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RESUMO 

 

 

 

Estar lançados em um mundo em que o cotidiano é acelerado e a vida é apressada faz-nos, por 

vezes, perder a sensibilidade para com a vida. Algumas dimensões de nossa existência passam 

a não ser tematizadas, sendo quase que silenciadas no nosso dia-a-dia. Por entre as questões 

que não vivemos tematizando, encontra-se a morte. Todavia, em algum momento de nossa 

vida ela se escancara e nos faz parar. Destarte, a presente pesquisa nasce do espanto/parada da 

pesquisadora frente à vida e à morte que, ao olhar para essa dimensão do existir, questiona se 

velar alguém pode nos convocar para a vida. Assim, a presente pesquisa, que aqui é 

apresentada de forma narrativa, direcionou o olhar para o ato do velar na tentativa de 

compreender as consonâncias que o morrer do outro pode causar na vida dos que ficam. O 

questionamento presente foi: O ato de velar pode convocar para a vida? O método utilizado 

foi o cartográfico, inspirado na reversão metodológica, onde não são as metas que apontam o 

caminho, mas o caminho que apontam para as possíveis metas. Além disso, a pesquisa foi de 

cunho interventivo, que é feita a partir de um oferecimento de serviços e utilizou-se do 

Plantão Psicológico e do Diário de Bordo como instrumentos que possibilitaram a colheita 

das narrativas. As análises dessas narrativas foram realizadas e inspiradas nos apontamentos 

de Walter Benjamin sobre Narrativas e de Hannah Arendt sobre Compreensão.  O serviço de 

atenção psicológica foi oferecido em um Cemitério no Estado de Pernambuco. Nas análises, 

foi possível perceber que, nos contextos de velórios, três possíveis públicos se apresentam: O 

primeiro diz respeito àqueles que, por estarem mergulhados na dor e no sofrimento, não 

conseguem falar sobre o que estão vivendo; o segundo são os expectadores que não estão tão 

atentos aos sepultamentos; o terceiro diz respeito àqueles que velam, testemunham e 

conseguem narrar sobre o que acontece nesse contexto de velórios. Por fim, foi possível 

perceber que, diante da morte, os públicos, de modos diferentes são chamados a pensar sobre 

os encaminhamentos que precisarão realizar na vida. Então, partindo dessas compreensões, 

finalizamos o presente trabalho, apresentando uma tessitura reflexiva com os apontamentos de 

Hannah Arendt acerca da natalidade, já que, de modos diferentes, ela se apresenta como uma 

possibilidade eminente na vida dos que ficam e velam.  

 

Palavras Chave: Velar e Natalidade. Morte e Natalidade. Plantão Psicológico e Hannah 

Arendt.  
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ABSTRACT 

 

 

Being thrown into a world where our daily lives is acelerated and life is rushed makes us, 

sometimes, lose sensibility to life. Some dimensions of our existence becomes not thematized 

being almost silenced day after day. In between those questions that we keep not thematizing, 

we found death. However in a moment of our life it opens and makes us stop. Therefore, this 

present reasearch borns from this fright/stop of the researcher in front of life and death when 

it looks into this dimension of existing, asks if veiling someone can summon us up to life. 

That is why this research, presented in the narrative form, directs our look into the act of veil, 

trying to understand the conssonances that the death of the other can cause into the life of 

those who stays. The main question was: The act of veil can summon us up to life? The 

method used was the cartographic method, inspired in the methodological reversion where the 

path points towards to the possible goals and not when the goals points towards to the path. 

Besides all, this research had an interventive character starting from an offering of services 

and using the psychological attendance and the logbook as intruments that made the picking 

of narratives possible. The analysis of those narratives were inspired in the notes of Walter 

Benjamin about Narratives and the notes of Hannah Arendt about Understanding. The 

Psychological atention service was offered in a Graveyard located in the State of Pernambuco. 

In the analisys we can realise that in the funeral context, there are three possible audiences we 

found: The first ones are those that can not talk about what they are living, because they are in 

deep pain and suffering. The second ones were the viewers that they were not so attentive to 

the funeral and the third ones were those who veil, witness and can talk about what happens in 

this context. At last we can realise that the audiences, in front of death, in different ways were 

called to think about the routings and thing they will have to do in life. Starting from this 

understandings, we end this work, presenting a reflective texture with the notes of Hannah 

Arendt about birth which in different ways it presents an eminent possibility in the life of 

those who stays e veils.  

 

 

 

Key Words: Veil and Birth. Death and Birth. Psychogical Care and Hannah Arendt. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Ao assumirmos uma perspectiva de prática e pesquisa, estamos a assumir um modo de 

ver o homem e o mundo. Algumas coisas passam a não fazer sentido, não por que achamos 

que é incorreto, mas por que já não diz de nós. A vida e seus atravessamentos nos fazem 

assumir o viver de um outro jeito e, consequentemente, tudo o que fazemos passa a ser 

atravessado por essa compreensão de vida. A construção acadêmica também nos atravessa de 

tal modo que o fazer ciência vai tomando contornos sobre os quais as construções acadêmicas 

e as reflexões epistemológicas foram nos autorizando.  

 No que concerne à pesquisa, desde o início dos estudos acerca da natureza qualitativa, 

os pesquisadores são convocados a cindirem com o distanciamento entre pesquisador e objeto. 

A pesquisa qualitativa “representa um processo permanente de implicação intelectual por 

parte do pesquisador, processo que toma novos rumos em seu próprio curso, dentro de um 

marco de referência do modelo conceitual em desenvolvimento que a caracteriza”, segundo 

González-Rey (2012, p. 12). 

 Nesse sentido, ao utilizarmos o método cartográfico como marco de referência, 

adentramos em outras reflexões teórico-metodológicas que nos convidam a um outro modo de 

fazer-saber. Segundo Passos, Kastrup & Escóssia (2015), o debate metodológico colocado 

pelo estudo do método cartográfico aponta para um manejo de investigação que esteja em 

sintonia com o caráter processual da pesquisa, onde o rigor do caminho está mais próximo aos 

movimentos da vida. Neste sentido, estudar processos é acompanhar movimentos e não há um 

único sentido para experimentar esses movimentos. Na cartografia nos são possíveis diversas 

entradas.  

 A reversão metodológica proposta pelo método cartográfico nos aponta também para a 

própria reversão etimológica da palavra metodologia, pois: 

 

A metodologia, quando se impõe como palavra de ordem, define-se por 

regras previamente estabelecidas. Daí o sentido tradicional de metodologia 

que está impresso na própria etimologia da palavra: metá-hódos. Com essa 

direção, a pesquisa é definida como um caminho (hódos) predeterminado 

pelas metas dadas de partida. Por sua vez, a cartografia propõe uma reversão 

metodológica: transformar o metá-hódos em hódos-metá. (PASSOS; 

KASTRUP; ESCÓSSIA, 2015, p. 10) 

 

 

 Ainda nesse sentido, vemos que a cartografia como método, “pressupõe uma 

orientação do trabalho do pesquisador que não se faz de modo prescritivo, por regras já 
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prontas, nem com objetivos previamente estabelecidos” (PASSOS; BARROS, 2015, p.17). 

Aqui, o caminhar não procura atingir as metas pré-estabelecidas, mas é um caminhar que, 

mergulhado na vida e nos seus movimentos, assume o caráter processual da pesquisa 

deixando que os possíveis sentidos se apresentem.  

 Levando em consideração essa proposta de reversão metodológica e comprometida 

com uma pesquisa que leve em consideração a vida em seu caráter de contínua transformação, 

a presente dissertação será apresentada inspirada nessa proposta cartográfica, onde o seu 

caminho (hodós da pesquisa) vai se fazendo no processo e, portanto, é um hodós-metá.  

(ALVAREZ; PASSOS, 2015, p.138). 

 A dissertação inicia apresentando a trajetória da vida-pesquisa-extensão1, delineando 

como, nesse caminhar, se chega ao problema de pesquisa. O que me movimenta interrogante 

é: Diante da morte do outro é possível (re)pensar a existência? O ato de velar pode convoca 

para a vida? 

 Para possibilitar a compreensão do que inquieta, lancei-me no campo e na pesquisa-

extensão como modo de estar atenta ao que iria se apresentando na pesquisa. Portanto, na 

presente dissertação, contarei como esse caminho foi trilhado. Iniciarei apresentando a 

trajetória da pesquisa. Nesse primeiro momento, explicitarei os motivos que me conduziram 

ao problema de pesquisa, bem como, o problema formulado. Em seguida, apresentarei os 

delineamentos metodológicos da pesquisa. Após apresentar o caminho da pesquisa, o Hódos-

Meta, contarei sobre o meu diário de bordo de forma narrativa. Por fim, apresentarei as 

tessituras compreensivas que dialogam com as narrativas dos diários de bordo e as 

compreensões teóricas de outros autores.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Demarcaremos ao longo da dissertação a eminente vinculação da pesquisa com a vida. Aqui, colocamos Vida-

pesquisa-extensão, pois esse texto dissertativo-narrativo surge da vida da pesquisadora que, perplexa diante dos 

acontecimentos, é convidada a junto com outros, numa dimensão política e, portanto, plural, a compreender a 

morte e o velar, bem como as implicações desses na vida dos que ficam. Essas narrativas e tentativas de 

compreensão, com-partilhadas e construídas em co-autoria, foram o que oportunizaram que essa dissertação 

fosse oferecida à comunidade acadêmica num formato de pesquisa. Ao longo dessa dissertação e das discussões 

epistemológicas, ficarão mais claro para o leitor a indissociabilidade da vida e pesquisa defendida pela autora.  
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2 A ASPEREZA DA VIDA COMO INSPIRAÇÃO PARA A PESQUISA: 

APRESENTANDO A TRAJETÓRIA E O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Há momentos na vida em que um turbilhão de sentimentos toma conta de nossa 

existência. São tantas coisas que não damos conta de abarcar tudo o que sentimos. Tudo se 

mistura, mas tudo nos convoca para frente. Caminhar... “Fixo o meu olhar no horizonte desse 

imenso mar... Sigo assim, certa da missão que tenho que cumprir”2, continuar... dissertar... 

 Por um momento, a palavra dissertar me ‘paralisa’. Tento entender por que preciso 

fazer isso agora. Será isso, apenas, uma burocracia acadêmica para receber a titulação de 

mestre? Vou em busca do significado da palavra dissertação e vejo que ela vem do latim 

disertatio ou dissertaione e quer dizer ato ou efeito de expor em forma de redação. Recordo-

me que durante meu período de ensino médio, estudávamos com afinco os tipos de redação e 

entre elas havia o texto narrativo, dissertativo e descritivo. O texto narrativo conta algo com 

objetivo de expor fatos e ações. Já o texto dissertativo tem como objetivo questionar a 

respeito de um tema expressando seu ponto de vista, argumentando-o. Peço licença aos 

linguistas para entrelaçar a narração com a dissertação sem me preocupar com as 

diferenciações de cada uma. Faço isso imbuída pelas marcas que a vida e o meu caminhar 

acadêmico, juntamente, com as minhas leituras e estudos sobre epistemologia têm deixado em 

mim. Se dissertar é questionar sobre algo apresentando o ponto de vista, sinto a necessidade 

de fazer isso sendo narradora-personagem, pois o movimento do questionar sobre algo diz do 

meu envolvimento com a temática. O tema que nesse percurso interrogo, diz do meu espanto 

frente ao mundo, frente à vida, frente aos acontecimentos que vi, ouvi e, consequentemente, 

senti em mim. Diz do meu caminhar na existência como a marinheira que, no meio da 

viagem, para, senta, toma um café e conta/narra sobre o que está experienciando na viagem, 

mas também me anuncia como a camponesa que, sentada na calçada de sua casa, no banco da 

praça de sua cidade, olha para os transeuntes, atenta aos movimentos de cada um 

(WALCKOFF, 2016)3 e, claro, afetada pelo que viu, volta para casa sempre mestiçada4.  

 Nesse momento do narrar, já nem sei se sou marinheira ou camponesa, cenas e 

vivências que se entrelaçam pedem passagem através de um discurso que possa facilitar a 

compreensão do vivido. Critelli (2012, p. 38) nos diz que: 

                                                             
2 Música: Canção de Pedro – Bruno Camurati. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/bruno-camurati/19059 

14/>. Acesso em: 30 de abri de 2016.   
3 Essas reflexões sobre Marinheira e Camponesa foram inspiradas nas compreensões tecidas pela professora Drª 

Simone Walckoff acerca dos apontamentos feitos por Walter Benjamin em seu texto “O Narrador”.  
4 SERRES, 1993 

https://www.letras.mus.br/bruno-camurati/1905914/
https://www.letras.mus.br/bruno-camurati/1905914/
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Quando alguém pode explicar aos outros o que fez, por que fez, para que fez 

e quais as consequências de suas ações; quando pode comparar suas 

intenções com o resultado dos seus feitos; quando inclusive, pode julgar seus 

atos e palavras, certamente terá aprendido a narrar-se.  

 

Neste momento em que narro essa história que me com-põe interrogante, recordo-me 

de Hannah Arendt que, ao explicitar sobre a ação, diz que, apesar de o agir significar a 

tomada de iniciativa e a impressão de um movimento, “desacompanhada do discurso a ação 

perderia não só o seu caráter revelador, como, e pelo mesmo motivo, o seu sujeito, por assim 

dizer” (ARENDT, 2014, p.221). Ainda falando sobre a ação, Arendt diz que:  

 

A ação muda deixaria de ser ação pois não haveria mais um ator; e o ator, 

realizador de feitos, só é possível se for, ao mesmo tempo, o pronunciador de 

palavras. A ação que ele inicia é humanamente revelada pela palavra, e 

embora o seu ato possa ser percebido em seu aparecimento físico bruto, sem 

acompanhamento verbal, só se torna relevante por meio da palavra falada na 

qual ele se identifica como o ator, anuncia o que faz, fez ou pretende fazer. 

(Ibidem, p. 221). 

 

 É na tentativa de anunciar o que fiz, o que estou a fazer e os possíveis 

encaminhamentos compreensíveis de minhas ações que retomo a minha história para 

contar/discursar sobre ela. Eis a hora que me parece mais difícil, pois são vários os momentos 

da vida que chegam ao meu pensamento e à minha lembrança como um turbilhão. Parece-me 

que as coisas estão tão entrelaçadas que soltar esse emaranhado de fios e destecê-lo de sua 

complexidade parece uma tarefa árdua e quase impossível. Peço licença à/ao leitora/r para 

compartilhar o que estou sentindo, sem necessariamente começar pelo começo, até porque eu 

só entendi o ‘possível’ começo quando me autorizei a começar a contar essa história pelo 

‘meio’.  

 Retorno ao sétimo período do curso de Psicologia quando paguei a disciplina optativa 

de Psicologia Hospitalar. Naquele momento, a professora que ministrava a disciplina solicitou 

que eu apresentasse um seminário sobre a morte entrelaçando-a com as reflexões da religião e 

da psicologia. Lembro-me que, com afinco, debrucei-me sobre este tema, pois, naquele 

momento, eu estava, também, cursando teologia e realizando uma iniciação científica que 

refletia acerca da sociologia da religião. Discussões essas que naquele momento me ofereciam 

suporte para empreender reflexões acerca da temática proposta pela professora. Passei o 

sábado e o domingo mergulhada nas leituras e na sistematização do pensamento para 

apresentá-lo na quarta-feira. Todavia, na segunda feira, o inesperado irrompeu e me rompeu. 
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Naquela manhã, recebi mensagens dizendo que um amigo de infância tinha cometido um 

suicídio. Mergulhada no susto e na perplexidade, lancei-me num movimento de tentar 

compreender o sentido de sua morte a partir das afetações provocadas em minha existência. 

Inquietava-me o fato de ele ter tentado o suicídio por dois dias consecutivos. Inquietava-me a 

sua concepção de vida que não estava ligada a nenhuma transcendência religiosa. Inquietava-

me o fato de ele ter podido escutar todo o socorro que lhe foi prestado e todo o clamor 

daqueles que o cercavam. Inquietava-me o desejo de saber se por algum momento, ao ouvir 

tudo aquilo, ele pensou em querer voltar atrás... escolha essa que não era mais possível. A 

possibilidade mais inerente ao seu existir, morte-liberdade-morta, já tinha retirado todas as 

possibilidades de sua permanência física no mundo. (En)laçada existencialmente, eu me 

questionava sobre a morte, ou talvez sobre a vida, vida que há na morte, morte que há na vida. 

Ao contar sobre esse momento experienciado, sou tocada pela reflexão de Critelli 

(2012, p. 26) quando ela diz que:  

 

Quando são inusitados e inesperados, os acontecimentos provocam uma 

ruptura com o senso comum. Nossos sofrimentos em geral, começam 

quando compreendemos as coisas diferente da habitual, diferente daquela 

que compartilhávamos com os outros e não temos repertório para identificar 

e sustentar essa nova compreensão. São eventos para os quais não existe 

interpretação prévia (portanto, ainda não tornada comum), para os quais não 

estávamos preparados.  

 

 Naquela segunda feira, fui ao cemitério, coisa que sempre evitei fazer. Sepultei o meu 

amigo e entrei num movimento reflexivo acerca da minha vida. Essas reflexões existenciais 

me ‘paralisaram’ por dois dias. Na quarta-feira pela manhã, eu precisava retomar as reflexões 

e fiz isso depois de ler as palavras de Álvaro Campos, heterônimo de Fernando Pessoa:  

 

Partir! 
Nunca voltarei, 

Nunca voltarei porque nunca se volta. 
O lugar a que se volta é outro, 
A gare a que se volta é outra. 

Já não está a mesma gente, nem a mesma luz, 
Nem a mesma filosofia. 

Partir! Meu Deus, partir! 
Tenho medo de partir! 

 

 Voltei a escrever e a sistematizar o pensamento, tatuada pelo que eu estava a viver. 

Aquela ruptura escancarou as dores da minha existência. Aquela morte me fez/faz pensar nas 

mortes e rupturas que eu já tinha experienciado em vida e as tinha acomodado em um lugar 
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‘escondido’. Voltei a escrever sim, mas de um outro modo, de um outro lugar. Já não estava a 

mesma gente e nem a mesma filosofia. Estava eu, co-autora de minha história, marcada pelas 

travessias, pelo tempo, pelas dores, mortes, rupturas e convites a nascimentos.  

 Foram esses convites aos nascimentos que me fizeram querer encaminhar o 

pensamento e continuar interrogando sobre a temática da morte. Não a morte em si e por si, 

mas o quanto ela pode, ou não, convocar-me a viver. Apesar das dores, faltas e ausências que 

me perpassavam eu precisava continuar vivendo... Eu precisava ‘voltar’ à vida, mesmo que as 

pessoas e as filosofias não fossem as mesmas, mesmo que a incompreensão tivesse me 

tomado. Foram esses movimentos que me convocaram à abertura para tentar compreender as 

coisas com vistas a voltar a viver de um outro modo, a im-por um novo movimento, a narrar, 

de modo que os atos e as palavras pudessem abrir novos destinos.  

 No entanto, ao inscrever-me para a seleção de mestrado da Universidade Católica de 

Pernambuco, fez-se necessário empreender o recorte da pesquisa. Durante as leituras, 

reflexões, anotações, eu, marinheira e camponesa, fui abrindo as sendas possíveis e vendo que 

esse caminho estava me levando há um leque de possibilidade.  

Ao falar sobre morte, podemos nos remeter a experiências distintas desse fato. Durante 

a nossa existência, podemos experienciar diversas rupturas. Além das rupturas experienciadas 

em vida, a nossa natureza biológica é mortal e, portanto, nos conduz a um cessar físico da 

existência.  

Atualmente, há um crescente interesse em estudos e pesquisas que se inclinam para os 

aspectos médicos5, legais6, bioéticos7, antropológicos e sociais8, teológicos-espirituais9 e 

psicológicos10 da morte e do morrer. Essas reflexões evidenciam que a morte é, a um só 

tempo, fenômeno natural, social e existencial.  

Neste garimpar o tema, percebi a quantidade de escritos acadêmicos que me levariam 

para sendas diferentes e me abririam para outras possibilidades de pensar. Conforme as 

citações apresentadas nas notas de roda pé do presente trabalho, neste breve levantamento do 

estado da arte, percebi que as temáticas mais recorrentes versam por discussões sobre o luto, o 

                                                             
5 TAVARES, 2005; SCHRAMM, 2012; POLES & BOUSSO, 2006; SOUZA & BOEMER, 2005. 
6 NETO, 2005; SÁ, 2005; TEIXAIRA, 2005; MELO, 2005. 
7 D’ASSUMPÇÃO, 2005; SILVA, 2005. 
8 ROTTENSTEIN, 2005; SILVA, 2005; OLIVEIRA & CALLIA, 2005; MARTINS, 2005; SILVA, 2005; 

DURKHEIM, 2014; HUESO, 2015; ARIÈS, 2014; BELLATO & CARVALHO, 2005; SILVA, 2008. 
9 BLANK, 2000; BOFF, 2012; ALVES, 2014; GRÜN, 2014; MELO, 2008. 
10 GIACOMIN, 2005; MONTEIRO, 2006; KÜBLER-ROSS, 2008; HENNEZEL, 2004; CORDEIRO, 2013; 

FRANÇA, & POLIDO, 2014; TORRES, 2012; PARKES, 1998; KOVÁCKS, 1992; FRANCO, et all., 2011; 

CARUSO, 1981; MOURA, 2012; MESQUITA, 2006; FREITAS & MICHEL, 2014; OLIVEIRA, 2008; 

SOUZA, 2003; COSTA, 2012. 
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paciente crônico diante do seu processo de morrer, reflexões antropológicas sobre a morte e 

seus rituais, bem como os sentidos culturais e religiosos da morte ao longo da história da 

humanidade, além dos aspectos espirituais e legais acerca da morte e do morrer.  Na área da 

filosofia11, a morte desde sempre também foi e é um tema recorrente, pois movimenta o 

pensar na tentativa de compreender o sentido da vida. Acrescentamos ainda, a literatura12 que, 

durante séculos, tem sido uma das formas de narrar poeticamente sobre os aspectos 

concernentes à finitude humana.  

Aqui, minha lembrança é tomada pelo clássico diálogo de Alice com o Gato no filme 

“Alice no País das Maravilhas”. Alice está caminhando pela floresta, quando chega numa 

encruzilhada, onde inúmeros caminhos se apresentam... Vários trechos, estradas, placas e 

orientações. Alice, conversando consigo, questiona: Qual caminho eu vou tomar? Eis que um 

gato, com ar misterioso, surge no caminho de Alice e pergunta se pode ajudá-la, então Alice 

responde: 

Alice: Eu só queira saber que caminho tomar 

Gato: Isso depende do lugar aonde quer ir, diz o Gato tranquilamente. 

          Alice: Realmente não importa, responde Alice. 

          Gato: Então não importa que caminho tomar, afirma o Gato taxativo.         

 

 Nessa cena, uma coisa nos fica, quando não se sabe aonde se quer ir, qualquer 

caminho serve. Destarte, dentro das minhas infinitas possiblidades, diante das inúmeras placas 

que estavam em minha frente, estradas, encruzilhada, a minha resposta ao gato teria sido 

diferente. Uma coisa eu sabia: eu queria entender como a morte de outrem pode me convocar 

a outros modos de viver. Como a morte do outro pode me provocar a inter-romper13 algo em 

minha história, retomando-a de um outro jeito, de um jeito novo. Acrescento que, aqui, o 

sentido de começar algo novo está muito próximo do que Pompéia & Sapienza (2014) aponta 

como começar de novo e não meramente outra vez, pois, “começar outra vez é repetição. 

Começar de novo tem o caráter de novidade” (Ibidem, p. 53). 

Ao falarmos de novidade, lembramos da perspectiva de Arendt no que concerne à 

natalidade. Não obstante, para entendermos a Natalidade arendtiana, precisamos alargar nosso 

olhar e nos inclinar para o pensamento dessa autora. Ainda assim, nesse momento, 

apresentamos algumas compreensões sobre o pensamento da autora, não com o intuito de 

                                                             
11 LANDSBERG, 2009; RICOEUR, 2012; BEAUVOIR, 1946; SHOPENHAUER, 2013; OLIVA, 2012; 

SARTRE, 2009; STEIN, 2001; HEIDEGGER, 2011; HEIDEGGER, 2011; CUNHA, 2010; MENDES, 2015.  
12 SARAMAGO, 2005; SILVA, 2004; SHAKESPEARE, 1591.  
13 Inter-romper: Romper por dentro... Romper... Romper entre... Uma ruptura em várias dimensões.  
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apresentar exaustivamente a teoria, mas simplesmente de demarcar o lugar do qual estamos 

falando, ou melhor os co-autores de nossa história, da história dessa pesquisa e dessa 

dissertação. Nesse sentido, essa digressão é uma forma de, apenas, comunicar à/ao leitora/r os 

pressupostos que nos atravessam, pois, os marcos teóricos da dissertação serão apresentados 

juntamente com as narrativas, já que são as narrativas que convidarão os teóricos para os 

diálogos.   

Então, só para demarcar o que nos atravessa, entendemos que Hannah Arendt (2014) 

compreende que a vida é dada ao homem a partir de algumas condições, não no sentido de 

determinações, mas de saber de onde se parte. Portanto, a terra, a vida biológica, a 

mundanidade, a pluralidade, a natalidade, a mortalidade e o próprio condicionamento fazem 

parte dessas condições humanas. 

Para Arendt (2014) a morte é um dado biológico e, portanto, é um cessar físico da 

existência. Outrossim, a natalidade, ou seja, o nascimento, além de corresponder a um dado 

biológico, instaura a condição humana de poder sempre iniciar algo novo, pois o homem, 

misteriosamente e maravilhosamente, tem o dom de fazer milagres, podendo iniciar sempre 

algo novo em sua história e na história da humanidade. O homem, ao nascer, traz para o 

mundo a possibilidade do novo e “o milagre da liberdade está contido nesse poder começar 

que, por seu lado, está contido no fato de que cada homem é em si um novo começo, já que 

através do nascimento veio ao mundo que existia antes dele e continuará existindo depois 

dele." (ARENDT, 2002, p. 4).  

Todavia, é através do ato e do discurso que os homens podem aparecer no cenário 

público, iniciando sempre algo novo, pois “com a criação do homem, veio ao mundo o 

próprio princípio do começar” (ARENDT, 2014, p. 220). Nesse sentido, a ação – ato e 

discurso que o traduz - corresponde ao fato do nascimento, pois: 

 

É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano, e essa inserção 

é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato 

simples do nosso aparecimento físico e original. Não nos é imposta pela 

necessidade, como o trabalho, nem desencadeia pela utilidade, como a obra. 

