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O LUTO NA ERA DIGITAL
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O luto na Era Digital

A maneira como a sociedade lida com a morte mudou 
com o passar do tempo. Em séculos passados, o luto 
era algo para ser vivido em silêncio, ser guardado 

em segredo dentro de casa. Hoje a perda é compartilhada para 
milhares de pessoas na internet, na qual todos expõem suas 
vidas em um mundo online infi nito. 

Essa atitude permite que outros internautas, parentes, 
amigos ou conhecidos interajam com situações manifestadas 
abertamente todos os dias nas redes sociais. Assim, eles podem 
expressar seus pêsames e oferecer apoio emocional às pessoas 
que passam pelo luto.

O escritor francês Philippe Ariès estudou essas 
transformações e as relatou em seu livro História da Morte no 
Ocidente, no qual o autor relata a forma com que os indivíduos 
suportam esse período difícil após uma perda.

Diferentemente das épocas citadas por Ariès, os conceitos 
de privacidade foram remodelados. A estranheza causada hoje 
em alguns se deve ao fato de muitos tentarem se comunicar, de 
alguma forma, com os falecidos e expressarem sua saudade por 
meio das redes sociais. 

Com as plataformas disponíveis hoje na internet, os usuários 
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têm a chance de publicar fotos, vídeos e homenagens póstumas 
aos entes queridos. A maneira como encaramos o fim da vida foi 
transformada em meados do século XXI.

As redes sociais abriram um espaço para que as pessoas 
pudessem se expressar de todas as formas, inclusive em meio à 
perda. O compartilhamento de fotos e mensagens, o apoio aos 
enlutados, os Memoriais online e até mesmo os avisos de que um 
conhecido morreu ficaram muito mais fáceis e rápidos. 

A internet cria constantemente novas formas 
comportamentais. Além das redes sociais serem uma novidade 
na sociedade e, em especial, no processo de luto, há também 
outras formas de expressá-lo. Grupos de apoio e terapias online 
são outras formas de suportar a perda, fazendo com que o véu 
colocado no século passado seja derrubado.

A exposição é garantida por todos os canais midiáticos, por 
isso a morte se tornou um assunto excessivamente discutido 
pelas pessoas como algo rotineiro. O tabu da morte foi esquecido, 
em partes. Assassinatos e mortes de celebridades estampam 
capas de jornais e chamam a atenção em canais de televisão. 

Mas, quando o falecido é alguém próximo, o tema muda 
de foco. As pessoas utilizam as ferramentas virtuais para lidar 
com a perda e enfrentam os processos de luto junto à falta de 
privacidade online, como você verá nas diversas histórias, casos 
e esclarecimentos dados por especialistas mais à frente.

Quando um ente querido morre, passam-se alguns dias e 
você publica uma foto ou texto para demonstrar sua tristeza e 
saudade no Facebook. Esse cenário parece um pouco familiar 
para você? Quantas vezes você, um amigo ou parente, postou 
sua manifestação de luto em alguma rede social? Você saberia 
responder se perguntassem o que te leva a querer compartilhar 
seu sentimento na internet?

Já parou para pensar no destino de seus pertences quando 
morrer? E tudo aquilo que você postou no Twitter, Facebook 
e Instagram? Se criou um espaço no Medium ou um blog, já 
pensou para onde vai querer que isso tudo vá? Você prefere 
que essas coisas sejam excluídas, que se percam no limbo da 
internet ou que fiquem disponíveis por muitos anos após sua 
morte? Mergulhe nas diversas histórias, casos, depoimentos e 
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reflexões sobre o luto e suas vertentes na Era Digital.
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“Eu tinha vergonha 
do meu pai”

----

capÍtulo i
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“Eu tinha vergonha do meu pai.” Uma escolha 
polêmica de palavras para iniciar este livro. A 
frase foi selecionada para intitular um texto 

marcante, publicado no blog Thales de Muleta, no final do ano 
de 2015.

Thales Tagliette Matuoka Rios tem 26 anos e é o irmão mais 
novo de quatro homens. O jovem, que é designer e empresário na 
cidade interiorana de São João da Boa Vista (SP), iniciou um de 
seus textos mais vistos e compartilhados com essa frase. Apesar 
de ser graduado em Design Gráfico, Thales trabalha na empresa 
da família, na área administrativa e de negócios, em uma loja de 
ferramentas no interior. 

Em 2014, resolveu criar seu blog. Como ele já escrevia há 
um bom tempo apenas como hobby e por ser considerado uma 
pessoa engraçada, os jovens de sua igreja o incentivaram a criar 
um vlog, canal no YouTube, com vídeos sobre variedades. Apesar 
da torcida, no final Thales acabou optando pelos textos devido à 
praticidade e à oportunidade de expressar melhor o que pensava.

No início, ele escrevia e compartilhava suas ideias no 
Facebook e em pastas do Google Drive compartilhadas com os 
amigos. Quando criou o blog, replicava os links dos conteúdos 
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diretamente no Facebook para divulgar seu site. Enquanto isso, 
amigos e conhecidos interagiam constantemente nas redes 
sociais com comentários e curtidas.

