forma de defesa em relação ao evento.  

 

P: Em relação ao evento, a morte deles? 

 

B: Sim. Eu não me via me defendendo. Eu me via tentando ir para a frente mas na verdade eu 

não estava indo para a frente. Era uma falsa impressão que eu tinha. 

 

 

B: Nunca tinha acontecido isso comigo... As duas perdas que eu tive na minha família, uma eu 

tinha um ano. e o outro foi meu avô, eu tinha 12, 13. Já não era tão próximo, eu sabia que ele 

estava bem doente. Então não tinha (visto essa diferença?) 

 

P: Como foi a perda desse avô, quando você tinha 12, 13 anos? 

 

B: Foi só meu avô, pai do meu pai. Ele já era um senhor muito debilitado. Eu sempre fui muito 

próximo da família da minha mãe. Então, não foi algo é...não foi algo sentimentalmente sentido 

além do...de ser uma família, assim. Se tivesse sido um tio, talvez fosse parecido, eu não tinha 

tanta relação com esse avô. Até porque ele já vinha muito debilitado. Ele vinha doente, ele tinha 

pouco discernimento das atividades. Ele basicamente sobrevivia nos últimos 5, 6 anos de vida. 

Ele só deitava e pedia para as pessoas fazerem as coisas. O relacionamento que a gente tinha 

era esse. 

 

P: E você se recorda como seu pai lidou com a morte dele? 

 

B: Não, eu não me lembro. Não me lembro (pensativo) 
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P: E nessa época, você entendia o que tinha acontecido? 

 

B: Sim. Mas não...não foi algo tão impactante numa formação humana, algo do tipo.  Foi a 1a 

vez que eu lidei com a experiência, eu via as pessoas tristes. mas entendia que era algo esperado. 

Acho que esse paradigma que eu tive antes foi bem diferente em relação ao que passo hoje. 

Meu pai tinha 56, e minha mãe tinha 55. E eles eram...parecia muito mais jovens do que eles 

eram. Meu pai e minha mãe pareciam um casal de 40, 45 anos. Meus amigos tomavam um susto 

quando vinham meus pais. “Né possível, eles foram pais com 15 anos, 16?!”. Porque eles foram 

pais bem jovens. Então é muito diferente, com meu avô eu esperava. Da mesma forma como 

eu espero com a minha vó do meu pai, que tem 93 anos. Minha vó da minha mãe tem 81 anos. 

Então vai ser algo muito mais natural do que foi agora. Pelo menos depois dos meus pais, como 

eu vou reagir nas próximas...é uma coisa que eu tenho pelo menos idealizada.  

 

P: O que foi bem impactante para você também foi a idade deles, né, eles serem muito jovens. 

E terem muita vitalidade. 

 

B: Isso, foi como você falou, morte muito repentina. Isso, até para te mostrar como foi o evento, 

vou te contar a história. Do meu pai e consequentemente da minha mãe. O meu pai ele ficou 

doente, ele começou a ter sintomas na última semana de abril, junto com o irmão dele que 

morava com a minha vó materna. Esse meu tio era separado e morava com a mãe dele, a senhora 

de 93 anos. E aí ele comentou com meu pai: “oh, me tranquei aqui no quarto, não venha mais. 

Eu vou mandar a mãe para uma prima dele”. Uma tia que mora fora. Então foi para casa de uma 

prima para se preservar. Meu pai ficou gripado, consequentemente no dia seguinte eu e minha 

mãe estávamos gripados aqui em casa. Meu tio quando fez o exame descobriu: "Estou com 

COVID”. Meu pai fez exame também, deu positivo. Até aí tudo normal, sintomas leves. No 

domingo, na sexta (corrigiu) meu pai começou a sentir febre e no sábado uma breve 

indisposição alimentar.  

 

No domingo meu tio ligou desesperado para o meu pai: “eu preciso de ajuda.” Meu tio separado, 

a mãe de 93 anos, a outra irmã mora fora, só tinha o meu pai para ajudar.  E o meu pai, na 

cabeça: “Ah já estou doente mesmo não vou me contaminar de novo.” Se eu estou aqui doente, 

mas normal, eu vou lá ajudar porque só tem eu.  Meu pai foi, ajudou, levou meu tio para o 
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hospital. meu pai, depois do esforço, ele passou mal no hospital por desidratação. Parece algo 

comum de COVID, ele fez muito esforço... 

 

Aí a minha irmã é médica, ela mora fora, e ela falou: “não, não tem problema, fique aí, já está 

contaminado, então o hospital fica menos perigoso para o senhor.” Tome um soro, o senhor vai 

hidratar e amanhã o senhor volta para casa. Não tinha maiores sinais de...e o meu pai do mesmo 

jeito que meu tio piorou, meu pai foi piorando. E a minha mãe no dia seguinte passou mal em 

casa. A minha irmã falou para usar aqueles oxímetro de oxigênio, e aí eu levei, aí falei com a 

minha irmã aí ela disse: “olhe, tire e veja, se der 92 leve ela para o hospital.” Por precaução, 

porque ela vai ter problema de oxigenação. Ela acordou com 92, levei ela. Isso foi uma 2a feira. 

Na 4a feira os dois foram para a UTI. 

 

Foi uma...foi muito repentino. Foi muito...e aí na 4a feira eles foram para a UTI, e minha irmã 

com dificuldade de encontrar vôo. Na 5a feira ela chegou. Na outra 4a feira meu pai morreu. E 

o meu pai estava normal em casa. Nesse domingo, nessa 2a, eu levei minha mãe, ai falei “mãe, 

a gente tem que ir para o hospital porque a Letícia - Letícia é a minha irmã - mandou que se 

tivesse baixo era para levar para o hospital.” A minha mãe tomou banho, se arrumou, passou 

maquiagem, “leva o carregador, porque vai que eu preciso falar com vocês, passar muito tempo 

lá…” Tudo isso sem nenhum sinal. Então a última imagem que eu tenho deles é o meu pai 

saindo de casa: “vou ajudar o meu irmão.” A minha mãe saiu normalmente de casa, comigo. 

Eu: “mãe, eu tenho que ficar aqui porque eu não tenho exame positivo de COVID, então não 

vão me deixar entrar porque na ala de COVID não deixam entrar. E fui para casa, qualquer 

coisa me liguem. 

 

Na 3a feira eu fui visitá-los, e na 4a feira eu fui fazer a assinatura porque eles estavam indo para 

a UTI os dois. Foi coisa de 48h. 72h, no máximo. E aí desde aí eu comecei a ter uns sintomas 

um pouco mais fortes, aí a minha irmã: “fica em casa, é melhor você se cuidar.” E ela é médica 

ela entraria na UTI, a UTI tem tempo de visita reduzido, então...eu quase não andei mais lá. Eu 

entrei uma vez para falar com cada uma, e aí eles já sem...já sedados, completamente sedados. 

Eu não sei nem se eles tem noção disso. 

 

P: Como é que foi para você? Ter entrado na UTI, ter visto eles? Eles estavam entubados? 
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B: Estavam... os dois. (pensativo). Foi, foi...eu, eu bloqueei. Meio que...eu vi, e não. Eu não 

associei...eu (reflexivo). Para mim eles estavam dormindo e…(pensativo, cabisbaixo) e...bom, 

morreu assim. Eu não (pensativo)... eu não sei nem explicar, foi algo como um bloqueio, eu não 

lembro bem, eu só estava lá com eles. Foi...aconteceu. (silêncio) 

 

Com a minha mãe...ah depois eu falo da minha mãe. Foi...bem parecido também. (silêncio) A 

diferença foi só porque o meu pai, foi uma morte mais tranquila. Ahn...na verdade tem um 

ponto, do meu pai, que tornou mais repentina ainda. O meu pai, na semana seguinte, na 2a feira 

ele começou a dar sinais de melhora. Que a minha mãe nunca teve. Mas o meu pai, eu fui dormir 

na 3a feira, com a expectativa de que meu pai fosse extubado na 4a. Então a 3a feira foi o 

melhor dia. Foi o dia que...está dando tudo certo.  

 

Na 4a feira eu acordei com a minha irmã um tanto quanto afoita. (pensativo) Dizendo: “eu vou 

lá no hospital ver o papai.” Só que eu vi o medo na cara dela. Então eu não acreditei, e nessa 

manhã eu chorei muito, chorei muito, muito (repetindo). Foi a vez que eu mais chorei, antes 

mesmo de ter certeza que meu pai tinha morrido. Porque eu estava com expectativas excelentes 

de que ele ia sair dessa. E...quando deu 9h, chegou a Lara aqui em casa, ai eu “pronto, Letícia 

mandou para cá é porque aconteceu alguma coisa.” Lara não ia vim...numa 4a feira de manhã, 

para, para ficar comigo. Porque a gente conversava muito pelo telefone e a gente tinha os 

horários que são mais à tarde. E, e...principalmente a feira, 4a feira é um dia muito específico 

porque 4a feira é o dia que ela faz compras para a casa dela. Então...aconteceu alguma coisa, 

sabe? 

 

 E aí eu já sabia, minha irmã falou, eu fui para o hospital já sabendo. Então eu digeri até o 

momento de ver ele. Eu, eu fui meio que preparado eu não cheguei para ver como ele estava. 

Não. A minha irmã saiu de casa ela sabendo, e eu subentendi que era o que estava acontecendo. 

Então quando eu cheguei lá eu já...sabe? Algo do gênero. 

 

P: E como você recebeu a notícia, foi pela tua irmã, foi pelo médico da equipe? 

 

B: Não, a minha irmã, ela é médica, ela estava direto. O médico particular falava com a minha 

irmã com muita frequência. Então tudo que eu sabia era pela minha irmã. O médico se dirigia 

a minha irmã e eu falava com ela. Foi uma coisa que a gente combinou, eu e ela. E é uma coisa 
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que me deixa muito tranquilo a relação minha irmã, dizem que que questão de morte às vezes 

os irmãos se pegam, e não sei quê. Com minha irmã eu falei: Oh, o que você precisar de mim 

para resolver, eu resolvo, e do que eu precisasse dela para resolver, ela resolvia, em relação a 

médico, hospital, ela também resolveu. Então uma culpa, alguma coisa do tipo, a gente não tem. 

De...eu sair de casa porque não tomei cuidados com a pandemia, também não. Então em relação 

a isso foi algo que me deixou bem mais tranquilo. É algo que eu imagino que possa piorar, mas 

que no nosso caso não existe. Mas a notícia oficial foi quando eu cheguei e vi minha irmã 

chorando, na porta do hospital. 

 

Mas eu mais ou menos soube quando a minha irmã saiu de casa correndo para o hospital. E aí 

ela chorando acabou que eu consolei minha irmã, porque ela saiu sem saber, ela saiu “ah, teu 

pai está grave”. Ela saiu e talvez tenha visto lá. Então quando eu cheguei, eu cheguei para 

consolar minha irmã. Foi mais ou menos essa relação que eu tive no momento que eu cheguei 

no hospital. Foi embaixo, então eu subi para vê-los. Então eu já estava preparado...eu ainda 

cheguei sabendo muito rápido não esperei o hospital contar. A minha irmã já foi com tudo 

grave. A minha irmã viu, eles estavam preparando o corpo, para...alguma limpeza, tirando 

acessos, algo...não sei que procedimentos que eles fazem. Mas eu já estava de uma certa forma 

preparado para o momento de quando eu os vi lá. 