Ela pode ser estimulada pela presença de outros a cuja companhia possamos 

desejar nos juntar, mas nunca é condicionada por eles; seu impulso surge do 

começo que veio ao mundo quando nascemos e ao qual respondemos quando 

começamos algo novo por nossa própria iniciativa. Agir, em seu sentido 

mais geral, significa tomar iniciativa, iniciar, imprimir movimento em 

alguma coisa. Por constituírem um initium, por serem recém-chegados e 

iniciadores em virtude do fato de terem nascido, os homens tomam a 

iniciativa, são impelidos a agir. (ARENDT, 2014, p. 219) 
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Desse modo, ao agir e ao falar, os homens revelam suas singularidades, pois é a partir 

do ato e do discurso que os homens aparecem uns para os outros e se inserem no mundo 

humano. Nesse sentido, porque a ação necessita da presença circundante de outros, “ser e 

aparecer coincidem” (ARENDT, 2008, p. 35) e, portanto, a pluralidade humana é a condição 

básica do agir e do falar. Segundo Hannah Arendt,  

 

A matéria morta, natural e artificial, mutável e imutável, depende em seu ser, 

isto é, em sua qualidade de aparecer, da presença de criaturas vivas. Nada e 

ninguém existe neste mundo cujo próprio ser não pressuponha um 

expectador. Em outras palavras, nada do que é, à medida que aparece, existe 

no singular; tudo que é, é próprio para ser percebido por alguém. Não o 

Homem, mas os homens que habitam este planeta. A pluralidade é a lei da 

terra. (ARENDT, 2008, p. 35) 

 

Destarte, “a ação tem caminhos imprevisíveis, pois ela surge em meio a uma teia de 

relações e por ela é acabada” (WALCKOFF; SZYMANSKI, 2012, p. 602) bem como, ela tem 

a tendência inerente de romper os limites e transpor todas as barreiras. Estar isolado é estar 

privado da capacidade de agir, pois as ações geram reações que, de per si, são novas ações 

que afetam os outros, num continuum de vários novos processos, de vários novos 

nascimentos.  (ARENDT, 2014, p. 236). 

Outrossim, ao compreender que é da natureza do início iniciar algo que não se poderia 

esperar e, por corroborar que “o fato de o homem ser capaz de agir significa que se pode 

esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável” (ARENDT, 

2014, p. 220), inclino-me para tematizar o ato do velar tentando compreender as possíveis 

afetações desse ato na existência humana. Em suma, aberta a perceber que há um leque de 

possibilidades para se pensar sobre a vida e a morte como laços do existir, mas persistente na 

minha interrogação inquietante, a pesquisa que aqui se delineia de forma narrativa, direcionou 

o olhar para o ato do velar na tentativa de compreender as consonâncias que o morrer do outro 

podem causar na vida dos que ficam. O questionamento presente foi: O ato de velar pode 

convocar para a vida? 
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3 DELINEAMENTOS SOBRE O CAMINHO PERCORRIDO INSPIRADO NUMA 

PROPOSTA DE REVERSÃO METODOLÓGICA 

 

Ao chegar no momento de delinear o caminho que foi se apresentando no caminhar, 

lembro do paralelo que foi feito com “Alice no País das Maravilhas”. Inicialmente, sabia o 

que queria interrogar e compreender, não apenas para a demanda de pesquisa, mas também 

como interrogação clínica, já que o meu fazer-saber aponta para a indissociabilidade da 

clínica e pesquisa, pois ambos partem da vida vivida. É justamente aqui que me questiono e 

me proponho a, antes de apresentar o caminho percorrido, ampliar as reflexões 

epistemológicas sobre essa indissociabilidade. Inicio questionando: É possível dissociar as 

demandas de pesquisa com as interrogações clínicas? O que fazemos na clínica se não dispor 

uma escuta ‘investigativa’? E o que fazemos na pesquisa se não uma ‘investigação’ clínica? 

Mas, e o que é clínica? 

Antes de seguir na tessitura entre clínica e pesquisa, é preciso demarcar como tenho 

compreendido clínica. Aqui, clínica diz respeito ao inclinar-se para o outro e a atitude 

terapêutica do clínico é a de colocar-se diante do fenômeno, sentindo-o como força criadora. 

Sendo assim, não há anseios para enquadrar a pessoa em aparatos teóricos, e sim uma relação 

que possibilita que uma nova força/sentido possa germinar. Como nos aponta Figueiredo, “a 

clínica implica intervenção, gerando um saber que jamais se converterá em teorias” (apud 

SILVA, 2010, p. 23). Nesse sentido, pode-se, então, delinear a clínica como uma atenção 

psicológica que não está enrijecida em teorias, mas é, antes de tudo, uma atitude de 

implicação, abertura para o encontro e disponibilidade.  

Segundo o dicionário da Academia Brasileira de Letras, um dos significados da 

palavra atenção diz respeito à concessão de cuidados dispensados a algo ou a alguém. Nesse 

sentido, a clínica psicológica deixa de ser compreendida apenas como um espaço físico, para 

ser entendida, principalmente, como um lugar de ética e de cuidado, onde a fala encontra um 

lugar para fazer morada numa escuta atenta e implicada. Aqui,  

 

Ética se referirá mais propriamente à etimologia de éthos (que, 

originariamente, significava assento, morada), designando posturas 

existenciais e/ou concepções de mundo capazes de dar acolhimento, assento 

ou morada à alteridade. Acolhimento à diferença produzida na 

processualidade que não se deixa capturar ou reduzir a ideais ou leis de 

conduta (MORATO; ANDRADE, 2004, p. 346). 
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A partir desses pressupostos, pode-se compreender a clínica como uma atenção 

psicológica que, não necessariamente, precisa estar configurada enquanto lugar físico. O 

setting, nessa perspectiva, não está relacionado a um modelo tradicional, mas é uma 

disponibilidade afetiva de atenção, inclinação e escuta.  

Morato & Andrade (2004) apresentam a atenção psicológica como uma 

disponibilidade de inclinar-se atentamente em direção ao outro. Esse inclinar-se atento 

carrega uma duplicidade de sentido. Diz respeito à atenção como substantivo “fixar o espírito 

em algo” e, como verbo, ato ou estado de atender (HOUAISS apud WALCKOFF, 2015). 

Tanto o sentido de substantivo como o sentido verbal colocam a atenção direcionada à 

demanda do outro sem preconcepções e, principalmente, sem rumos concebidos. Contudo, 

não é porque a atenção se volta para a demanda do outro, sem predeterminações, que se pode 

negligenciar a importância dos diversos conhecimentos adquiridos ao longo da formação 

acadêmica em psicologia, nas experiências profissionais e pessoal. Segundo Walckoff (2015), 

o conhecimento não entra na relação de atenção psicológica e cuidado como um a priori, mas 

é acessado pela presença do outro, na experiência do encontro. Portanto,  

 

Não é que não exista um conhecimento psicológico; ele existe e sua 

aquisição é importante, não tanto para que se trabalhe com ele, mas porque o 

próprio processo de aquisição desse conhecimento pode ser a ocasião de 

alguém se esforçar para aprender a aprender, e isso é uma chave fundamental 

para o trabalho terapêutico (POMPÉIA; SAPIENZA, 2014, p. 155). 

 

Desse modo, a intervenção psicológica se delineia a partir de uma atenção psicológica 

fruto do diálogo entre a teoria e a experiência. Assim, a atenção psicológica convoca para 

intervenções que são provocadas pela presença do outro. Nesse sentido, as intervenções não 

podem ser replicadas em novos encontros.  

Ao levar em consideração que a atenção psicológica é uma atitude de inclinação e que, 

a partir do acompanhamento, via narratividade, do sofrimento humano, podemos acolher o 

outro, perceberemos que esse modo de clinicar gera uma intervenção engendrada a partir do 

encontro. 

Essa inclinação, disponibilidade e abertura perpassam a clínica e a pesquisa e, é nesse 

sentido, que interrogo se há uma indissociabilidade. A clínica psicológica comporta outros 

aspectos como, por exemplo, a dimensão terapêutica. Todavia, esse aspecto terapêutico não 

necessariamente perpassa a pesquisa. Quando sinalizo essa indissociabilidade é para demarcar 

esses aspectos de abertura ao inesperado e a inclinação que são constituintes nesse modo de 
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compreender a clínica e no modo de compreender a pesquisa que será delineada. Clínica e 

Pesquisa são indissociáveis quando o que subjazem são esses aspectos epistemológicos que 

serão ampliados nessa discussão acerca do método.  

Ao me interrogar sobre o sentido da clínica e da pesquisa para o meu fazer 

pesquisador/plantonista, sou tocada pelas reflexões tecidas por Critelli (2016) que, em 

consonância com os apontamentos arendtianos acerca das três dimensões do pensar, 

provocam-me a questionar sobre a Verdade.  

Para Arendt (2008), o pensar é uma das faculdades do espírito, assim como o querer e 

o julgar. Essas faculdades do espírito apresentam uma autonomia já que não são diretamente 

condicionadas pelo mundo nem pela vida. É bem verdade, aponta Hannah Arendt, que os 

objetos nos quais essas atividades se ocupam surgem da vida neste mundo, mas “não são nem 

condicionados e nem necessitados quer pelo mundo, quer pela minha vida no mundo” 

(ARENDT, 2008, p. 105).  

No que concerne ao pensar, essa é uma atividade que se apresenta de modo distinto, já 

que o pensar, segundo Arendt (apud CRITELLI, 2016 & CRITELLI, 2012) pode ser o 

pensamento no seu caráter Filosófico (pensamento), Cognitivo (conhecimento) e 

Compreensivo.  

As principais características da atividade do pensar em seu caráter filosófico são: “a 

sua retirada do mundo das aparências; do mundo do senso comum; sua tendência 

autodestrutiva em relação aos próprios resultados; sua reflexividade e a consciência da pura 

atividade que o acompanha” (ARENDT, 2008, p. 107), já que esse modo de pensar tem como 

finalidade o descobrimento das essências e suas questões são irrespondíveis e inesgotáveis14, 

pois “o pensamento é como a teia de Penélope: desfaz-se toda manhã o que se terminou de 

fazer na noite anterior” (Ibidem, p. 107). Em suma, já que no “alheamento proverbial do 

filósofo, todo o presente está ausente, porque algo realmente ausente está presente em seu 

espírito, e entre outras coisas ausentes está o próprio corpo” (Ibidem, p. 103), o pensamento 

em seu caráter filosófico,   

 

[...] é, ‘fora de ordem’ não só porque interrompe todas as demais atividades 

necessárias para os assuntos vitais e para a manutenção da vida, mas também 

porque inverte todas as relações habituais. O que está perto e aparece 

diretamente a nossos sentidos agora está distante; e o que se encontra 

distante está realmente presente. Quando estou pensando não me encontro 

onde realmente estou; estou cercado não por objetos sensíveis, mas por 

imagens invisíveis para os outros. É como se eu tivesse me retirado para uma 

                                                             
14 CRITELLI, 2012; CRITELLI, 2016 
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terra imaginária, a terra dos invisíveis, da qual nada poderia saber, não fosse 

essa faculdade que tenho de lembrar e de imaginar. O pensamento anula 

distâncias temporais e espaciais. Posso antecipar o futuro, pensá-lo como se 

já fosse presente, e lembrar do passado como se ele não tivesse 

desaparecido” (ARENDT, 2008, p. 104) 

 

Em todo caso, para os filósofos profissionais, a via para a imortalidade era esse 

alheamento do mundo de modo que, por meio da contemplação, o pensamento ocupar-se-ia 

dos questionamentos filosóficos em busca da essência do objeto eterno. Ao retomar o sentido 

do pensamento e do pensar ao longo da filosofia, Hannah Arendt encontra na filosofia grega 

uma interrogação e uma resposta sobre o que nos faz pensar.  

Ao retomar uma resposta que Platão deu sobre essa pergunta ela nos aproxima do 

apontamento de que a origem da filosofia é o espanto e este não tem nenhuma ligação com a 

busca da imortalidade.  “O espanto é um phatos, algo sofrido e não produzido” (ARENDT, 

2008, p.163) e, o “que deixa os homens espantados é algo familiar, e ainda assim 

normalmente invisível, que eles são forçados a admirar” (Ibidem, p.163).  

Nesse sentido, o pensamento, distinto do pensamento do filósofo profissional, “surge 

da desintegração da realidade e da resultante des-união entre homem e mundo, da qual surge a 

necessidade de um outro mundo, mais harmonioso e significativo” (Ibidem, p. 174). Aqui, o 

pensamento enquanto compreensão, “perfaz a tessitura da vida diária de todos os homens” 

(CRITELLI, 2016, p. 20), e “seu propósito é encontrar os meios de lidar com a vida humana” 

(Ibidem), desgelando as compreensões, já que, na prática, “pensar significa que temos que 

tomar novas decisões cada vez que somos confrontados com alguma dificuldade” (ARENDT, 

2008, p. 199). 

Destarte, o pensamento, em seu sentido de compreensão, vinculado com a vida 

imediata, e “em seu sentido não cognitivo15 e não especializado, como uma necessidade da 

vida humana, como a realização da diferença dada na consciência, não é uma prerrogativa de 

poucos, mas uma faculdade sempre presente em todo mundo” (Ibidem, p. 214). 

Se o pensamento, enquanto compreensão, é uma faculdade presente em todo mundo, 

esse delineamento abre para novas interrogações que precisam ser ampliadas antes da 

apresentação dessa caminhada de pesquisa/intervenções clínicas, pois essa fundamentação 

epistemológica atravessa a vida e o fazer-saber acadêmico.  

                                                             
15 O pensamento cognitivo, enquanto conhecimento, “quer encontrar as verdades objetivas e duradouras” 

(CRITELLI, 2016) e é “o que se desenvolve nas ciências, quando busca as verdades sobre a realidade que durem 

entre nós e sejam úteis, tais como a resistência dos materiais, a composição química da água, o que é gravidade, 

o que é um ponto, uma reta, um círculo, que dos mais dois são quatro, etc” (CRITELLI, 2012, p. 24).  
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Ao partirmos da problematização acerca das distinções da faculdade do pensar, caímos 

na interrogação acerca da ciência ao longo dos séculos, já que, ao olharmos para as 

construções epistemológicas, temos visto uma ciência que, ao invés de estar comprometida 

com o novo enquanto novidade na sua radicalidade - vinculada à ação que é inesperada e 

incontrolável -, está comprometida em isolar tanto os homens da ação quanto os pensadores 

da dimensão pública e, portanto, política da ciência, legando-os a um pensamento 

contemplativo, distante da experiência da vida. Vemos que os fundamentos da epistemologia 

moderna têm sido galgados de um modo que “a ciência tira do campo da política a descoberta 

de algo novo e a coloca como fruto de introspecção, da distância da vida vivida, da atividade 

política” (WALCKOFF; FARIAS, 2016, p. 185).  

Aqui interrogo: Qual a verdade que a ciência moderna tem construído, já que ao 

imbuir no pensador-pesquisador uma dimensão contemplativa, retira-o do contato com o 

fenômeno em si, ou seja, a vida vivida? Ao chegar a esse questionamento, retorno para a 

provocação inicial que me fez realizar essa digressão e diz respeito à interrogação “O que é a 

verdade?”. 

 Assim como os modos de pensar são distintos, a concepção de Verdade também é 

distinta, já que cada pensador está preocupado em oferecer respostas para determinadas 

questões. Enquanto os cientistas e os filósofos estão em busca das verdades eternas e 

imutáveis, nós enquanto pensadores que somos, estamos vinculados a imediatidade da vida 

diária. Se vivêssemos na contemplação dos filósofos, a vida não seria ativa e se perderia na 

própria contemplação. Aqui, cabe acrescentarmos que, como nos diz Arendt, todas as 

atividades do espírito, “têm em comum uma peculiar quietude, uma ausência de qualquer ação 

ou perturbação, a retirada do envolvimento e da parcialidade dos interesses imediatos” 

(ARENDT, 2008, p. 111). Conquanto, enquanto o pensar profissional do filosofo permanece 

no campo das ideias, lugar em que se encontra a verdade filosófica, o pensar enquanto 

compreensão, assim como o fenômeno da vontade, “não fala na voz reflexiva e nem usa 

argumentos, mas apenas imperativos” (Ibidem, p. 176), pois tem pressa em voltar para a vida 

e iniciar algo novo já que a verdade aqui é desocultamento em constante movimento de 

mostrar e aparecer, conforme compreendia os gregos antigos (CRITELLI, 2016). A verdade 

filosófica está preocupada com a essência, a imutabilidade e acontece no campo das ideias. 

Contudo, “no campo das ideias a experiência cessa o seu movimento” (ARENDT, 2008, p. 

176). 

 A verdade do pensamento compreensivo, que está vinculado à vida, ocorre no campo 

das aparências e precisa da ação para aparecer para outros e esse aparecer, parecer-me, é o 
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que assegura o caráter de realidade já que “nada e ninguém existe nesse mundo cujo próprio 

ser não pressuponha um expectador” (ARENDT, 2008, p. 35). Nesse sentido, a “função mais 

básica do discurso é oferecer aos gestos humanos a visibilidade do seu sentido e significado” 

(CRITELLI, 2016, p. 26), e esse sentido e significado são expressos a partir da opinião 

(doxa).  

Para os homens da ação, do pensamento compreensivo e vinculado com a vida, a 

verdade não é um fim, pois não cessa nas ideias. Por acontecer na teia de relações humanas, 

está eminentemente vinculada com a vida pública e nessa vida política, segundo Sócrates 

(apud CRITELLI, 2016, p. 28), “os homens seriam melhores cidadãos quanto mais convictos 

estivessem da verdade de suas opiniões” e não das ideias imutáveis dos filósofos. Arendt, 

retomando Sócrates diz que: 

 

O importante para os mortais é tornar a doxa verdadeira, é ver em cada doxa 

a verdade, e falar de tal maneira que a verdade da opinião de um homem 

revele-se para si e para os outros. Nesse nível, a frase socrática ‘sei que nada 

sei’, não significa mais do que: sei que não tenho a verdade para todos, não 

posso saber a verdade do outro, a não ser perguntando-lhe e, assim, 

conhecendo a sua doxa, que se lhe revela distintamente de como revela aos 

outros. (ARENDT, 2002b, p. 100) 

 

Ao apresentar essas discussões de modo que possa ampliar o nosso olhar acerca do 

pensamento, da ciência e da verdade, retorno para a interrogação primeira que me fez transitar 

nessa digressão. É possível dissociar as demandas de pesquisa com as interrogações clínicas? 

Faço esse questionamento, primeiro por compreender que a pesquisa, conforme apresentado 

na trajetória, nasceu de um espanto da pesquisadora frente à vida. Em nenhum momento, tal 

pesquisa teve ou tem o objetivo de fechar-se em ideias fixas e imutáveis, mas acompanhando 

a existência e suas narrativas, procura sentidos e significados para o que foi experienciado, 

compartilhando no cenário público as narrativas.  

O que se faz na clínica e na pesquisa (com esse atravessamento epistemológico) se não 

acolher a vida que se apresente sempre mutável? Destarte, o que fazemos na clínica se não 

dispor uma escuta ‘investigativa’? E o que fazemos na pesquisa se não uma ‘investigação’ 

clínica?  Investigativa não no sentido de descobrir essências, mas de ouvir e compartilhar a 

doxa tanto do pesquisador-plantonista quanto do participante.  

Ou seja, a pesquisa e a clínica que estão compromissadas com a vida apresentam-se 

como possibilidade de “degelar compreensões”16 o tempo todo e esse degelar está 

eminentemente vinculado com as demandas existências que, surgindo na vida, solicitam 

                                                             
16 ARENDT, 2008 
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compreensões para voltar a viver. Ao compreendermos a Verdade enquanto Alétheia, do 

grego antigo (ἀλήθεια), a teremos no sentido de desvelamento que comporta mutabilidade, 

diferente da Verdade em seu sentido Veritas que, por buscar a comprovação dos fenômenos, 

está vinculada à imutabilidade.  

 

3.1 Natureza da pesquisa: Tecendo reflexões sobre a indissociabilidade entre vida e 

pesquisa 

 

A presente pesquisa, por levar em consideração a indissociabilidade entre a dimensão 

de clínica e pesquisa (já que aqui, ambas estão não só comprometidas com a processualidade 

da vida e o seu acontecimento), configurou-se como uma pesquisa-extensão. Recordo, ainda, 

que não só esse modo de compreender ciências, mas as próprias diretrizes do Ministério da 

Educação subsidiam esse movimento acadêmico que assegura a indissociabilidade da tríade 

de ensino-pesquisa-extensão, já que essas se retroalimentam17.   

Levando em consideração esse modo de compreender pesquisa e clínica, bem como a 

tríade apontada pelo Ministério da Educação, fizeram-me sentido os apontamentos de 

Szymanski acerca da pesquisa interventiva, já que esse modo de pesquisar vai se dando a 

partir do oferecimento de um serviço na prática de pesquisa. Na presente pesquisa-extensão, o 

serviço oferecido foi a atenção psicológica, através da modalidade clínica de plantão 

psicológico, em um cemitério no estado de Pernambuco. 

Segundo Szymanski & Cury (2004), a pesquisa interventiva é um modo de pesquisa 

participante, que implica numa perspectiva etnográfica, mas que cinde com o desconforto 

entre objetividade e subjetividade do pesquisador, por compreender que nessa relação e 

encontro, tanto o pesquisador como o participante da pesquisa são afetados. Na pesquisa 

etnográfica, o pesquisador tem como objetivo compreender a maneira de viver e o modo de 

compreender dos participantes (NOGUEIRA FINO, 2003).  

A pesquisa interventiva acontece a partir de oferecimentos de serviços e, portanto, a 

produção de conhecimento é construída em co-autoria, já que essa modalidade de pesquisa 

tem um caráter compreensivo e implicativo, possibilitando ao pesquisador-extensionista que 

este realize intervenções psicológicas engendradas a partir do encontro.  

A pesquisadora-plantonista, ao ser convocada para implicar-se com seu campo e com 

os seus atores institucionais, viu a necessidade de, primeiramente, compreender o locus no 

                                                             
17 Informações disponíveis em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/130101Biologicas.pdf>.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/130101Biologicas.pdf
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qual essa intervenção dar-se-ia. Nesse sentido, a cartografia, possibilitou minha aproximação 

com a instituição para compreender as demandas que surgiriam desse olhar atento. A 

interlocução entre pesquisa-extensão e a proposta de Szymanski & Cury (2004) no que 

concerne à pesquisa interventiva, possibilitou-me caminhar na instituição como um cartógrafo 

clínico-pesquisador-clínico que estava atento aos movimentos do cartografar.  

Antes de seguir adiante, explicitando nossa compreensão de Cartografia, paramos mais 

uma vez para retomar nossa compreensão da indissociabilidade da clínica com a pesquisa e da 

pesquisa com a clínica, ou melhor, a indissociabilidade da pesquisa e clínica com a vida, por 

isso optamos aqui por chamar o pesquisador de clínico-pesquisador-clínico que daqui por 

diante, guardando essa dimensão, o nomearemos de pesquisador-plantonista.  

Retomando... Cartografar é uma atividade que tem por base a observação ou a análise 

documental para a elaboração de mapas, cartas ou outras formas de expressão de um objeto 

e/ou fenômeno. Segundo Rolnik (apud AUN, 2005, p. 43) “A cartografia se faz ao mesmo 

tempo que o território” e,  

 
Diferente do mapa, que contorna territórios já estabelecidos, a cartografia 

atravessa o tempo, nasce dos movimentos geográficos da terra, acompanha e 

se faz nas transformações da paisagem, criando história. Desta forma, o 

cartógrafo não pretende estabelecer verdade, ‘tem a pele marcada por todos 

os encontros que faz em seu nomadismo’, vive buscando alimentos para 

compor cartografias, descobrir afetos e criar linguagem e sentido em redes 

de expressões mescladas, que percorrem seu corpo no encontro com os 

corpos que pretende entender. (AUN, 2005, p. 43) 

 

 Nesse sentido, a cartografia está atenta ao movimento do território e, 

consequentemente, aberta a sua contínua transformação. No locus onde foi oferecido o 

serviço e realizado a pesquisa, foi significativo optar pelo método cartográfico, já que boa 

parte dos participantes eram eminentemente transeuntes. Foi necessário estar sempre atenta e 

aberta às transformações do campo. 

Desse modo, cartografar é uma atividade constante na pesquisa-extensão, pois essa vai 

se construindo e se reconstruindo a partir da miscigenação do pesquisador-plantonista com o 

seu campo de investigação. As intervenções na pesquisa-extensão são práticas que estão em 

constante destinar-se, porque 

 

A cartografia não se encerra, pois a atitude cartográfica aproxima-se de ação 

clínica ao repensar possibilidades de plantão psicológico no contexto 

institucional dinâmico: atores institucionais repensando suas atitudes. É 

práxis em movimento; é o acontecer de atravessamentos que possibilita 

cuidado clínico aos sujeitos no cotidiano, penetrando espaços da instituição 

por suas brechas, sem impor modelos exteriores. É um modo clínico de 
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inserção de prática psicológicas em instituição, revelando demandas de 

atores da instituição.  (MORATO, 2009, p. 33) 

 

 

 No cartografar disponível para acolher as demandas institucionais do cemitério, o 

Plantão Psicológico foi se apresentando como uma modalidade de atenção que possibilitava 

que os atores institucionais18 pudessem dispor de uma escuta. Primeiramente, ao me lançar 

nesse campo oferecendo um serviço que, a uma certa altura, já apontava para a modalidade 

clínica do plantão psicológico, uma interrogação me tomou: E o que é plantão psicológico?  

 

3.2 Instrumentos: Plantão Psicológico e Diário de Bordo como possibilidade de 

(re)colher narrativas 

 

A presente interrogação não diz respeito ao que teoricamente sabemos sobre o plantão, 

mas, antes de tudo, apontava para uma inquietação que o campo colocou. Existe um formato, 

um modelo, um jeito de fazer plantão psicológico?   