Thales de Muleta dá voz e cor a diversas crônicas, misturando 
temas ficcionais com o cotidiano. Por ser cristão desde criança, 
boa parte dos textos são sobre sua vida e assuntos relacionados 
à religião. O blog começou a tomar grandes proporções, fazendo 
com que uma das editoras evangélicas mais famosas do Brasil, 
a Editora Ultimato, convidasse Thales para escrever em uma de 
suas revistas destinadas ao público jovem. Hoje, os exemplares 
levam alguns dos textos publicados no blog pessoal do designer 
ao lado de escritores admirados pelo aspirante.

Em 2015, o rapaz escolheu um tema diferente para compor 
seu novo texto. Ele quis colocar em palavras o que sentia em 
relação ao seu pai. Escrita em forma de desabafo, a publicação 
conta um pouco sobre o relacionamento de Thales com João 
Filho Rios durante a infância.

Mesmo que use diariamente as redes sociais, Thales 
reserva um tempo por semana para dedicar-se ao blog. Em sua 
homenagem ao pai, o rapaz o retrata como uma pessoa de 50 
anos utilizando um computador, com muitas dificuldades. Não 
foi fácil, mas João aprendeu a usar o computador devido ao 
trabalho, por isso seu ponto forte era mexer em apenas alguns 
programas, como o Excel, para fazer planilhas e contas.

Como não tinha facilidade para digitar, ele relutou em se 
render às redes sociais. Apesar disso, nos últimos anos criou 
um perfil no Facebook para manter contato com os amigos, 
principalmente com aqueles que gostavam de música erudita e 
hinos de igreja. Ele até chegou a participar de um grupo na rede 
social, chamado “Hinesquecíveis”, com pessoas que gostavam 
desses mesmos gêneros musicais. Depois de um tempo, chegou 
a ser administrador desse grupo.

— Era engraçado, meu pai ficava me colocando nos grupos 
toda hora e eu saía de tudo, até que eu cansei e só tirei as 
notificações. Tinha esse grupo que ele administrava e, quando 
alcançou mil pessoas, ele ficou super feliz.

Thales brinca e lembra que o passatempo de seu pai nas 
redes sociais na verdade era brigar com petistas sobre a política 
brasileira. Ele até chegou a achar que o filho era comunista 
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devido à barba e aos gostos políticos. Às vezes aconteciam 
algumas brigas na família, já que um dos irmãos de João, Hélio, 
era professor universitário e tinha uma opinião completamente 
contrária à dele. Para evitar brigas, o comerciante focou suas 
postagens em música.

João era o filho mais velho de seis irmãos. Desde muito 
cedo, com cinco anos, começou a trabalhar para ajudar a sua 
mãe com o orçamento doméstico. Vindo de família pobre, ele saiu 
da Bahia ainda menino em busca de emprego e uma condição 
financeira mais estável. Encontrou em São Paulo um novo 
caminho no segmento de ferramentas, aos 16 anos de idade, 
mas se destacou mesmo no comércio. 

Trabalhou como vendedor em grandes empresas e, vendo 
que era bom no que fazia, se especializou na área com cursos 
técnicos. Mas não foi só a carreira profissional que a grande 
metrópole alavancou em sua vida. 

Religioso desde pequeno, João e sua família frequentavam 
a Igreja Presbiteriana do Jardim Brasil, na Zona Norte de São 
Paulo, semanalmente. Foi lá onde conheceu Vera Matuoka, sua 
futura esposa, e começou uma nova fase em sua vida. Nascida em 
Votuporanga, a moça também foi se aventurar na cidade grande, 
onde sua família morou por muitos anos. Coincidentemente, sua 
casa ficava logo atrás da igreja onde a família Rios acompanhava 
às palestras.

Na casa de Vera, moravam seus pais e suas irmãs, todas 
moças bonitas e que chamavam a atenção por onde passavam. 
Não demorou muito para que João se interessasse por ela. A 
garota tinha 14 anos e ele tinha 19 quando começaram a 
namorar. Entre muitas idas e vindas, o casal decidiu selar a 
união de vez, em 1980, quando tinham 20 e 25 anos.

Após o casamento, logo vieram os filhos – quatro no total. 
Fausto foi o primeiro, nascendo no mesmo ano da união. Dois 
anos depois, chegou o Vinícius, em seguida o Bruno e, por último, 
veio Thales. Já com vontade de morar no interior, procurando 
por qualidade de vida, após uma enchente que tomou toda 
a casa que moravam na zona sul de São Paulo e a constante 
violência da região, a família desembarcou de vez em São João 
da Boa Vista. 

Passaram por muitas coisas juntos e felizes, mas algo 
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mudou quando Thales chegou ao ensino fundamental. Há pouco 
tempo, o rapaz assumiu a vergonha que sentia pelo pai quando 
era mais novo. Esse sentimento já existia há alguns anos e se 
estendeu até que o garoto chegou à sétima série. 

Como de costume, o mês de agosto daquele ano foi 
marcado com comemorações e presentes feitos pelas crianças 
especialmente para o Dia dos Pais. As homenagens eram aquelas 
de sempre: poemas pouco ensaiados, um aluno cantando uma 
música do Fábio Júnior e algum presente não tão útil que 
custasse menos que R$2,00. 