 

P: Você falou sobre...você foi para lá como se fosse para consolar a sua irmã. Você se vê nesse 

lugar, às vezes, de consolá-la? Ela te consola? Como é isso entre vocês? 

 

B: Sim. Eu acho que a minha irmã está sofrendo mais em relação a isso do que eu (pensativo). 

Uma amiga minha ela tem uma expressão um pouco assim, incorreta, mas...ela diz assim: o 

meu irmão é o autista aqui de casa. Porque todo mundo interage e ele fica no quarto dele em 

determinado momento ele sái, interage um pouco e volta. Eu sou esse aqui de casa. Eu fico aqui 

no meu quarto, fazendo minhas coisas, tenho meus horários, eu interajo pouco sou mais calado. 

E a minha irmã era muito próxima da minha mãe. Elas se falavam todo dia. Por mais que ela 

morasse fora ela entrava em contato por telefonemas de mais de uma hora e tudo. E a minha 

irmã é médica e ela tem contato ainda com covid. Eu não sei o quanto ela trabalhar com isso 

afeta ela no dia a dia e quanto o falar dela, deixar de falar com a minha mãe também a afeta. 

Mas normalmente ela relata mais para mim que fica triste mais do que eu sinto, por mais que 

eu não relate.  
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Ela relata mais tristeza, momentos de tristeza do que eu sinto e não relato. Ainda que eu sinta 

esporadicamente é bem menos do que ela relata. Então sim, eu me percebo assim às vezes.  

 

P: Você acha que você sente, mas não relata? 

 

B: (interrompe). Eu sinto e não relato, mas ainda assim eu sinto menos do que ela. Os momentos 

que eu sinto são bem pontuais. São coisa que eu realmente me lembro deles. Fazer alguma coisa 

que é a cara do meu pai, ouvir uma música...meu Deus, isso era uma coisa comum. A minha 

mãe era muito de música. Minha mãe tinha coleções de cds, dvds. Muito...década de 80 assim: 

Lionel Richie, Whitney Houston. Eu escuto uma música dessas, eu e minha irmã, era muito a 

cara dela, isso. A gente lembra dela, é...e essa hora é bem impactante. Eu não sei porque, a gente 

tem essa memória auditiva junto com ela e fica estimulando a gente a fazer música e tudo. 

Nesses momentos eu sinto mais.  

 

O meu pai, algumas coisas que a gente fazia juntos, bem particular. São momentos pontuais, 

uma vez por semana, eu me sinto mais para baixo, às vezes de noite. A minha irmã aparenta 

sentir todo dia. Tem dias que eu...eu consigo passar ileso, vamos dizer assim.  

 

P: Quais são essas atividades que você fazia com o seu pai? 

 

B: Por exemplo, uma que foi muito marcante. O meu pai, ele gostava de ver corrida, de fórmula 

1, essas coisas. E tem uma que é em Indianapolis, que eles correm. Um brasileiro que a gente 

comumente torcia, ele bateu o recorde no domingo depois de eles morrerem. Virou o 

maior campeão. Quando eu vi, eu (surpreso): Caramba, eu preciso contar para o meu pai! Ai 

nessa hora foi (emocionado), foi um momento bem marcante para mim. As coisas que eu fazia 

com o meu pai e ele não estava mais aqui. Essa talvez tenha sido a primeira. Não porque eu 

fosse muito fã. Mas é porque era algo tão específico, uma corrida tão específica, que um cara 

em específico voltou a ganhar. Ai eu: meu pai não está vendo isso, cadê o meu pai para eu 

contar?! 

 

No domingo, depois da quarta feira que ele morreu, no sábado. Então estava tudo muito fresco. 

Outra coisa foi quando...no caminho do meu trabalho - meu pai muitas vezes me dava carona, 
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que era no centro, difícil de estacionar. No meio do caminho tinha um prédio que o meu avô, 

que era o pai dele, trabalhava. E ele comentava sempre: ‘aqui seu avô trabalhava, aqui seu avô 

trabalhava.” Quando eu voltei, presencial, depois de muito tempo - porque eu tenho 

comorbidade, tomei a vacina e lá está no rodízio - depois de muito tempo, esse prédio (chocado) 

tinha sido demolido. Derrubaram o escritório! Vou contar para o meu pai! Aí foi, algo assim. 

 

Restaurante que a gente comia também tinha fechado na pandemia. Porque eu não saía de casa 

e não sabia de nada disso. Tinha muita novidade de a gente sair de casa depois e ver como o 

mudou na pandemia. “Meu, está tão diferente.” Aí tinha um restaurante fechado, meu pai comia 

cachorro quente lá, ele me levava para comer cachorro quente. Estava fechado. Coisas assim, 

bem pontuais. A única...é tão, normal que a lembrança é fazer com ele, só isso.  

 

P: E como era tua relação com ele, Bruno? 

 

Eu achava meu pai mais parecido comigo do que a minha mãe. Meu pai era bem calado, 

próximo do meu avô, mas ele era um tanto mais carinhoso. Só que ele...ele era bem na dele 

também. Era fechado como eu, mas nossa relação era…(emocionado). Meu pai foi um baita 

pai. Era o melhor pai que a gente poderia ter tido (silêncio, chorando). E aí, outra coisa que eu 

falo com a minha irmã, a gente pode falar...isso facilita porque...porque a gente ouviu, 

recebendo mensagens de pêsames e tudo. E era uma coisa que a gente sentia: que a gente deu 

muito orgulho para os nossos pais na vida. A gente fez tudo, tudo, tudo. A gente não deu 

trabalho em nada para eles. Sempre fomos alunos excelentes. Fomos muito educados, a gente 

sempre foi muito carinhoso, muito unido, por mais que tenhamos diferenças, que 

tenhamos...que seja cada um do seu jeito e eu até falar pouco com a minha irmã. E é até uma 

coisa que me deixava com receio nesse momento de falar pouco com ela, mas...o falar pouco 

não importa, a gente é muito unido. 

 

E isso sempre foi o orgulho aqui de casa, nós quatro. A gente vê muita questão de família - o 

meu tio - meu tio o irmão do meu pai - se separando, os irmãos da minha mãe também se 

separaram, e a gente sempre foi muito unido. A gente foi família de...modelozinho de 

você...claro que tinha os problemas pontuais, mas, tudo a gente conseguia conversar. Então eu 

conversando com a minha irmã: se em algum momento eles tiveram uma conversa “ah, o seu 

serviço está cumprido na terra”. Eles deram ok e bora. Porque...e isso a gente ouviu de todo 
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mundo, todo mundo. E isso consola a gente um pouco. A gente fez a vida deles melhor. Se eles 

queriam isso para a gente eles conseguiram, então se eles ficaram realizados com o que a gente 

virou, é bom para eles é bom para a gente. 

 

P: Você e sua irmã como filhos contribuíram para deixar seus pais realizados, deram muito 

orgulho para eles.   

 

 B: Sim, isso me dá tranquilidade, isso me dá tranquilidade (repete). 

 

É uma coisa até que minha irmã comentou, ela disse: olhe. Minha irmã, apesar de - é uma coisa 

que até meu psicólogo falou - não é uma morte, é a morte dos seus pais. E aí é uma coisa que 

eu ouvi da minha irmã no início. Uma situação de mais habilidade. Minha irmã é médica, ela é 

ortopedista, ela vê gente em situações críticas e com frequência ela lida com morte. E ela disse: 

o que eu vejo, as pessoas ali...quando eu vejo as pessoas chorando é: tinha coisa para dizer, 

tinham problemas, rusgas do passado, briga, coisa que era para ter dito e não disse, 

arrependimento. A gente não tem nada disso, e por isso - não é que a gente vai passar tudo bem 

- mas isso deixa menos grave. Pelo que ela tem e, e, isso foi uma coisa que depois eu concordei 

com ela. Eu não tenho um arrependimento que me consome, vamos dizer assim. Foi tudo muito 

tranquilo em relação aos meus pais. Tanto a um como a outro. No dia da minha mãe eu tenho 

até mais coisas para falar sobre isso porque...o orgulho que eu dei para o meu pai foi, vamos 

dizer assim, linear. 

 

O meu pai era menos emotivo, então eu percebia que cada coisa que eu ia conquistando na vida 

ele ia ficando feliz. A minha mãe tinha alguns problemas a mais - vamos dizer pessoais- mas 

hoje é do meu pai, para não me alongar na conversa, então eu prefiro falar na próxima. 

 

P: Você disse que sua irmã que trouxe essa questão, por ela ver muitas pessoas morrendo, por 

ser médica e tudo, em muitas família há situações mal resolvidas, pendências, coisas que 

precisavam ser ditas e não foram porque não deu tempo, não tiveram oportunidade, ou não 

conseguiram elaborar...e você falou que quando ela disse isso você concordou com ela. Mas 

antes dela falar isso você tinha alguma sensação com você, de que alguma coisa tinha ficado, 

entre você e seu pai, por exemplo, alguma coisa para resolver, alguma coisa que você gostaria 

de ter dito? 
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B: Não, nada, nada. Por mais fechado que eu fosse e que ele fosse, não...sempre conversamos 

de tudo até mesmo quando a gente discordava…(pensando) não tem nada...a gente discordava 

também das coisas. Com questão de...até das mínimas, vamos dizer assim: política, economia, 

do que fazer na vida, o que nós vamos comer, almoço, “não, não quero comer isso...tudo isso a 

gente era muito...e não tinha, acaba não ficando nada para resolver depois. A gente conseguia 

resolver ali na hora. Eu não tenho uma grande raiva do meu pai, nada.  

E eu penso também que ele não tinha algo assim sobre mim. Eu tenho muitos motivos para crer 

que não. Por mais que ele guardasse muito as coisas para ele...eu não consigo, e foi até uma 

atividade que eu fiz nos primeiros dias das sessões, e eu pensei, passava a semana pensando: eu 

não...nós quatro éramos muito, vamos dizer “receitinha” claro que não existe isso. Aqui em 

casa a gente sabe que tem problemas pontuais mas não é nada que fosse afetar por exemplo a 

gente ficar brigado um com o outro. A gente não tinha esse costume aqui em casa. A única 

coisa que eu penso eram os desentendimentos entre ele e minha mãe por questões financeiras, 

mas nada de demais. Às vezes o cartão da minha mãe dava um pouco alto. Então...mas assim, 

com a gente, todos nós era muito, nos relacionávamos muito bem. Não tinha… 

 

P: Como era quando vocês discordavam, você e o seu pai? 

 

B: Nós falávamos. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma pessoa real: Paulo Guedes. Meu 

pai falava: “ah mas isso aqui está certo.” Aí eu falava: porque está certo? Porque eu fazia 

questionamentos do porquê. Não está certo por argumentos pessoais: ah porque o fulano disse 

isso, fulano é bom então ele está certo. Isso não existe. Então eu tentava extrair dele. Aí às vezes 

ele ficava um pouco irritado porque são perguntas que ele não sabia responder, então ele ficava 

irritado. Ele por exemplo era aquele cara que votou no Bolsonaro e acha o Bolsonaro muito 

burro. Então eu não o via como um radical, ou que não conseguia conversar comigo sobre esse 

determinado tipo de assunto, sabe? Tudo eu conseguia falar. Então não era daqueles mais 

radicais, apesar de estar em grupos de whatssap que recebe besteira, ele não repassava essas 

besteiras, e tudo. Não era esse tipo de gente. Ele não era o tiozão do grupo, mas estava no grupo 

com os meus tios, mas não era o que repassava as coisas. Ele não era esse tipo de pessoa. 