Quando fui revisitar os delineamentos concernentes ao Plantão Psicológico me deparei 

com um texto de Henriette Morato que diz que o Plantão Psicológico se oferece como uma 

experiência clínica radical já que não demanda um setting, mas uma atitude plantonista. Para 

Morato, a escuta dentro de uma instituição é clínica em todos os momentos, já que, quando 

alguém procura o plantonista e começa a falar, já se configura um estar em plantão. Para ela, 

com esse atravessamento institucional, o plantão passou a habitar a temporalidade da relação 

entre plantonista e ator institucional. (MORATO, 2006, p. 7). Neste sentido, o Plantão 

Psicológico se consolidou como oportunidade para que a presente pesquisa-extensão pudesse 

de fato oferecer um serviço e ser um momento de investigação e intervenção, já que aberta ao 

movimento e atenta às solicitações do campo, a escuta clínica foi oferecida a todos os atores 

institucionais e, a cada escuta, a pesquisadora-plantonista era convocada a intervenções que 

nasciam desses encontros.  

Sobre Plantão Psicológico, compreendemos que ele é uma modalidade de prática que 

acolhe demandas e queixas no ato de sua emergência. Nesse sentido, atender numa 

perspectiva de plantão é estar aberto ao inesperado da prática, pois esse modo de fazer-saber 

convida-nos a uma inclinação que não se limita a rigidez de tempo e espaço.  

                                                             
18 Por atores institucionais se compreende tanto os que trabalham na instituição, como os transeuntes que passam 

cotidianamente nesse espaço.  
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 Ainda Henriette Morato ao falar sobre plantão psicológico, correlaciona esse 

atendimento emergencial com uma grande planta. Para ela, o plantão, oferece para aquele que 

experiencia o cansaço, um lugar para repouso e descanso. “Somos nesse sentido plantas 

grandes que oferecem alguns minutos de sombra, descanso e possibilidade de reflexão: somos 

então, cada um de nós, plantões” (MORATO, 2009, p.38).  

 Destarte, no movimento dessa pesquisa-extensão, atenta ao caminho que foi se 

apresentando, o Plantão Psicológico, além de ser uma modalidade clínica, já que a pesquisa 

interventiva preconiza o oferecimento de serviço, apresentou-se como uma possibilidade de 

instrumento de pesquisa, pois propiciou um espaço onde as narrativas dos atores institucionais 

e, nesse sentido, a cartografia pudesse ocorrer. Nesse sentido, o Plantão Psicológico 

apresentou-se como instrumento pois possibilitou que a cartografia acontecesse no sentido de 

colher narrativas para que fosse possível a compreensão do que o campo ia me mostrando. 

Por compreender as peculiaridades do Plantão Psicológico enquanto modalidade de prática, 

no qual ele apresenta uma característica de acolhimento que não estar vinculado a um setting 

e a um tempo pré-estabelecido, inspirei-me nessas características para a cartografia e, 

consequentemente, para a construção do meu diário de bordo enquanto pesquisadora. 

Conquanto, as narrativas apresentadas na presente dissertação são constituintes do diário de 

bordo da pesquisadora que atenta aos movimentos dos campos e as narrativas que iam se 

apresentando foi registrando nele a sua viagem.  

 Isto posto, apontamos que, nesse percurso reflexivo, o material analisado foram as 

narrativas construídas em meu diário. Tais narrativas nasceram do meu olhar atento para tudo 

que ia acontecendo no campo, bem como a minha escuta e disponibilidade para acolher as 

demandas que emergiam no campo solicitando cuidado e intervenção. Para a escolha do 

Plantão como um possível instrumento para a construção do meu diário, inspirei-me nos 

apontamentos de González Rey quando o mesmo problematiza acerca das escolhas dos nossos 

instrumentos de pesquisa. Segundo González Rey, por vezes, caímos no instrumentalismo 

positivista quando não atentamos para o fundamento principal dos instrumentos que é, antes 

de tudo, um recurso que permite a expressão no contexto da relação da pesquisa 

(GONZÁLEZ REY, 2012, p. 42).  Portanto, levando em consideração essa provocação, o 

plantão psicológico apresentou-se como um recurso possível de expressão desse campo. Foi, 

também, um dos modos de compreender o que o campo queria me dizer de diversos modos. 

Aqui, retomo a peculiaridade desse campo de pesquisa, pois por ser denso, apresenta 

multifacetadas possibilidades de compreendê-lo. Tudo nele fala e nos afeta de diversos 

modos. Eu não podia me fechar as diversas convocações que ele, o campo, ia me fazendo.  
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 Enquanto garimpo e narro o modo em que a pesquisa-extensão foi se dando, percebo 

que, nessa trajetória, fez-se necessário o registro da viagem. Como disse, o campo ia se 

apresentando de diversos modos e me convidando a acompanhá-lo. Vários acontecimentos me 

paralisavam, convoca, provocava e, para que eu não perdesse todas as afetações que me 

perpassavam, fez-se necessário que eu registrasse esse caminho. Tal registro foi realizado a 

partir do diário de bordo. Durante a pesquisa, enquanto marinheira e camponesa, foi 

necessário que eu fosse, de certo modo, narrando as experiências, os encontros e as 

implicações nesse processo. Segundo Benjamin (2012, p. 214), “entre as narrativas escritas, as 

melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros 

narradores anônimos”. Os narradores anônimos são tanto aqueles que, implicados no existir, 

viajam e têm algo para contar (marinheiro), como aqueles que ganham sua vida em seu país e 

conhecem suas histórias e tradições (camponês/comerciante).  

Contemplar o que por hora vai se delineando, fez-me perceber que acompanhar é 

transversal na pesquisa-interventiva. Acompanhar é colocar-se no movimento do estar junto, 

fazendo-se presente durante a caminhada.   

 Desde os primórdios da humanidade, não só os pequenos grupos se acompanhavam, 

mas esses procuravam deixar no formato de pinturas rupestres resquícios para que outros 

pudessem fazer parte dessa caminhada, desse trajeto. Através da representação (pinturas), eles 

trocavam mensagens, passavam ideias e transmitiam os desejos, necessidades e emoções. As 

marcas/pinturas eram uma forma de eternizar em um local aquele que por ali passou. Ao 

longo do tempo e, com o aperfeiçoamento da técnica da escrita, essa se transformou em um 

instrumento que servia, não só para os que passavam, mas que ajudava/ajuda os que não 

podem ir. As cartas surgem como uma possibilidade de suprimir as distâncias e as ausências.  

Como nos diz Comte-Sponville, a escrita 

  

[...] foi durante séculos o único meio de dirigir-se aos ausentes, de levar o 

pensamento aonde o corpo não podia ir, aonde a voz não podia ir, e talvez 

esse seja o mais belo presente que a escrita deu aos viventes: permitir-lhes 

vencer o espaço, vencer a separação, sair da prisão do corpo, ao menos um 

pouco, ao menos pela linguagem[...] Escrevemos nossas cartas para 

habitarmos juntos, tanto quanto pudermos, apesar da separação, apesar do 

espaço, o pouco tempo que nos é dado em comum[...] para compartilhar 

alguma coisa, um acontecimento, ou um pensamento, uma emoção ou um 

sorriso, muitas vezes quase nada e esse é o essencial de nossas vidas[...] para 

compartilhar essa pobreza que somos, que vivemos, que nos faz e desfaz, 

antes que a morte nos pegue[...] para não renunciar, enquanto respiramos e 

sejam quais forem os quilômetros que nos separam, à doçura de viver juntos, 

em todo caso ao mesmo tempo, à doçura de compartilhar e de amar. 

Contemporâneos da mesma eternidade, que é hoje. Passantes da mesma 
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passagem, que é o mundo. (COMTE-SPONVILLE, 1997, p. 35-44, grifos 

nossos) 

 

 Na caminhada da vida, escrevemos para habitarmos juntos, para nos eternizarmos na 

história, para partilharmos nossas vivências, experiências, sentimentos, narrativas, afetos. 

Nesse sentido, a caminhada de pesquisa-extensão também se construiu na narratividade do 

fazer-saber. O diário de bordo apresentou-se como possibilidade para se compartilhar a 

experiência desse caminhar. Segundo Aun (2005, p.30), escrever diários são momentos de 

criação de sentido que se testemunham como registro plural e único. Para Comte-Spoville,  

 

Nossas cartas (escritos) se parecem conosco, desde que o queiramos um 

pouco, e mesmo, às vezes, quando não o queremos. Frágeis como nós. 

Irrisórias como nós. Bela por vezes. Pobres e preciosas, corriqueiras e 

singulares, quase sempre. Um pouco de nossa alma introduziu-se ali, na 

pouca espessura de um envelope. Um pouco de nossa vida, na loucura do 

mundo. Um pouco do nosso amor, no deserto das cidades. (COMTE-

SPONVILLE, 1997, p. 35-44, grifo nosso) 

 

 Escrevemos para compartilharmos a caminhada, numa essencial solidão, numa 

essencial separação, que revela a nossa comum fragilidade. Escrevemos para contar o que nos 

tornamos, o que somos, o que esperamos. Escrevemos para suprimir o silêncio sem o 

corromper e para exprimir a distância, sem a suprimir. Os diários de bordo surgem como 

possibilidade de compartilhar os encontros, as afetações... De revisitar os sentimentos, 

atualizando-os e tecendo sentido. São, antes de qualquer coisa, escritos plurais e, ao mesmo 

tempo, singulares, pois narrar o encontro diz sobre aquele que se fez encontro. 

 Na presente pesquisa-extensão, o diário de bordo se apresentou como a possibilidade 

de a pesquisadora-plantonista com-partilhar a viagem. O que ficou registrado não foram 

meras informações. O diário de bordo, como outro instrumento da pesquisa/extensão, 

possibilitou que as experiências da pesquisadora-plantonista pudessem ser narradas. Segundo 

Benjamin (2012, p. 219) a narrativa, diferente da informação, evita explicações, pois o narrar 

está comprometido com a história do narrador que conta sua experiência de forma livre para 

interpretá-la como quiser. Narrar também se apresenta como instrumento, pois é a partir das 

narrativas em diário de bordo que a pesquisadora-plantonista pode intercambiar as 

experiências vividas no processo cartográfico e nas escutas clínicas realizadas a partir da 

modalidade de plantão psicológico. As narrativas serão o material de análise já que nelas é 

possível compreender o hódos meta da pesquisa-extensão, ou seja, é possível compreender a 

trajetória que foi feita nessa caminhada aberta ao inesperado da prática.  
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 Ao olharmos para o modo em que a pesquisa-extensão foi se delineando, percebemos 

que ela se aproxima da epistemologia qualitativa, já que, segundo González Rey (2012, p. 5), 

“A epistemologia qualitativa defende o caráter construtivo interpretativo do conhecimento, o 

que de fato implica compreender o conhecimento como produção e não como uma 

apropriação linear da realidade”.  

 Para Bicudo (1994, p.21), é necessário que fique esclarecido o que se compreende por 

fato e fenômeno, já que a pesquisa quantitativa trabalha com fatos, enquanto a qualitativa com 

fenômenos. Fenômeno vem do latim Phaenomenon e quer dizer o que é visto, o que surge aos 

olhos. Refere-se também ao termo Phainesthai que quer dizer aparecer, relacionado a Phos, 

luz. No que concerne a aparecer, Hannah Arendt diz: 

 

Nada poderia aparecer – a palavra ‘aparência’ não faria sentido – se não 

existissem receptores de aparências: criaturas vivas capazes de conhecer, de 

reconhecer e de reagir – em imaginação ou desejo, aprovação ou reprovação, 

culpa ou prazer – não apenas ao que está aí, mas também ao que para elas 

aparece e que é destinado à sua percepção. (ARENDT, 2008, p. 35) 

 

Levando em consideração essas compreensões e apontamentos sobre o aparecimento 

físico no mundo, “ser e aparecer coincidem” e, portanto, “a pluralidade é a lei da terra”. 

“Aparecer significa sempre parecer para outros, e esse parecer varia de acordo com o ponto de 

vista e com a perspectiva dos espectadores” (Ibidem, p.37).  

A compreensão de fenômeno a partir de Hannah Arendt aponta e ressalta a dimensão 

da pluralidade como condição humana, onde o homem mostra-se no cenário público a partir 

da política. Para Arendt, inspirada na dimensão da polis grega, “a política acontece não no 

homem, mas entre os homens” (ARENDT, 2002a, p. 3). Essa concepção de política leva 

Arendt (2002a, p.14) a afirmar que o “sentido da política é a liberdade”, pois é a possibilidade 

de o homem aparecer no cenário público para outros iguais apresentando sua doxa. A doxa é 

aqui compreendida a partir do que Hannah Arendt, retomando as reflexões Socráticas, 

apresenta em seu texto: “A dignidade da política”. Arendt (2002b, p. 97) diz que: 

  

A palavra doxa significa não só opinião, mas também glória e fama. Como 

tal, relaciona-se com o domínio político, que é a esfera pública em que 

qualquer um pode aparecer e mostrar quem é. Fazer valer sua própria 

opinião refere-se a ser capaz de mostrar-se, ser visto e ouvido pelos outros.  

 

Para Arendt (2014), o aparecimento físico e original do homem no mundo se dá a 

partir do discurso e do ato. Esse aparecer também demarca, como já dissemos anteriormente, 



34 

 

a condição humana da pluralidade e, por esse aparecimento se dar a partir do ato e do 

discurso, faz-se importante apontar para a indissociabilidade dessas dimensões, pois o ato 

desacompanhado do discurso perde o seu caráter revelador. A ação só se constitui ao contador 

de história já que o significado das ações é compreendido por quem se dispõe a narrá-las... a 

contar uma história sobre eles.  

Neste sentido, a presente pesquisa-extensão, atravessada pelas reflexões Arendtianas, 

pôde se apresentar como um espaço político onde cada pessoa, pesquisador-plantonista e 

participantes, numa posição de igualdade, aparecem um para outro através das histórias 

narradas (por parte do participante), e da história percebida/ouvida por parte do espectador 

que, neste contexto, é a pesquisadora-plantonista.   

 

3.3 Narrativas: uma possibilidade de compreender o caminho 

 

Todavia, a partir dos instrumentos de pesquisa escolhidos, a pesquisadora-plantonista 

também deixa de ser espectadora e passa a ser a contadora da história vivida, já que a 

dimensão da narrativa pressupõe não só o que os participantes contaram ao longo do caminho, 

mas o que a pesquisadora-plantonista também, por meio dessa dissertação, conta/narra sobre 

esse caminho. Enquanto, no oferecimento do serviço, a pesquisadora-plantonista pode ser 

testemunha daquelas histórias narradas, aqui, o leitor é testemunha dessa caminhada feita por 

essa pesquisadora, pois para que a novidade enquanto natalidade possa aparecer, a 

singularidade 

 

[...]precisa ser testemunhada por outros para que o que foi revelado possa ser 

acolhido por uma teia de relações e se estabelecer como de fato novo. Caso 

contrário será mero devaneio. É no espaço público, ou seja, no âmbito da 

política que essa singularidade poderá ou não ser levada adiante. 

(WALCKOFF; FARIAS, 2016, p.185) 

 

A presente dissertação é a oportunidade de a pesquisadora-plantonista intercambiar e 

elaborar as experiências de forma narrativa, pois, como nos diz Walter Benjamin (2012, p. 

217) “o narrador retira o que ele conta da experiência: de sua própria ou da relatada por 

outros”. A grande narrativa dessa dissertação está sendo contada desde a apresentação do 

presente trabalho e essa se constitui como uma colcha de retalho de várias histórias, dores e 

vidas que se encontraram em busca de contar e (re)contar o vivido, de modo que ele ao menos 

possa, na medida do possível, ser compreendido. Como dito anteriormente, é no discurso que 

os sentidos e significados podem ser construídos e esse discurso narrativo evita as explicações 
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que jamais acabam em si, pois assim a ação é realizada numa teia de relações que a coloca em 

um continum de novas aberturas e novas destinações.  

Por levar em consideração que a narrativa aqui construída e as experiências aqui 

intercambiadas nascem da vida tanto da pesquisadora-plantonista como dos participantes que 

foram acolhidos na instituição e por ser atravessada por uma epistemologia que nos convida a 

construir o fazer-saber atenta aos movimentos da vida, não poderia propor uma análise que 

nos distanciasse disso. 

Sendo assim, as narrativas do diário de bordo da pesquisadora-plantonista podem ser 

analisadas de modo compreensivo. Assim como a perspectiva de Benjamin (2012), que diz 

que a narrativa não se encerra e evita explicações, a compreensão também é interminável, 

pois não chega a resultados. A vida está sempre nos convocando a pensar 

compreensivelmente sobre as urgências da existência, de modo que os sentidos possam ser 

construídos. 

Segundo Ludz (2010, p. 23), “Lá narración ilustra um aspecto ulterior de la 

compreensión: <<Cuando otras personas compreenden, em el mismo sentido en que yo he 

compreendido, esto me produce uma satisfacción que es como un sentimento de 

perternencia>>19, decía Hannah Arendt”.  

As narrativas se dão após os acontecimentos. Só podemos falar/contar sobre algo 

quando já passou. Portanto, cada história contada ao mesmo tempo em que é finalização pode 

ser abertura. As histórias narradas comportam a totalidade do existir humano no sincronismo 

temporal da vida cotidiana “que é determinada pelo intervalo de tempo relativamente curto de 

sua plena aparição, de sua epifania” (ARENDT, 2008, p. 38).  As narrativas são os discursos 

pelos quais os homens podem aparecer uns aos outros, distinguindo-se e efetivando sua 

condição de pluralidade. Para Arendt (2014, p. 222), “ao agir e ao falar, os homens mostram 

quem são, revelam ativamente suas identidades pessoais e únicas, e assim fazem seu 

aparecimento no mundo”. Desse modo, o narrar está entrelaçado à ação e, por sua vez, ação 

“como início, corresponde ao fato do nascimento” (Ibidem, p. 220) e, portanto, à 

possibilidade de se iniciar algo novo.  

Nesse sentido, “somente com a constante disposição para mudar de ideia e recomeçar 

pode-se confiar a eles um poder tão grande quanto o de começar algo novo” e investir em 

novas promessas e destinações (Ibidem, p. 298). Esse movimento de liberar-se para viver 

                                                             
19 “A narração ilustra um aspecto anterior a da compreensão. <<Quando outras pessoas compreendem, no 

mesmo sentido que eu tenho compreendido, isto me produz uma satisfação que é um mesmo que um sentimento 

de pertença>>, dizia Hannah Arendt. (Tradução livre da autora)  
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outras coisas, para iniciar algo novo, convoca o homem a compreender o mundo com vistas a 

voltar a habitá-lo de um jeito novo. Para Arendt, diferente do pensamento que se encerra 

frente aos resultados ‘definitivos’ obtidos, a compreensão produz resultados momentâneos de 

reconciliação com o mundo. 

Hannah Arendt ao falar sobre o poder do perdão e da promessa, ou seja, sobre a 

reconciliação com o mundo, lança-nos luzes para compreendermos essa possibilidade que é 

inerente à condição humana de poder iniciar algo novo. Para ela, essas faculdades do perdão e 

da promessa também “dependem da pluralidade, da presença e da ação de outros” (ARENDT, 

2014, p. 294) e desse modo está muito próximo da condição da ação, pois como essa,  

 

O ato de perdoar jamais pode ser previsto; é a única reação que atua de modo 

inesperado e, embora seja reação, conserva algo do caráter original da ação. 

Em outras palavras, o perdão é a única reação que não re-age [re-act] apenas, 

mas age de novo e inesperadamente, sem ser condicionada pelo ato que 

provocou e de cujas consequências liberta, por conseguinte, tanto o que 

perdoa quanto o que é perdoado (Ibidem, p. 298). 

 

LUDZ (2010, p. 22), ao falar sobre o que Hannah aponta acerca da reconciliação com 

o mundo, diz: 

La metáfora expressada em términos de ‘reconciliación con la realidad’ – 

válida para lá comprensión, para el juicio y también, en un determinado 

sentido, para la acción – se ilumina de alguna manera a partir de otro término 

característico. Nos referimos al término ‘narración’, ‘narración de historias’. 

En una semblanza de la narradora Isak Dinesen del año 1968 escribe Hannah 

Arendt: ‘En verdad, contar historias desvela sentido, sin caer em el erro de 

nombrarlo; conduce a la concordancia y a la reconciliación con las cosas, tal 

como son realmente, y quizá podemos incluso concerderle la capacidad de 

contener, implícitamente, esa última palabra que esperamos del día del juicio 

final. 20 

 

Inclinarmo-nos para essa grande narrativa de modo compreensivo é a possibilidade de 

nos reconciliarmos com o mundo e a vida, pois, depois de velar e sepultar, é preciso voltar a 

viver, talvez de um outro jeito e de outro modo.  

Olhar para essa grande narrativa que foi construída em co-autoria para compreender 

conforme a pesquisa-extensão foi se desenhando em seu Hódos-Meta (Caminho que aponta a 

                                                             
20A metáfora expressa em termos de "reconciliação com a realidade ' - válido para a compreensão, para o 

julgamento e, em certo sentido, para a ação – ilumina-se, de alguma forma, com um outro termo característico. 

Nós nos referimos ao termo "narrativa ',' contar histórias '. Em semelhança com a narradora Isak Dinesen em 

1968 Hannah Arendt escreve: “Na verdade, a narrativa revela significado sem o erro de nomeá-lo; concorda e 

reconcilia com as coisas como elas realmente são, e talvez podemos até conceder-lhe a capacidade de conter, 

implicitamente a última palavra que esperamos de dia do juízo final, o perdão. (Grifo nosso e tradução livre da 

autora). 
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possível meta), os sentidos construídos nos fazem acreditar que a presente dissertação está 

comprometida com a dimensão política da ciência, bem como comprometida com a abertura 

fundamental e genuína para o novo como natalidade.  

São inquietações que nasceram da vida, precisaram ser compreendidas e foram feitas 

levando em consideração a dimensão de pluralidade da condição humana. E, a partir desse 

texto, poderá aparecer no cenário público de modo que os leitores possam também abrir novas 

destinações em suas vidas.  

 Aqui, o pensamento, ao invés de estar comprometido com a teorização, contemplação 

e distanciamento, esteve inclinado a “degelar compreensões”21, pois, de tempos em tempos, a 

vida nos convida a romper com a linearidade da existência e a ciência, por partir e tratar da 

vida, convida-nos, constantemente, a romper com a linearidade cíclica de veracizações 

teóricas.  

Ao mesmo tempo em que apontamos para isso, reconhecemos que essa narrativa e 

compreensão, por mais próxima que esteja da vida, não é sua representação, pois mesmo o 

pensamento compreensivo, não comporta a aspereza que a vida de per si tem.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 ARENDT, 2008 
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4 OUVIDOS ATENTOS E RETALHOS NA MÃO... EIS O MEU DIÁRIO DE 

BORDO COMO UMA GRANDE NARRATIVA  

 

Ao iniciar esse percurso de análise, sinto a necessidade de retomar algumas questões já 

expressas anteriormente. A primeira diz respeito à eminente vinculação da pesquisa com a 

vida. Como expresso na apresentação da trajetória deste trabalho, a interrogação inicial 

nasceu do meu espanto frente à vida. Retomar esse aspecto é demarcar, mais uma vez, a 

indissociabilidade que uma pesquisa inspirada nessa perspectiva epistemológica apresenta. Ao 

requisitar essa condição e imbuídos pelo caminho apresentado, vemos que, nessa perspectiva, 

é importante deixar que a vida e as experiências da autora iluminem as compreensões que 

serão tecidas.  

Desde o início da presente dissertação, pedi licença aos linguístas para construí-la de 

modo narrativo-dissertativo. Fiz e faço isso imbuída pela dimensão de narrativa e 

compreensão que Benjamin e Arendt deixaram em mim, respectivamente. No percurso 

cartográfico e nos plantões psicológicos realizados tanto com os transeuntes (os que passaram 

nos velórios) como com os atores institucionais (funcionários), as narrativas foram 

construídas em co-autoria. Nesse momento da pesquisa, implicada no movimento 

cartográfico, eu pude ser a camponesa atenta aos movimentos realizados e às histórias 

narradas pelos marujos que, nesse momento, eram eles (transeuntes e atores institucionais). 

Entretanto, no momento de construir os diários de bordo, eu pude ser maruja, pois era o meu 

momento de contar o que vi, ouvi e senti naquele espaço. A cada narrativa expressa nos 

diários, eu tive a oportunidade de contar a viagem, o caminho, o hódos-meta.  

Curiosamente, nesse momento de análise, mais uma vez me encontro na possibilidade 

de ser camponesa quando leio os meus diários e olho para a história que ele me conta. E de 

ser maruja, pois, ao mesmo tempo em que os leio, analiso-os, deixo-os contar a mim a história 

que vivi, tenho agora a oportunidade de, através dessa apresentação-dissertação, construir 

uma nova história da história. Aqui, recordo-me de Hannah Arendt (2014, p. 236) que diz que 

a ação é um continum que nos abre a outras ações e reações. Ao me debruçar nas narrativas 

expressas no meu diário, recordo-me ainda de Heloísa Aun que, retomando Clarice Lispector, 

diz que escrever não é fácil, pois voam faíscas e lascas como vidros espelhados. E continua:  

 

Não é fácil porque não são quaisquer faíscas e lascas que voam pela 

recordação; são faíscas e lascas como aços espelhados. Aços que, pela 

característica de espelhados, contemplam o refletir, mostrar, o anunciar, o 

denunciar: o mundo em torno, os outros, nós mesmos. (AUN, 2005, p. 30) 
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Mas, não foi só no momento de construir o diário que as lascas de vidro voaram e 

foram espelhos. Esse momento de construir mais uma grande narrativa é, também, momento 

em que os espelhos denunciam e anunciam não só o que vivi na caminhada da pesquisa-

extensão, mas anunciam e denunciam, também, a minha história de vida que atravessa e 

constitui o meu olhar e a minha tessitura compreensiva. É, pois, por esses motivos de 

eminente indissociabilidade que se faz necessário que o meu vivido seja expresso como parte 

integrante e constituinte do olhar que lanço para todas as narrativas que, nesse sentido, são 

construídas em co-autoria. Em co-autoria, pois comportam o que vivi antes de oferecer o 

serviço, antes de iniciar a pesquisa e, até mesmo, antes de me inscrever para a seleção de 

mestrado. Todos esses momentos que antecederam a interrogação dessa pesquisa têm, de per 

si, co-autores. Ao me lançar no campo, outros co-autores apareceram oferecendo-me as 

histórias para com-por os meus diários. Na leitura deles, a orientadora da presente pesquisa, 

Simone Walckoff, a banca de qualificação da dissertação nas pessoas das professoras Dulce 

Critelli e Carmem Barreto, os professores(as) e colegas da linha de pesquisa, também se 

apresentam como co-autores, pois apontaram e sinalizaram coisas nas quais eu não conseguia 

compreender.  