Thales foi para casa com o bilhete da professora avisando 
sobre a festa e mostrou ao seu pai, já esperando a resposta padrão 
de que não poderia comparecer porque iria viajar a trabalho 
naquela semana. Para o garoto, estava tudo bem e era isso que 
sempre respondia nessas situações.Após ler o papel enviado 
pela escola, para surpresa de Thales, João respondeu que iria. 
Ele sempre foi muito dedicado a seu trabalho. Na nova cidade, 
montou o próprio negócio e abriu uma loja de ferramentas. Por 
trabalhar com vendas, suas viagens a trabalho e suas saídas 
de casa logo ao amanhecer, antes da família acordar, eram 
rotineiras. 

Passava metade da semana trabalhando perto de casa, 
mas quando chegavam os sábados e domingos se preparava 
para mais uma longa jornada. Apesar de não ter sido um pai 
extremamente presente, como os que se sentam no sofá com os 
filhos para assistir a desenhos animados, ele aproveitava suas 
folgas e feriados para passear e acompanhar o crescimento de 
seus quatro filhos, os pequenos homens da casa.

Para quem não o conhecia muito bem, basta imaginar 
um personagem do programa A Praça é Nossa habitando a 
realidade fora da TV. A cada dez coisas que dizia, onze eram 
jargões próprios. Se ele encontrasse cem pessoas num único dia, 
contava a mesma piada cem vezes. 

Os filhos, acostumados com as piadas e sabendo decor 
cada uma delas, passaram a ver graça nas pessoas que riam das 
piadas velhas que o pai contava. Brincava com todos o tempo 
todo, inclusive em velórios. 

Agora, imagine que você seja o menino menos popular da 
escola e seu pai chega lá aloprando com todo mundo, inclusive 
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com as poucas pessoas que ainda te respeitavam. Ele fez isso.
Durante a apresentação dos alunos, João aproveitou o 

momento para brincar com os amigos e professoras da escola, 
incluindo as crianças que não eram tão amigas assim de seu 
filho. O sentimento era de puro constrangimento. O garoto não 
via a hora de ir embora e foi o que tentou fazer assim que as 
homenagens foram encerradas.

João deu um beijo na testa do filho e foi embora. Logo 
depois, apareceu sorrindo uma garota loirinha da sala de Thales, 
todos a achavam linda. O garoto, já imaginando o que viria pela 
frente, ficou envergonhado pelas atitudes do pai. Ela chegou e, 
mais do que empolgada, disse que seu sonho era ter um pai 
como João, uma surpresa para o menino que há pouco se sentia 
tão humilhado.

O comerciante sempre foi conhecido como uma pessoa 
divertida e piadista. Para seus filhos, talvez fosse algo cansativo. 
Mas ao enxergar que essa era uma das muitas qualidades de seu 
pai, algo mudou dentro de Thales. 

— Eu estava ali, todo preocupado em passar algum vexame 
e na verdade meu pai era legal e eu não sabia. Dali em diante eu 
comecei a reparar e vi que tinha orgulho de muitas coisas que 
ele fazia. 

Thales cresceu e seu relacionamento com João melhorou a 
cada dia. A família administrava junto sua empresa e passava 
os finais de semana reunidos para almoços aos domingos. Em 
mais uma dessas noites comuns, em outubro de 2015, Thales e 
seus pais conversaram por um tempo na sala. João estava mais 
quieto e a família imaginou que fosse pelo cansaço do trabalho 
e da rotina agitada. Diferente dessa ocasião, a manhã do dia 
seguinte não foi nada previsível. João Rios Filho, de 59 anos, foi 
encontrado em seu quarto sem vida. 

— Não vou mentir e dizer que não senti vontade de encher 
o corpo dele de socos por nos deixar de maneira súbita e 
inexplicável assim, ainda mais num momento em que fazíamos 
planos alegres com a família e projeções otimistas para os 
negócios. 
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“Ninguém escolhe fazer isso, 

ainda mais quando realmente só 

se tem motivos para não fazer.”

O acontecimento pegou todos de surpresa, incluindo Thales. 
Os sentimentos que foram surgindo eram intensos e até hoje ele 
não os entende. O susto e o medo tomaram conta do coração de 
toda a família, que vivia com medo do episódio se repetir com 
mais alguém. Por isso, todos se vigiavam o tempo todo, evitando 
longos momentos solitários ou em silêncio profundo. O primeiro 
final de semana, o primeiro aniversário, o primeiro Dia dos Pais, 
o primeiro Natal e as primeiras de muitas datas significativas 
foram difíceis para todos.

— Agora, um dos meus irmãos fez questão de comemorar 
o próprio aniversário chamando toda a família para participar. 
Estávamos evitando esse tipo de reunião porque não é fácil para 
ninguém.

“Passamos tempo demais 

remoendo a morte enquanto 

a vida está passando e não 

estamos sabendo celebrá-la.”

João era depressivo. Ao contrário do que se poderia imaginar, 
era um homem alegre, divertido e contava com muitos amigos 
em toda a cidade. Desde novo, participava de corais em igrejas 
evangélicas, religião que seguiu com sua família até falecer.