 

Então eu conseguia discordar com ele e ele falar: “não, eu acho que…” Esse é o ponto que a 

gente tem que ver, debate saudável. Existem problemas que são defendidos e que tem que ser 



 

245 
 

levados a debate, isso é um problema. O problema é a questão mais de...e aí a gente sabia que 

era, um ponto de divergência ideológica. Dar prioridade para algumas coisas e não dar para 

outras, é algo muito pessoal em determinado aspecto. E porque entra naquela questão de base, 

de ideologia, de método de trabalho, questões de urgência, do que é mais crítico e tudo. Mas é 

uma coisa que a gente conseguia chegar num ponto e...ah, aqui a gente vai discordar, mas é 

normal discordar nesse pontos. A gente não discorda de coisas que…”tá certo e pronto.” Nunca 

foi assim a nossa conversa. Nunca foi assim.  

 

P: E nessas discordâncias vocês não costumavam brigar? De levantar a voz, perder a paciência? 

 

B: Não, não. 

 

P: Era mais em um tom de conversa? 

 

B: Sim. Assim, numa questão ou outra, não era de levantar a voz de brigar, nem um pouco. Era 

levantar a voz tipo assim, por exemplo: debate no mestrado. Alguém fala um argumento e você 

levanta a voz num argumento dizendo “ah, mas isso é um absurdo!” Mestrado de Direito tem 

muito isso (rindo), tem muito advogado na turma então, um levanta a voz, mas nada que 

abalasse nossa convivência na turma, e aqui em casa do mesmo jeito. Da mesma forma que eu 

nunca briguei lá no ambiente acadêmico eu nunca briguei com meu pai nem fiquei com raiva 

de nenhum argumento, e tudo. Acho que isso ajudou na nossa relação, e isso eu levei a ele. Meu 

pai é formado mas só se formou para trabalhar, numa geração passada da nossa ele não teve 

prosseguimento com os estudos. Mas ele entendia quando eu falava: Ah, é questão de critério, 

questão de método. Por quê que o senhor acha isso? 

  

Eu tentava tornar o pensamento dele mais crítico e ele era aberto a isso, isso me dava muito 

conforto para conversar com ele. Então não tive problemas desse tipo. Não era algo que me 

afligia de: “ah meu pai é burro, ele pegou a doença porque ele votou no Bolsonaro.” Esse tipo 

de coisa. Isso podia ter acontecido se meu pai pensasse dessa maneira. Eu não consigo 

relacionar determinadas coisas ao fato. Apesar de meu pensamento pessoal ser de que prejudica, 

mas eu não consigo colocar essa culpa no meu pai ou de qualquer pessoa que aja assim, sabe? 

 

P: A culpa de ter pego COVID? 
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B: Isso. Meu pai saía de casa porque precisava sair de casa. Mas ele tomava os cuidados, ele ia 

muito em obra. Na época estava sem vistoria então ele andava muito só, ele não andava em 

aglomeração, ele tomava os cuidados, ele tinha muito cuidado. Ele sabia dos riscos, ele não era 

um negacionista, ele não era um incrédulo, de achar que a China estava dominando o mundo. 

Ele não achava esse tipo de coisa. Meu pai tomava muito cuidado. Meu pai tinha medo, de fato. 

 

 Então...por mais que essa opinião política pessoal dele em alguns momentos não mudou a 

conduta dele aqui no...em relação à doença, em relação a...por exemplo, eu tive um amigo que 

perdeu a mãe. E ele é bem inflamado politicamente. Então ele atribui muito dessa situação 

política do Brasil a essas situações. Eu com meu pai eu consigo afastar isso bem. Eu vejo que 

por mais que ele pensasse de determinado jeito, ele tomava as medidas de quem não pensava 

como ele dizia que pensava. Então não é algo que...talvez pudesse ser...até pensei nisso. Na 

época estava aquela CPI troando, eu nem vi, quando eu vi  foi mais ou menos tudo de uma vez. 

Que tudo estava acontecendo, superfaturar, não sei quê. Eu nem sabia da notícia, porque eu 

estava há 15 dias com eles. E aí eu vi e em determinada hora eu pensei “ah, isso aí é um absurdo, 

meus pais morreram por isso.” Mas depois de pouco tempo eu racionalizei e pensei: não, mas 

meu pai poderia ter se vacinado antes. Isso é uma questão até...só fazer conta. Mas não 

(pensativo), não foi na minha relação com ele. Fica algo que eu vejo no final das contas como 

uma fatalidade mesmo.  

 

Apesar de que pouco tempo depois recebi o whatssap para vacinar os dois. Isso foi um pouco 

impactante porque ficou naquela do “quase”. Mas...ali já era né? Foi bem próximo, aqui, foi 

uma questão de...uma semana eu acho. Da minha mãe, minha mãe recebeu a mensagem 

primeiro. Uma semana minha mãe recebeu o negócio da vacina. E meu pai um pouco antes ou 

depois, não lembro. Nessa hora também, eu (pensativo): por um pouquinho e tudo...mas pode 

ter sido um pouquinho...eu já estava meio entregue sabe, quando isso aconteceu. Mas foi outro 

momento marcante. Quando eles foram chamados para se vacinar. (silêncio). Acho que é isso… 

 

P: Você acha que as circunstâncias da morte, da COVID, da pandemia. Você acha que isso tem 

impacto no que você está sentindo no seu luto? Se a causa da morte deles fosse outra, por outra 

doença, você acha que poderia estar se sentindo diferente? 
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B: Eu acho (pensativo)... Que teve impacto sim. Porque se fosse outra causa, muito dificilmente 

teriam sido os dois. Então não tem como não colocar isso no COVID, sabe? No meu caso 

particular. Talvez se fosse só um dos dois: Ah meu pai morreu de alguma doença, ou minha 

mãe morreu. mas os dois morreram da pandemia. Então é muito aquele negócio, a pesquisa é 

qualitativa então eu posso falar. Porque se fosse quantitativa poderia alterar o resultado, né? 

Mas no meu caso particular é muito por causa disso. Porque em que outra situação eu perderia 

os dois num dia sim, dia não. De uma 4a para um sábado? No meu caso foi muito impactante, 

muito impactante (repetindo). Porque poderia ter sido repentina de fato de outra forma. Poderia 

perder meu pai repentinamente ou minha mãe repentinamente. Mas os dois repentinamente é 

muito por causa da pandemia. Eu não vejo outra situação em que...só os dois morrendo de carro 

juntos, mas dificilmente eles andavam de carro juntos. A gente viajava muito de carro quando 

era jovem, mas parou. Alguma morte desse tipo: morrer na estrada, algo mais imediato. 

 

P: Tem sido uma característica bem recorrente nessa pandemia, morrer mais de uma pessoa na 

mesma família… 

 

B: É…(pensativo). (Silêncio). Se quiser constar aí, meu tio morreu também. 

 

P: O tio que pediu ajuda ao seu pai? 

 

B: Isso. Mas bem depois, ele morreu mais de um mês depois. É que foi mais uma pessoa na 

família, só para constar aí. Mas também quando meu tio morreu eu me coloquei em situação de 

consolo dos meus primos, que são mais jovens. Esse meu tio casou depois ele tem dois filhos 

que são mais jovens que eu, e eu depois de ter passado o que eu passei eu consegui ajudá-los 

de alguma forma, sabe? 

 

P: E quem te consolou, Bruno? 

 

B: A Lara. E a minha tia avó, que é minha madrinha. São os dois maiores consolos que eu 

tenho. Eu me senti muito amado pelos meus amigos. Eu vi que eles estavam juntos. Eu tenho 

uma turma de 20 amigos da faculdade. Nós somos bem próximos. E eu vi que ele chegaram 

junto. Os meus primos da família do meu, que mora fora. Esse meu pai e o meu tio que é irmão 

gêmeo do meu pai, tem uma irmã bem mais velha que mora no RJ. Esses meus primos, filhos 
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dessa minha tia, vieram. Vieram buscar minha vó porque não tinha mais condição, ele perdeu 

os dois filhos que moravam em Fortaleza. Por pior que seja mudar de local uma pessoa de 93 

anos, não tinha condição. E eles vieram e deram todo o suporte. Foi fantástica a participação 

deles.  

 

P: Essa sua vó foi morar lá, no RJ? 

 

B: Foi, que é a mãe do meu pai. Esposa do meu avô que eu vi morrer. Vi morrer não, que vi 

morrer é uma sensação muito forte. Que eu vivenciei a morte dele quando eu era jovem.  

 

P: Foi possível fazer algum velório? 

 

B: Meu pai e minha mãe eles foram enterrados de caixão fechado. Quer dizer, velório foi de 

caixão fechado, participação reduzida. Foi pouca gente, basicamente nós, esses primos que eu 

falei do RJ, nem minha tia foi, porque ela é idosa. A Lara foi aos dois, a minha irmã, e só. Um 

amigo apareceu na do meu pai. A do meu pai foi bem forte, assim. Porque foi pouca gente. O 

da minha mãe, como foram os dois, apareceram mais gente, vamos dizer assim...quebrando o 

protocolo. Porque acho que mais gente imaginou que a gente poderia estar mal e tudo. E aí 

apareceram alguns primos do meu pai. Mas também não ter tanta gente assim. Não acho que, 

vamos dizer assim...não acho que foi algo tão, se eu esperava ter mais gente. Porque meu pai e 

minha mãe sempre foram bem fechados, então a gente sempre foi muito nós quatro, sabe? A 

gente não...eles não tinham hobbies, não tinham amigos. Pelo fato de não ter ninguém não sei 

se eles ficariam tristes...não foi algo que não ter velório me impactou tanto, sabe?  

 

P: Você acha que se não fosse a pandemia e pudesse ir mais gente, você acha que isso não iria 

acontecer porque seus pais tinham uma rede mais restrita? 

 

B: Sim e não. Porque meu pai jogou futebol. Então meu pai tinha muito amigo que se reunia. 

Meu pai tinha muito amigo, tinha uma turma de amigo que apareceria ali mas, eram amigos que 

eram queridos por ele mas de uma época passada que ele já não...hoje os amigos do meu pai 

eram as pessoas do interior. Eram as pessoas que ele ia para o interior dele e ficava lá, sabe? 

Ele era uma pessoa bem...bem resguardado, o meu pai. 
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P: E os seus amigos? Se eles pudessem ter ido, iria mais gente? 

 

B: Ah, eles iriam todos. Todos que puderam ir, eles até foram no da minha mãe, muitos deles. 

E aí eles meio que se juntaram: ah vamos quebrar o protocolo para ir no da mãe dele porque pai 

e mãe foi bem impactante. Um que mora no Acre estava aqui e no dia do meu pai ele foi. Esse 

é um bem próximo, eu sou padrinho de casamento dele. E ele apareceu lá. Porque eu mandei o 

link: oh, o velório tá pela internet. Ele estava indo na...isso foi na própria 4a, na 5a ou na 6a ele 

falou: ei eu quero te ver. E ele foi, mesmo contra protocolo. E aí por ele ter ido no primeiro, os 

meninos marcaram no 2a, que foi no domingo. 

 

P: E isso é importante, para você? A presença dos teus amigos, eles se achegarem? 