Iniciar essa análise apontando para a importância de que as minhas vivências 

iluminem as compreensões das narrativas é demarcar também que foram essas vivências que 

me fizeram olhar e me aproximar de cada atendimento de um jeito. Antes de seguir 

apresentando de forma narrativa as narrativas do meu diário, demarco que não farei essa 

apresentação de forma linear, ou seja, seguindo a ordem dos dias em que eu estive no 

cemitério e ou a ordem dos plantões realizados. Opto por fazer a apresentação do diário 

concatenando os possíveis temas, ou melhor, vivências que se aproximam me chamando mais 

uma vez a compreendê-las. Nesse momento, contarei para vocês o meu caminho e, como 

contadora de uma história, peço licença para ir contando-a conforme vou me recordando dela. 

Convido-os a acompanhá-la tal como o clínico que permite que o paciente escolha o modo 

que quer contar sua história e a/o amiga/o que também deixa o outro contar o seu vivido 

conforme lhe for confortável. Assim como a cartografia tem várias entradas também são 

possíveis várias entradas/modos para se contar uma história.  

Retomo: [...] uma das primeiras recordações que me toma é a que apresentei na 

trajetória desse trabalho quando falei do meu amigo que morreu. Naquele dia, eu fui ao 

sepultamento dele, coisa que eu, geralmente, não fazia. Nunca gostei de ir a cemitérios. 

Depois que meu pai morreu, meus familiares continuaram a ir ao túmulo todos os finais de 

semana. Eu não! Não suportava ir àquele lugar. O cemitério sempre me incomodou. Eu nunca 
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entendi como e porque deixamos nossos entes queridos (aquele corpo que abraçamos, 

beijamos e em cujo colo estivemos) em um buraco escuro e inóspito. Sempre que eu recebo a 

notícia de que alguém faleceu me vem essa inquietação de que fulano e/ou fulana a partir de 

agora estará ‘trancada/o’ em um buraco negro, frio, desagradável, etc.  

O meu primeiro momento no cemitério como pesquisadora-plantonista foi marcado 

por diversos sentimentos. Foi um momento em que eu me sentia enquanto pessoa que já 

perdeu vários entes queridos, enquanto psicóloga de perspectiva fenomenológica existencial 

que estava aberta e disponível para o inesperado da prática e como pesquisadora que se 

lançava em uma temática e campo inquietantes.  

Foram realizados alguns contatos para que o serviço pudesse ser implementado no 

cemitério e depois que o serviço foi aceito foi marcada uma reunião de ajustes. Eis que meu 

diário conta sobre a inserção no campo:  

 

Ao chegar na recepção do espaço administrativo, sentei naquele sofá e peguei 

uma revista que estava sobre o centro. Um lugar silencioso que me fez entrar em 

contato com os diversos sentimentos que me conduziram àquela pesquisa. 

Comecei a folhear aquela revista que, curiosamente, não era nem a Caras e nem a 

Istoé, revistas que estamos acostumados a ler nas salas de espera. Aquelas folhas 

me mostravam que “Isto-é” as Caras da morte e da vida. Curiosamente aquela 

revista era do mercado em torno da morte.... Eu não sabia que existia uma revista 

que apresentava modelos de caixões, urnas, efeitos especiais, coroas e outros 

artigos que se utilizam nos velórios. Um mundo distante de mim no seu aspecto 

mercadológico.... Eu só conseguia senti-lo em seu aspecto emocional, de dor, de 

perda, de provocação para pensar a vida.  Mas ali, um outro cenário se 

apresentava.... As propostas lucrativas que giram em torno desse cenário... eu 

entendi que aqueles artigos ajudavam a compor um cenário que, para os que 

sofrem a perda de um ente querido, é visto como uma forma de cuidado e zelo. 

Uma mistura de sentimentos estava em mim naquele momento22[...] 

 

Foi em contato e aberta ao que o espaço foi me contando que pude ir ampliando a 

minha percepção acerca do cemitério. Na minha inserção no campo, já pôde se perceber uma 

‘quebra’ na minha ‘tradição’23, o modo como eu compreendia esse contexto de velar já me 

convocava a olhá-lo a partir de outro ângulo. Diante disso, alguns questionamentos: O que é 

cemitério e por que eles existem? Nesse ato de velar, o que cabe? Pergunto-me sobre o ato do 

velar... Interrogo sobre cemitério... sobre sepultar... Recordo-me que algumas pessoas 

                                                             
22 Os textos extraídos do diário da pesquisadora-plantonista serão apresentados com a letra Monotype Corsiva, 

fonte 12, espaçamento de 1,15 e recuo de 4cm.  
23 Tradição aqui compreendida como histórias e significados que me com-põe. 
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próximas que velei, pude fazê-lo em casa, mas ultimamente temos percebido um aumento dos 

velórios em contextos institucionais especializados nesta atividade. Se o espaço institucional 

tem algo para nos dizer, a história também pode nos ajudar a compreender a construção 

desses espaços e a inospitabilidade presente nele. 

Quando garimpamos sobre os autores que podem nos ajudar a compreender sobre a 

construção dos cemitérios, encontramos um antropólogo que narra a historicidade dessa 

construção. Mas, antes disso, o que é a morte? Sabemos que a morte tem o seu caráter 

biológico que diz respeito à falência dos órgãos biológicos. Todavia, para além disso, ela 

revela o mundo e as relações, pois é sentida por entre as pessoas, ela anuncia a história desse 

mundo e dessas pessoas. Nesta perspectiva, podemos entender que as compreensões acerca da 

morte são construídas historicamente e, ao longo dos séculos, passaram por transformações.  

Curiosamente, as transformações sobre o modo em que compreendemos algo acontece 

a cada momento que nos deparamos com essas questões em nossa existência e/ou na história 

da humanidade. Na história da humanidade, os pontos de virada compreensiva ocorrem 

quando algo solicita e demanda atenção. Outrossim, em nossa história de vida que, ao mesmo 

tempo, é privada e pública, também podem ocorrer pontos de viradas a cada experiência 

vivida que nos solicitam e nos demandam atenção.  

A cada pessoa que velei e sepultei, fui convidada a ver a morte e o morrer de um outro 

lugar. Enquanto pesquisadora-plantonista, a morte e o morrer se apresentaram para mim a 

partir de outras faces, o fenômeno pode ser visto por mim a partir de outros ângulos.  

Mas, a pergunta inquietante, nesse momento, ainda é: O que é o cemitério, por que 

eles existem?. Contudo, mesmo que cemitérios, velórios e sepultamentos tenham sido 

revestidos por novos e diversos significados ao longo da história, uma coisa é transversal 

nessa história da humanidade, na minha história de pesquisadora-plantonista e na história dos 

transeuntes e atores institucionais. Com maior ou menor evidência, parece-nos que a dor está 

presente em todas as nossas histórias, pois “a morte se desvela como perda e, mais do que 

isso, como aquela perda experimentada pelos que ficam” (HEIDEGGER, 2011, p. 313)  

 Na minha história de vida, todas as vezes que recebia/recebo a notícia do falecimento 

de alguém que conheço, com maior ou menor pesar, a dor me pesa. Peso que não diz só da 

morte daquela pessoa, mas que, de certo modo, escancara o quanto essa possibilidade do 

morrer e de perder alguém é eminente em minha vida.  

 Atenta aos sentidos que iam se apresentando no cemitério e em cada velório e 

sepultamento, essa dor foi se apresentado e se tornando evidente na minha desorientação no 

campo. No primeiro dia de atendimento naquele local, o meu diário conta:  
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[...]Ao chegar no cemitério, eu não sabia o que fazer e nem para onde ir... A 

desorientação tomou conta de mim. Meu olhar divagava procurando o que fazer 

e principalmente como fazer[...] 

 

 O espaço do cemitério, de per si, já falava de dores e ausências.... Já me remetia às 

perdas que vivi e aos sepultamentos que testemunhei. Aquele lugar escancarava a minha 

inquietação, pois ali estavam entes queridos de muitas pessoas... Ali, eu estava cercada por 

sepulturas que guardavam os corpos que foram braço, abraço, presença e importância na vida 

de tantas pessoas. Ainda nesse primeiro dia, registro...  

 

[...]Após o sepultamento dessa senhora, desci para a sala de velórios e na parte de 

trás uma senhora passou por mim, visivelmente abalada, com um pano na boca. 

Apresentei-me como psicóloga e disse a ela que, caso ela quisesse, eu poderia 

escutá-la. Antes mesmo de eu terminar de falar, ela começou a dizer que já não 

estava mais suportando. Estava sem poder falar nada por causa da mãe. Ela não 

queria que a mãe a visse chorar. Ficou preocupada com a mãe e pediu para que a 

amiga fosse olhar onde ela estava. Enquanto ela ficou comigo eu entendi que há 

dois dias ela estava silenciada pela dor e pela mãe. Aquele espaço foi para que ela 

falasse... ela disse que estava cansada... que não queria que a mãe a visse chorar... 

Isso aconteceu em 5 minutos, mais ou menos... Após falar isso, subitamente a 

mulher sai de perto de mim, com um agradecimento apressado. Fiquei perdida. 

Eu não sabia o que fazer nem o que dizer. O inesperado da prática me paralisou 

naquele momento[...] 

 

“Essa mulher estava silenciada pela dor e pela mãe”... Estar silenciada pela mãe é 

também estar silenciada pela dor, silenciada pela dor dessa mãe. E aqui, a dor dela e da mãe 

também me silenciaram. Havia uma tentativa de buscar palavras, por isso eu não sabia o que 

fazer nem o que dizer. Não só o inesperado, mas principalmente a dor que pulsa diante da 

morte, por vezes, retira-nos as palavras. Talvez a grande inquietação nesse momento estivesse 

na busca por uma palavra que pudesse retirar o outro da dor da morte que pesa. Naquela 

mulher havia o peso da dor dela e o peso da dor da mãe.... Em mim, enquanto plantonista, 

havia as dores que carrego enquanto pessoa e as dores de ser plantonista em um espaço que 

carrega pesar. Todavia, a sensação era de que eu estava tão próxima das minhas dores e dos 

meus medos que eu não conseguia compreender o que aquela dor delas anunciavam... 

 

[...]A pergunta que me vinha era: O que eu queria ouvir num momento como esse? 

Naquela tarde sai daquele lugar mais perdida do que entrei. A sensação de 

frustação tomou conta de mim, pois eu não sabia como as coisas iriam 
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acontecer.... Eu tenho uma pesquisa para dar conta e não sei se conseguirei 

atender nesse espaço... Mas o que é atender? Qual momento em que eu chego 

junto? O que dizer? Tem alguma coisa para ser dita? Enfim.... Perplexa e 

perdida, tal como a morte nos deixa. Desbussolada[...]  

 

Sair do cemitério naquele dia, deixou-me com uma sensação de estar perdida.... 

Perdida em mim, nas narrativas e nas cenas que aquele dia me trouxe. Os dias entre o 

primeiro e o segundo dia de plantão, deixaram-me inquieta na tentativa de compreender o que 

é clínica, o que é plantão psicológico. Era como se o ‘problema’ estivesse no meu ser 

psicóloga que, naquele momento, não encontrava modos de atuar. Na verdade, acredito que 

aquele momento comportava, possivelmente, duas questões: uma diz respeito à nossa inserção 

no campo que, enquanto profissionais, buscam compreender ao que ele nos chama; a outra 

questão diz respeito, talvez, ao que de nossa existência atravessa nossa atuação. Eis que 

chegou o dia de retornar ao campo, um sábado à tarde em que, no diário, eu digo:  

 

[...]Sábado à tarde. Entre o receio e o desejo, eu cheguei ao cemitério. Eu não 

tinha mais medo do que poderia acontecer[...] 

 

 Depois de pensar sobre atendimento psicológico, plantão psicológico e prática em 

instituições, eu retorno para o campo imbuída de um suposto saber teórico que, ao meu ver, 

naquele momento, traria-me uma suposta segurança de atuação. Engraçado ou curioso é que 

durante todo o percurso de prática e até nesse momento de análise, por diversas vezes, eu me 

refugiei na tentativa de compreender as inquietações, apenas teoricamente, como se isso me 

desse ou me colocasse numa suposta segurança. Foi assim que retornei para o campo naquele 

dia. Acreditando que, talvez, depois de refletir sobre prática psicológica, eu iria poder me 

colocar na prática de um outro jeito. No entanto, mais uma vez, o inesperado me paralisou... 

O diário conta:  

 

[...]Depois de aproximadamente 1h30 minutos inquieta com aquela situação, saí 

dali e fui atrás dos sepultadores. Comecei a conversar com eles sobre a profissão 

deles. Perguntei há quanto tempo cada um trabalhava naquele lugar e eles foram 

me dizendo. Tentei entender como era para eles estarem naquela função. Sr 

Kant24, imediatamente me disse: “A gente acostuma...Vira rotina, sabe!”. 

Imediatamente, Marx emendou: “Pois é... Mas tem coisa que ainda mexe comigo, 

sabe... Esses dias mesmo... o médico que se suicidou... tinha tudo pela frente.... 

Mas desistiu de viver... Tem uma jovem aqui (apontou para o jazigo onde ela está 

                                                             
24 Todos os nomes dos funcionários da instituição serão trocados por nomes fictícios  



44 

 

sepultada) que se matou por causa do namorado... tinha tanta coisa pra viver e se 

mata por besteira...” Seu Kant, continuou: “É minha fia... em mim mexe mais 

quando é criança... eu lembro logo dos meus filhos... eles tem tanto pra viver...” 

Marx “Mas quando é criança a gente também sabe que foi Deus que chamou um 

anjo...”. Mais uma vez fui tomada pelo silêncio. Eu não sabia o que fazer com a 

fala deles...  Apenas acolhi... guardei e deixei que elas me silenciassem... A 

conversa foi ‘interrompida’ com a chegada de outro sepultador. Logo me 

apresentei para ele[...] 

 

Ao olhar para essas narrativas, percebo que quando a morte se escancarava enquanto 

narrativa, a inquietação me tomava na tentativa de procurar uma palavra que pudesse 

comportar tudo aquilo. Mas, diante de sentimentos de perdas e, mais especificamente, diante 

de narrativas sobre a morte, existe algo para ser falado? O que dizer sobre esse tema 

específico? Ou melhor, o que dizer disso que pesa de tal modo que retira as palavras?  

Ainda nesse dia pude testemunhar uma menina que sepultava sua mãe... Um dos 

trechos do diário desse sepultamento apresenta, mais uma vez, o quanto esse contexto, por 

vezes, rouba-nos as palavras e as ações... 

 

[...]Coloquei-me ao seu lado, mas nem consegui me apresentar e nem consegui falar nada. 

Seu olhar divagava procurando o da mãe e o meu divagava procurando o que dizer e o 

que fazer. Tal como aquela filha que não sabia o que iria fazer ao chegar em casa, eu 

também não sabia o que fazer ao lado dela[...]   

 

O sentimento daquela filha anunciava o que ela estava vivendo enquanto dor e o meu 

silêncio, por mais que estivesse junto do silêncio daquela menina, não estava próximo 

enquanto sentido. O olhar dela divagava à procura da mãe e o meu divagava na tentativa de 

encontrar uma possibilidade de fazer acontecer a atenção psicológica já que ele buscava o que 

fazer e dizer nesse momento de dor que não estava sendo vivido por mim, mas que eu estava 

junto, testemunhando. Todavia, lançados na inospitabilidade da vida e diante das diversas 

tentativas de procurar epistemologias que nos sustentem diante do vazio, que podemos ir 

compreendendo que a aspereza da vida não comporta a teorética da ciência. Naquele dia, num 

impulso, não de plantonista e nem de pesquisadora, mas de gente que “conhece a dor de ver 

partir a quem se ama, que chorou de saudade, que sofreu por seus amigos/as”25, fui à sepultura 

do meu amigo... 

 

                                                             
25 Música: Jesus meu Deus Humano de Padre Fábio de Melo 
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[...]Aquele sepultamento terminou mais de 5h da tarde. E quando terminou eu 

saí dali e fui à cova do meu amigo que provocou em mim o desejo de me colocar à 

disposição em contextos de velórios. Fiquei ali perto de sua sepultura por um 

tempo e depois fui embora. Não pensei em muita coisa sobre o que vivi ali... A 

perplexidade ainda está em mim.... Quis apenas sentir e sentir não sei o que, pois 

não sei descrever em palavras... Talvez o vazio daquela filha que chorava a perda 

da mãe tenha ficado em mim. Não tinha nada para pensar nem dizer. Talvez por 

isso eu tenha tido dificuldade de ‘dialogar’ com as pessoas... Um vazio que 

encontra outro vazio...   

 

 Aquele momento foi para sentir... Um sentir que também não conseguia ser narrado. 

Agora a falta de palavras não dizia mais de uma busca por teorias, mas dizia de uma vida que 

estava sentindo a vida e as perdas. Ali o vazio se aproximava do vazio vivido por aquela filha 

e por outras pessoas que fui encontrando, pois não era um vazio que divagava na tentativa de 

procurar modos de intervir e distanciar as pessoas do seu momento de pesar, mas era um 

vazio que também me aproximava do pesar. É como se a partir desse momento se tornasse 

compreensível a minha dificuldade de ‘dialogar’ com as pessoas. Nesse momento, parecia se 

tornar evidente que, enquanto eu buscava na ciência a tentativa de ‘retirar’ aquelas pessoas do 

sofrimento, elas precisavam, apenas, viver aquele momento. Para se aproximar da aspereza 

que a vida tem, foi necessário eu voltar para o lugar onde sepultei meu amigo.  

Como disse, o sepultamento desse amigo escancarou em mim outras perdas e outros 

sepultamentos. Ao retornar àquela sepultura, foi possível me reaproximar dos sentimentos que 

aquele momento provocou em mim. Foi possível contemplar aqueles espaços e recordar a 

cena que ali testemunhei. “Recordar” resguarda aqui o seu significado etimológico que vem 

do latim re-cordis, que quer dizer:  “trazer de novo ao coração”26. De fato, foi um momento 

em que trouxe de novo ao coração o que contemplei na face do seu pai, de sua mãe e de sua 

tia. Recordei as conversas que tive com os nossos professores de ensino fundamental e médio. 

Recordei a consternação que tinha tomado o nosso grupo de amigas/os naquela manhã de 

segunda-feira quando, por mensagens de celular, partilhamos aquela perda. Recordei os 

medos que aquela morte me provocou... Recordei os três dias em que fiquei mergulhada 

naquele sentimento e quase que paralisada sem saber para onde ir e o que fazer... Trouxe ao 

coração todos os vazios que aqueles três dias escancaram em minha existência... Foram três 

dias que presentificaram vários anos, várias dores, vários medos...  

                                                             
26 Dicionário etimológico. Disponível em: <http://www.dicionarioetimologico.com.br/coracao/>. Acesso em: 26 

de nov. de 2016.  

http://www.dicionarioetimologico.com.br/coracao/
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Tudo isso veio ao coração naquele momento em que retornei àquela sepultura. Foi um 

voltar para a sepultura que me fez retomar o movimento de me aproximar da vida, deixando 

que ela fale dela. Foi, talvez, uma tentativa de entender o que me cala, o que me silencia... 

Não um entendimento via teorizações, mas a tentativa de uma compreensão que parte das 

questões da vida. 

 Depois desse dia e desse momento vivido, retornei ao cemitério a partir de ‘um outro 

lugar’, pois, quando fui para casa, não estava a pensar sobre intervenções psicológicas, mas 

estava a sentir o que dói quando se perde. Foi com essa (re)aproximação do pesar que pude 

compreender o pesar que pesa naquelas pessoas.  

 Por falar em pesar, sentir e me aproximar, recordo-me de um atendimento realizado 

com uma criança... 

 

Em uma das salas de sepultamento tinha uma criança que, olhando para o 

caixão, pedia para o seu pai se levantar para ir para casa. Diante daquela cena, 

apresentei-me a uma tia da criança e disse que, caso quisesse, eu poderia 

conversar com aquela criança. A mãe acenou com a cabeça que queria e eu 

convidei a criança para irmos ao jardim conversar... ela subitamente pegou na 

minha mão e fomos. Perguntei o nome dela e o que ela gostava de fazer. Ela 

disse: “Tia, eu gosto de brincar com o meu pai.... a gente passeia de cavalo todos 

os fins de semana...Não sei do que vou brincar agora, meu pai não vai mais pra 

casa, minha mãe disse isso... Ele tinha prometido que a gente ia visitar meu 

irmão que mora em São Paulo...’” Eu disse: “Aaaa seu irmão mora em São 

Paulo?...” Ele: “Sim tia... ele também gosta de brincar comigo, mas tá longe e 

agora não tenho ninguém pra brincar...” Eu: “Mas aqui em Caruaru, ninguém 

brinca com você, além do seu pai?...” Ele: “Há sim tia... meu tio... ele até me 

levou pra casa ontem à noite... ele também brinca comigo...” Eu perguntei: “E na 

escola, tem amiguinho?” Ele: “Tenho sim... tenho dois amiguinhos que brinco 

muito com eles”. Eu: “Então me parece que você tem outras pessoas que também 

gostam de brincar com você, além de seu pai”. Ele: “É... tenho... tia, me disseram 

que meu pai morreu no rio enquanto tava pescando peixe.... na hora que ele jogou 

a tarrafa, ele caiu. Eu tô muito triste... minha mãe tá muito triste...” Eu: 

“Imagino... O que você gostaria de fazer agora? Ir pra casa, mas tenho que ficar 

aqui até enterrar meu pai. Por enquanto, prefiro ficar perto de minha mãe, ela tá 

muito triste”. Eu: “Então tá certo... Se você quiser conversar ou perguntar 

alguma coisa eu estou por aqui, é só me procurar, tá certo?” Ele: “Tá, tia... 

Brigado”.  

 

Se, em alguns atendimentos, havia a tentativa de buscar uma palavra para suportar a 

dor do outro, nesse atendimento houve, via palavras, quase que uma tentativa de retirar o 

outro da dor. Quando eu digo: Então me parece que você tem outras pessoas que também gostam de 
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brincar com você, além de seu pai”, ao invés de ele continuar a narrativa explorando as outras 

possibilidades, ele retoma o discurso para o que está doendo. Conquanto a narrativa do meu 

diário segue quase que denunciando isso, o meu desconforto de permanecer ouvindo a dor 

dele, bem como anunciando que a narrativa que tentei abrir foi com vias de fazê-lo reconhecer 

que outras pessoas podem estar ao lado dele. Segue... 

 

[...]Nesse atendimento, senti-me impossibilitada de falar alguma coisa. Aquela 

criança (9 anos) queria ter o pai novamente e isso não era possível. Abrir espaço 

para aquela narrativa foi oportunidade de ele ir reconhecendo outras pessoas que 

podem estar ao lado dele para brincar... Ao mesmo tempo em que ele narra sobre 

outras pessoas que podem brincar com ele, ele volta para a perca do pai se 

escancara... Uma tristeza de um espaço que já se encontra vazio.  

 

Enquanto plantonista, a tentativa foi de, a partir da narrativa dele, se encontrassem 

outras pessoas que pudessem suportar com ele aquele sofrimento. Naquele momento, era 

quase que insuportável suportar aquela criança naquela dor. Após ler o diário de bordo, lascas 

como vidro espelhados voam, pois revelam que, enquanto se tentava retirar a criança daquele 

lugar, a criança retornava sua narrativa para narrar a dor que estava sentindo... A criança 

convidava a ficar naquela dor que ela não compreendia, que lhe era estranha. A busca não era 

para sair daquilo, pelo menos naquele momento, mas de permanecer para tentar compreender. 

Todavia, o pesar era tamanho que, enquanto plantonista, não permaneci na dor. Queria de 

algum modo abrir as sendas da esperança para aquela criança. Alguém poderia estar com ele, 

ajudando-o a suportar o peso. Mas quem? Procurei na narrativa... Qual o peso? De qual 

modo? 

Curiosamente, nesse mesmo dia do atendimento à criança, acolhi uma mulher que 

também tinha perdido o pai. No atendimento com ela, foi mais ‘fácil’ acompanhar a narrativa 

sem tentar ‘fugir’ do peso da dor...  

 

Aquela mulher foi para outra sala de velório. Dirigi-me para onde ela estava, 

apresentei-me e ela já começou falar: “Me desculpe, me desculpe...” Naquele 

momento eu não entendi se ela não queria minha presença... Até que ela emenda:  

Eu não sei o que fazer, eu não sei como será minha vida sem ele. Meu paizinho 

foi embora... ele me protegia tanto... ele era tão presente na minha vida... Lembra 

fulana (olhando para a mulher que estava ao lado dela – acredito que era prima 

dela) como ele me defendia? O que vai ser de mim, agora?”. A mulher interrompeu 

o discurso dela para falar que já estavam saindo da sala de velório para o 

sepultamento e perguntou se ela queria ir. Ela disse que não sabia se queria ir... 
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não sabia se iria aguentar. Coloquei-me a disposição para acompanhá-la caso ela 

quisesse ir e disse que ela poderia ir até onde ela quisesse, não precisaria ir até a 

sepultura. Sugeri que, caso ela optasse por ir, iríamos conversando acerca dessa 

história que ela estava contando sobre as vezes que ele a protegeu. Ela topou. 

Levantamos e seguimos aquele cortejo, cada um com o seu sentimento e seu 

pensamento. Vi que muitos que estavam ali era por solidariedade aos parentes 

mais próximos. Muitas vezes fui tomada pela sensação de um cumprimento de 

protocolo social. Por vezes, eu tenho percebido que a incredulidade de que as 

pessoas sofrem em velório estava se apoderando de mim. Mas, naquele momento, 

aquela pessoa que estava ao meu lado acompanhando aquele contexto precisava 

de um ouvido ‘suporte’ para narrar uma história. Ela começou a contar da última 

vez que foi ver o pai no hospital. E lembrou que o que ele mais gostava era de 

cuidar dos cabelos... uma risada ecoou entre nós. Uma mulher que participava do 

cortejo nos olhou atravessado. A filha continuou dizendo que ele morreu depois 

que cortaram os cabelos dele. Emendou a narrativa com as ligações que o pai 

fazia para ela e o quanto passavam horas rindo ao telefone contando o que tinha 

acontecido no dia dos dois. Lembrou do dia em que o pai a defendeu no 

hospital... Essa era uma lembrança antiga, de quando ela era pequena.. Recordou 

as brigas com ele e disse: “E agora, o que será de mim?” Eu disse a ela que parecia 

que eles tinham aproveitado o tempo que estiveram juntos e ela tinha essa 

história deles para contar e (re)contar... Ela, no meio de uma risada chorosa, 

completou: “Ele deve estar com raiva de mim porque eu tô chorando. Ele não 

gostava de me ver chorando”. Eu perguntei: “Mas porque você tá chorando?” E 

ela disse: “Porque está doendo. Vou sentir muita falta dele”. Eu disse: “Então eu 

acho que ele vai entender”. Ela: “É pai... tô chorando porque está doendo... vai 

em paz... reza por nós lá do céu... continue a me proteger, por favor. Eu te amo 

muito”. E começou a chorar. Neste momento estávamos paradas no meio do 

caminho e uma mulher interrompeu o ‘nosso encontro’ para fazê-la parar de 

chorar. Disse que ela não chorasse porque o pai dela estava indo para um bom 

lugar pois ele era uma boa pessoa. Essa mulher entrou na minha frente, 

literalmente... Colocou-se em nosso meio sem ao menos pedir licença. Eu sai de 

onde fiquei e por trás da filha do senhor, toquei em seu ombro e disse que caso ela 

precisasse de mim eu estaria ali disponível. Ela me abraçou, me agradeceu e eu 

sai.  