— Ele era muito alto astral, incentivava, agitava e animava 
todo mundo. Eu achei que ele estava meio estranho naquela 
noite, mas achei que era só cansaço. Ele foi dormir e, na manhã 
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seguinte quando eu acordei, ele tinha cometido suicídio. 
Ninguém – nem a família, nem amigos e colegas de trabalho 

– desconfiava que João sofresse com a depressão. Sua morte foi 
um choque para toda a cidade, principalmente para as pessoas 
que tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e 
consideravam-no um amigo.

A depressão é uma doença que atinge cerca de 10% dos 
brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Esse transtorno mental é um distúrbio de humor que traz uma 
intensa sensação de tristeza e perda de interesse. A doença pode 
gerar problemas físicos e emocionais, incapacidade de dormir, 
concentração, alteração de apetite e, inclusive, pensamentos 
suicidas.

A enfermidade emocional é grave e muitas vezes a pessoa 
que sofre desse mal não sabe ou não percebe que está doente. 
Por isso, é importante estar atento aos sintomas e sinais que o 
corpo dá. Muitos psicólogos dizem que há um preconceito com 
as doenças mentais, já que seus pacientes demoram para aceitar 
ou procurar um médico quando se trata sobre o assunto. 

Muitas vezes também é difícil diferenciar a tristeza comum 
da depressão, mas o humor dessas pessoas sofre mudanças 
repentinas e, normalmente, vem acompanhado por outros 
sintomas. No caso de João, seus filhos descobriram após a morte 
que ele vinha sofrendo com insônia algumas semanas antes do 
ocorrido.

Enquanto viveu em São João da Boa Vista, o comerciante 
dedicou seu tempo livre à música. Sempre gostou muito de 
música, tocava violão, teclado e possuía diversos conhecimentos 
instrumentais. Por mais que gostasse do negócio com que 
trabalhava, sua paixão maior era a música e, quando morava 
em São Paulo, chegou a tocar em grandes concertos.

Regente de corais, ele fez curso e se formou em um 
conservatório de música, chegando a ministrar grupos de mais 
de cinco igrejas, grandes e pequenas. A partir disso, ele criou 
um projeto musical para crianças carentes como forma também 
de reabilitação, com iniciação nessa arte por meio de flautas e 
leitura de partituras. 

Esse programa começou em sua casa, passou para 
abrigos de crianças abandonadas e, depois, muitas paróquias 
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ofereceram o espaço para ele. Em meio a tanto engajamento, 
João era conhecido na pequena cidade, por isso não foram 
poucas as pessoas que se solidarizaram com a dor da família 
após sua morte. 

— Ele sempre queria cuidar de todo mundo, se preocupava 
com todos. Ajudou muita gente e essas mesmas pessoas me 
ajudaram depois que ele morreu. Chegavam para mim e falavam: 
“Nossa, seu pai fez tanto por mim” e eu não fazia ideia de quem 
era, nem minha mãe.

A morte de João foi um dos maiores impactos na vida de seus 
filhos. A empresa, antes administrada por ele, foi deixada para 
que os outros quatro homens da família a liderassem. Processos 
nunca realizados antes pelos rapazes foram adaptados e a família 
precisou aprender atividades que eram responsabilidades do pai.

O lado emocional de todos também foi afetado, incluindo o 
de Thales. Antes de seu pai falecer, o jovem havia presenciado 
apenas dois velórios e nunca havia perdido parentes próximos. 

— Eu tinha um enorme medo de perder alguém da minha 
família e sempre via isso como se fosse algo muito longe de 
acontecer. Eu acho que tenho uma dificuldade de empatia. 
Por mais triste que eu tenha ficado em outros velórios, eu não 
conseguia enxergar como as pessoas estavam se sentindo. Eu só 
imaginava, mas não conseguia enxergar até que aconteceu com 
o meu pai.

No velório, familiares e amigos se reuniram para prestar 
homenagens ao tão conhecido regente de São João da Boa Vista. 
Enquanto Thales seguia o cortejo do cemitério, repassava um 
discurso pronto em sua cabeça. Durante o velório, foi realizado 
um culto, seguindo a religião da família, com pastores amigos 
do falecido.

— Cada um ia e falava um pouco sobre meu pai, cantamos 
algumas músicas para homenagear a trajetória dele em corais e, 
no final, quando senti vontade de falar algumas palavras para 
as pessoas que estavam presentes, eu travei. Um tio começou a 
gritar algumas coisas sem sentido e o momento passou.

Falar o que ele gostaria de ter falado não foi possível no 
velório, mas os pensamentos perseguiram Thales até sua casa. 
No dia seguinte, depois de organizar as ideias, ele resolveu 
escrever um texto e explicar o que aquele momento representava, 
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já que sempre se considerou uma pessoa que se expressa melhor 
em palavras escritas do que na fala.

Lidar com a morte de um ente querido pode ser mais difícil 
do que parece. Thales e sua família tentaram insistentemente 
encontrar motivos para que João tivesse tirado sua própria vida. 

Alguma doença, talvez? Poucas semanas antes do ocorrido, 
João havia realizado diversos exames, mas ninguém da família 
soubera do resultado. Após uma busca entre os documentos na 
mesa bagunçada do escritório do pai, os filhos encontraram o 
envelope que tiraria a dúvida. Não havia nada mais que uma 
pequena gastrite. Doenças foram descartadas.