 

B: Foi. Eu me senti muito querido pelos meus amigos. E é uma coisa que eu sinto que é presente 

em um grupo, que a gente é muito unido. E a gente já deu provas disso. O meu pai não foi a 1a 

pessoa perdida em nosso grupo. A mãe de um amigo já tinha morrido. Então a gente deu essa 

prova uma vez, agora duas e agora três. A gente sempre demonstrou muita união, mesmo 

com...aquele negócio, um grupo bem eclético, cada um pensa de um jeito. Por mais que a gente 

discuta, é aquele negócio, que nem eu falei da relação com meu pai, com meus amigos do 

mesmo jeito. Cada um acha uma coisa, pensa de um jeito, todo mundo se respeita, não importa. 

E no grupo tem muito mais cara que acha que a China tá fazendo o vírus...não vou dizer 

terraplanista porque aí acho que é demais, mas...gente que pensa coisas assim que… sabe se lá 

daonde a pessoa está tirando isso, mas mesmo assim a gente continua amigo.  

 

E algo que passa pelo menos por minha parte, eu não sei se alguém pode ter raiva de um ou de 

outra. Mas pelo menos da minha parte eu me senti querido por todos. Isso foi muito importante. 

 

P: Você teve outras perdas na pandemia, além das mortes dos seus pais, que foram perdas 

concretas, mas você teve outras perdas que você acha que poderiam impactar sua saúde mental? 

Tipo, não poder ver os amigos, perda de emprego? 

 

B: Não, não…(pensativo). Eu não consigo identificar. Eu me adaptei bem à pandemia. No 

começo eu tive problema de me adaptar ao trabalho, no trabalho de casa eu acabei ficando um 

pouco sobrecarregado. Mas aí eu consegui me organizar melhor. Eu consegui me organizar 
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melhor, e desde então eu tenho...hoje eu acho que eu sou bem mais produtivo em casa e consigo 

ter uma vida melhor trabalhando de casa do que antes.  

 

Os meus amigos, a gente conversa muito no grupo e nossas reuniões são bem pontuais. Ano 

passado gente fez o nosso Natal. Porque estava numa época que podia reunir tantas pessoas e a 

gente estava na quantidade certa para fazer, então a gente conseguiu. Ir para a casa de um amigo 

nosso que tem uma churrasqueira aberta, então a gente pôde se reunir. Então eu não senti falta 

porque não teve esse problema. Não senti falta mais do que a distância normal que separa hoje 

em dia, porque a gente realmente não se vê com tanta frequência, a gente se fala mas não se vê. 

 

E com a Lara também não. A gente não via no começo, quando estava tudo bem restrito. A Lara 

mora com os avós dela então é grupo de risco. E eu também aqui em casa. Apesar de que eu 

estava tendo cuidado com a minha vó e com a minha madrinha que moram aqui. Essa minha 

avó que mora aqui é a mãe da minha mãe. Eu morava com as duas então a gente tomou muito 

cuidado, então durante 1 mês e meio, eu não vi a Lara, então foi algo bem puxado para a gente. 

Depois a gente começou a se ver no final de semana, a gente viu que não haveria problema a 

gente ir um para a casa um do outro. A gente pedia nosso jantar de fora uma vez por semana, 

estava algo bem controlado. Até porque eu tenho minha rotina, ela tem a rotina dela. a gente se 

via mais nos finais de semana mesmo. Então não foi tão impactante. 

 

P: Você se recorda de algum sonho, que você teve com o seu pai? 

 

B: Depois? 

 

P: Pode ser depois, ou no período que ele estava doente...algum sonho que te marcou… 

 

B: Eu não sou de sonhar muito. Eu tento...mas uma coisa que eu talvez queira fazer constar, é 

que antes, isso foi um negócio que me impactou bastante, nesse momento. Eu já tive algumas 

vezes - e talvez umas dez vezes, por cima - sonho que meu pai e minha mãe morriam juntos. 

Eu sempre tive, desde pequeno. Mas assim, nunca imaginei que fosse numa pandemia. Mas 

acidente de carro, acidente de avião, os dois saírem e nunca mais voltarem. Eu sempre tive 

sonho assim. Não sei o quão maluco isso pode ser, o quão inexplicável, mas..é um negócio que 

eu achei...assim, sempre achei que fosse pesadelo. Ai eu fui vivenciar isso. Sonho maluco 
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assim, não sei se algum dia alguém vai conseguir explicar um negócio desses, mas...se quiser 

deixar registrado...é algo que, meu Deus do céu (rindo), eu só penso “que doideira!”.  Eu não 

consigo racionalizar sobre isso. Eu não tenho qualquer conhecimento de sonho, não sei quê. 

Não, não consigo. E se fosse uma vez, mas não. Foram várias vezes.   

 

P: Foi na infância? 

 

B: Na infância e até agora, até um dia desses! 

 

P: Na vida toda então, em diferentes momentos da vida… 

 

B: Foi. E talvez tenha até me ajudado a aguentar isso porque “estava escrito”, algo do tipo. Não 

sei o que pode significar, não sei como se organizam essas coisas no universo, mas...vai que 

estava escrito mesmo? 

Então de uma certa forma eu um dia soube dessa possibilidade, não, não sei, NÃO SEI letra 

caixa alta, porque... eu não faço a menor ideia de como é que um negócio desse pode acontecer. 

É muito desconhecido para mim. 

 

P: Você disse que não sabe se isso estava escrito, não sabe como funcionam essas leis do 

universo...você acredita em uma espiritualidade, tem alguma religião, alguma crença? E 

principalmente o quê que você acha que esses sonhos podem significar para você? 

 

B: Na época, eu não acreditava em nada, achava que era só um sonho. E (pensativo) também 

não acredito que seja vamos dizer assim, um retrato da realidade - ao menos dessa realidade - 

mas eles terem ido juntos o que eu vi não foi o jeito que eles foram, então seria apenas uma...não 

sei. Mas...voltando à pergunta. Eu acredito (pensativo). E eu me aproximei um tanto de Deus 

enquanto eles foram, enquanto eles estavam, até a missa de 7a dia dos dois, que a gente fez 

junto. Da minha mãe e do meu pai, a gente fez junto. Então até esse momento eu me aproximei 

bastante. Eu não acredito como “ah é assim, eu fui criado como católico, e de uma certa forma 

eu tenho algumas das práticas. E eu acredito em Deus, em algo maior. Porque eu acredito que 

o ser humano, mais do que não existir, ele não tem capacidade de dizer se existe ou não existe.  
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Então eu sou aquele agnóstico teísta. Eu acho muito arrogante do ser humano diante da sua 

limitação dizer que não existe algo só porque ele não pode explicar. Acho isso um tanto quanto 

arrogante. Mas e aí é da mesma forma do campo do “eu não sei.” Se estava escrito se, se esse 

poder maior ele deixa as coisas fluírem naturalmente, só fez criar o mundo. Isso eu não sei. Mas 

se existir, eu estou muito tranquilo porque os meus pais foram pessoas muito boas. Então como 

eu não nego a existência, e se eu acredito, eu acredito que seja algo bom, então quanto a isso eu 

estou tranquilo. Se não tiver...também estou no zero a zero...é outra coisa que eu não posso 

explicar, mais uma que eu não posso explicar. Então quanto a isso eu fico tranquilo. 

 

P: Você falou que esses sonhos, para você, eram pesadelos e você não pensava muito a respeito, 

não tinha um significado. E depois que aconteceu de você ter perdido sua mãe e seu pai, 

seguidos né...tem algum significado diferente para você esses sonhos? 

 

B: É aquele negócio, fica a curiosidade, o espírito científico: meu Deus, o que é isso, o que foi 

que aconteceu, eu queria conseguir explicar, mas eu nunca vou conseguir explicar algo assim. 

Então eu nunca vou conseguir entender, mas alguma coisa tem, é algo bem intangível para mim. 

É algo que sai do que eu verdadeiramente sinto.           

   

P: Na psicologia a gente não explica esse tipo de coisa com uma resposta genérica, que funcione 

para todos, mas é muito no sentido de os significados que o sonhador atribui ao sonho. 

 

B: Então quando eu sonhava com isso eu nunca tive “ah, isso vai acontecer.” Eu realmente 

nunca pensei nisso. E aí depois isso aconteceu, e eu: “caramba! (estupefato)”.  

 

Foi algo assim que eu nem estava preparado para pensar, só: “que coisa maluca, surreal, 

inacreditável”. Eu não consegui refletir sobre isso. Eu só...eu só sabia que eu sonhava isso, eu 

nunca dei bola, vamos dizer assim...e aconteceu. E eu só reajo com estranheza. Até porque eu 

não atribuía valor nem antes, e o valor que eu poderia atribuir foi o que aconteceu mesmo. Eles 

morreram, tipo...eu sonhei meus pais iam morrer juntos e eles morreram. Vamos dizer 

assim...no Direito a gente trabalha muito com isso de interpretação né? O meu espectro 

interpretativo ficou fechado. É: a menina comeu a maçã.  

 



 

253 
 

Fica algo bem fechado ali, para você interpretar, é algo que meus pais iam morrer juntos...e 

principalmente por eu não ter pensado nem em um nem outro. Eu vi acontecer o que eu sonhava, 

não daquele jeito: não de avião, não de carro, porque foi o que falei né, sonhei várias vezes 

diferentes: foi carro só eles dois e eu recebendo a notícia, já foi carro comigo e a minha irmã 

dentro, foi...sabe, eu observador externo, essas coisas que variam em sonho. Mas sempre os 

dois morrendo juntos. Então eu sinto a minha interpretação bem restrita em relação a isso.  

 

P: Bruno, estamos no horário de terminar essa 1a entrevista...com relação ao que eu tinha para 

te perguntar era isso. A gente pode marcar a próxima nesse mesmo horário, na 2a feira? 

 

B: Pode sim, perfeito. Muito obrigado, viu Natália.  

 

Entrevista Bruno – mãe 

 

P: Começou a gravação. Eu queria te fazer hoje mais ou menos as mesmas perguntas que te fiz 

na outra entrevista. E também pedir para você falar mais sobre alguns questões que você falou 

na outra entrevista e acho que a gente poderia aprofundar mais também. 

 

B: Claro.  

 

P: Hoje a entrevista é sobre sua mãe... na entrevista passada você falou sobre alguns pontos 

relacionados a ela, daí lembro até que você comentou :“ah, hoje é sobre o meu pai, então vou 

deixar para falar sobre a minha mãe na semana que vem.” E aí eu queria que você me falasse 

um pouco sobre como era sua relação com ela... 

 

B: A minha mãe...apesar de eu me achar mais parecido com o meu pai - por sermos mais 

fechados - minha mãe era bem mais carinhosa, muito presente, fazia tudo por mim. E eu 

realmente sentia que ela expressava mais amor por mim do que o meu pai. Não que eu sentisse 

diferença entre os dois. Mas a minha mãe amava muito ser mãe, sabe? E isso (pensativo), é o 

que hoje faz mais falta para mim. Apesar de eu ser muito na minha, e às vezes ficar...ela 

perguntar se eu estava precisando de alguma coisa e eu dizer “não mãe, não se preocupe” e ela 

mesmo assim fazer, sabe? A minha mãe expressava o amor dela muito desse jeito. Sempre, 
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sempre, sempre (repetindo). Era muito isso. E a nossa relação era boa, e no final da vida dela a 

gente se aproximou muito. 