 

Nessa narrativa, algumas coisas se apresentam. Primeiramente, compartilharei sobre a 

compreensão acerca de acompanhá-la sem querer afastá-la da dor. Segundo, sobre a 

incredulidade que estava me tomando de que pessoas sofrem em velórios. Terceiro, a 

possibilidade de nos despedirmos depois desse acolhimento.  

Diferentemente do atendimento com criança no qual procurei modos de, a partir 

daquela narrativa, retirá-la da dor, com essa mulher eu compreendi que o que ela precisava era 

de um “ouvido ‘suporte’ para narrar uma história”.  Em um determinado momento de sua narrativa, 
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ela questiona, exatamente, a materialização de sua dor expressa naquele momento através das 

lágrimas. Nesse momento, enquanto plantonista, a intervenção se deu de modo que ela 

pudesse continuar encostando nessa dor. A pergunta: “Mas porque você está chorando?”, a fez 

continuar próxima ao que ela estava sentido. Conquanto, uma outra pessoa nos inter-rompe27 

e tenta fazê-la parar de chorar. Compreendo o movimento dessa mulher, pois em 

determinados momentos essa tentativa de distanciar aquele que sofre da dor também me 

tomou. Diante desse movimento, mais uma vez, podemos perceber a força e o peso que a 

morte tem. Há naqueles que a testemunham um movimento de encostar e de recuar.  

Só a partir da compreensão de que não suportamos passar muito tempo 

mergulhadas/os na dor que a morte causa é que podemos entender o que, por vezes, me 

causou incômodos. Em alguns momentos, fui tomada pela incredulidade de que algumas 

pessoas sofrem em velórios. Nesse atendimento, o incômodo se revelou quando, ao 

acompanhar o cortejo, percebi que pessoas estavam ali, apenas, a meu ver, por solidariedade 

aos parentes daquele morto. Nessa itinerância, deparei-me, diversas vezes, com um público 

que ‘vela’ sem velar. Inquietava-me a todo momento perceber que algumas pessoas que por 

ali passavam estavam cumprindo protocolos sociais. No diário... 

 

 

[...]Nesta tarde tinha 2 salas ocupadas, mas apenas um sepultamento marcado 

para aquele turno. Uma das salas só tinha o caixão com uma senhora e na frente 

da sala duas pessoas conversando. Na outra, tinha mais gente ao redor do caixão, 

velando um senhor. Sentei-me no rol em frente às salas de velório e fiquei 

observando o que acontecia. Fiquei perplexa por perceber que aquela senhora que 

estava sendo velada ficou sozinha... os seus acompanhantes estavam 

conversando do lado de fora, mexendo em seus celulares.... Aquela senhora estava 

sozinha naquela sala... Por causa das minhas compreensões sobre o velar, aquela 

cena me inquietou.... Como é possível deixar um ente querido sozinho na sala? 

Fixei tanto naquele movimento que me perdi dos outros que aconteceram ao meu 

redor. Depois de aproximadamente 1h30 minutos inquieta com aquela situação, 

sai dali e fui atrás dos sepultadores[...] 

 

 O incômodo me tomava junto com uma certa incredulidade. Em diversos momentos a 

sensação que eu tinha era de que aquelas pessoas estavam ali, simplesmente, para representar 

uma empresa e cumprir a dimensão social de participar do ritual de sepultamento por 

conhecer algum parente do morto, entre outras questões.  

                                                             
27 Rompe nosso momento de compartilhar. Tenta romper com a possibilidade de continuar deixando-a tocar a 

dor...  
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 Diversas narrativas do meu diário versam sobre esse sentido e sentimento, 

principalmente quando o morto era alguém com notoriedade na cidade... relato... 

 

[...]Ao chegar ao cemitério, deparei-me com uma sala de velório ocupada e fui 

informada que mais três chegariam naquela tarde. A sala que estava ocupada era 

para o corpo de uma senhora que há dias já estava debilitada. Ela era de uma 

família requisitada e muitos comerciantes estavam no cemitério. A sensação de 

protocolo social mais uma vez me tomou. Muitas pessoas que estavam ali era 

para prestar ‘socialmente’ solidariedade aos familiares mais próximos daquela 

senhora.  

 

 Foi a partir do testemunho desses movimentos, das inquietações, dos incômodos, que 

pude ampliar minha compreensão acerca do ato de velar. Ou melhor, só quando comecei a 

contar/narrar sobre essa incredulidade que me tomava e, depois de ter me permitido me 

aproximar do sentimento que pesa, que eu pude compreender que nem sempre e, não 

necessariamente, as pessoas vão para cumprir apenas protocolos sociais.  

Durante as reflexões, comecei a me dar conta de “três” possíveis públicos presentes 

em velórios. O primeiro diz respeito àqueles que, por estarem mergulhados na dor e no 

sofrimento, não conseguem falar sobre o que estão vivendo. O segundo é composto pelos 

expectadores que não testemunham o espetáculo e o terceiro diz respeito àqueles que 

testemunham e conseguem narrar sobre o que testemunharam.  

 A priori, o segundo público, os que eu colocava como os expectadores que não 

testemunham, era para mim os que precisavam ser ‘chicoteados’. Como é possível ir ao 

cemitério só para cumprir protocolos sociais? Enquanto tem uma família ali sofrendo, essas 

pessoas estão só para aparecer para a sociedade. Quase que uma raiva me tomava quando eu 

não via essas pessoas implicadas no processo de velar e sepultar. Todavia, entre uma 

orientação-supervisão e outra e, em meio às releituras do meu diário, fui percebendo que sim, 

esse público pode existir, mas, dentro dele, outras possibilidades compreensivas podem ser 

abertas.  

 Diante desse grupo que são ‘meros’ expectadores, recordo-me da importância que 

Hannah Arendt aponta para a dimensão do testemunho público. Se os significados dos atos só 

se revelam quando eles terminam, através do discurso, da narrativa, acrescentamos aqui, 

ainda, o que Arendt aponta acerca da importância da testemunha nesse momento. A ação só se 

revela plenamente ao contador de histórias, para aqueles que, de fato, testemunham e se 

interessam pelos assuntos humanos e pela dimensão pública. A maior parte da ação está 
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eminentemente vinculada a essa dimensão pública e, portanto, política, pois “esses interesses 

constituem, na acepção mais literal da palavra, algo que inter-essa [inter-est], que se situa 

entre as pessoas e que, portanto, é capaz de relacioná-las e mantê-las juntas” (ARENDT, 

2014, p. 226).  

 Enquanto pensávamos acerca dessas pessoas, uma frase da professora Simone 

Walckoff despertou outras possibilidades compreensivas. Ela disse: “As pessoas não vivem 

encostando na dor como nós psicólogas/os”28. De fato, na cotidianidade do existir, não 

paramos para pensar na finitude, rupturas e nas dores delas decorrente diariamente. Apenas 

quando elas se escancaram, de algum modo, em nossa existência é que somos quase que 

obrigados a pensar sobre elas.   

 Para além do protocolo, permanecer olhando para essa dimensão do fenômeno nos fez 

abrir o leque compreensivo sobre o que estávamos testemunhando. Quantas vezes 

participamos de velórios de conhecidos e nos vemos em grupinhos falando sobre as outras 

dimensões da vida? Em quantos velórios as pessoas se juntam para falar de outros assuntos da 

cotidianidade e até para contar piadas e sorrir. Não necessariamente essas pessoas estão 

alheias ao que está acontecendo e as dores que perpassam aquele contexto. Contudo, 

permanecer por muito tempo nessa dor é quase que insuportável. É quase que insuportável 

permanecer pensado na morte e na ruptura o dia inteiro já que não somos habituados a fazer 

isso todos os dias. 

 Os velórios por serem atos públicos, guardam em si a dimensão do encontro. Ali é 

possível (re)encontrar  pessoas que não víamos há algum tempo. É possível retomar assuntos 

seja de qual esfera da vida for. Vela-se o morto, mas vela-se também a vida que precisa 

continuar apesar da dor e do sofrimento. Se, no primeiro momento, olhar para essas pessoas 

causou eminente incômodo, quando me permiti olhar novamente me abrindo para outras 

compreensões, foi possível perceber que esses protocolos sociais também podem apontar para 

a tensão que a vida comporta. Diversas vezes na existência algo nos faz parar e convoca-nos a 

pensar, mas a vida continua chamando a viver. Ou seja, são paradas e retomadas constantes ao 

longo do existir.  

 Nesse sentido, esse protocolo social, também pode ser um jeito de se ser testemunha 

de um acontecido. Primeiramente, porque ele nasce da teia de relação dos assuntos humanos, 

segundo porque ele é um modo de também fazer-se presente naquele ato. Participar do 

sepultamento de alguém é testemunhar com os familiares e com a sociedade que a história 

                                                             
28 Frase da Professora Dra. Simone Walckoff em orientação acadêmica e na supervisão dos atendimentos.  
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daquele que morreu encerrou. Aquela pessoa que foi sepultada não poderá iniciar algo novo, 

apesar de deixar para os que ficam a tarefa de que eles retomem a vida e se reorganizem de 

um jeito novo apesar da ausência dele. Velar tem, talvez, essa dimensão política de convidar 

os que, de certo modo, relacionavam-se com aquele que morreu a iniciarem algo novo. Cada 

um que fica precisará se reorganizar de algum modo, principalmente os mais próximos e, 

nesse sentido, os mais impactados... impactados pela dor da perda e impactados pela vida que 

insiste em convidá-los a retomar a vida de algum jeito. Em um recorte do meu diário... 

 

[...]Acompanhei os sepultadores até a sala e aguardei que eles colocassem o caixão 

no carrinho... olhei para aquelas pessoas e uma mulher me chamou atenção. Eu 

ainda não sabia o que ela era da falecida. Acompanhei atenta os seus 

movimentos. Ao chegarmos ao Jazigo, ela se colocou bem ao lado do caixão e 

começou a perguntar o que seria dela quando chegasse em casa... Ela perguntava: 

“O que vai ser de mim quando entrar em casa... A senhora não estará...Que 

vazio...Que dor...”. Coloquei-me ao seu lado, mas nem consegui me apresentar e 

nem consegui falar nada. Seu olhar divagava procurando o da mãe e o meu 

divagava procurando o que dizer e o que fazer. Tal como aquela filha que não 

sabia o que iria fazer ao chegar em casa, eu também não sabia o que fazer ao lado 

dela[...]   

 

“O que vai ser de mim quando chegar em casa?”. A pergunta pode carregar consigo diversas 

outras perguntas. A dor daquela filha estava expressa no olhar que divagava e nos 

questionamentos que se colocava. Ao mesmo tempo em que ela era tomada pela dimensão da 

dor e do pesar, aqueles questionamentos eram quase que antecipação não só da ausência da 

mãe ao chegar em casa, mas da reorganização que ela precisaria ter na vida. Quem é uma filha 

que mora com a mãe sem a mãe?  

Franco (2011, p. 102), ao falar sobre o luto familiar e o luto individual, nos lança luz 

sobre a reorganização que a morte convida cada pessoa a ter na vida. Ela diz:  

 

O conceito de luto como experiência psicológica precisa ser entendido se for 

contextualizado também como uma experiência grupal, mais 

especificamente pertinente ao grupo familiar, considerado como um sistema 

que se inter-relaciona com sistemas mais amplos da comunidade, da 

sociedade, da cultura.  

 

 Nesse sentido, a chegada e a saída de algum membro provoca alterações na 

organização familiar e requer mudanças quanto ao desempenho dos papeis. Quando 

entrelaçamos os apontamentos de Franco (2011) com as narrativas do diário de bordo, vemos 
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que, com maior ou menor clareza, a necessidade de saber como a partir dali iriam tocar a vida 

já se apresentava nas narrativas das pessoas. Por diversas vezes, as pessoas terminavam o 

atendimento com a frase: “Agora é voltar para casa e ver como vou viver”. A cada narrativa ouvida 

e, nesse momento de análise, lida, vamos tecendo a compreensão de que aquelas pessoas eram 

quase que empurradas pela vida para assumirem outro lugar em sua existência. As ausências 

que permeavam aquele momento, diziam, talvez, tanto de uma ausência da pessoa que, a 

partir de então, não mais estaria fisicamente no mundo, mas podia anunciar também, para os 

que ficam, quase que uma ausência de lugar nas relações. Tudo precisará se rearranjar, se 

reorganizar. Em alguns, além da narrativa da ausência, havia um cansaço. Em um dos 

atendimentos...  

 

[...]Uma mulher já estava retornando, quando eu a abordei, apresentei-me e me 

coloquei à disposição caso ela precisasse conversar. Ela disse que tudo que queria 

era retornar para casa, pois estava muito cansada devido à quantidade de coisas 

que tinha feito. Disse que não conseguiu entender tudo o que estava acontecendo, 

pois o corre-corre tinha tomado todo o tempo dela. Foram muitos papeis para 

resolver... Disse-me: “As pessoas não respeitam esse nosso momento de dor... 

Passei o dia pra cima e pra baixo pra resolver coisas de cartório. Chego aqui 

ainda tinha coisa errada... A gente fica indo e voltando e não consegue nem dar 

assistência aos familiares... Preciso ir pra casa, estou muito cansada”. Despediu-

se e foi embora.  

 
 

Geralmente quando não nos aproximávamos da dor, permitindo que se compreendesse 

ou, ao menos, olhasse para o que estava pesando, as pessoas se apressavam para ir embora. 

Eram olhares e passos apressados que faziam elas darem as costas para mim e ir embora. Na 

narrativa presente no diário de bordo a seguir, a pressa se desvela com ímpeto: 

 

Enquanto circulava nas salas de velório, vi um cortejo chegando ao cemitério: um 

ônibus e muitos carros. O carro da funerária vinha na frente e imediatamente se 

dirigiu ao lugar do sepultamento. Uma senhora me chamou atenção. Ela desceu 

de um carro, olhou para mim e disse: “Prefiro enterrar logo! Não vamos mais 

estender o sofrimento. O que eu preciso fazer?” Comuniquei que chamaria a 

menina do cemitério e os sepultadores. Perguntei se ela estava precisando de 

alguma coisa além disso. Nesse momento, disse que eu era psicóloga e estava ali 

caso ela precisasse de alguma coisa. Ela insistiu: “Só quero enterrar logo!” Como 

havia dito a ela, fui comunicar aos sepultadores que já tinha chegado o corpo que 

seria sepultado naquela hora. Enquanto eles se organizavam para se dirigir ao 

local, não tirei os olhos daquela mulher... Ela tinha pressa... Pressa para 

sepultar... para enterrar... A sensação que eu tinha era que a pressa era para 
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sepultar uma dor... Dor da qual ela corria, mas que estava tão presente e se 

escancarava na pressa. Ao chegarmos ao lugar do sepultamento, aquela senhora 

sentou numa cadeira na frente da cova... O silêncio revelava incômodos. O 

silêncio incomodava... O canto do pássaro incomodava... Aquele silêncio me 

falava da ausência... Uma ausência que se escancarava aos nossos olhos, pois 

víamos aquele caixão descer. A senhora que, parece que tentava ‘fugir’ da dor 

escancarada, começou a cantar: ‘Deus está aqui neste momento... Sua presença é 

real em meu viver... Entregue tua vida e teus problemas, fale com Deus, Ele vai 

ajudar você... ooo Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento... Ele é o 

autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos... E ainda ser vir 

noites traiçoeiras, se a cruz pesada for Deus estará contigo, o mundo pode até 

fazer você chorar mais Deus te quer sorrindo, mas Deus te quer sorrindo...’ e 

completou num grito que parecia explodir do coração: ‘Ooo, meu veio, porque tu 

me deixastes? Vai em paz... Um dia nós se encontra’. Levantou, jogou uma rosa 

na sepultura ainda aberta e começou abraçar as pessoas que estavam ali... Neste 

momento, os sepultadores já começavam a fechar a cova, mas aquela mulher já 

não olhava mais para o caixão e nem para a cova aberta. A pressa continuava 

retirando-a dali. Ela já se despedia das pessoas. Apressei os passos para 

encontrá-la mais à frente e mais uma vez, na pressa, ela olhou para mim e disse: 

Agora é voltar pra casa e ver como vou viver. Deu as costas e foi embora! 

 

 “Agora é voltar pra casa e ver como vou viver... Deu as costas e foi embora..”. Em muitos 

momentos, as pessoas, simplesmente, deram-me as costas e foram embora. Nesse contexto de 

ruptura, parece bem significativo: A morte chegou, levou algo e, também deu as costas para 

elas. Naquele momento, elas queriam, simplesmente, voltar para casa e ver como iam viver. 

Alguns estavam certos de uma coisa: Não podiam dar as costas para a vida, precisavam 

encará-la, precisavam voltar a viver. Talvez de um outro jeito e de um outro modo, mas era 

necessário retomar. Deixar o cemitério e o parente/amigo e ir embora para casa.  

Por várias vezes, percebi que o momento em que o caixão estava descendo a sepultura 

é a hora em que os sentimentos ganham uma maior vazão. Por várias vezes, fui tomada pela 

tentativa de compreender o significado daquele momento. Ao ouvir e, principalmente, ao 

sentir o clima de cada sepultamento fui percebendo que a descida do caixão realmente 

materializava a ruptura. O outro não será mais visto enquanto carne. Não mais será possível o 

toque. O rompimento físico se escancara naquela cova aberta e naquelas pedras que 

demarcam a separação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos.  

 A pressa em ir embora também me apontava para a dificuldade de se narrar algo 

enquanto se vive. Como disse, a sensação é de que nesse movimento de pesquisa, três 

públicos possíveis se apresentavam nesse contexto de velar. O primeiro era aquele que, por 

estar mergulhado na dor, não conseguia dizer do que estava vivendo. Nessas pessoas, a pressa 
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parecia maior. Elas, simplesmente, davam as costas e iam embora. Para elas, por estarem 

atuando, ou seja, no ato, na vivência, era difícil falar sobre o que estavam experienciando. Era 

difícil construir uma narrativa sobre.   

Conquanto, quando conseguimos eu, enquanto plantonista, e a pessoa, enquanto 

participante atendida, permanecer próximo a dor, de modo que ela se fizesse, de algum jeito, 

palavra, foi possível nos despedirmos. Aqui, retomo o atendimento com a filha que sepultava 

o pai. No final, fomos interrompidas por alguém que, naquele momento, queria afastar essa 

filha da dor de sepultar. Todavia, ela e eu tínhamos nos permitido acompanhar essa narrativa 

que foi se desvelando. Pude acompanhar a história que ela contou acerca do que viveu com 

esse pai. Pudemos pensar juntas que aquelas lágrimas eram de dor e, talvez, por isso, ele iria 

entender o porquê de ela estar chorando. Pudemos olhar para aquele momento e ir tecendo 

uma história que ali era sincrônica. Passado, presente e futuro expressos na epifania do aqui e 

do agora e, mais, sendo construídos em co-autoria.  

Para além das tessituras compreensivas já apresentadas, essas duas últimas narrativas 

também me inquietaram no sentido de pensar os aspectos burocráticos que circulam esses 

contextos de velórios. Por diversas vezes, pude ouvir as pessoas se reclamando desses 

aspectos. Fossem eles os transeuntes, ou seja, aqueles que foram sepultar alguém, fossem eles 

alguns funcionários da instituição que, aqui, chamamos de atores institucionais.  

Na narrativa em que a mulher reclama dos aspectos burocráticos e diz que está 

cansada e na narrativa da senhora que tem pressa para sepultar e se apressa para ir embora, 

pudemos pensar um pouco sobre o significado desses comportamentos. Era constante a 

sensação de uma tensão entre o sofrimento e os aspectos técnicos e burocráticos. Ao mesmo 

tempo em que era necessário resolver as questões burocráticas, parece-me que elas se 

apresentavam ou como uma fuga ou como uma ‘culpada’ que não tinha permitido que essas 

pessoas vivessem o sepultamento como queriam ter vivido.  

Na primeira narrativa, olhando para aquela mulher que ia embora, comecei a pensar 

sobre suas palavras. Quantas vezes precisamos dar conta de tantas coisas e acabamos por não 

‘dar conta de nós’? A sensação que me tomava naquele momento era de que, de certo modo, 

ela tinha sido roubada de experienciar o sepultar de um outro lugar. As burocracias que 

perpassaram esse momento tinham retirado-a, inclusive, da dimensão pública do 

acontecimento. Ela precisou se retirar do contato com as pessoas que participaram do rito para 

responder às burocratizações. Afastada da dimensão pública do sepultamento, ela foi privada 

da possibilidade de narrar e ouvir as narrativas que perpassaram aquele espaço. A sua fala 

expressa, talvez, o desejo que ela tinha de ter dado assistência aos seus familiares. Querer dar 
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assistência aos seus familiares é, talvez, o impulso para permanecer nessa teia de relações que 

possibilita que as coisas sejam olhadas e sentidas a partir de diversos vieses, para, assim, as 

possíveis compreensões e significados serem construídos.  

Enquanto nesse acolhimento eu senti que os aspectos burocráticos não tinham 

favorecido que aquela mulher tivesse experienciado o sepultamento do modo que ela 

expressou que queria ter vivido, no outro sepultamento, foi por meio da técnica e da 

burocracia, que a senhora pôde expressar a pressa que tinha de sair dali... De retornar para a 

vida... De seguir em frente mesmo sem saber como seria... 

Para compreender esse movimento de afastamento e implicação que a própria 

burocracia nos proporciona, tive que estar atenta ao que emergiu em mim em diversos 

momentos no campo. Por diversas vezes eu me senti como uma máquina que reproduz o 

sistema. No primeiro momento naquele espaço administrativo, um pré-conceito tomou conta 

de mim. Como pode esse espaço que, ao meu ver, era eminentemente de dor, estar tão 

atravessado pelo contexto do capitalismo? Era como se fosse quase que impossível eu 

entender que naquele cenário era possível se viver a frieza da técnica. Para mim, no primeiro 

momento, e para os transeuntes, os que sepultam alguém, é como se, obrigatoriamente, aquele 

espaço só pudesse comportar a dor. Ou melhor, é como se naquele espaço, qualquer 

movimento que fosse feito precisasse expressar apenas a dor de forma explícita.  

Durante esse momento de análise dos textos, fui conduzida a ler, reler, pensar e até 

escrever sobre os aspectos capitalistas que perfazem o espaço do velar, já que aquela visita ao 

cemitério e o acesso àquelas revistas de publicidade sobre artigos para velórios e 

sepultamentos provocou-me desde o primeiro momento. Todavia, durante o percurso de 

pesquisa, fui percebendo que esses serviços não ficaram nas folhas daquelas revistas, pois, a 

cada velório e sepultamento, aquelas ofertas de serviços se materializava em minha frente em 

cada carro de funerária que chegava naquele espaço. Era um ‘corre-corre’ tão grande de 

carros que, diversas vezes, até congestionava o acesso à sala de velórios. Olhar tudo aquilo 

me fazia pensar que era a máquina do capitalismo que estava ali produzindo os serviços a 

serem consumidos. Enquanto escrevo essas linhas, consigo reviver aquelas cenas e o 

sentimento que tenho nesse momento é de como se eu estivesse na frente de uma indústria 

que, com seu serviço de logística, precisava dar conta de atender a todos os seus setores.  

Uma das vezes, ao passar por uma sala de velório que já estava vazia, a moça da 

funerária estava recolhendo o material e como o carro em que ela estava era pequeno, ele já 

estava cheio. Ela me olhou e disse: 
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[...]Hoje está um corre-corre, tô com dois velórios aqui e um no outro cemitério. O 

carro já tá cheio, mas vou deixar essas coisas pra levar na próxima viagem 

quando eu vier recolher as coisas da outra sala[...]  

 

 Ela era a especialista em artigos de funerárias e a especialista que precisava pensar a 

logística da empresa. Em nenhum momento da pesquisa-extensão, eu consegui para parar 

ouvir os funcionários das funerárias. Talvez não só eu não tenha conseguido parar, mas eles 

também não poderiam parar para falar. Não poderiam parar? Estavam muito atarefados?  

Antes de prosseguir, partilho um momento que vivi:  

 

[...]Ao olhar lá pra baixo, mais um carro de funerária estava chegando. A 

sensação que me tomou foi de uma fábrica. Lembrei do filme ‘Tempos Modernos’, 

de Charlie Chaplin... Preparando-me para acompanhar o terceiro sepultamento da 

tarde, eu já estava ‘mecanizada’. Era como se eu soubesse tudo que ia acontecer... 

o passo a passo que deveríamos seguir. A equipe do cemitério se organizou e 

subimos para a sepultura... as pessoas acompanhavam em silêncio. Até aquele 

momento eu não sabia se a pessoa que seria sepultada era homem ou mulher. Ao 

chegarmos na sepultura, os familiares se colocaram ao redor da cova. Os 

sepultadores baixaram o caixão e quando esse tocou o chão, os familiares 

começaram a ir embora. Uma chuva fina começou a cair. Talvez por isso os 

familiares foram embora. Mas como assim? Perplexa continuei acompanhando o 

sepultamento. Neste momento só estava eu e a equipe do cemitério... Os quatro 

coveiros e a funcionária do cerimonial. Uma sensação entranha tomou conta de 

mim... Não são os familiares que sepultam os seus entes queridos? Aquela cena 

me desalojou fazendo-me pensar que nem sempre os familiares sepultam. As 

minhas ‘certezas’ foram mais uma vez tiradas de minhas mãos. Se eu iniciei esse 

momento mecanizada, alguma coisa deu errada na produção... A máquina 

precisou ser desligada e o processo contemplado, revisitado[...] 