Dívidas? A cidade inteira desconfiava de que a situação 
financeira de João e sua empresa não estava muito boa. Essa 
opção logo foi deixada de lado, já que os filhos trabalhavam ao 
lado do pai e tinham ciência de todo o faturamento.

Enquanto isso, os mais diversos boatos surgiram por São 
João da Boa Vista. Histórias sobre amantes, adultério descoberto, 
filha lésbica (sendo que João não tinha filhas, apenas filhos), 
entre muitos outros contos espalhados entre pessoas que não 
eram próximas da família.

— O suicídio em si não é visto com bons olhos pelas pessoas. 
Elas acreditam, principalmente dentro da igreja, que as pessoas 
que fazem isso irão para o inferno ou que Deus está virando 
as costas para elas. Mas minha família sempre teve muita fé, 
achamos até engraçados alguns dos boatos de tão sem sentido 
que eram.

Quando Thales escreveu o texto se viu em uma 
responsabilidade de desmentir os boatos e de mostrar quem era 
seu pai. João deixou um legado na cidade e seu texto é sobre 
gratidão pela pessoa incrível que o pai foi. 

As pessoas presentes no velório eram um misto de gente: 
entre famílias e amigos, muitos conhecidos eram figuras que 
João se sentia orgulhoso pela trajetória de vida, outros apenas 
esbarraram com ele algumas vezes e guardavam carinho por ele.

Alguns inclusive foram contar ao designer que seu pai os 
ajudou com conselhos e conversas. Alguns já haviam pensado 
muitas vezes em se suicidar, mas João deteve isso, trabalhou na 
vida delas para que nenhum pudesse tirar a própria vida. 

No dia 30 de julho de 2015, o texto foi publicado no Facebook 
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de Thales. Além de ser uma forma de expressar o que o jovem 
sentia, foi uma das formas que ele encontrou de esclarecer as 
dúvidas que rondavam a morte de João. Em 2016, o post contava 
com mais de 400 curtidas e quase 30 compartilhamentos. 

Um mês depois, para conseguir manter o texto em seus 
arquivos, Thales o publicou também em seu blog, alcançando 
poucas visualizações, mesmo que esse não fosse seu objetivo 
principal nessa plataforma. Como já havia compartilhado o texto 
nas redes sociais, resolveu não compartilhar o link de seu site 
para não ficar repetitivo.

— Esse foi um dos textos que eu publiquei que mais teve 
retorno das pessoas, tanto por comentários na publicação, 
quanto por mensagem ou pessoalmente. Muitas pessoas vieram 
me agradecer pelo texto. Uma amiga minha que eu não via há 
muito tempo agradeceu porque ela não sabia o que falar para 
mim, então o que eu escrevi a confortou.

Essa não era a intenção de Thales. Causar comoção nas 
pessoas foi uma consequência após expressar seu luto em 
palavras nas redes sociais e em seu blog. 

— Eu queria finalizar o que eu estava sentindo. E, no 
final das contas, tive um retorno muito além do que eu podia 
imaginar. Inclusive pessoas mais maduras do que eu vindo 
agradecer por conta disso. Muitos me falaram: “Obrigada pelo o 
que você escreveu, era o que eu precisava ouvir”.

Além da família, amigos e conhecidos de João publicaram e 
compartilharam mensagens de saudade e carinho para a família. 
Fotos, textos, vídeos e memoriais rechearam o Feed de Notícias 
dos perfis da rede de amigos do Facebook naquelas semanas.

O texto não foi um desabafo apenas para Thales, mas 
também para toda a sua família. Sentimentos, esclarecimentos 
de dúvidas e tudo aquilo que estava entalado na garganta de 
cada um foi revelado no texto do blog. Cerca de um ano após 
a morte do pai, um dos irmãos de Thales escreveu um post no 
Facebook contando como está sendo o novo ano sem o pai. A 
mãe, sempre posta algumas fotos ou textos menores na rede 
social. As cunhadas também, muitas vezes até uma música 
marcante que ele gostava de escutar.

Mesmo passado um ano da morte e do texto no blog, de tempos 
em tempos pessoas visitam o site e leem o texto, contabilizando 
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mais uma visita no rastreamento de alcance. Thales se sente 
confortável com a situação. Durante esses meses, ninguém 
comentou mais nada sobre os boatos que rondavam a cidade. 
Ele acredita que o texto fez com que as pessoas entendessem e 
calassem as maldades.

Depois que o post “Eu tinha vergonha do meu pai” foi 
publicado no blog, o jovem ficou alguns meses sem escrever e, 
quando voltou, escreveu textos fazendo com que, de alguma 
forma, o pai estivesse presente nas histórias. As publicações não 
falaram mais sobre o luto da família, mas Thales gostou da ideia 
de incluí-lo em cenários de sua vida.

A religião e a fé sempre estiveram presentes na família 
evangélica. O entendimento de Thales sobre a morte é como algo 
que faz parte da vida. Quando era criança, seu avô faleceu, mas 
como ele era japonês e a família do avô era budista, o velório foi 
realizado na garagem da casa, de acordo com as tradições dessa 
religião de velar os mortos em casa.