 

Porque a pandemia, como deve ser natural em várias famílias, trouxe alguns problemas 

econômicos. Não eram problemas graves, mas a minha mãe ficou precisando, principalmente 

nessa virada de ano, de alguma ajuda financeira. E ela escondia isso do meu pai - eu não sei a 

relação entre eles, como se dava isso - mas a minha mãe tinha um pouco de vergonha desse 

“precisar”. Ela não gostava de pedir, gostava de ser independente. E ela tentava resolver do 

jeito dela e acabou agravando as coisas, em assuntos relacionados com banco, esse tipo de coisa. 

E aí quando eu descobri isso, meio que sem querer, ela normalmente me pedia dinheiro assim 

tipo cem reais, cinquenta reais, normalmente era para fazer compras diárias. Mas uma vez ela 

me pediu um valor mais alto.  Mil, vamos dizer assim. 

 

Aí eu: “mãe, porque a senhora está me pedindo esse valor, agora?” E aí ela deu uma desculpa 

de que queria pagar uma conta, e aí eu disse: “me dê a conta que eu pago.” Eu não queria dar 

mil reais para a minha mãe, queria pagar a conta para ela. E aí eu vi que a conta não era de mil 

reais, era de dois mil, 3 mil reais, algo assim. Não era nada impossível, de dívidas enormes, 

mas eram coisas que...ninguém sabe como ia acabar essa pandemia, no começo do ano, a gente 

estava ali tudo voltando sem previsão de vacina nem nada. Aí eu falei: “mãe, a senhora poderia 

ter pedido para mim.” Nessa hora que eu falei, ela se emocionou, ficou muito feliz e tudo...e se 

sentiu um pouco culpada também por ter escondido, sabia que não precisava esconder da 

gente...mas eu nunca tinha sido um confidente da minha mãe nesse aspecto.  

 

Essa pessoa sempre foi a minha irmã. A minha irmã era a pessoa que fazia isso. E eu nunca 

tinha sido, eu não sabia dos segredos da minha mãe nem do meu pai, assim como eles não 

sabem dos meus. Eu era muito fechado. Então, eu não queria que ninguém soubesse dos meus 

mas também não quero saber dos seus. Era mais meu. Talvez ela quisesse, em algum momento, 

ter feito isso comigo, mas eu não sei se eu fui aberto nesse ponto com ela. Mas agora eu fui. 

Pelo menos nesses últimos momentos. E de uma certa forma eu me aproximei como eu 

nunca...porque assim esses segredos que a pessoa guarda para ela e não divide nem com a 

família, vamos dizer assim - é porque nós éramos bem próximos, nós quatro - mudou meus 

paradigmas de aproximação das pessoas. 
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   Para mim, ser próximo era do jeito que eu era. Mas quando eu vi isso, eu me senti 

próximo da minha mãe como eu nunca fui, porque eu a vi em uma situação de vulnerabilidade, 

vamos dizer assim. Ela estava precisando, ela não queria me pedir, eu descobri e disse: “mãe, 

não precisa, pode conta comigo.” E apesar disso, esse é um ponto excepcional, mas nós sempre 

fomos próximos - a meu ver - mas não confidentes, como ela era da minha irmã. Minha irmã 

falava com ela pelo telefone 1 hora por dia, desde que começou a morar fora - minha irmã 

também foi para São Paulo estudar. Falava com a minha irmã 1h, 2 horas por dia, e sempre foi 

nesse aspecto bem mais próxima. Apesar de eu estar aqui todo dia e conviver com a minha mãe 

todo dia. Mas não brigávamos, não tínhamos problemas. Nós quatro éramos bem… 

 

P: Bruno, porque você acha que a sua mãe pediu essa ajuda para você e não para a sua irmã, já 

que elas eram confidentes? 

 

B: É porque a minha irmã, ela é médica, mas ela está em processo de formação. Então o dinheiro 

que ela consegue por fora - não é oficial por que ela está como residente e ela recebe uma bolsa, 

que é pouca coisa, não é um salário para se manter. E o que ela tira por fora é para complementar 

o custo de vida alto que ela tem em SP. Hoje ela mora em Curitiba, mas na época era SP. Então 

a minha mãe, ela não queria pedir para a minha irmã porque ela sabia que ela faria, mas seria 

um sacrifício para ela.  

Para mim não seria um sacrifício. Eu tenho um emprego bom, bom assim, bem acima da média. 

E a minha mãe sabia - a minha mãe até brincava: “esse menino ganha dinheiro desde que 

começou a faculdade”. Porque os estágios de Direito são remunerados. Então no 3a semestre 

eu já ganhava bolsa que se aproximava de mil reais. Já a minha irmã passou a faculdade toda 

sem ganhar um centavo. Então eu tinha dinheiro guardado. Todo esse ponto minha mãe sabia.  

E outra: apesar de não sermos confidentes, a minha mãe sempre soube que podia contar comigo 

e da mesma forma eu com ela. Não é algo que... nós não éramos distantes só por isso. A gente 

não era tão próximo como a minha irmã era. 

 

P: Entendi. E como foi para você ver a sua mãe nessa situação de vulnerabilidade, como você 

colocou? 

 

 B: Em um primeiro momento, eu fiquei nervoso, porque eu não imaginava. E também por ela 

não ter dito antes. Mas eu também não me coloquei culpa por isso. Porque eu acho que era uma 
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questão dela: ela ter vergonha de pedir. Era mais do que não ter abertura comigo. E eu acho que 

se ela fosse falar isso com o meu pai, comigo ou com a minha irmã, qualquer um dos três, isso 

seria resolvido de uma maneira mais tranquila. Problema é que ela não quis, ela quis tentar 

resolver, e foi virando uma bola de neve em determinados aspectos. Claro, em proporções 

pequenas. Como estava diante de uma incerteza de pandemia, isso poderia virar algo maior.  

Então a preocupação veio muito da incerteza do futuro, do que estava ali posto mesmo, do 

problema específico. Mas eu acho que foi uma questão particular dela. A minha opinião é essa 

(pensativo). Eu não consigo recordar esse ponto...mas eu senti um pouco de nervosismo e eu 

senti também...mas assim, fiquei tranquilo porque era solucionável. Eu fiquei nervoso por a 

minha mãe estar precisando. No plano dela não era necessidade, mas por ela ter...vamos 

dizer…(pensativo) me faltaram as palavras agora. Foi essa mistura: eu fiquei nervoso por ela 

ter deixado um problema que na minha visão era desnecessário deixar correr, mas fiquei 

tranquilo porque era algo solucionável.  

Não foi um transtorno dizer isso. Eu fiquei triste por ela ter se colocado ela mesma em uma 

situação como essa. Até porque eu falei: “mas mãe, isso aqui…” (indignado). Eu fiquei feliz 

por poder ajudar no final, com questão separadas. Primeiro eu fiquei nervoso, quando eu vi fui 

pego pelo susto. “Porque você não contou?” Depois fiquei feliz por ter visto que era algo 

solucionável e por último fiquei feliz por ter feito. Falando nesses três momentos fica mais claro 

de dividir o que eu senti nesses três momentos. 

 

Outra coisa que eu conversei muito com a minha irmã, agora nos últimos dias, na época de 

hospital principalmente. A gente já vinha conversando, que o meu pai estava com algumas 

dificuldades. Meu pai sempre foi muito autônomo, sempre teve autonomia e independência. E 

ali recentemente ele sofreu um acidente, quando ele estava ajeitando um dos apartamentos que 

ele aluga, um bem antigo, que precisava de muita reforma. E ele tirou um final de semana de 

manhã, não chamou pedreiro nem nada, e ele mesmo foi inventar alguma coisa com uma escada 

velha que tinha lá. Aí o cavalete abriu e ele machucou a mão. Aí a minha irmã é médica 

ortopedista e falou: “vá para esse médico.” A gente já estava começando a ver essa transição.  

 

Não era ainda uma questão porque meus pais eram novos -meu pai morreu com 56 e minha mãe 

com 55 anos. Então a gente vê essa transição começar agora. A gente comentava: “é, eles já 

estão dando sinais de que estão cansando.” Meu pai principalmente, porque meu pai era o dia 

todo fazendo um monte de coisa. E a gente comentava “ele está cansando, ele não é mais o 
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mesmo, em algum momento ele vai precisar mais da gente.” E a gente agora no final resolveu 

tudo. A gente fez muita coisa eu e a minha irmã, muita coisa mesmo. E da mesma forma que a 

gente estava preparado para fazer na volta. Isso era uma coisa que...a gente era muito confiante 

na recuperação deles. E a gente pensou: “não tem problema, a gente consegue tocar 

tranquilo.”  Isso já foi 6 meses depois da minha irmã, minha irmã já tinha se formado, já está 

trabalhando, já está numa situação financeira muito diferente de quando eu descobri a questão 

da minha mãe, então... para nós era algo muito tranquilo.  

 

Tocar no momento que eles estivessem sem aptidão para resolver esse tipo de coisa. Nesse 

aspecto nos sentimos confortável. Não foi uma coisa que nos aterrorizou. De fato, não foi. 

Porque às vezes a gente pensou...caiu a ficha de que a gente não era mais criança, talvez. Não 

que a gente já não pensasse assim, mas a questão emergencial faz você ver com mais clareza. 

Tanto que em determinado momento eu pensei em...isso já tinha vindo na minha mente.  

A minha irmã hoje mora com o companheiro dela e eu pensei em me mudar com a Lara. Pelo 

menos da minha parte, eu não cheguei a falar isso para a Lara...mas no começo da pandemia os 

meus pais começaram a ficar mais em casa e eu também, pois não ia para o trabalho. E eu 

comecei a ver isso em um aspecto mais pessoal, eu queria um pouco mais de privacidade. Eu 

analisei todas as hipóteses. Como seria a Lara, como seria eu saindo, como seria eu indo sozinho 

se a Lara não quisesse e eu tenho que respeitar isso também. Porque ela estuda para concurso e 

ela tem muito isso de “eu não quero sair de casa para ficar dependendo, eu não quero ser um…”  

Ela se coloca às vezes como um estorvo, mas por mim não haveria problema nenhum, mas eu 

coloquei isso. Eu só não fiz a proposta porque no final do ano passado ela ficou muito perto de 

ser aprovada em um concurso e podia ser chamada logo para qualquer lugar do Brasil, aí pensei 

“ah, vou me mudar agora para depois poder mudar, talvez depois de 6 meses para qualquer 

lugar do Brasil?”  

Então tudo foi algo pensado, e como eu já tinha isso na cabeça, eu já não vivia mais como o 

filho dos meus pais e minha irmã muito menos, porque ela morava fora há mais de cinco anos. 

Mas essa transição de cuidar a gente viu. A gente estava vendo. Não chegou a se concretizar 

porque eles foram bem novos. Mas a gente via alguns sinais de que eles estavam mudando. A 

idade estava começando a fazer efeito sobre eles.  

 

 P: E isso fez com que você e a sua irmã se unissem para conversar a respeito, sobre como seria 

dali para a frente? Até quando eles pegaram COVID também, que vocês tinham esperança de 
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que eles saíssem do hospital, e aí vocês de certa forma conversaram sobre como seria depois, 

né? 

 

B: Sim, com certeza. E a gente estava muito confiante e não foi um medo que a gente teve. A 

gente estava confiante de que tudo ia dar certo. Eles saindo e que não ia ter problema de nada, 

não ia faltar nada, a gente ia conseguir ótimos profissionais e a gente ia conseguir todo o suporte. 

Não foi algo que a gente ficou nervoso com medo disso não.  