   

Talvez o parar que não é feito pelos agentes funerários esteja próximo do que vivi. Eu 

também, assim como eles, em determinados momentos fui tomada pela dimensão de produção 

logística e mecanização. Todavia, aquele sepultamento me causou tamanha estranheza que me 

fez sair do modo automático. O corre-corre desses agentes talvez seja uma possibilidade de 

fugir das afetações que a morte causa na vida de quem quer que seja. Enquanto se está 

automatizado, se está um pouco mais distante dos sentimentos e afetos.  

Enquanto pesquisadora-plantonista, eu estive mais conectada aos que participavam dos 

velórios e aos funcionários daquela instituição. Eram as pessoas das quais eu estava mais 

próxima. Eram as pessoas que, por mais que fossem transeuntes (aqui falo dos que 

participavam do velório), se permitiam a, de certo modo, passarem mais tempo naquele lugar. 
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Por não ter me atentado àqueles funcionários das funerárias, não consegui construir com eles 

as compreensões do seu ofício. No meu levantamento de estado de arte, vi que há trabalhos 

científicos que refletem, especificamente, acerca desse público29. 

Destarte, consegui estar junto dos funcionários da instituição. Curiosamente, em 

alguns momentos, os funcionários do financeiro traziam a questão de não saberem como 

abordar o cliente nesse momento. Alguns conseguiam perceber que há uma tensão nesse 

contexto, mas não sabiam como lidar com isso. Em uma das tardes em que estive no 

cemitério, como não teve sepultamentos, pude estar mais tempo com o pessoal das vendas dos 

túmulos. Um dos funcionários dizia que tem uma outra funcionária que, por estar há muito 

tempo na instituição, perdeu a sensibilidade de abordar os clientes. Nessa tarde de partilhas, 

uma outra funcionária me disse que, depois que perdeu pai e que por este ter sido sepultado lá, 

ela conseguiu ficar mais sensível à dor daqueles que chegam. Aquele momento experienciado 

por ela a fez valorizar os colegas de trabalho, nesse contexto os sepultadores, e procurar 

melhores jeitos de cobrar os aspectos burocráticos das famílias enlutadas.  

Todavia, não eram todos que se sensibilizavam diante dessas situações. Alguns 

funcionários da instituição viviam o dia como se estivessem em outra empresa qualquer. Os 

caixões que iam e viam acompanhados por coroas de flores e gritos de desespero já não 

chamavam mais tanta atenção. Estava quase que naturalizado na cotidianidade deles. Por 

entre o caixão que seguia para sepultura e o cortejo que acompanhava aquele sepultamento, 

alguns funcionários faziam sua caminhada matinal ou vespertina como forma de se 

alongarem. 

Todas as vezes que eu assistia aquela cena, causava-me estranheza. Era como se fosse 

um universo paralelo dentro daquele universo real. Mas, calma! Universo Paralelo e Universo 

Real? E haveria um universo irreal? Por que paralelo? Os meus a priores insistiam em me 

fazer acreditar que a única possibilidade de viver aquele contexto era mergulhada na dor. 

Mas, por muitas vezes, eu me vi mecanizada tal qual aqueles funcionários e tal qual algumas 

pessoas que, nessa pesquisa, os chamo de transeuntes, pois participavam do sepultamento e 

iam embora.  

Para compreender essa quase que dicotomização dos universos, precisei me permitir 

mais uma vez viver o estranhamento que o espaço e os atendimentos iam me causando. Os 

primeiros estranhamentos foram a questão do vazio e as dúvidas teóricas sobre atendimento 

                                                             
29 <CÂMARA, C.M.C. Os Agentes Funerários e a Morte: o cuidado presente diante da vida ausente. 2011. 

166f. Dissertação. (Mestrado em Psicologia). UFRN, Natal>. <KOVÁCKS, M.J. et al. Profissionais do Serviço 

Funerário e a Questão da Morte. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pcp/v34n4/1982-3703-pcp-34-4-

0940.pdf>. Acesso em: 04/10/2016 às 11h40.   

http://www.scielo.br/pdf/pcp/v34n4/1982-3703-pcp-34-4-0940.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pcp/v34n4/1982-3703-pcp-34-4-0940.pdf
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psicológico naquele lugar. Só quando deixei a vida falar sobre ela foi que comecei a abrir a 

compreensão para outras questões que podiam estar permeando esses vazios.  

Desse modo, nesse momento, aconteceu um pouco parecido. Precisei não só olhar para 

as narrativas das pessoas, mas prestar atenção no meu movimento naquele espaço. Como o 

trecho do meu diário conta, depois de vários sepultamentos no dia, eu me sentia mecanizada, 

como se soubesse o passo a passo de tudo que iria acontecer. Até que o inesperado me fez 

parar... O vivido me causou um espanto, uma estranheza. Foi preciso eu parar e tocar no que 

aquele momento me causou e causou àqueles que testemunharam comigo aquela situação... 

Segue a narrativa que compartilha o vivido: 

 

[...]Perguntei aos sepultadores como era para eles terminarem de sepultar sem 

mais ninguém da família ali. Eles disseram que era normal... Um disse: “De vez 

em quando as pessoas fazem isso...a gente que fica”. A chuva neste momento já 

era torrencial, muito forte. Eu disse aos meninos:“Aqui precisa ter o defunto e 

vocês, né? O serviço acontece!” Seu Kant disse: “É verdade... Precisa da gente, do 

morto e do cimento...” O outro funcionário completou: “E ainda tem gente que 

não valoriza nosso trabalho aqui. Tem nojo da gente...” Naquele momento 

Jaspers disse: “É... tem nojo da gente, mas a gente é quem mais faz tudo 

aqui...”[...]   

 

 Se o meu estranhamento dizia respeito à questão do que eu achava que era ‘tradição’- 

amigos e familiares sepultarem -, para eles, foi o momento de olhar para a profissão deles e se 

valorizarem. Naquele momento, foi possível, também, eles compartilharem e, principalmente, 

compreenderem que o sentimento era quase que comum a eles. Eles, por vezes, se sentem 

desvalorizados na profissão. Ali, foi talvez o momento de parada e de percepção da 

importância deles naquele lugar. O diálogo desse dia segue e outra funcionária que está em 

um lugar mais ‘confortável’ profissionalmente reforçou a fala de um deles dizendo:  

 

[...]A funcionária que organiza os sepultamentos disse: “Realmente, quero ver 

aqui quem irá fazer o serviço de vocês. Já ouvi algumas vezes de gente lá de 

baixo que se for preciso vem até sepultar, mas quero ver na hora de pegar no 

pesado se vem mesmo fazer”. Nesse momento, percebi que havia um movimento 

de valorização daqueles profissionais e seguindo o caminho que começou a ser 

trilhado por eles eu disse: “Pois é... Eu mesmo não consigo fazer as coisas no 

sincronismo que vocês fazem... Fico admirada com o modo que vocês conduzem os 

trabalhos. Vocês mal se olham, mas cada um sabe exatamente o que fazer... E o 

engraçado que já percebi em vocês é que a cada sepultamento cada um faz algo 

diferente, mas pelo que percebi vocês não combinam, simplesmente acontece...” E 
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a funcionária segue: “É verdade, Itala...” E eu digo: “Imagina eu e tu colocando 

a corda nessas pedras...” E continuo: “Passaríamos a tarde para colocar uma no 

lugar certo”. Todo o grupo deu uma risada. E lá estava eu, quase que cúmplice da 

equipe, ou melhor, cúmplice das reflexões que eles estavam tecendo[...]  

 

 Durante o cartografar e as escutas atentas dos atores institucionais, pude estabelecer 

com eles um vínculo que facilitou que várias questões fossem pensadas e compartilhadas. 

Enquanto voltávamos desse sepultamento, uma chuva torrencial caía. Em meio àquele 

temporal e a essa conversa, dividimos os guardas chuvas. Cuidamo-nos um do outro, não só 

partilhando o que tínhamos vivido, mas nos acomodando em duplas nos guarda-chuvas. 

Naquele momento, mais uma vez, eu estava sendo convidada a não ser uma mera 

pesquisadora-plantonista distante da vida, mas uma pesquisadora-plantonista que, atravessada 

pela minha perspectiva de clínica, estivesse atenta às solicitações de plantão que o campo me 

apresentava. Embaixo daqueles guarda-chuvas, cada qual ao seu modo, pudemos ser plantões 

um para os outros. Eu não estava ali no lugar de suposto saber ou poder, mas estava ali 

disponível para construir com eles uma colcha, narrativa, que não sabíamos onde iria dar.   

 Nesse mesmo dia ainda, houve um sepultamento e, estando eu imbuída desse espírito 

de equipe, além de cansada pelas demandas que apareceram naquele dia, quase que me 

acumpliciei com os funcionários:   

 

[...]Ainda tinha mais um sepultamento. Jaspers fumava o seu cigarro... sim... ele 

sempre fuma um cigarro antes de cada sepultamento.  Ao chegarmos à sala de 

velório, as pessoas já estavam inquietas, pois o horário do sepultamento já estava 

com 30 min de atraso. Para ser sincera, eu já não estava conseguindo 

acompanhar esse sepultamento... Tantas coisas tinham acontecido que eu me 

coloquei ali de forma mecânica. Além disso, havia uma tensão entre a equipe. 

Esse sepultamento era o daquela senhora que era de uma família requisitada da 

cidade. A equipe estava tensa, pois tudo tinha que sair como ‘programado’. 

Muitos comerciantes estavam ali e acompanhavam aquele velório e 

sepultamento. Nesse momento, eu estava eminentemente vinculada aos 

funcionários ao ponto de, de certo modo, querer ajudá-los naquele momento. 

Fiquei atenta aos aspectos mais técnicos do que emocionais[...] 

 

 Mais uma vez, fui tomada pela percepção de um movimento de aproximação e 

distanciamento. Isso também acontecia com a equipe e não apenas com os transeuntes. Em 

nossas conversas e partilhas, os funcionários, e, especialmente, os sepultadores, puderam ir 

olhando para questões que, naturalmente, passavam despercebidas no dia a dia. Contudo, 

devido aos nossos momentos de partilhas, que já estavam rotineiros, era possível olhar para 
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questões que, individualmente, não percebíamos. Só nos atentávamos para algumas coisas 

quando ouvíamos as narrativas plurais e singulares do grupo.  

 Esse momento em que eu mesma, mais uma vez, me permiti me distanciar, revelou 

outros sentidos. Essa situação me fez refletir sobre os funcionários daquela instituição. Por 

vezes, eu os achava muito frios, mas talvez seja o modo através do qual eles consigam 

continuar dando conta dos trabalhos que precisam ser feitos. Se eles se aproximam da dor em 

todos os momentos, talvez fiquem paralisados como muitas vezes eu fiquei. Assim como 

alguns transeuntes não conseguem permanecer muito tempo tocando na dor, não é possível a 

equipe passar muito tempo pensando na morte, mesmo estando em um lugar que é 

eminentemente o cenário da morte escancarada e materializada.  

 Essas partilhas ganharam uma proporção em mim que me fizeram voltar para casa 

pensando no que tinha acontecido naquele dia. Enquanto registrei no meu diário esse dia, 

recordei de uma poesia “Fim e Começo”30 que tinha ouvido dias atrás... Ela diz:  

 

Fim e Começo 

 

Depois de cada guerra 

alguém tem que fazer a faxina. 

Colocar uma certa ordem 

que afinal não se faz sozinha. 

Alguém tem que jogar o entulho 

para o lado da estrada 

para que possam passar 

os carros carregando os corpos. 

Alguém tem que se atolar 

no lodo e nas cinzas 

em molas de sofás 

em cacos de vidro 

e em trapos ensanguentados. 

Alguém tem que arrastar a viga 

para apoiar a parede, 

pôr a porta nos caixilhos, 

envidraçar a janela. 

A cena não rende foto 

e leva anos. 

E todas as câmeras já debandaram 

para outra guerra. 

As pontes têm que ser refeitas, 

e também as estações. 

De tanto arregaçá-las, 

as mangas ficarão em farrapos. 

Alguém de vassoura na mão 

ainda recorda como foi. 

                                                             
30 Disponível em: <http://eu-sem-poesia.tumblr.com/post/128827438234/fim-e-come%C3%A7o>. Acesso em: 

14/03/2016 as 15h49min. 

http://eu-sem-poesia.tumblr.com/post/128827438234/fim-e-come%C3%A7o
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Alguém escuta 

meneando a cabeça que se safou. 

Mas ao seu redor 

já começam a rondar 

os que acham tudo muito chato. 

Às vezes alguém desenterra 

de sob um arbusto 

velhos argumentos enferrujados 

e os arrasta para o lixão. 

Os que sabiam 

o que aqui se passou 

devem dar lugar àqueles 

que pouco sabem. 

Ou menos que pouco. 

E por fim nada mais que nada. 

Na relva que cobriu 

as causas e os efeitos 

alguém deve se deitar 

com um capim entre os dentes 

e namorar as nuvens. 

 

Wisława Szymborska 

 

Em cada sepultamento, são os sepultadores que cuidam dos corpos, entram naquelas 

covas. Eles sepultam com ou sem família. Com ou sem outras testemunhas, eles são sempre 

testemunhas. Estão atentos a cada movimento. Inter-essam31-se e sabem contar o que viram. 

Depois de cada guerra, ou melhor, de cada sepultamento, mesmo que os familiares e amigos 

daquele morto tenham ido embora, eles continuam carregando os entulhos e os corpos. 

Continuam cuidando daquele espaço. Continuam velando, constantemente, aqueles ausentes 

que se presentificam em tantas coisas, histórias e vivências. 

Recordo-me de um outro plantão psicológico realizado com eles. Curiosamente, o 

local em que eles ficavam, entre um sepultamento e outro, era em baixo de uma árvore. Ali, 

fomos plantões uns para os outros, tal como fomos plantões/guarda-chuvas no dia da chuva 

torrencial. Coisas que eu não compreendia, eles me ajudavam a compreender... Coisas que eu 

vivia, compartilhava com eles... Aquele lugar era um dos espaços onde uma grande narrativa 

era construída. Após cada sepultamento, conseguíamos falar do que tínhamos visto e, por 

vezes, sentido.  

Lembro que, nos primeiros dias, esse movimento de compartilhar não era familiar para 

eles. Por vezes, eu sentia que a estranheza os tomava...  Todavia, com o tempo, nossas 

partilhas ficaram tão naturais que, muitas vezes, fazíamos o percurso de volta das sepulturas 

                                                             
31 Termo utilizado a partir da inspiração e concepção Arendtiana que aponta o interesse [inter-est] como àquilo 

“que se situa entre as pessoas e que, portanto, é capaz de relacioná-las e mantê-las juntas” (ARENDT, 2014, p. 

226). 
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já partilhando o que tínhamos vivido. Pude ouvi-los narrar não só dos sepultamentos que 

testemunhei, mas pude acolher também as narrativas de vários outros sepultamentos que eles 

testemunharam e que eu não estava ali para testemunhar, tal como o do médico e o da menina 

que se suicidaram cuja narrativa se encontra no início dessa apresentação.  

 Fui percebendo nessas partilhas que, quando eles, que cuidam do sepultamento, se 

permitem narrar e ouvir suas histórias, percebem o quanto aqueles sepultamentos afetam suas 

existências. Foram nesses momentos de encontro com aqueles que estão sempre próximos de 

uma das dimensões da vida que é a morte, que fui percebendo que neles não havia só frieza. 

Pelo contrário, era neles que se apresentava, talvez, a maior possibilidade de pensar a vida 

frente à morte.  

Foi nessas partilhas em que todos falam e todos testemunham as histórias contadas por 

outrem que os significados do morrer do outro começavam a ser percebidos na nossa 

existência. Enquanto narrávamos as nossas percepções em cada sepultamento, íamos vendo 

que questões de nossa vida vinham à tona de modo que, a partir daquela narrativa, podíamos 

perceber se aqueles sepultamentos e a morte daquelas pessoas tinham iniciado alguma coisa 

em nossa vida, seja no nosso modo de viver seja no modo de olhar e sentir a existência.  

Em um desses encontros cheios de sentido e enquanto falávamos de uma certa 

naturalização que ia nos tomando a cada dia, um dos sepultadores interrompe o fluxo da 

frieza... O meu diário conta: 

 

[...]Entre um sepultamento e outro temos conseguido nos encontrar várias vezes. 

A cada dia tenho me sentido mais próxima dos sepultadores. Hoje, em meio às 

partilhas sobre a naturalização que vai nos tomando, um dos sepultadores 

interrompeu o fluxo da ‘frieza’ e disse: “Oxe... Mas por mais que a gente teja 

acostumado, uma vez eu fiquei muito mal. Eu tava no dia do meu trabalho, não 

tinha como pedir folga e nesse dia foi um enterro de um amigo meu... Naquele dia 

foi muito ruim... Eu mal conseguia me concentrar no que eu tinha que fazer. Deu 

uma vontade muito grande de chorar, mas eu me segurei. Ver o filho dele ao lado 

do caixão foi muito ruim.... Engraçado que quando é com alguém próximo da 

gente, a gente não consegue ser tão frio”. Eu olhei para ele e disse: “Imagino o 

quanto é difícil estar em um trabalho desse que nos coloca em contato com a 

morte, quando a morte é de uma pessoa conhecida. No primeiro dia que vim para 

cá a mãe de um conhecido meu foi sepultada e foi muito estranho... E olhe que eu 

nem a conhecia” E continuei: “Mas sabe... em alguns momentos no começo, eu 

achava vocês muito frios, mas depois que estamos conversando eu percebi que 

nesses nossos momentos de falar sobre os enterros, vocês me trazem coisas da vida 

de vocês e o quanto isso, em alguns momentos mexe com vocês”. Sr. Kant 

continuou: “É verdade... uma vez eu lhe disse que quando é criança mexe com a 
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gente”... O outro funcionário tomou a palavra: “Eu acho que a senhora tinha que 

participar da reunião dos funcionários com a gente... A senhora olha pra essas 

coisas diferente... E até hoje foi a única que chegou aqui e vem conversar com a 

gente...”. Eu prossegui: “Vocês tem me chamado muita atenção. Gosto de 

conversar com vocês... Aprendo muita coisa. Quero, inclusive, vir em um dia que 

tenha exumação pra saber como é... Nunca vi uma...”[...] 

 

Ao longo do oferecimento dos serviços, fui percebendo que não só os transeuntes 

precisavam ser acolhidos, mas aqueles meninos/homens/pais de família precisavam de um 

espaço onde pudesse contar do que viviam. No dia a dia era difícil ficar falando, fora do local 

de trabalho, sobre o que eles faziam. A sociedade, de certo modo, ainda nutre um preconceito 

não só com a profissão, mas por essa profissão estar vinculada ao que nos amedronta na vida. 

Já, no local de trabalho, eles não ficavam falando sobre essas coisas até que eu, com a minha 

curiosidade de pessoa que anseia por entender as facetas das rupturas, cheguei tentando 

entender o que eles viviam naquele lugar. Eles estavam em contato diário com aquilo. E, além 

disso, eles estavam, até certo ponto, envolvidos, mas não mergulhados numa dor absoluta. 

Enquanto nós, psicólogas/os, estamos acostumados a ficar tocando na dor, eles estão 

acostumados a ficar tocando na morte. Eles estão, literalmente, mergulhados na 

materialização da fragilidade da vida. Com eles, se tornava um pouco mais fácil tematizar 

sobre a morte. Eles contavam as histórias deles, as histórias dos outros e como a história 

desses outros faziam, de certo modo, eles pensarem sobre a deles. Naquele espaço de escuta, 

foi possível perceber isso, não só de minha parte, mas eles próprios iam sinalizando que 

minha presença ali estava fazendo eles pensarem em coisas que, geralmente, não paravam 

para pensar.  

 Curiosamente, eles foram me legitimando como alguém que poderia fazer parte da 

equipe. Mesmo que a minha presença naquele lugar não fosse constante, eles começaram a 

“guardar” situações e até perguntas para me fazer nos dias em que eu estava por lá. Em um 

determinado dia, eu os vi organizando as coisas para um funeral que iria ocorrer à tarde. 

Como não tinha velórios no cemitério naquele dia, eu fui para perto deles para acompanhar o 

serviço e conversar. Ao chegar próximo, Jaspers estava fumando e a minha presença ali 

despertou uma narrativa que, talvez, possibilitou que ele olhasse para outras dimensões do seu 

movimento de fumar. O diário conta: 

 

[...]Hoje cheguei ao cemitério e todas as salas de velórios estavam desocupadas. 

Procurei os sepultadores, mas eles não estavam no local que sempre ficam. 
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Quando olhei lá para cima, estavam organizando uma sepultura. Imaginei que 

naquela tarde iria chegar algum sepultamento e fui lá confirmar com eles. Ao 

chegar, Marx me olhou rindo e disse a Jaspers: “Oia... tu poderia procurar uma 

psicóloga pra parar de fumar... Fumar que só a porra”. Eu disse: “Mas tu já tá 

fumando de novo?.. Tu num só fuma quando vai ter algum sepultamento? Nos 

cinco minutos antes do horário”.  Jaspers: “É... mais como hoje só teve um enterro 

pela manhã, eu num ia passar o dia sem fumar, né!”. Marx continuou: “Tu vai 

morrer disso, visse”, Jaspers: “Vocês vão me enterrar (risos)...” Marx: “E jogo 

dentro do teu buraco uma carteira de cigarro...” Eu: “Oxe... que tu vai morrer a 

gente sabe, não tem como escapar, né!? Mas tu já imaginou que fumando o 

quanto tu fuma isso pode acontecer mais rápido?...” Jaspers: “É... eu sei... Eu 

tenho que ir pro médico mesmo, por que tô me sentindo cansado... Pode ser que 

seja problema no coração... Eu brinco assim, mas a gente fica pensando só na 

mulher e nos filhos...”. Eu: “Pois é... tu vê aqui direto que quem mais sofre são as 

pessoas mais próximas”... Jaspers: “ O pior que é...” 

 

Aquele momento proporcionou que, a partir do brincar com a morte, as questões da 

vida fossem pensadas. Esses espaços de encontro iam nos mostrando que, ao tematizarmos 

sobre esses contextos de velar e sepultar, era sim possível (re)pensar a nossa vida. O velar 

constante possibilitava que nos aproximássemos e nos distanciássemos de tal modo que narrar 

sobre isso ia se tornando mais tranquilo e mais possível. Por mais que aquelas questões 

afetassem nossa existência, não estávamos tão mergulhados na dor ao ponto de nossas 

palavras serem cessadas.  

Esse espaço de acolhimento e possibilidade de tematizar sobre o vivido foi se 

consolidando de tal modo que, em muitos momentos quando eu retornava ao cemitério, eles 

começaram a ter questões específicas para partilharmos naquele dia. Um dia, muito 

tumultuado por sinal, encontramo-nos entre um sepultamento e outro embaixo daquela árvore. 

Aquele lugar era o espaço em que eles se sentiam confortáveis e ali foi o lugar em que eu 

comecei a me sentir confortável por saber que alguém entenderia o que eu iria partilhar. 

Nossos encontros embaixo daquela árvore revelavam com muita força e significado a 

dimensão de co-autoria, pois lá o saber não estava nem em mim nem neles, estava na nossa 

experiência e no modo como contávamos sobre ela.  

Voltando para o encontro daquela tarde... Como disse, tinha dias em que a 

mecanização me tomava e junto a isso o cansaço. Ir para baixo da árvore era a possibilidade 

de dar uma parada e respirar. Foi isso que aconteceu nesta tarde. Eu já estava cansada do 

corre-corre e fui me encontrar com os sepultadores. Nossas conversas eram sempre 

despretensiosas, ou melhor, eram sempre com a pretensão de responder algo que nossa 
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existência solicitava naquele momento. Nem sempre eu lembrava que o vivido ali poderia ser 

utilizado para a minha pesquisa, pois a vida e os impactos que a morte causava em nosso dia 

eram mais urgentes do que a sistematização sobre isso.  

  Naquele dia, fui para aquele espaço, pois estava demasiadamente cansada. Queria rir 

com eles e deixar o tempo, simplesmente, passar. A narrativa do diário me recorda: 

 

[...]Depois do quarto sepultamento de hoje eu já não conseguia pensar muita 

coisa. Tudo que eu queria era ir embora daquele lugar. A atmosfera é sempre 

muito pesada. Hoje, a tensão me tomou com muita força. Acredito que a 

sensibilidade por estar em contato diário com a temática da morte tem mais uma 

vez me feito criar mecanismos para me distanciar delas. Em meio a esse cansaço e 

tensão, os sepultadores têm sido o meu refúgio. Com eles, tenho conseguido, de 

certo modo, sepultar as dores e os cansaços. Ao término desse quarto 

sepultamento, ainda tinha mais dois. Ao olhar para aquelas salas de velórios eu 

deveria ir me disponibilizar para algumas pessoas que estavam visivelmente 

abaladas e podiam aceitar o acolhimento psicológico naquele momento. Mas eu 

não estava bem e queria, apenas, me refugiar. Fui procurar os meninos no lugar 

em que sempre nos encontramos. Eles estavam lá, deitados no chão e num clima 

bem descontraído. Eu precisava daquilo naquele momento. Eu precisava de um 

suspiro. Eu precisava tocar na vida, pois naquela tarde a morte estava me 

sufocando... Quando cheguei, a conversa que se iniciou com a minha presença me 

surpreendeu... Uma funcionária disse: “Hoje tá corrido, né, doutora?” Eu disse: 

“Demais... E olhe que eu só vim agora a tarde... Pela manhã também foi lotado, 

né!?” Marx disse: “Teve 4 sepultamentos pela manhã e agora a tarde além desses 

quatro ainda tem mais dois... a gente não sabe que horas a gente sair daqui 

hoje...” Eu disse: “Eu já estou cansada, imagina vocês que colocam a mão na 

massa...”. Jaspers disse: “Eita... eu passei a semana querendo fazer uma pergunta 

à senhora...”. Eu disse: “É sobre o cigarro Jaspers?...” Marx riu e disse: “Ela 

agora não esquece mais o cigarro”. Jaspers disse: “É nada... acho que esse eu não 

consigo deixar nem tão cedo... É por que esses dias eu tava arrumando uma cova 

lá pra cima e vi uma mulher que sempre vem aqui na cova do filho... Ai lembrei 

da senhora e fiquei de lhe perguntar... A senhora acha que ela vem pra cá sempre 

por que? É normal isso? Eu num acho normal não...” Eu disse: “Não é só ela que 

semanalmente vai ao túmulo de algum parente... Tem pessoas que vão sempre, 

principalmente logo após a pessoa morrer. Alguns com o tempo vão deixando de 

ir... É um jeito que cada um vai encontrando para lidar com a ausência, com a 

falta... Agora é sempre importante ouvir da pessoa qual o significado que ela dá à 

ida ao cemitério. Só ao ouvi-la é que podemos dizer se isso é normal ou se já é um 

tipo de adoecimento” Ele: “Eu acho que é remorso... meu irmão faz isso também 

desde que meu sobrinho morreu... eles só viviam brigando aí depois que ele morreu 

ele vai direto no cemitério... poderia ter aproveitado enquanto o filho era vivo... 

agora é tarde demais...”. Eu: “Isso pode ser uma das coisas, mas não pra todo 

mundo... por isso é importante vermos a história de cada um... Mas, Jaspers, sabe 
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o que mais me chama atenção em tudo isso? É que quando a gente olha pra essas 

coisas que acontecem ao nosso redor, a gente pode ir escolhendo um outro jeito de 

viver”. Jaspers: “É verdade... é como se a morte dos outros fossem ensinando a 

gente a viver...” Marx: “Apois aprende e deixa de fumar visse” (Risos). 