— Eles tinham uma visão muito legal do budismo, é comum 
nas religiões orientais a morte ser uma passagem de uma 
vida para a outra, então, enquanto a família brasileira estava 
chorando, a japonesa comia sushi. Achei diferente.

Outra experiência que ele teve foi de uma vizinha católica 
que faleceu. Ela era idosa e estava doente há muito tempo, mas a 
família dela não reagiu muito bem. Todos ficaram desesperados 
sem saber o que aconteceria depois. Para Thales, isso demonstra 
que há uma grande dificuldade em aceitar a morte. Em sua 
família, apesar de terem ficado imensamente tristes, a fé os 
reconfortava no momento difícil.

— Sempre fomos muito religiosos. Não no sentido de ser 
cabeça fechada, mas sempre fomos cristãos e seguimos o que 
bíblia fala. Enquanto cristão acredito que a vida não acaba aqui 
na terra, isso eu já entendia desde criança. A morte é apenas um 
processo em que nosso corpo, nossa parte física, se descola da 
parte espiritual e depois segue eternamente para o céu ou para 
o inferno. Então eu já tinha uma noção, não sei se conformada 
sobre a morte, mas confortada.

De certa forma, livres de preocupações, a religião ajudou 
a família a lidar com a morte. Os presentes no velório que 
não possuíam a mesma crença chegaram a conversar com 
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eles perguntando como estavam passando pela dor e, quando 
descobriam o motivo, se sentiam igualmente em paz. 

“Em meio ao caos, o que 

sentíamos era o conforto.”

Após um ano da morte do pai, Thales permanece com a 
saudade no peito, porém sempre guarda as boas lembranças. 
Teve um bom relacionamento com ele, uma relação divertida, já 
que o considerava uma pessoa muito desastrada: derrubava e 
quebrava as coisas com frequência.

João também foi ícone de luta. A família passou por momentos 
difíceis, quando durante o período de presidência de Fernando 
Collor, nos anos 1990, boa parte da população brasileira ficou 
quebrada financeiramente, incluindo o comerciante. Mesmo 
com problemas financeiros, João conseguiu construir a própria 
empresa e nunca deixou a família ceder às dificuldades.

Quando alguém morre deixa muita coisa para trás. A forma 
física não estará mais presente no dia a dia, porém as lembranças 
continuam eternamente. Em todos os momentos, o amor e 
carinho que sentia permanecem no coração. João deixou sua 
esposa e quatro filhos adultos, mas também deixou marcado, na 
vida de cada um, valores importantes que todos levarão consigo. 

— Acho que o maior legado que ele deixou para mim e para 
os meus irmãos foi a noção da importância do cristianismo na 
vida. Servir ao próximo e amar a Deus são coisas que sempre 
estarão comigo.
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“Precisamos aprender 
a falar sobre a morte”

----

capÍtulo ii
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Lidar com a morte não é fácil e isso não é novidade para 
ninguém. Existem mil maneiras de passar por uma 
perda e a reação do enlutado sempre será imprevisível. 

Esse é um tabu antigo na sociedade, em especial no mundo 
ocidental. Philippe Ariès foi um dos muitos escritores que 
decidiram escrever sobre o tema, expondo as situações delicadas 
em que enlutados se encontravam em diferentes épocas.

Em seu livro História da Morte no Ocidente, Ariès escreveu 
que, na Idade Média, o luto era facilmente reconhecido pelo 
desespero e pela violência que as pessoas demonstravam. Quando 
alguém morria, seus familiares e amigos ficavam extremamente 
perturbados e, como consequência, não tinham controle sobre 
seus atos. 

Rasgavam suas roupas, arrancavam seus cabelos em 
momentos de descontrole, se feriam com o que encontrassem por 
perto e, muitas vezes, se agarravam aos mortos e se recusavam a 
soltá-los. Isso tudo para que, de alguma maneira, a dor e o luto 
fossem amenizados.

O francês também criou uma linha do tempo, mostrando 
a trajetória do luto desse lado do mundo. No século XIII, com 
a fé e a crença na Igreja, a morte passou a ser mais aceita nas 
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famílias, que se conformavam com mais facilidade ao perder 
um ente querido. Foi nesta mesma época que o testamento foi 
criado. O objetivo era destinar os bens materiais adquiridos em 
vida a pessoas específicas em caso de morte.

Até o século XIV, não existia muita preocupação sobre o 
local em que as pessoas seriam enterradas. Isso porque, na 
maioria das vezes, os corpos não levavam identificações, sendo 
sepultados como indigentes. A partir desse século, os túmulos 
viraram um símbolo cultural em muitas regiões do mundo.

Uma das muitas mudanças entre séculos passados e 
atualmente é o local onde as pessoas morriam. Era costume 
deixar os enfermos e pessoas de idade avançada descansando 
em casa até a hora em que a morte chegasse para levá-los. Dessa 
forma, a família acreditava que era um jeito mais confortável e 
mais íntimo, um momento para ser passado entre as pessoas 
queridas. 

Apesar disso, com o tempo a morte migrou de casa para os 
hospitais, longe dos olhos de seus amigos e parentes. Da mesma 
forma, os rituais de luto passaram a ser cada vez mais rápidos 
e sucintos.