 

A gente ficou, quanto a isso, tranquilo. Nosso medo era não precisar desse esforço posterior, 

como a gente não precisou. Esse era nosso medo. Quanto a isso a gente tinha se preparado, pois 

comentamos sobre isso várias vezes. Era uma situação muito difícil, perder os dois foi muito 

difícil, mas ter os dois no hospital, ao mesmo tempo, a simultaneidade dos dois foi algo mais 

impactante. Porque deixou a gente realmente nervoso. Porque quando acontecia alguma coisa 

com a minha mãe, tinha o meu pai, quando acontecia algo como meu pai, tinha a minha mãe. 

 

E agora tínhamos nós dois só. Era com os dois acontecendo. Isso no começo foi mais 

impactante. Só no começo mesmo. Depois a gente conseguiu contornar tudo, o que a gente 

precisou, de uma maneira ideal. A gente não poderia ter feito diferente. O que aconteceu, 

aconteceu, mas a gente não poderia ter feito nada diferente. 

 

E isso, o pessoal fala: formou a gente de alguma forma. Isso fez parte do que a gente é hoje. É 

uma experiência muita significativa na nossa vida. E principalmente eu ver que aconteceu com 

o meu pai tinha minha mãe, aconteceu com a minha mãe tinha o meu pai, aconteceu com o meu 

tio tinha a minha irmã. E eu vi que eu estava ali para ela. A gente ficou muito, muito unido, 

apesar de a gente não ser tão próximos, muito engraçado isso. Eu e a minha irmã era mais ou 

menos como eu e a minha mãe. Aliás, era talvez mais como eu e o meu pai. Acho que é mais 

sobre a minha relação com os outros, mais de mim do que dela. Mas eu me sentia um tanto 

distante da minha irmã. Mas eu nunca me sentia só. Eu sempre me sentia unido a ela. É uma 

questão é...eu não sei explicar bem, a gente não era próximo de conversar, mas a gente sempre 

foi muito unido. Sempre fomos muito unidos. 

 

E isso foi, o que aconteceu foi uma prova que foi incrível. A minha conversa com a minha irmã 

nesse momento foi impressionante.  
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P: Como é esse unido, que você diz? Antes da morte do seus pais, a morte deles foi um momento 

em que essa conexão ficou mais forte, pelo momento crítico, talvez o momento mais difícil da 

vida de vocês, e antes, como você via essa união, que não era próxima talvez num sentido 

sentimental, de se abrir mais - como você diz… 

 

 B: Não era, nem um pouco. A minha irmã, até uma vez reclamou isso comigo. Ela disse que 

não conhecia meus amigos, não conhecia nada do que eu gostava, ela tinha dificuldade de 

escolher um presente para mim...e isso é muito de mim, é até uma coisa que a Lara mesmo 

comentava. No começo, ela sempre foi muito ligada a psicologia, tem psicólogo na família, 

sempre fez terapia. E ela recomendava para mim. Porque eu realmente era bem fechado. E aí o 

relacionamento vai acontecendo e ela falava: ”nunca ninguém reclamou?” Ai eu dizia: todo 

mundo reclama aqui em casa. Eu sou bem assim. Mas sempre que um precisou do outro, a gente 

teve a melhor resposta, eu e a minha irmã. A gente sempre esteve um do lado do outro. E isso 

foi mais forte agora.  

 

Em outro aspecto, principalmente, eu acho que a palavra, pelo menos para mim, que ficou forte 

é: “confiança”. Como eu confio na minha irmã e como ela confia em mim. A ponto de a gente 

não questionar decisões cruciais sobre tomadas de decisões cruciais. Se está na alçada dela eu 

confio nela cegamente. E mesmo depois, se eu pudesse questionar...eu não questiono nada da 

atuação dela. O que ela fez, se ela tomou alguma...porque eu poderia ter algum sentimento de 

culpa: “ah, a minha irmã é ruim”. Eu não tenho nada disso. E foi algo assim que eu tentei 

racionalizar tudo. Eu tentei encontrar explicações, vamos dizer assim. Eu sou muito assim. Tu 

que faz mestrado deve entender, a gente desperta um pouco de questionar, de querer reafirmar 

hipóteses que acabam surgindo sejam elas boas ou ruins. Mas você precisa passar um crivo para 

você ver o que está achando. Eu pelo menos racionalizo muito assim. 

 

E eu, quer queira quer não, pelo meu jeito de pensar, passei a minha irmã nesse crivo também. 

Não era algo que... não era questão de desconfiança prévia, era questão de método. Eu me 

condicionei a pensar assim. No meu trabalho - eu trabalho no tribunal - eu tenho que ver se um 

advogado está certo ou errado, e eu acabo fazendo isso com as pessoas na minha vida, eu acabo 

racionalizando muito as coisas.  
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P: Você leva isso para todas as tuas relações? 

 

B: Sim, e até uma coisa que eu falo na minha análise. Tem um Bruno que sente, que é reprimido, 

que não fala com a irmã, não fala para a mãe, não fala nem com a namorada.      

Porque o Bruno mesmo racionaliza antes e depois ele tira a conclusão do que ele tem. Que esse 

é o Bruno que não é aquele do inconsciente, sei lá. O Bruno que existe - os dois existem, talvez 

(corrige), o que mostra, o que se expressa é esse racional. Então eu passei a minha irmã no crivo 

e mesmo assim eu não consigo concluir que a minha irmã: “ah, se ela tivesse feito isso, se ela 

tivesse feito aquilo”, nada, nada, nada (repetindo). Eu tenho muita confiança nela.  

 

P: Todas as decisões que ela tomou com relação a esses cuidados médicos, você não questiona 

nada? 

 

B: Nada. Todos os médicos, muito bem referendados, muito competentes. A explicação do que 

aconteceu foi o que ela disse. A minha mãe tinha uma saúde um pouco mais complicada, ela 

estava em um quadro que se explica ali. Mas o meu pai ela mostrou: isso aqui é a exceção da 

exceção. E eu vi que era mesmo. O meu pai foi a exceção da exceção. A minha mãe era um 

caso que era mais grave. E ela me explicou isso: o cara fez isso, fez isso.  

Ela acompanhou tudo. E ela foi transparente comigo. eu consigo ter todos os elementos para 

ver o que foi feito, o que os caras fizeram, e tudo foi feito. Ela foi muito transparente comigo. 

E se essa união, ela era pautada em confiança antes. Ela foi transparente o suficiente para que 

eu confiasse muito nela. Então reafirmou coisas que eu já tinha e reforçou o sentimento que eu 

tinha. Agora até no aspecto profissional dela. Porque eu confiava nela no aspecto pessoal, ético.  

 

Tanto que na hora de a gente fazer esse tipo de escolha - não a questão profissional dela - mas 

questões morais: herança, advogado, o quê que a gente faz com isso...a gente não discordou em 

nada, nessa questão dos valores, digamos. O que estava relativo aos valores a gente pensa igual.  

Porque a gente foi criado igual. E outra coisa que a gente comenta é que a gente tomou as 

mesmas decisões que nossos pais fariam, e isso dá muita tranquilidade: como se a gente tivesse 

fazendo a coisa certa, essas decisões tomadas por valores. 

 

P: Uma dúvida, Bruno: os teus pais foram tratados com médicos plantonistas do hospital ou 

vocês contrataram particular? 
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B: Não, ela (irmã) escolheu particular. 

 

P: Certo...aí foi um médico que tratou deles dois ou um para cada? 

 

B: Um para os dois. A gente conseguiu colocar os dois no mesmo quarto, e aí ele fazia o 

acompanhamento direto com a minha irmã. Eu conheci o médico, me passou muita confiança 

também. Ele por acaso é filho de um professor meu, esse professor até já morreu. Mas eu vi 

muito o jeito dele falar, a mesma linha de pensamento do professor que eu respeitava muito. E 

quando você vê o discurso da pessoa você vê muito isso de ele...eu acredito, eu confiei nessa 

escolha. posteriormente a gente falou com um tio nosso que é médico também - que a gente 

confia muito nele - ele falou que é um dos melhores profissionais que tem aqui também, então 

foi uma escolha ótima.   

E também uma questão humana. Eu vi na hora que ele sentiu o baque junto com a gente. A 

gente viu também que não só ele era bom tecnicamente mas que ele - como se diz - vestiu a 

camisa. Ele quis muito que desse certo. 

 

Mas...ninguém é Deus, né. Então foi algo que, nesse aspecto foi...tranquilo também. 

 

P: O que você pensa sobre a morte, no que você acredita? 

 

B: O que eu acredito sobre a morte? Talvez seja uma das maiores dúvidas. Porque eu ainda nem 

cheguei no que eu penso sobre...de uma certa forma, eu vou falar o que eu penso sobre Deus 

antes, porque eu acho que é a mesma coisa que eu penso sobre a morte. Existem coisas que 

estão na esfera do inexplicável para o ser humano. Eu acho que dizer que Deus existe ou não é 

uma delas. A gente não tem como...no Direito a gente diz que a gente não tem como fazer prova 

disso. A gente não tem como provar. Então acaba sendo uma questão muito, além da nossa 

compreensão. Então da mesma forma que você não pode dizer que existe você não pode dizer 

que não existe. E eu acredito, que nesse âmbito de coisas desconhecidas, se o universo, que a 

gente consegue conhecer, a gente só conhece 1%, que dirá o que a gente não pode conhecer. 

Por que o ser humano é limitado, né? 

 É cognitivamente limitado, ele não consegue conhecer de tudo. Então a morte estaria nesse 

grupo de coisas junto com Deus, talvez. Eu acredito - aí já é uma questão de fé - eu não consigo 
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provar né. Mas eu acredito que existem muitas dessas coisas que a gente não 

consegue…(pensativo) explicar. E no final das contas, se Deus... eu me classifico como um 

agnóstico teísta, de que eu não consigo provar, mas eu acredito que exista algo mas não é algo 

que me preocupa em dizer como é esse algo. Até porque eu acho que é algo...vamos dizer assim. 

É algo que seja um mundo mais tranquilo do aqui, que a gente seja mais desprendido de coisas 

materiais e tudo. Algo tranquilo, uma eternidade. Você fica em paz, eu acredito que quem morre 

fica em paz. 

 

 Eu não sofro pensando nos meus pais quanto a isso. E quanto a Terra eu acredito que seja 

passagem. Eu acredito que eles viveram bem. Não é algo que...eu não sofro muito por pensar 

neles mortos. Um termo assim até forte. Mas eu sofro por não ter eles. E também por eles...certo, 

de certa forma eu sofro. Se eu penso neles, quando eu penso que eles queriam ter netos, eu sofro 

por eles. Mas eu sofro com a cabeça daqui. De “ah, eu estou na Terra e isso é uma passagem, é 

um sentimento terreno, mundano.” Pensando assim eu não sofro tanto...mas eu me pego 

sofrendo pensando nisso. Eu não sofro prolongadamente por isso pensando: “ah, a minha mãe 

não vai ter netos, não vai ver a minha irmã abrindo a clínica dela, minha mãe não vai ver esse 

tipo de coisa, casando, me ver casando”. Minha mãe sempre sonhou com netos, isso eu tenho 

certeza. Ela guarda brinquedos - que eu até comentei com a minha irmã - os brinquedos não são 

nossos, são dela! Que ela guarda para os netos dela. 

 

P: Mas eram de vocês esses brinquedos? 