  

Como podemos ver, mais uma vez as partilhas que fizemos foram nos possibilitando 

pensar sobre a nossa vida. Não é que isso sempre acontecia, mas alguns temas específicos iam 

nos tocando. Algumas situações específicas nos deixavam mais sensíveis. Fui percebendo que 

o que acontecia naquele espaço e o jeito como isso nos tocava iam me dizendo a densidade e 

as possibilidades do campo.  

 O tempo inteiro eu precisei estar atenta ao modo em que tudo ia me afetando e ao 

modo em que eu estava vivendo aquela cartografia. Foi a partir disso que as temáticas e as 

questões começaram a se abrir. Portanto, levando em consideração as questões as quais fui 

convocada a pensar, o próximo capítulo convidará outros autores que nos ajudem a ampliar as 

compreensões sobre as questões temáticas que nos surgiram.  

 Outrossim, esse último capítulo também não poderia perder a característica principal 

da presente dissertação que é de ser apresentada de forma narrativa. Assim, os teóricos são 

vistos como pessoas que, com suas singularidades e modos de ver o mundo e as questões, nos 

ajudarão a ampliar o nosso modo de vê-las. Nesse sentido, esses teóricos são convidados para 

esse texto não como forma de justificar as questões surgidas, mas como forma de contribuir 

para a narrativa e para as temáticas que surgiram ao longo da pesquisa, da construção dos 

diários de bordo e da narrativa do presente trabalho.  

 Antes de seguimos, demarco que algumas temáticas trabalhadas serão: Cemitério, 

Fabricação de artefatos funerários, Rito e sua importância na vida das pessoas, Plantão 

Psicológico, Co-autoria, Natalidade.  

Isto posto e, de certo modo, já sinalizando por onde caminharemos a partir de agora, 

digo-te que, quando convidamos os textos dos teóricos para nos ajudar a compreender um 

recorte sobre a história em torno do cemitério e a importância do rito, o texto ficou um pouco 

mais teórico, diríamos que quase engessado. Tentei torná-lo um pouco mais maleável, 

contudo, fui percebendo que talvez esse seja o modo em que ele precise ser apresentado. 

Talvez diga da minha tentativa de, mais uma vez, me distanciar do pesar da morte me 

refugiando na teoria, mas talvez diga do modo de ser dos teóricos convidados para esse 

diálogo e/ou talvez anuncie um pouco do contraste e da tensão que a temática morte nos 

causa.  

Enfim, convido-o a acompanhar o texto conforme foi possível narrá-lo no momento...  
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5 UMA GRANDE NARRATIVA COMPREENSIVA: EU, TRANSEUNTES, 

ATORES INSTITUCIONAIS E TEÓRICOS SENDO CO-AUTORES DA 

DISSERT-AÇÃO.  

 

Ao iniciar esse momento de tessituras reflexivas onde uma grande narrativa 

compreensiva poderá se constituir, peço mais uma vez licença a você, leitora/r. Nesse 

momento, contarei mais uma vez essa história, só que dessa vez convidando outros teóricos 

para compor e serem co-autores dessa dissertação. Muitas vezes em nossa vida, o que 

precisamos é contar nossas histórias várias vezes para pessoas que estão interessadas em 

ouvir/ler. Em determinados momentos, é só contando e (re)contando que podemos ir nos 

abrindo para novos horizontes. Como nos diz Isak Dinesen (apud ARENDT, 2014, p. 217), 

“Todas as mágoas são suportáveis se as colocamos em uma história ou contamos uma história 

sobre elas”. 

Desse modo, retomo para a primeira pergunta inquietante que apresentei no capítulo 

anterior. Naquele momento em que narrava o que vivi no campo, partilhei com vocês sobre o 

quanto, em minha história de vida, o cemitério me incomodou. Incomodou, pois, eu nunca 

entendi como e por que deixamos nossos entes queridos, aquele corpo que abraçamos, 

beijamos e em cujo colo estivemos em um buraco escuro e inóspito. Diante dessas questões, a 

pergunta inquietante é: O que é cemitério? Por que eles existem? 

 Diante desses questionamentos, o antropólogo Philippe Ariès pode nos ajudar a 

entender um recorte do que tem acontecido na história da humanidade e, mais 

especificamente, do povo do ocidente a partir da idade média no que concerne a 

compreensões sobre morte, velórios, sepultamentos e cemitério.  

Ariès nos conta que, no início da idade média, momento em que segundo ele ficou 

conhecido como a morte domada, apesar de desagradável, as pessoas acreditavam que a morte 

era comum, normal e que essa não se apoderava traiçoeiramente de uma pessoa. Pelo 

contrário, a morte era anunciada e aquele que estava perto de morrer sentia, por signos 

naturais ou convicções íntimas, que deixaria o mundo muito em breve.  Portanto, não anunciar 

a proximidade de sua morte era expor-se ao ridículo já que, naquela época, além de a morte 

ser simples, as cerimônias funerárias eram públicas. Ele ainda nos diz que, naquele momento 

histórico, as pessoas acompanhavam e velavam o morto no seu processo de morrer. No quarto 

daquele que padecia, era importante a presença de pessoas que testemunhassem o 

padecimento, pois tanto a morte súbita (sem anúncio) como a morte clandestina (que ninguém 

testemunhava) eram tidas como maldições já que, para elas, esse modo de morrer, sozinho, 



69 

 

rompia a ordem do mundo. Em tal período, os velórios aconteciam nas residências e eram 

marcados pela sobriedade, já que não havia o caráter dramático de emoções excessivas. Para 

Ariès (2014, p. 17), “a morte escapa a essa hipérbole sentimental: é sempre descrita em 

termos cuja simplicidade contrasta com a intensidade emotiva do contexto”. Após saírem das 

casas em cortejos, cujo itinerário era acompanhado pelos parentes e amigos, eles confiavam 

os corpos à Igreja para serem sepultados dentro dos limites sagrados, dentro da Igreja ou nos 

cemitérios próximos a ela. Apesar de essa compreensão ser trazida pelo nosso autor, tendo 

como recorte reflexivo a realidade da França e da Europa, segundo Reis (1991), no Brasil 

colonial, a morte e o velar eram compreendidos com o mesmo atravessamento. O morrer não 

era tido como o fim da vida, mas comportava a dimensão escatológica32, defendida pela Igreja 

católica. Os que padeciam também esperavam a morte em casa, cercados de seus parentes, 

amigos e clérigos que administravam os sacramentos da Igreja como a Eucaristia e a Unção 

dos enfermos. Os cortejos fúnebres também faziam parte dessa realidade do Brasil, assim 

como os sepultamentos em solos sagrados, pois havia a concepção de que, quanto mais 

próximo da Igreja fosse sepultado, mais perto de Deus estaria o morto.  

No período que ficou conhecido como a morte de si mesmo, segunda fase da idade 

média (A partir do séc. XI e XII), apareceram algumas pequenas modificações, pois nesse 

período os rituais eram acompanhados por monges que rezavam o ofício dos mortos, bem 

como os padres, além de administrarem os sacramentos da Eucaristia e da Unção dos 

Enfermos, presidiam a missa de corpo presente, já que, nesse contexto histórico, as pessoas já 

não estavam tão convictas da salvação. Havia o medo de irem para o inferno. Então, os rituais 

religiosos, eram a interseção para que aquele que morreu alcançasse a vida e o descanso 

eternos. Os cortejos nesse período eram não só acompanhados pelos parentes e amigos, mas 

pelos clérigos também. No que concerne aos sepultamentos, eles continuavam ocorrendo ao 

redor das Igrejas.  

No momento histórico conhecido, segundo Ariés, como A morte do outro que perfaz o 

início do século XVIII e meados do século XIX, a morte passa a ser exaltada e dramatizada. 

Esse é o período da romantização da morte e da revolução dos sentimentos, pois “a presença 

junto do leito da morte constitui, no século XIX, mais do que a participação habitual em uma 

cerimônia ritual; ela é assistência a um espetáculo reconfortante e exaltante” (ARIÉS, 2014, p. 

633). Os rituais fúnebres são marcados por uma agitação emocional onde a gesticulação e o 

choro desesperado pelo morto se fazem presentes. Se, nos períodos anteriores, os sentimentos 

                                                             
32 A morte não é o fim, mas é a passagem para a vida eterna.  
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eram controlados mesmo diante da morte dolorosa, nesse período de romantização, há uma 

necessidade de exibir a dor e o sofrimento à comunidade presente.  

No que concerne aos sepultamentos, inicia-se nesse período uma grande discussão 

higienista por causa da peste negra. Os médicos, além de questionarem e se queixarem da 

multidão que invadia o quarto dos que padeciam, começaram uma observação dos corpos 

sepultados e suas reações físico-químicas. Eles questionavam a proximidade entre os mortos e 

os vivos. Essas discussões realizadas pelos médicos e magistrados sob o impulso da ideologia 

higienista, não sem tensões com a Igreja, se estenderam por um longo período. Todavia, os 

médicos se posicionaram mais decididamente que os magistrados e, ao romperem com a 

clericalização das exéquias, ficou decidido pela laicização e separação dos cemitérios das 

Igrejas. Segundo Ariès,   

 
Não só os cemitérios serão localizados fora das cidades, mas também suas 

administrações se tornaram municipais. ‘Poupando os párocos e às fábricas 

das igrejas o encargo dos novos cemitérios e do que deles depende, fazendo 

passar essa administração para as mãos de funcionários municipais, seria 

portanto, repor as coisas no seu verdadeiro estado’. Um funcionário público, 

designado como Mestre dos Funerais, teria a função de funcionário do 

estado civil: este também será secularizado. (ARIÈS, 2014, p. 661) 

 

 

Apesar da retirada do cemitério dos arredores das Igrejas e dos centros urbanos, os 

velórios ainda ocorriam nas casas, todavia o cortejo fúnebre foi encurtado, pois “era preciso 

contar a cerimônia em dois estádios: primeiro, da casa à Igreja e, em seguida, da Igreja ao 

cemitério” (ARIÈS, 2014, p. 666). Nesse sentido, a “primeira parte da cerimônia foi pública e 

de acordo com o antigo costume; a segunda parte, do depositório da Igreja para o cemitério, 

foi solitária e expedida sem grandes homenagens”. (Ibidem, p. 666) 

 A partir da segunda metade do século XIX, período que ficou conhecido como Morte 

Invertida, a morte não só era desagradável como ficou mais difícil e mais penoso avisar 

aquele que está perto da morte que esse momento está se aproximando. Se, durante um 

milênio não se alterou a imagem fundamental da morte como um fato social e público, “no 

início do século XX uma forma absolutamente nova de morrer surgiu nas zonas mais 

industrializadas, urbanizadas e tecnicamente mais adiantadas do mundo ocidental – e sem 

dúvida, estamos presenciando apenas os seus primórdios” (Ibidem, p. 756). 

 Nesse nosso contexto atual, não só a proximidade da morte não é mais contada, como 

os doentes não morrem mais na presença de amigos e familiares. Hoje, as pessoas, em sua 

maioria, morrem na inospitabilidade dos hospitais acompanhado por especialistas que tentam 
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distanciar a morte do seu caráter de naturalidade e ressaltam o caráter de fracasso e 

impotência da ciência diante da vida. Não só os contextos de hospitais distanciam as pessoas 

da morte, mas nos próprios contextos de velórios e sepultamentos, há especialistas para 

lidarem com esse momento.  

 Por diversas vezes em nossa pesquisa-extensão, deparamo-nos com a equipe 

‘especialista’ do cemitério encaminhando o que deveria ser feito. Ao longo da pesquisa, 

percebemos que, de certo modo, o cuidado com o morto e com a família tem sido relegado a 

especialistas que supostamente estão melhores capacitados para lhe dar com a morte. 

Pergunto: Melhor capacitados a lidar com a morte ou para distanciar os vivos dessa tarefa? Na 

construção dessa pergunta esbarro na contradição: Mas esses especialistas também não estão 

vivos? Talvez a diferença esteja justamente no modo em que cada Vivo lida com a morte 

nessas relações específicas. 

 É tão curioso que, muitas vezes, os encaminhamentos do que será vivido naquele 

momento de sepultamento é apontado por esses especialistas. Várias vezes até a própria coroa 

de flores eram entregues aos familiares pelos sepultadores que pediam para eles irem à frente 

do caixão.  

Por falar em coroa de flores, vemos que além dessas questões que perfazem a 

construção dos cemitérios, no contexto atual, essas realidades são atravessadas por acessórios 

que compõem o momento. Acredito que vocês recordam, mas permitam-me retomar o que 

pontuei como meu primeiro impacto ao ler aquelas revistas que apresentavam modelos de 

caixões, urnas, efeitos especiais e coroas de flores e outros artigos que se utilizam nos 

velórios. Ali um cenário diferente do que eu conhecia se apresentava e eu fui percebendo a 

quantidade de artifícios que esse mercado funerário oferece.  

 No que concerne aos artifícios utilizados pelo homem no mundo, Hannah Arendt nos 

oferece alguns apontamentos para pensar sobre a importância desses artefatos para a vida do 

homem. Segundo Arendt (2014, p. 169), o homo faber “fabrica a infinitiva variedade de 

coisas cuja soma total constitui o artifício humano”. A fabricação desses artefatos é uma 

forma de habitar esse mundo que é inóspito ao homem, ou seja, de criar um mundo habitável. 

Nesse sentido, “as coisas do mundo têm a função de estabilizar a vida humana” (ARENDT, 

2014, p. 170). Mas, e por que trazer essa discussão diante dos artefatos que se apresentam no 

ato do velar? 

 Ao deixarmos as reflexões de Hannah Arendt lançar as luzes sobre a criação dos 

artefatos humanos, percebemos que a Obra é uma das condições humanas que possibilita, de 

certo modo, o homo faber ser senhor de toda a Terra (ARENDT, 2014, p. 173). Já que, diante 
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da morte, o homem não pode sustentar a vida, os artifícios criados e ofertados nesses espaços 

possibilitam que ele sustente o que lhe é possível.  A criação e oferta desses artefatos 

possibilitam compor um cenário que, naquele momento, pode ser visto pelos parentes/amigos 

enlutados como um modo de cuidado, pois “a obra e seu produto, o artefato humano, 

conferem uma medida de permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao caráter 

efêmero do tempo humano” (Ibidem, p. 11). 

 Quando falamos sobre oferta de serviços e de artefatos, lembramos dos rituais que são 

feitos em velórios. Aqueles artefatos compõem um cenário ritualístico. Conquanto, ao falar de 

rito, percebemos que, independente do momento histórico, com emoções expressas ou 

contidas, em casa, na Igreja ou nos cemitérios, uma coisa parece ser transversal, o ritual.  

Como dissemos, muitas vezes os ‘especialistas’ do cemitério apontavam os 

direcionamentos do que era preciso ser feito. Em algumas situações, os sepultadores, o 

cerimonial e até os líderes religiosos eram os que diziam o passo a passo do que ia ser feito. 

Por mais que, em determinado momentos, os apontamentos fossem dados pelos 

“especialistas”, em toda a nossa itinerância no cemitério, pudemos perceber que os rituais 

eram importantes para aqueles transeuntes.  

 Para apresentar reflexões sobre o rito e sua importância, inicio trazendo um resumo do 

mito de Deméter. Peço licença a Ana Maria Cordeiro para apresentar esse mito através de 

suas palavras, já que foi a partir de sua sensibilidade acadêmica e de vida que pude conhecer 

não só o mito, mas especialmente as reflexões que a autora trouxe a partir dessa narrativa 

compreensiva. Conforme resumido por Cordeiro (2013, p. 91),  

 

A mítica nos conta que Deméter, deusa da vegetação, por não saber onde 

estava sua filha Coré, raptada por Hades, ameaça os deuses de acabar com a 

vida na Terra, afasta-se de suas funções divinas e esconde-se entre os 

humanos, na condição de aia. Todo esse processo é permeado por uma 

tristeza e um desespero intensos. A terra fica seca, infértil e os outros deuses 

tratam de resolver a situação, pedindo a Hades que devolva a filha perdida 

da deusa. Tal qual Perséfone, Coré retorna não mais jovem, mas mulher. 

Volta trazendo consigo o fruto, o pequeno Dionísio.  

 

 A partir desse mito, Cordeiro (2013) convoca-nos a pensar acerca da morte sem corpo. 

Por mais que a filha de Deméter tenha retornado, o período em que ela não sabia sobre sua 

filha trouxe-a um enorme sofrimento. Isso nos chama a refletir sobre a importância de 

finalizarmos as histórias. “Nada pode ser iniciado, nem frutifica, pela falta de concretização 

do fato inusitado” (Ibidem, p.91). A alma pede para que os limites sejam, de certo modo, 

estabelecidos. O fim precisa, de algum jeito, se apresentar, para que o começo possa ir se 
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abrindo. Ao olharmos para a vida e para a história, parece-nos que são os rituais que selam e 

oportunizam essas passagens.  

 Mas, o que são ritos?  Para o dicionário da Academia Brasileira de Letras, Rito é: 

“Conjunto das cerimônias instituídas para o culto à divindade por uma igreja, seita ou prática 

religiosa; Conjunto das regras e convenções que regem determinadas condições ou relações 

sociais; ritual: ritos fúnebres”. Vemos, portanto, que podemos nos remeter ao rito tanto em 

seu caráter religioso como em sua dimensão social. Nos ritos, é necessário que o sentido, as 

pessoas, os objetos e as técnicas estejam em consonância para que objetivo daquele ritual 

possa de fato expressar a passagem que é inerente a esses momentos.  

Ao longo da história da humanidade, esses ritos estão sempre compondo os momentos 

de transição dos povos nas diversas culturas e o propósito de cada rito ao longo dos séculos 

tem suas especificidades. Os rituais religiosos, por exemplo, precisam ser compostos por um 

espaço e por objetos sagrados que remetam à transcendência religiosa. Uma cerimônia de 

posse para algum cargo público tem um ritual específico, como por exemplo, iniciar com o 

Hino Nacional e hasteamento da bandeira, que remete os participantes à dimensão cívica do 

ato. Uma colação de grau também comporta um ritual próprio que possibilita àquele que cola 

o grau e àqueles que participam a percepção da transição dos modos de ser que o rito 

comporta em si. Em suma, as cerimônias incluem tanto os aspectos religiosos, tais como: Os 

rituais de sacramento da Igreja; como os aspectos civis de: Posses presidenciais; acordos 

diplomáticos; abertura de eventos sociais e esportivos; transição da fase infantil para a fase 

adulta (em algumas culturas); casamentos; festividades de ano novo; funerais e outros.  

Os rituais, nesse sentido, são expressões que desempenham um papel importante na 

vida do homem ao longo da história. No que concerne aos rituais fúnebres, vemos que, ao 

longo da existência e em diversas culturas, eles são uma forma de possibilitar a assimilação 

do novo modo de ser daqueles que ficam. Os rituais de passagem desempenham um papel 

importante na vida das pessoas, sejam elas religiosas ou a-religiosas. Os velórios e os 

sepultamentos guardam consigo essa materialização do encerramento e separação entre os 

vivos e os mortos. Aquele que está morto tem seus últimos momentos diante de nós. Em 

breve, será sepultado e não mais estará diante de nossos olhos. É significativo ritualizar esse 

momento. É significativo viver o fechamento. É significativo sepultar e ir embora do 

cemitério. Talvez, na saída do cemitério e na chegada à casa, seja o momento em que o vazio 

se materializa, é o palpável impalpável. É o ausente presente e o presente ausente. Olhar para 

a dimensão ritual nos toca a pensar como esse fechamento também escancara o ausente 

presente e o presente ausente. 
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 Outrossim, nesse contexto de velar e sepultar, a dimensão da ritualidade é vivida de 

modo diferente pelos transeuntes. Como dito no capítulo anterior, durante as reflexões, 

comecei a me dar conta de “três” possíveis públicos presentes em velórios. O primeiro diz 

respeito àqueles que, por estarem mergulhados na dor e no sofrimento, não conseguem falar 

sobre o que estão vivendo; o segundo são os expectadores que não testemunham o espetáculo; 

o terceiro, por sua vez, diz respeito àqueles que testemunham e conseguem narrar sobre o que 

testemunharam.  

Ao contar sobre isso, fui percebendo que, apesar desses públicos velarem de modos 

diferentes, uma coisa era transversal neles: todos, em determinados momentos, tocavam na 

dor provocada pelo contexto de morte, mas todos, com maior ou menor intensidade e de 

maneiras diferentes, procuravam modos de também se distanciarem dessa dor.  

 O que, talvez, demarque as possíveis distinções desses grupos diz respeito à 

capacidade de narrar de cada um. O primeiro público, aqueles que estão eminentemente 

mergulhados no sofrimento, não consegue narrar o que está vivendo. Anuncia e denuncia, 

apenas, a dor vivida. Critelli (2012, p. 32), inspirada em Arendt, nos diz que “os homens 

precisam de algum esquema lógico através do qual os fatos da vida possam ser articulados”. 

Essas pessoas escancaram que, quando se está vivenciando o ato de forma profundamente 

mergulhada, não é possível falar sobre. Naquele momento, as faculdades do pensar não 

conseguem articular um discurso que conte sobre o que está sendo vivido. “Nosso bom senso, 

diz Hannah Arendt, precisa dos fatos encadeados com começo, meio e fim” (CRITELLI, 

2012, p. 32).  Isso nos faz lembrar a fala daquela filha que perdeu a mãe e que, no ato de 

velar, dizia: “O que vai ser de mim quando entrar em casa”... “ A senhora não estará...” “Que vazio...” 

“Que dor...”.  

Ao mesmo tempo em que ela era tomada pela dimensão da dor e do pesar, aqueles 

questionamentos eram quase que antecipação não só da ausência da mãe ao chegar em casa, 

mas da reorganização que ela precisaria ter na vida. O passado não conseguia ser contado, o 

presente estava a doer e o futuro era incerto. Como compreender algo que, no momento de 

sua epifania, encontra-se misturado e confuso? 

Nesse momento, uma pergunta nos toma: Mas, e aquela filha que, ao sepultar o pai, 

conseguiu falar sobre o que viveu com ele? Ela não conseguiu narrar sobre o que estava 

vivenciando, apesar de estar doendo? Aqui, talvez, vale abrirmos a reflexão para o modo em 

que eu enquanto plantonista me colocava nos atendimentos. Quando se ansiava retirar o 

participante da epifania do vivido não era possível ele narrar dele. Contar uma história era 

pedir demais, era convocar a um olhar para a vida que, naquele momento, não era possível.  
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Destarte, quando foi permitido acompanhar o participante no modo em que ele estava, 

quando, inclusive, foi possível deixá-lo permanecer o mais perto da dor possível, ele 

conseguiu contar uma história, uma história que nasce da afetação do momento, da 

provocação que o impacto causou. Do grito de suspiro que irrompe não de forma concatenada 

enquanto passado, presente e futuro, mas enquanto sentimentos que saltam no momento. Se 

retomarmos a narrativa desse acolhimento, fica claro para nós que a participante ia e voltava 

no tempo não num sincronismo cronológico, num krónos, mas num movimento de Kairós que 

denuncia e anuncia o tempo da existência.  

Retornando para os possíveis públicos, deparamo-nos com aqueles que são 

expectadores que não testemunham o espetáculo. Esse modo de olhar para essas pessoas 

nasceu do meu incômodo frente ao modo que os via velando. A sensação de que eles estavam 

a cumprir protocolos sociais me tomava a todo o momento. Todavia, enquanto contava a 

história do meu diário, foi possível perceber que o que na verdade eles podiam estar fazendo 

era nos escancarando a tensão que surge na vida quando se depara com a morte. A partir da 

tensão de aproximação e distanciamento que eu mesma vivi no campo, dei-me conta de que 

não há, necessariamente, um alheamento com as dores que atravessam aquele espaço. Pelo 

contrário, essas pessoas compreendem que aquele espaço comporta o peso da dor da perca, 

todavia elas também nos anunciaram que, mesmo nesse momento em que a vida pesa, é 

necessário continuar vivendo.  

Quando apontamos para a percepção de que essas pessoas compreendem o peso e a 

dor, lembramos da palavra que é quase um protocolo social, mas que comporta a dimensão 

desses apontamentos. É quase que socialmente estabelecido que, ao participar de cerimônias 

fúnebres ou ao se dirigir a algum enlutado, se diga: Meus pêsames, meus sentimentos e/ou 

minhas condolências. Ao olharmos o significado da palavra pêsames, o Houaiss diz que é: 

“manifestação de pesar por infelicidade ou mal de outrem, condolências, sentimentos”. No 

que concerne a condolências, ele diz: “Estado de quem se condói; sentimento de pesar; 

compaixão, pena”.  

Nesse sentido, mesmo que algumas pessoas usem essas palavras sem saber o 

significado delas, uma coisa é, talvez, clara. É como se, ao dizermos “meus sentimentos”, 

“meus pêsames” e/ou “minhas condolências”, se anunciasse: A morte é algo pesado e, 

portanto, sei o quando ela lhe pesa, tendo ou não já passado por essa dor, acredito que isso 

dói. Esse público pode, a seu modo, fazer-nos transitar entre a morte e a vida com um pouco 

mais de leveza, já que a morte o toca, mas não o toma. 
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Movimento parecido de estar sempre transitando em olhar a vida e a morte acontece 

com o terceiro público. Esse terceiro público comporta os atores institucionais, os 

funcionários daquele cemitério que, por estarem constantemente em contato com a morte, 

sabem sobre ela. Conseguem tanto apresentar aquele cenário para os que ali chegam como 

conseguem cuidar dali mesmo depois que todos vão embora.  