Esse talvez seja um dos motivos para que as pessoas 
prefiram deixar de lidar com a morte de maneira tão próxima e 
tão natural.

Mas por que esse assunto é um tabu? Você pode imaginar 
que talvez seja um assunto como outro qualquer. Na verdade, 
é exatamente isso. Mas são muitas as pessoas que se sentem 
extremamente desconfortáveis ao ouvir apenas a palavra. 

A sociedade transformou a morte em tabu e é fácil perceber 
em que situações isso ocorre. O tema é, na maior parte do tempo, 
discutido longe das crianças, assim como quaisquer assuntos 
que envolvam a morte, como doenças e velhice. 

Existem muitas teorias sobre esse medo: a morte é um 
mistério incompreensível; muitos a enxergam como um absurdo 
ou um castigo. Mas a verdade é que ela é um fato inevitável. 
Nascemos, vivemos, envelhecemos e morremos. É a ordem 
natural das coisas. Essa é nossa única certeza no mundo.

Apesar disso, ela não é aceita, mesmo em casos em que 
já se é esperado ou que há preparação da família, como nos 
casos de doenças graves. Se formos completamente racionais, 
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chegaremos a algumas conclusões sobre a morte. Ela é uma 
etapa de nossas vidas que todos, sem exceção, enfrentarão um 
dia. Pode ser amanhã, mas também pode ser daqui a 60 anos. 
Temos duas opções: aceitá-la e olhar a morte nos olhos ou negá-
la e fingir que ela não existe.

As pessoas acreditam que falar sobre a morte pode causar 
ainda mais sofrimento durante o luto. Por isso, muitas vezes há 
tentativas de justificar a perda de alguma maneira. Por exemplo, 
você recebe a notícia de que a avó de um amigo seu faleceu. A 
tendência é que, ao tentar consolá-lo, você diga frases como: “Ela 
está descansando agora, já era bem idosa, estava sofrendo”. Mas 
muitas vezes seu amigo precisa apenas que você se coloque à 
disposição para ouvir o que ele tem a dizer sobre isso.

Falar sobre a morte é difícil e doloroso e muitas pessoas não 
sabem como tocar nesse assunto, muitas vezes evitando falar 
até mesmo o nome da pessoa que faleceu perto do enlutado. Isso 
é errado? Não, afinal cada um tem sua maneira de lidar com 
essa fase delicada. Mas você não precisa ter medo de relembrar 
as coisas boas deixadas para trás.

Elaine Alves é coordenadora do Laboratório de Estudos 
sobre a Morte da Universidade de São Paulo — LEM-USP e 
realiza estudos constantes sobre o luto. Ela acredita que pode 
haver confusão sobre tristeza e depressão após a morte de 
alguém querido. 

Por isso, as pessoas procuram ter tato para falar sobre isso, 
com medo de magoar ainda mais quem já está inconsolável. 
Porém há uma grande diferença entre essas duas situações. 
A tristeza é comum, afinal você perdeu alguém que ama. Já a 
depressão vem em casos específicos, muitas vezes quando a 
morte não é aceita pelo enlutado.

Em ambos os casos, os familiares e amigos podem se 
colocar à disposição para conversar sobre qualquer assunto que 
o enlutado tenha vontade de falar. Elaine explica que, na grande 
maioria das vezes, é só isso que a pessoa precisa: conversar. Não 
é necessário forçar essa conversa, mas sim permitir que ela se 
inicie naturalmente. 

— Precisamos aprender a falar sobre a morte, entender que 
ela é comum e nos aproximarmos de quem está em luto.
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“É importante ouvir a dor do 

outro, não para diminuí-la 

mas para aliviar a angústia.”

Além da dor, há uma certa solidão envolvida nesse período. 
Os enlutados se isolam, se fecham não porque querem, mas 
porque a sociedade não os dá abertura para falar sobre isso.

Nesse caso, o avanço tecnológico também beneficia essas 
pessoas. A chegada da internet e das redes sociais foi uma das 
soluções para trazer um pouco de proximidade com quem sofre 
após a morte de um ente querido.

Ao contrário do que acontecia em séculos passados, a 
morte passou por mudanças importantes e significativas. Antes, 
muitas vezes, era sofrida em silêncio, mas hoje as plataformas 
online permitem uma interação maior entre as pessoas que 
passam pelo mesmo sofrimento.

As redes sociais, como o Facebook, chegaram como uma 
opção para desabafos após a perda. Fotos, vídeos, textos com 
homenagens a alguém que faleceu são comuns. Ao esbarrarem 
em publicações desse tipo, muitas pessoas se compadecem com 
a dor e deixam seus pêsames estampados nos perfis virtuais.

“Sinto muito pela sua perda” ou “Pode contar comigo para 
o que precisar” são algumas das frases mais ditas na internet. 
Mas será que elas também são ditas, pelas mesmas pessoas, ao 
encontrarem o enlutado pessoalmente? A coordenadora acredita 
que não. Por esse e muitos outros motivos, a sensação é de que 
as pessoas, ao invés de se aproximarem (como é o objetivo dessas 
plataformas), têm se afastado cada vez mais.