 

B: Era. Mas ela guardou, ela não deixa doar para outras crianças, a gente queria dar. Mas não, 

ela quer guardar para os netos dela. Então quando eu me pego pensando nisso eu sofro. Mas...eu 

não sei o quanto isso é sofrer por mim ou por ela. Ou porque era o que ela queria...eu não sei 

se ela está melhor ou pior. Me traz uma incerteza sobre esse meu sofrimento. Porque se ela 

estiver melhor, se ela já conheceu o neto dela em outro plano e ele está vindo para cá depois, 

isso seria tranquilo. Eu não me culpo, eu não fico pensando tanto nisso. Se eu tivesse uma 

certeza de “ah, morreu e pronto”. Aí eu ficaria “nossa, ela não viu nada, tinha uma vida toda 

pela frente.” Não é algo me toca sempre. Apesar de claro, eu pensar isso. No futuro sem eles. 

É um pouco doloroso. Quando eu penso: eu na Igreja, entrando na Igreja sem a minha mãe.  

 



 

263 
 

A minha irmã entrando na Igreja sem o meu pai, Isso dói em mim. Mas diante de uma incerteza 

que eu tenho. Eu não posso explicar realmente depois o que está acontecendo, mas eu vou sentir 

falta. Eu vou sentir falta.   

 

P: O que dói, me parece pelo o que você fala é imaginar essa vida futura na qual eles não vão 

estar com vocês, né? Todos esses momentos pelos quais vocês ainda vão passar, casamento, 

filhos. E eles não vão estar vendo, não vão estar presentes. 

É o que você fala né, que você não sabe... 

 

B: Eu acredito, no final, eu não acredito por elementos fáticos e empíricos, mas...acredito por 

fé que eles estão vendo. Eu sinto a presença deles, eu me sinto tão amado quanto. Eu sinto a 

presença física e nesse ponto, eu sinto falta. Mas eu não sinto que eles não estão aqui. Eu não 

sinto isso. Eu não sinto o vazio na minha vida. 

Eu não sinto uma falta deles (silêncio)...eu sinto falta da presença física deles, mas eu sinto eles 

presentes de alguma forma na minha vida. Acho que eles foram tão presentes na minha vida 

que eu acho que eles vão estar sempre comigo. Acho que isso acaba compensando. 

 É até uma coisa que eu comentei com um amigo meu, na época que eu mais sofria, que foi 

antes de eles morrerem. Essa história do futuro com eles e o futuro sem eles. Você quando se 

preocupa - pelo menos eu me preocupei com eles lá na UTI - eu pensei tudo isso naquela época. 

Ou seja, antes de eles morrerem, quando eles estavam na UTI. Eu pensei nesse futuro sem a 

presença deles. 

E o amigo falou que o jeito de confortar era: eu pensar no futuro com eles. Pensar que eles iam 

ver esses netos, e eu ver o futuro com eles seria o pensamento correto para esse momento. E de 

fato, nessa hora, foram os melhores pensamentos. E eu tinha confiança de que ia passar por isso 

e eu estava vendo lá na frente eles no meu casamento, eles no casamento da Cibele, eles em 

todo o futuro. Agora é o contrário. Eu não os ver, mesmo eu pensar nisso, dói. São esses 

pensamentos que atacam um pouco, sabe? Acho que é o que eu sinto mais dor. 

 

P: Você falou que na tua família todo mundo reclamava de que você era muito fechado. E como 

é isso para você, teus pais reclamarem do teu jeito? 

 

b: Não, não. Eles não reclamavam acintosamente. Não era uma reclamação de mim por 

condutas que “ah, você deveria ser assim”. Mas eram só comentários de “ah, esse menino é 
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muito chato.” Foi uma coisa que eu naturalizei. Aí eu não, é até uma coisa que eu falo muito na 

análise: eu não sei o quanto isso pode ter impactado em mim, para eu, ouvindo que sou assim, 

ter virado assim. Ou não querendo ser assim fiquei assim porque disseram que sou assim. Algo 

do tipo. 

 

P: Não sabe o que aconteceu primeiro, de terem dito tanto e isso contribuiu para você ficar mais 

assim. 

 

B: É, o ovo ou a galinha. Mas não é algo que me incomoda. Eu sendo assim eu era tranquilo 

com quem eu sou. Eu nunca tive questões de auto-estima. Eu sempre tive amigos...é até curioso 

porque eu em casa sou o mais reservado, mas dos quatro eu sou o que tem mais ciclo de 

conhecidos. Não sei se é questão de impressão. É que assim, o meu ciclo de intimidade, aquelas 

coisas que eu guardo só para mim, e não amplio para o meu ciclo de privacidade, que é o que 

eu tiro para a minha irmã, para minha namorada, para a minha mãe e para o meu pai, é maior 

do que o deles.  

 

Só que o meu ciclo de privacidade, que é onde eles estão, acaba ficando comprometido porque 

o meu ciclo social é relativo também. Eu saio com meus amigos, e tudo, coisa que eles não 

fazem. A vida social deles é em casa. Então eles estão jantando, eu…”não, eu vou jantar já já 

porque um amigo meu me chamou para sair.” Só que eu também não trago esses meus amigos 

para casa. Porque, às vezes tem um negócio...meus amigos me chamar, às vezes para um 

aniversário, assim eu guardo o aniversário dos outros, porque o meu eu odeio. Exatamente 

porque eu não quero os outros me dando parabéns, não sei quê. Mas quando é o aniversário lá 

da pessoa, eu vou, dou os parabéns, tento ficar presente.  

 

Mas não é algo que eu faço para mim. Porque para mim, eu prefiro ficar resguardado. Então 

como ficava nesse estilo de vida diferente, a vida deles ser mais para dentro de casa do que para 

fora. Pelo menos na parte do lazer, vamos dizer assim, porque eles passam o dia trabalhando. 

E eu também trabalhava mas tinha um lazer fora de casa.  

 

Quando eu estava em casa eu queria o meu momento. Mas assim, eu falo da minha vida social 

como se eu fosse “saideiro” (gesticulando), nada! É uma vez na vida. E quando eu estou em 

casa eu ficava calado, mexendo nas minhas coisas, vendo TV, esportes, filme. Aqui em casa eu 
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sou o que mais vê série, apesar de eu ver pouco comparado com meus amigos, pessoal da 

netflix, séries, e filmes. Mas aqui em casa disparadamente eu sou dos que mais assiste. Então 

eu ficava na minha.  

  

P: Bruno, e sobre aquilo que você falou na entrevista passada, que voice disse que na sua análise 

você começou a perceber que estava com uma espécie de defesa, que nos momentos que você 

tinha com seus pais - que era na hora do jantar mais ou menos - você inventava algum 

compromisso para não ter que estar com eles...   

 

B: (interrompe) Eu ia na minha madrinha, que mora aqui  no meu prédio, ia lá jantar com ela; 

eu dormia no começo, eu estava cansado. Às vezes era só cansado mesmo. Mas eu dormia 19h. 

Mas eu tive esse bloqueio, no começo. Mas hoje...até conversando… 

 

P: Isso foi depois da morte deles ou antes? 

 

B: Foi depois. 

 

P: Antes da morte deles você fazia essas refeições com eles, à noite? 

 

B: Sim, sim. Era bem comum. Era a hora que eu interagia com eles, 19h. Principalmente de 

noite. Almoço menos, porque como já faz uns 3 anos que eu trabalho no centro, era muito ruim 

eu voltar para minha casa então eu almoçava lá. Ou pedia quentinha para entregar no trabalho. 

Mas o jantar era muito frequente. Eu jantava e ainda ficava um pouco com eles depois no quarto 

deles. Eu via um pouco de televisão com meu pai. jornal, aquele jornal que passa 18h, o local, 

eu via com o meu pai. Era bem comum, a gente falava algumas coisas depois e eu voltava para 

o meu quarto, coisa de 1h, 2h. Mas eu interagia com eles apesar de eu falar que não, mas, tinha 

alguma interação. É só que não era tanto quanto a minha mãe principalmente, pensava ser o 

ideal. E para o meu pai estava bom. 

 

P: Ela queria que fosse mais? 
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B: Sim, principalmente depois que a minha irmã se mudou. Ela conversava muito com a minha 

irmã, ela queria talvez que eu fizesse o mesmo. Mas aí ela trocou pelo telefone depois, ela fica 

no telefone por muito tempo. 

 

P: Como era para você ela querer que você estivesse mais próximo, talvez fazendo o papel da 

sua irmã?  

 

B: Para mim era tranquilo porque eu não me colocava esse papel. E eu ficava exigindo para ela, 

vamos dizer assim: “tá bom, quer conversar? Vamos conversar do que?” (sorrindo) Ela não 

falava nada porque era aquela conversa vamos dizer assim...um milhão de coisas. Ela só queria 

se entreter ali. Só que quando eu perguntava “quer conversar do quê?” Ela não tinha nada para 

conversar especificamente e ficava encabulada. E também ela respeitava o fato de eu ter coisas 

para fazer. Eu estudava de noite, ainda estudo para concurso. Então ela também se via querendo 

mas me respeitava por isso. Então ficava, é...ela me respeitava mais do que eu a ela. Porque eu 

tentava, mas tentava um pouco afastar pelo meu jeito de ficar... na minha. No momento que eu 

achava que deveria ser conversado, enquanto dava um tempo. E assim às vezes a gente até 

conversava, quando tinha oportunidade. Mas não era tanto. Da minha parte eu era mais 

reservado. Algumas vezes a gente tirava uma noite e ficava nós dois juntos quando a minha 

irmã vinha, a gente escutava música, era bom. Minha mãe gostava de montar quebra cabeça, e 

a gente ficava, e eu montava.  

 

Ela achava graça das coisas. Porque ela me achava engraçado. Eu me acho chato. mas as pessoas 

às vezes me acham engraçado. Não sei porque. Mas acho que era coisa da minha mãe também, 

de carência da minha irmã, não sei, não sei. 

 

P: Você via ela como uma pessoa carente? 

 

B: Quando a minha irmã se mudou sim. Ela sentiu um pouco de...e eu via muito isso pelo 

telefone, ela conversava muito no telefone, ela querer conversa. Eu achava que ela precisava de 

alguma...ela estava carente de alguma coisa, talvez não tenha dado tempo para isso, essa 

transição dela indo para...ficando mais velha. Minha mãe sempre foi bem independente 

também. Sempre foi muito desenrolada. Mas de uns anos para cá ela começou a ter esse tipo de 

comportamento, de falar mais. Ela sempre falou muito, conversou muito. Mas de ir atrás de 
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atenção não era algo muito comum dela não. Ela sempre foi muito também de “quem quiser 

que goste de mim.” E quando ela gostava, ela ia. Mas recentemente, eu vi ela um pouco de, 

procurando...carente no sentido de atenção. Talvez ociosa. Carente e ociosa. De ficar em casa 

e não estar fazendo nada, e tu também está aqui, também não está fazendo nada entre aspas, 

então vamos conversar. 

 

P: Você falou que não respeitava ela tanto quanto ela respeitava você? Me fala mais sobre isso? 

 

B: Na questão de...do que cada um estava precisando naquela hora. Quando ela chamava para 

conversar, agora eu já interpreto que ela precisava daquela conversa. Isso foi mais para o final, 

são conclusões que eu chegue depois. Na hora eu só achava que ela queria conversar. Ai eu 

falava: mãe, eu estou ocupado, eu não posso ficar conversando. Às vezes era verdade, às veze 

não. Às vezes eu só não queria conversar. Mas eu usava essa desculpa para não magoá-la, para 

não dizer: “eu não quero conversar com você.” Então, a minha necessidade ela respeitava. E a 

necessidade dela eu só fui entender um pouco depois, eu fiquei...eu tinha um posicionamento 

mais (não entendi a palavra) em relação a isso, a questão do respeito é mais nesse sentido. De 

que se a gente estava ali com duas necessidades que deveriam ser conciliadas, ela dava mais 

respeito a minha necessidade do que eu à dela. Foi mais nesse sentido que eu falei. 