Retomo a poesia, pois ela apresenta algumas das faces dos sepultadores naquele 

espaço. Se “Depois de cada guerra alguém tem que fazer a faxina. Colocar uma certa ordem 

que não se faz sozinha”, eles conseguem fazer isso, pois, sendo especialistas daquele espaço, 

eles conseguem tomar conta dele no que diz respeito às questões mais práticas. A morte de 

outrem não os toma. Eles conseguem continuar cuidando dos artefatos humanos. Eles 

conseguem, apesar de estarem em um lugar inóspito, continuar cuidando da condição do 

homor faber.  

“E todas as câmaras já debandaram para a outra guerra”... Nos contextos de velórios, 

os transeuntes que velavam e sepultavam foram embora. Foram retomar a vida de um outro 

jeito e de um outro modo, mas os sepultadores, por conta dos “ossos de seu ofício”, 

continuarão ali cuidando e velando aquele morto, ou melhor, todos aqueles mortos.  O contato 

diário com a morte e suas facetas os “habilita” para conseguir falar sobre elas sem se sentirem 

tomados. Entre uma brincadeira e outra, entre um sepultamento e outro, eles anunciam o que 

viram e ouviram e, algumas vezes, o que sentiram.  

“Os que sabiam o que aqui se passou devem dar lugar àqueles que pouco sabem”... 

Nesse contexto, não necessariamente é preciso eles darem o lugar físico, mas eles, por serem 

expectadores diários dos sepultamentos e velórios, ofereceram-me a possibilidade de ir 

construindo o meu lugar, não só quando sou legitimada pela equipe como alguém que pode 

estar junto a eles construindo narrativas. O lugar que eles foram me oferecendo foi o da 

possibilidade de ser apresentada para esse campo, bem como de ser acolhida quando este me 

soava como estranho.  

Ali fomos plantões uns para os outros, tal como fomos plantões/guarda-chuvas no dia 

da chuva torrencial. Coisas que eu não compreendia, eles me ajudavam a compreender. 

Coisas que eu vivia, compartilhava com eles. Aquele lugar era um dos espaços onde uma 

grande narrativa era constituída. Naqueles plantões podíamos tematizar sobre a morte, pois, 

caso algo soasse estranho, tínhamos um ao outro para traduzir os significados do que, por 

hora, se tornava intraduzível.  

No oferecimento dos serviços onde a plantonista-pesquisadora parte de uma 

compreensão de clínica e de pesquisa que são construídas em co-autoria, a possibilidade de 
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ser plantão, planta grande que oferece a possibilidade de uma parada, não era só ofertada pela 

plantonista, mas também era ofertada pelos sepultadores.  

Enquanto eu me aproximei dos transeuntes me disponibilizando para, na medida do 

possível, ir traduzindo ou tematizando para eles aquele estranhamento no qual eles estavam 

lançados, os sepultadores também faziam isso por mim. Conquanto, ao mesmo tempo em que 

eles traduziam para mim, eu traduzia para eles o que muitas vezes já estava tão arraigado na 

cotidianidade deles que eles não conseguiam mais perceber.  

 Ao longo da pesquisa-extensão, o que foi me acontecendo e o modo que as coisas me 

tocavam, revelava a densidade do campo. Para eu entender como esses impactos poderiam 

nos abrir para outras possibilidades compreensivas, eu precisava mergulhar na vida e deixá-la 

ir falando. Deixá-la ir apontando o caminho. Deixá-la ir conduzindo os caminhos possíveis 

para se fazer ciência, levando em consideração a densidade e a aspereza que ela, a vida, tem.  

Eu só pude compreender o vazio que tomou aquela filha que perdeu a mãe quando me 

(re)aproximei do vazio que a perca do meu amigo causou. Diante daquele filho/criança que 

perdeu o pai, a morte se apresentou com um peso sem igual. Era tão pesado permanecer junto 

daquela criança encostando na dor que, a qualquer custo, eu queria tentar afastá-la do que doía 

e pesava. Diante da filha que perdeu o pai, eu acompanhei o seu grito de dor e de esperança. 

Uma esperança religiosa que a fazia crer que, de onde o pai estivesse, ele poderia abençoá-la. 

Pude compreender o grito daquela senhora que viu seu esposo ser sepultado quando entendi 

que a pressa é, talvez, uma das formas de tentar fugir do que dói. Ou ainda, ter pressa para 

voltar para casa é um jeito de se apressar para tentar entender como a vida vai se encaminhar. 

Vivi o vazio, vivi o afastamento, vivi o pesar que paralisa e a convocação que mobiliza a 

encontrar um outro jeito de ser. Tive dificuldade de permanecer na dor, senti a necessidade de 

tematizar sobre a morte. Procurei naqueles sepultadores espaço para com-partilhar o que eu 

não entendia.  

Destarte, ver-me desbussolada, distanciar-me e ficar mecanizada diante daquilo que ia 

me tomando, perceber-me sendo impactada por todos os momentos, levou-me a compreender 

que a morte, de certo modo, não passa despercebida. Quando somos impactados, quando 

somos tocados, a morte nos provoca e nos convoca para a natalidade, pois ela nos desorganiza 

e causa uma certa desorientação. Em vários momentos, eu precisei buscar modos de organizar 

a desorganização que essas questões iam causando em mim. Mas por que apontar para tudo 

isso?  

Aponto tudo isso, pois, diante de uma pesquisa cartográfica em que o caminho foi 

apontando as possíveis metas, levando em consideração a epistemologia que lhe subjaz e que 
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leva em consideração a eminente vinculação da pesquisa com a vida, por ser participativa, 

etnográfica e construída em co-autoria, eu precisava estar o tempo inteiro atenta ao modo em 

que o campo ia me marcando. Ou seja, eu compreendi o campo, eu encontrei os possíveis 

sentidos que a cartografia ia me anunciando a partir das afetações que vivi. Só quando eu me 

sentia impactada, quando eu deixava o campo ir me contando sobre ele é que as novas 

compreensões iam se abrindo e se desvelando para mim.  

Foi, portanto, a partir dessa dimensão de revelação do campo em mim que pude ir 

percebendo que, diante de mortes que nos impactam, somos chamados a nos reorganizar de 

um outro jeito, de um jeito novo. Somos chamados a encontrar um modo de continuar 

vivendo.  

Nesse sentido, quando a morte impacta os que participam e velam, ela é ação, pois é 

avassaladora e convoca a nascimentos, ou seja, a novos inícios, a um novo jeito de se 

organizar na vida.  

Quando o estranho me tomava e eu não conseguia compreender, os sepultadores 

estavam ali sendo tradutores do que eu não conseguia entender. Eles narravam e traduziam os 

estranhamentos e a percepção que eu tinha do campo como expectadora. Eles assistiam o que 

tinha acontecido e contavam uma história sobre o que haviam testemunhado. E, diferente das 

pessoas que, por se encontrarem no ato, não conseguem ou têm dificuldades de narrar, esses 

atores institucionais, via narratividade, organizavam e traduziam o que tinha acontecido. Para 

Arendt (2014, p. 238), “todos os processos históricos só aparecem quando eles terminam” e, 

portanto, ainda para Arendt (2014, p. 238), “a ação só se revela plenamente para o contador 

de estórias, ou seja, para o olhar retrospectivo do historiador, que realmente sempre sabe 

melhor o que aconteceu do que os próprios participantes”.  

 Era a partir das narrativas e dos testemunhos, meu e deles, que éramos chamados a 

pensar sobre algo e esse algo, de algum modo, reverberava em nossa existência, anunciando-

nos a partir das lascas de vidro espelhadas que voavam daquelas narrativas.  

A possibilidade de nos narrar e narrar do campo aparecia quando anunciávamos entre 

nós o que víamos, ouvíamos e, consequentemente, sentíamos. Nesses momentos, éramos 

camponeses que víamos as coisas e as pessoas passarem. Mas, ao mesmo tempo, nesse 

momento de ser camponesa eu também era maruja e precisava que eles traduzissem, de forma 

narrativa, o que eu não entendia.  

 Conforme Benjamin, quem narra retira o que ele conta tanto da sua experiência como 

da experiência relatada por outros e é através das narrativas que se pode intercambiar as 
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experiências. Narrar, além de possibilitar que as experiências sejam intercambiadas, 

possibilita que elas sejam elaboradas.  

 Essa possibilidade e compreensão acerca da narrativa nos aproxima do que Arendt 

aponta como discurso.  Para ela, é através do discurso que a ação é humanamente revelada. E, 

com as palavras e atos nos inserimos no mundo assumindo a possibilidade de iniciarmos algo 

novo. A natalidade, para Arendt, corresponde ao fato de o homem, ao longo de sua vida, 

poder sempre iniciar algo novo em sua história e esse algo novo iniciado se desvela para ele a 

partir do discurso, ou seja, a partir da história/narrativa que ele conta sobre o que viveu.  

 Olhar para o serviço ofertado e para a nossa trajetória de pesquisa, faz-me perceber 

que narrativa/discurso e natalidade são fios que tecem toda essa construção. Tudo começou 

quando eu, inquieta com as rupturas vividas em vida, começo a interrogar sobre a vida e a 

morte como laços do existir humano. Enquanto conto sobre isso, as possibilidades vão se 

abrindo no sentido de encaminhar essas interrogações academicamente.  

Ao me lançar, nascer na academia, enquanto mestranda, foi possível iniciar, a partir 

das provocações, possibilidades de novas aberturas para olhar os velórios e as questões em 

torno a ele.  

Quando chego no campo, nasço enquanto pesquisadora-plantonista e, de per si, minha 

presença possibilita aberturas, já que o meu nascimento/aparecimento nesse campo aponta 

para questões que os que já transitavam por lá não conseguiam ver. Isso é possível não porque 

estou no lugar de suposto saber, mas por que minha história de vida e acadêmica me lança 

nesse campo, possibilitando olhá-lo a partir da minha singularidade. Lá, encontro transeuntes 

e atores institucionais que, com suas histórias de vida, vão me apontando outras 

possibilidades compreensivas tanto para a pesquisa como para a minha vida. A partir desses 

encontros e dessas aberturas, facilitadas pelos instrumentos, Plantão Psicológico e Diário de 

Bordo, narrativas foram construídas e discursos foram partilhados em co-autoria.  

No próprio campo, enquanto isso acontecia, foi possível, tanto para mim como para os 

transeuntes e atores institucionais pensar sobre a nossa vida. Foi-nos possível perceber que, 

mesmo sem forças, paralisados e por vezes tentando nos distanciar da morte e de seus 

impactos, era sempre preciso retomar a vida de algum modo.  

De um outro jeito, de um outro lugar, fomos marcados pelas travessias, pelo tempo, 

pelas dores, mortes, rupturas, testemunho e, ao mesmo tempo, convocados ao nascimento. A 

cada dia, a porta do cemitério se fechava, o expediente acabava, os velórios e sepultamentos 

se encerravam e aí era preciso voltar para casa, dar as costas e ir embora, impactados ou não, 

convocados ou não a rever o nosso modo de tocar a vida dali por diante. Aquela filha que 
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perdeu a mãe, aquela criança que perdeu o pai, aquela mulher que perdeu o pai, aquela 

senhora que perdeu o esposo, precisavam encontrar um jeito de encaminhar a existência.  

 Enquanto conto essa experiência para vocês, fui convocada a também fechar essa 

dissert-ação. Precisarei encerrar o expediente. Essa narrativa nunca mais será contada desse 

jeito. Essas pessoas que encontrei já foram embora. Os atores institucionais? Posso 

reencontrá-los, mas eles estão de um outro jeito, talvez. Eu já não sou mais a mesma. As 

lascas de vidro espelharam, voaram, contaram e alguns desses cortes já estão até cicatrizando. 

Eles dirão quem fui, o que vi, ouvi. Mas minha história continua até o dia em que a morte me 

tome, leve-me e retire-me a possibilidade de iniciar coisas novas em minha biografia.  

 Enquanto isso, pressuponho que você, leitora/r, camponesa/s que ouviu atento minhas 

histórias, agora poderá contar nas suas teias de relações o modo como essa história te 

impactou, ou não.  Agora também lhe é possível, se assim quiser, ser maruja/o e dizer como 

foi essa viagem. Acredito que, com maior ou menor força a morte pode tê-lo impactado...  E, 

a partir desses impactos é possível pensar novos horizontes de vida. Sigamos vivendo... 
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6  O QUE FICOU DESSE ENCONTRO? AS POSSIBILIDADES COMPREENSIVAS 

AO OLHAR PARA AS NARRATIVAS CONTADAS... UMA TENTATIVA DE TECER 

AS CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

 

Ao chegar nesse momento de dizer o que ficou desse encontro, o desejo que tenho é o 

de retornar e contar novamente a história, o caminho. Mas percebo que a história que contarei 

não será igual. Novos elementos aparecerão... Outros eu nem os mencionarei... outros 

surgirão. Contudo, eles serão como lascas de vidro espelhados que, mais uma vez, dirão de 

mim e agora, talvez, de você, anunciando-nos a densidade do campo dessa pesquisa. Percebeu 

que se, em algum momento, essa narrativa que contei a/o impactou, você também poderá 

compreender o peso que a morte tem? 

Então, agora prossigamos juntos. Eu continuo aqui para contar mais uma vez... Os 

transeuntes foram embora, os atores institucionais estão velando e sepultando outras pessoas 

nesse momento. E você, leitora/r, está aqui disposto, ou não, para ler mais uma vez a história 

que eu vou contar. Pois é, não tenho como dizer o que ficou desse encontro se eu não contar 

essa história mais uma vez. Todavia, você será a testemunha e, talvez, a/o plantonista que 

perceberá quais os elementos que não mais serão mencionados e quais os novos que surgirão 

nesta minha narrativa.  

 Tudo começou numa manhã de segunda-feira depois de alguns bips que anunciavam 

que mensagens tinha chegado em meu celular. O grupo de whatsapp da nossa turma de 

colégio estava tumultuado. As pessoas digitavam apressadamente e os textos vinham partidos. 

Se tentava corrigir, mas nem sempre se conseguia. As perguntas eram: “E como ele fez 

isso?”... “E o enterro será em qual local?”... “E a mãe dele?”... “E por que foi?”... “Onde ele 

está agora?”... “PQP, por que ele fez isso?”... “Minha gente... como assim?”... 

Fui voltando as mensagens na tentativa de acompanhar aquilo que corria veloz... 

Encontrei o que disparou tudo aquilo, ou melhor, encontrei o nome da pessoa que tinha tirado 

a vida, pois àquela altura eu já tinha percebido que o tumulto causado no grupo naquela 

manhã tinha como ‘culpada’ a morte. Naquele momento, meu chão foi embora... Meu 

amigo... Agora todas aquelas perguntas que eu lia estavam tumultuadas dentro de mim... Por 

que, por que, por quê?  Puxei a conversa com um outro amigo no privado, eu estava 

desnorteada... Entre os porquês, uma esperança de que alguém no grupo escrevesse: Ele não 

morreu... Está vivo!... Mas essa mensagem não chegava... Ninguém gritava isso... Pelo 

contrário, no grupo disseram: “O corpo dele já chegou e está em tal cemitério... O 

sepultamento será às 15h30...”. Outra amiga, no privado, perguntou: “Itala, você vai?” Entre a 
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dúvida e o impulso, eu respondi: “Vou”... Eu não gostava de cemitério... Fui pensando... 

Como que fulaninho a partir de agora vai ficar naquele buraco inóspito, escuro, frio?... Com 

dor, sepultei e vim embora...  

 A vida precisava continuar, mas como? Na quarta-feira, eu apresentaria um trabalho 

sobre morte em diálogo com a religião. Como fazer isso depois de perder? Como tematizar 

sobre aquilo que está nos doendo? “A vida não para...”. Aqueles três dias (segunda, terça e 

quarta) um misto de sentimentos me tomou. Junto deles, um monte de questionamentos 

começaram a ser feitos. Aquela morte tinha escancarado o que muitas vezes tentei deixar 

silenciado. Aqueles porquês, eram porquês de uma vida inteira. Aquela morte escancarou que, 

em minha vida, várias pessoas tinham morrido e algumas dessas mortes tinham me feito tocar 

a vida de um outro jeito. Nem sempre melhor, nem sempre pior, mas de jeitos diferentes, pois 

aquele outro não estava mais aqui... 

Então... O que muda na nossa vida quando alguém morre? O que mudou na minha 

vida com a morte de algumas pessoas específicas?  

 Em meio à própria tensão que eu me encontrava, entre a vida e as demandas 

acadêmicas, naquela tarde de quarta-feira o trabalho que apresentei tinha como tema: “A 

morte como questiona-dor-a do sentido da vida e a religião como poetiza-dor-a do sentido que 

há na vida e na morte”. Contudo, as interrogações e o impulso de encaminhar essas reflexões 

academicamente não pararam por ali. Eis que nessa tentativa de responder às perguntas que 

me tomavam, eu buscava um modo de encaminhar isso enquanto produção científica. Na 

seleção do mestrado, apresentei o pré-projeto com o tema: “O velar como des-vela-dor da 

vida: as res-significações existenciais que emergem diante da morte”. Após a aprovação e na 

lapidação do projeto, percebi que a questão maior que estava em mim não era falar só da 

morte, mas falar, principalmente, da vida que precisa continuar para os que ficam. Como? De 

que modo?  

 Eis que no percurso acadêmico as coisas se foram clareando e surgiu o desejo de ir ao 

cemitério não para sepultar e/ou velar, mas para ouvir narrativas de quem vela e de quem 

sepulta. Academicamente isso era possível, primeiro pela possibilidade de realizar a extensão 

universitária, já que naquele momento eu também participava do grupo de Plantão 

Psicológico da Unicap. Segundo, porque ao construir o projeto de pesquisa, a orientadora me 

apresentou a proposta da pesquisa interventiva que surge a partir do oferecimento de serviços. 

Pronto! Seria possível unir os dois e realizar uma pesquisa-extensão. Assim foi feito e a 

inserção no campo era algo extremamente ansiado. Eu queria me dispor a ouvir aquelas 

pessoas. Enquanto ansiava por isso, algumas dúvidas me tomavam e tomava a equipe de 
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professores da UNICAP. E como isso será feito?  E como você se apresentará para essas 

pessoas? Será que elas vão querer falar? Frente a tudo isso e aos medos que a inserção no 

novo campo nos causa, eu só dizia: “Não sei...” e até brincava... “Estou até disponível para me 

jogar junto da sepultura com eles”. Esse tema e essa proposta causava muita estranheza na 

academia e nas pessoas fora desse espaço acadêmico que me perguntavam sobre o tema do 

mestrado. Muitas pessoas se assustavam quando eu falava sobre ele. Na disciplina de 

Pesquisa, do programa de Mestrado, isso era notório todas as vezes que eu falava sobre o meu 

projeto.  

 Eis que chegou o dia de inserção no campo e entre a ansiedade, o medo e o desejo, o 

serviço começou. Estranheza e dúvida foram os primeiros sentimentos vivido no campo. A 

escolha de uma pesquisa cartográfica, etnográfica e interventiva me possibilitava caminhar 

por aquele campo deixando ser afetada. Neutralidade cientifica? Não... Não é possível... 

Faziam-se necessárias disposição e implicação, para deixar o campo ir falando dele a mim 

conforme ele quisesse. Eram necessárias disponibilidade, implicabilidade e sensibilidade, para 

entender as solicitações de Plantão Psicológico que o campo me demandaria.  

As afetações constantes, os momentos de vazio, as tentativas de retirar o outro da dor, 

as vezes que me senti desbussolada, sem palavra, perdida e desorientada eram o modo que 

ele, o campo, ia me anunciando que ali o peso pesa com uma força sem igual e que se você 

entra naquele espaço disposto para deixá-lo falar a você, ele não só lhe fará ouvir, mas lhe 

fará sentir.  

 Para além das afetações sentidas no meu corpo, na minha vida, na minha escrita 

acadêmica, nas minhas supervisões e orientações, a cartografia foi me oferecendo a 

oportunidade de ouvir as pessoas. De deixar que elas, sendo transeuntes ou atores 

institucionais, contassem-me, conforme conseguiam, como estavam vivendo aquele espaço de 

velar e de sepultar. Os silêncios, os distanciamentos, os vazios, as pressas, as burocracias, as 

costas viradas para mim, o desejo de permanecer falando sobre o que doía, a frieza, o ir 

embora deixando que outros sepultem a pessoa que você iria sepultar, as risadas, as piadas, as 

conversas paralelas, os protocolos sociais, as dúvidas, os cigarros fumados antes de cada 

sepultamento, diziam-me que o peso que a morte causava em mim, também era sentido por 

alguns deles, de modos diferentes.  

 Conquanto, eu não conseguiria sentir os impactos do campo sozinha... Era preciso 

estar e reconhecer a importância de todas aquelas pessoas que por ali passavam e comigo se 

encontravam. Aquele espaço comportava muitas facetas e eu não conseguiria senti-las, já que 

minha singularidade me fazia perceber, apenas, algumas coisas. Quando eu parava para ouvir 
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aquelas pessoas eu tinha a oportunidade de conhecer o campo a partir da narrativa dessas 

outras singularidades. Para além disso, o próprio plantão começou a ir se apresentando como 

algo que não estava só na minha possibilidade de oferecer. Enquanto psicóloga, nesse 

contexto, pesquisadora-plantonista, eu pude oferecer um espaço de atenção psicológica para 

alguns deles (transeuntes e atores institucionais), mas, ao mesmo tempo, aqueles sepultadores 

apareceram como plantões acolhedores que me ofereciam a oportunidade de tematizar sobre o 

que eu não compreendia.  

 Diante do que estava sendo vivido, da quantidade de afetações, da quantidade de 

partilhas ouvidas, o diário de bordo se apresentou como a possibilidade de, enquanto 

camponesa e maruja, ir registrando e guardando através das letras e palavras o experienciado. 

O diário foi o meu acompanhante fiel que hoje tem as marcas do meu vivido.  

 A presente dissertação tem sido a oportunidade de eu abrir para vocês o diário e, ao 

mesmo tempo, de dizer como li esse diário que construí no campo. Outrossim, a presente 

dissertação, ao revelar o meu diário e o modo como o li, constrói mais uma narrativa e mais 

uma história, dessa vez chamando teóricos para tematizarem o que nem eu, nem os 

transeuntes nem os atores institucionais conseguimos tematizar enquanto estávamos juntos. 

Nessas considerações finais, eu, camponesa, olhando a maruja que fui, pude construir e 

compartilhar com vocês o que ficou desses encontros.  

 Mas a natalidade, onde está? A natalidade é o fio que tece tudo isso, pois quando a 

morte de alguém nos impacta, ela, a morte, é ação e, por ser ação, ela é tão devastadora que 

nos faz ter que retomar a vida de um outro jeito, de um jeito novo.  

 Impactada pela morte do meu amigo, precisei retomar a vida de um outro jeito. 

Impactada pelos questionamentos que aquela morte me causou, percebi que outras mortes que 

também me impactaram causaram em mim a necessidade de me reorganizar na existência. 

Impactada com as afetações do campo, eu precisava, a cada retorno ao cemitério, encontrar 

novos jeitos de estar ali e organizar a bagunça que ele, o campo, estava me causando.  

 Nesse momento, você, leitora/r, pode estar se perguntando: Então a natalidade só 

apareceu nela?... Respondo-te com algumas perguntas: Como será que aquela filha que perdeu 

a mãe retomou a vida dela? Como será que aquela criança que perdeu o pai está vivendo hoje? 

Será que aquela filha continua crendo que o pai pode protegê-la lá do céu? Como está sendo a 

vida dela agora? E aquela senhora que me olhou e disse: “Agora é ir embora e ver como vou viver”, 

como está vivendo sem o “véio” dela? O que será que aconteceu com aquelas pessoas que me 

deram as costas porque tinham pressa? O que aconteceu com elas que olhavam para mim e 

diziam: “Agora é voltar para casa e ver como vou viver...”...  
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 Pois é... Posso te dizer que a natalidade se escancarou em mim, pois ainda estou aqui 

compartilhando com você e buscando organizar o que vivi. Pois ainda estou aqui contando 

uma história de tudo isso... Lembra que Arendt (2014. p.238) diz que “a ação só se revela 

plenamente ao contador da estória, ou seja, para o olhar retrospectivo do historiador, que 

realmente sabe melhor o que aconteceu do que os próprios participantes”? Aquelas pessoas 

também foram chamadas e algumas, talvez, até obrigadas a iniciar coisas novas em suas 

vidas. A se reorganizarem na vida de um outro jeito.  

Ação e natalidade não estão vinculados ao que é bom e é ruim. Todavia, quando a 

ação acontece, a natalidade também acontece porque, além de ser um fato avassalador e 

incontrolável, por vezes é necessário.  

 Conquanto, para que essas pessoas compreendam a natalidade que aquele velar e 

sepultar pode ter causado na vida delas, bem como para entenderem o que se iniciou, o que 

mudou de lugar, o que precisou se reorganizar, elas precisaram contar e talvez contar mais de 

uma vez, para que os fatos possam ir se reorganizando e (re)velando os sentidos.  

 E quanto a você, leitora/r, obrigada por ouvir/ler e se interessar pela minha viagem. 

Obrigada por me permitir contar dessa viagem como me foi possível. Digo-lhe que a minha 

curiosidade de quem vive a vida querendo ouvir e contar histórias gostaria de poder ouvir a 

história que você possa vir a contar depois do término dessa leitura. Mas, como sei que não 

será possível eu ouvir a história que vocês contarão, pelo menos não de todos, contento-me 

por saber que a natalidade é uma das nossas condições humanas. Eu, você e todas/os podemos 

sim iniciar algo novo em nossa história, em nossa biografia, mesmo quando for a morte de 

alguém que nos empurre para isso... 

Procuro uma frase, uma música, um poema para deixar para você nessa última linha, 

mas não encontro... 

Incrédula, percebo que o expediente acabou... coloquei a última pedra na sepultura... a guerra 

acabou... todas as câmeras já foram embora... a hora do velório terminou... o sepultamento também... preciso 

voltar para casa e ver como vou viver... O que vai ser de mim agora?... Que vazio... que dor...Meu pai não 

estará mais em casa...com quem eu vou brincar agora!?... Por favor, deixe-me na dor...Meu véio também não 

estará... Pai, me protege aí do céu... Tenho pressa em ir embora, estou cansada... Olho para trás e jogo uma 

rosa... Uma lágrima corre... Preciso ir embora agora...A vida me chama lá fora... Aquela vida, a morte levou 

embora... Mas a minha vida me insiste em chamar lá fora... 

Há vida, lá fora! 

Há morte... Há vida!!! 
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