 

P: Entendi. Parece que ela abria mais mão da necessidade dela - do que ela queria - por você, 

do que o contrário.  

 

B: Sim, isso. Assim como ela fez em vários momentos da vida dela. De mãe, ela trocar várias 

coisas por nós. Por mim, pela a minha irmã. Ela foi uma mãe muito, ela foi uma grande mãe. 

Ela fez tudo para a gente. Tudo. Eu não posso dizer uma coisa “ah, uma coisa que sua mãe não 

fez…” não tem. A minha mãe, questão de rigor, questão de amor, eu não sei como uma pessoa 

conseguia brigar tanto e amar tanto. Eu posso dizer que assim...que nunca foi de bater, mas 

brigar, chamar atenção, ela queria que a gente fosse (gesticulando)...e eu senti isso uma criação 

muito boa. Eu me senti muito bem criado. A última prova. Aí falando de novo do futuro sem 

eles né...a última prova seria como eu ia lidar com essa parte de cuidar deles. Isso é uma dúvida 

que eu vou ter para o final da minha vida.  
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Porque pelo menos na pandemia - isso também é uma questão muito atípica né - eu já pensar 

em me mudar de casa era uma coisa que me trazia um pouco de estresse. Não pensar, na verdade 

essa seria a solução do estresse que eu estava vivendo na pandemia. Os meus pais estão aqui, 

eles estão me demandando muito, não é uma...está difícil eu conseguir cumprir o que eu tenho 

na minha cabeça traçado para a minha vida. Então eu vou ter que dar um jeito. Tentar dar 

efetividade a umas coisas que eu preciso fazer e que antes eu não precisava. Que também foi a 

parte daquela transição que a gente conversou, de cuidar dos meus pais. Sem a minha irmã aqui 

também ficava um pouco mais difícil para mim, mas ainda não era do ponto do insuportável, 

pelo contrário. Só que estava começando, fazendo uma projeção, em algum momento ia ficar 

bem difícil se a minha irmã não morasse aqui e eu morando aqui.  

 

Era mais ou menos como eu via o meu pai com a minha vó. A minha vó tem 93 anos. E ela 

tinha muita dificuldade, ele ia lá todo dia, fazia de tudo, mas eu via que ele fazia com muito 

esforço. Por uma questão moral mesmo. Meu pai fazia: “eu não posso deixar minha mãe e 

tudo”, mas tinha dia que eu via que ele não queria. Visivelmente eu via que ele não queria, 

porque ele estava cansado também. Estava cansado de passar o dia trabalhando e hoje ter que 

fazer o supermercado para a mãe dele, por exemplo. Ele estava muito cansado, mas ele ia. Eu 

me via numa projeção naquele momento. Não era algo que “ah, eu vou fazer com muita dor. 

Porque são meus pais. Mas eu via que eu tinha que programar para tentar fazer isso ser menos 

dolorido para mim porque eu estava vendo que era para o meu pai. Em algum momento eu ia 

ficar daquele jeito, pelo menos eu imaginava. Por mais que meu ainda não tivesse 93 anos. 

Porque 93 anos é puxado. Minha vó é bem mais limitada por questões físicas.  

E aí eu me via em alguns momentos pensando nisso durante a pandemia. Porque eles não são 

mais os mesmos, era o que eu conversava com a minha irmã. Minha irmã estava vendo que eles 

estavam procurando alguns remédios que ela pergunta assim: eles já estão precisando disso? 

Eles já estão tomando isso? Ela me alertou para alguma coisa que poderia acontecer...e a gente 

estava começando essa transição. Eu tinha isso nos últimos dois anos, sabe? Foi algo bem 

recente. Eu e minha irmã estávamos vendo nossa vida mudar, a nossa relação com nossos pais 

estava nessa transição. E ficou por aí. A gente só teve um momento de cuidar deles, no final 

das contas. Foi esse ano agora.  

 

E aí eu vendo meu pai com minha vó (emocionado), eu queria ter sofrido que nem ele sofria, 

sabe? Hoje eu estou aqui pedindo “pelo amor de Deus para eu fazer o supermercado para eles, 
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sabe?” (silêncio, chorando). Isso foi duro, sabe? Porque não que ele reclamasse, não era que ele 

reclamava. Ele nunca deixou de fazer. Mas não precisa reclamar, tá na cara dele, ele está 

cansado. Ele falava disso como uma obrigação, sabe? Eles estavam comigo a vida toda, meus 

pais fizeram tudo que eu precisei. E é para ser assim, e é para ser assim (repetindo). 

               

P: Entendo...e como era sua mãe com a sua avó materna? 

 

B: A minha mãe também com a minha vó. A minha mãe agora expressamente reclamava, ela é 

um pouco mais pavio curto que o meu pai (sorrindo). “Eu não quero mais saber da tua vó hoje 

não, eu não quero saber da tua vó hoje não porque ela está dando muito trabalho.” Mas minha 

vó da minha mãe é menos, menos... menos dependente vamos dizer assim. Ele tem 80, tem uma 

empregada doméstica, diarista, né. Então a presença da minha mãe era bem mais lúdica.  

A minha mãe conversava com a minha vó, elas eram muito próximas em relação mãe e filha. 

Ela não tinha que fazer as coisas par a minha vó se ela não precisasse. Algumas ela fazia porque 

ela queria: levar no médico, coisas bem pessoais. Não era algo que...aí era uma questão mais 

pessoal. Porque a minha vó tinha coisa de atraso...que nem minha irmã era com ela, que nem 

eu sou com ela, de certa forma. De briguinha...aquela ali que eu estou com saudade também. 

Porque eu estou aqui em casa só então estou doido por uma briguinha dessa.  Até descer aqui 

só para brigar com a minha vó, qualquer besteira, só para eu me sentir...acompanhado, sabe? 

(emocionado). Eu não estava sentindo esse negócio de morar…”ah vai ficar morando na tua 

casa?” Vou! É a minha casa, ué.  

 

P: Você está morando só? 

 

B: Estou, e aí eu comecei a sentir agora nesses últimos dias, ficar só. Porque começou as 

olimpíadas né? E meu pai foi atleta e gosta muito de esporte. Eu e a minha irmã fizemos muito 

esporte - minha irmã acabou fazendo mais dança - mas a gente só foi estimulado a fazer 

atividade por causa do meu pai. Meu pai conhecia todos os professores aqui, todos os 

professores conheciam meu pai. Meu pai jogou na seleção de futsal. Então todo mundo conhecia 

meu pai dessa geração dele. Hoje tem o Ceará e o Fortaleza, mas na época era o time de futsal 

daqui.  

E o meu pai era um dos melhores. Então o cara que jogava, que assistia meu pai era o que 

jogava no time, conhecia o meu pai. Então eu ia para um clube, eu ia para um estádio, todo 
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mundo conhecia o meu pai. E isso foi... a olímpiada trouxe muito isso do meu pai. Porque o 

meu pai não ficava mudando de canal. Ele deixava na globo, nos canais de esporte, e ficava 

vendo o que acontecia. Só depois que iam avisar a ele. E aí quando eu ficava vendo alguma 

coisa aqui na minha casa que me interessava mais eu falava: “oh pai, fulano aqui bateu um 

recorde, não sei quê.”     

 

Porque ele gostava muito dessa parte do recorde. E do treino. Ele se identificava com o cara 

que ia lá e tentava. Ele sabia que era...então, quando ele via um cara conseguir. E para ele, ele 

dizia - claro que a medalha de ouro vale - mas o grande campeão, a cabeça do grande campeão, 

é o cara que tira o bronze fazendo o menor tempo da vida dele, do que o cara que tira ouro e foi 

pior do que ele treinou. Porque esse cara aqui está piorando e o outro está melhorando.  

 

Você tem que pensar em chegar sempre aqui. E é só você, não existe competição. E isso formou 

muito eu e a minha irmã. Todo mundo tem que se ajudar, não é você contra o outro. É até errado 

né...mas no skate, por exemplo - é novo, né? - eu torço para a pessoa cair (rindo). Eu me senti 

errado por pensar isso. Mas é um outro jeito de pensar, diferente de natação, corrida, que é o 

que a gente está acostumado. eu via o pessoal do skate e pensava: “cái, japonês (sorrindo)”. 

Mas eu senti falta deles agora. E foi até uma coisa que comentei do meu pai na...minha mãe 

adorava natação. passava natação de manhã e de tarde, se tivesse passando, mesmo todo mundo 

dormindo no Japão, ela assistia de novo porque ela gostava.  

E foi uma coisa legal porque eu voltei para a natação para perder peso e ela ficou bem feliz 

comigo também. Na pandemia eu engordei bastante, e aí meus exames deram alterados. E aí 

eles dois ficaram muito orgulhosos de mim quando eu comecei a fazer exercício. Eu perdi quase 

30kg agora da pandemia. 

E foi outro momento aqui que era uma coisa que eles se preocupavam muito sobre minha saúde, 

em um futuro próximo, porque...a família tem histórico de coração. Um irmão da minha mãe 

colocou extent, o pai da minha mãe teve infarto. Então tem um histórico pesado.  

 

E eles ficavam sempre com medo de eu continuar na obesidade. Eu acordava todo dia cedo. 

Que é aquilo que eu falei do bloqueio. Eu dormia cedo e acordava bem cedo para a natação. Eu 

faço bem cedo no clube perto da minha casa.  

Eu voltava da natação aqui, para mim eles estavam fora de casa. Foi aí o bloqueio que eu tive 

no começo. Hoje eu já lido com isso melhor. Não tenho mais esse tipo de bloqueio. Eu já lido 
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diretamente com o fato. Não é que eu não quero estar com eles, eles não estão aqui. Já é algo 

que...me ajudou. E foi algo que eu só descobri com análise. Você tinha perguntado se tinha me 

ajudado, acho que isso foi uma das principais coisas em relação aos meus pais, que o psicólogo 

me abriu os olhos. Eu não teria percebido isso sem eles, porque para mim era algo muito 

natural.  

 

Como eu já tinha feito isso anteriormente...se fosse algo “ah, eu nunca fiz isso”, então não é 

algo que é por causa que meus pais morreram, se eu já tinha feito isso antes. Na minha cabeça, 

eu poderia fazer de novo, mas na verdade eu só estava fazendo porque era uma questão de “eu 

já fiz então eu faço”. Não era uma questão de um antes, é o “por que”. Eu já fiz isso, por algum 

outro motivo, mas hoje eu estou fazendo isso de novo, por esse motivo. Essa é a relação de 

causalidade que eu não tinha visto. Eu estava apenas na questão de repetição. Eu já fiz isso, ah 

então eu estou fazendo agora, então é normal. Não, eu fiz isso por outro motivo. Quem me 

apontou isso foi o psicólogo. Que é uma conduta de uma certa forma nociva, que eu estava não 

enfrentando o luto. 

 

P: Entendi. Bruno, com relação ao que eu queria te perguntar, era isso. Vou precisar ir agora. 

Gostaria de te agradecer muito por participar das entrevistas.  

 

B: Por nada, eu que agradeço. 
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