“É comum a pessoa enlutada se 

considerar inadequada e 

acabar se isolando”
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As conversas são impessoais e, muitas vezes, não 
transcendem o mundo digital. Isso pode não ser de ajuda para 
quem passa pelo luto e utiliza alguma rede social. Para Elaine, 
a pessoa já se sente mal naturalmente por perder alguém, mas 
se sente ainda pior por ver que muitos colegas não expressam a 
mesma dor pessoalmente que escreveram em algum comentário 
na rede.

Não leve isso a mal nem pense que quem não demonstrar 
os pêsames pessoalmente não é sensível o suficiente para essa 
situação. Muito pelo contrário. O ser humano é empático por 
natureza. Portanto, quando alguém fala sobre o sofrimento que 
está passando, é normal que o ouvinte se sinta igualmente mal 
em relação a tal assunto. 

Agora responda: alguém quer se sentir mal? Não. Por isso, é 
compreensível que as pessoas evitem assuntos constrangedores 
ou polêmicos, principalmente quando ligados à morte. Elas não 
querem sentir o peso que a outra pessoa está sentindo, apesar 
de terem uma vontade genuína de ajudar o próximo.

A manifestação do luto muda na mesma proporção em 
que sociedade se altera e se renova. Como já citado no início 
do capítulo, as pessoas eram autorizadas a sentir mais a dor 
da perda, a manifestá-la de modo mais aberto. Quando a morte 
saiu de dentro de casa, as pessoas passaram a acreditar que 
falar sobre isso não era mais necessário. Falar sobre a dor do 
outro era desagradável.

Como um regresso no tempo ao mesmo tempo em que 
acompanhamos uma modernização constante, a morte voltou a 
ser pública. O paradoxo é que, apesar de ser expressa de várias 
maneiras pelos enlutados de hoje, ela ainda é considerada algo 
íntimo. 

“Se todos tivessem consciência de que não 

temos ideia da dor do outro, a sociedade lidaria 

muito melhor com o luto”
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No caso de Thales, a história de seu pai foi publicada na 
internet após boatos acima de sua morte. Essa foi uma maneira 
que o rapaz encontrou para homenageá-lo ao mesmo tempo em 
que esclarecia as histórias maldosas que rodearam sua cidade.

Após publicar o texto em seu perfil, no Facebook, Thales 
teve um grande retorno de amigos e familiares. Pessoas que antes 
não haviam o procurado para oferecer algum tipo de apoio após 
o falecimento de João mandaram mensagens, comentaram na 
publicação e se colocaram à disposição para o que fosse preciso 
naquele momento delicado.

A história de Thales é um ótimo exemplo da empatia gerada 
no mundo virtual. Após expor sua situação e sua dor ao perder 
o pai, ele recebeu o carinho de muitos amigos, incluindo de sua 
própria família. 

Mas é importante pensar no outro lado desse cenário. Elaine 
Alves, coordenadora do LEM-USP, também achou importante 
destacar que, apesar de serem uma janela para ajuda, as redes 
sociais também podem afastar o enlutado de outras pessoas.

Isso porque tais plataformas funcionam como uma vitrine. 
Ali é um local onde todos compartilham seus melhores momentos. 
A grande maioria  das pessoas quer mostrar que está feliz e, caso 
o enlutado acompanhe diariamente essas publicações, pode se 
sentir pressionado a estar feliz também.

O luto é um momento que deve ser vivido. Alguns passam 
por isso logo após a perda, outros demoram um pouco mais. Mas 
é essencial sentir esse período para que a dor seja aceita e se 
transforme em saudade. 

Pensando no apoio que essas pessoas realmente precisam 
e procuram na internet, existem grupos de apoio no Facebook, 
como o Não Foi Acidente (NFA) — Acalmando Corações.

Criado pela psicóloga Rosmary Mariano, o grupo reúne 
quase três mil membros. As histórias publicadas são escolhidas 
pelos administradores e compartilhadas por eles mesmos. Essa 
foi uma das formas que a administradora encontrou para deixar 
o mural do grupo mais organizado.

— O grupo virtual surgiu para darmos continuidade ao 
trabalho no intervalo de um encontro e outro, porém, ele acabou 
crescendo bem mais, atendendo não só às pessoas que já 
conheciam, mas também àquelas que não frequentavam o grupo 
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presencial, de todo o País.
Todos os conteúdos geram algum tipo de debate e abrem 

um espaço de desabafo para os membros, que compartilham 
constantemente a dor de sua perda e seus sentimentos 
reprimidos.

Além de confraternizarem por meio da internet, o grupo 
realizou em outubro de 2016 seu primeiro encontro presencial. 
Comandado por um grupo de psicoterapeutas, o encontro 
ofereceu discussões sobre o luto e formas de lidar com isso. Os 
participantes puderam também trocar experiências e receber 
apoio.

O NFA — Acalmando Corações foi criado por meio do projeto 
Não Foi Acidente, que pede a mudança de leis de trânsito, 
com punições mais rígidas em casos de mortes causadas por 
incidentes. O grupo foi formado em outubro de 2012 e passou 
cerca de um ano apenas com encontros presenciais. Em 2013, 
resolveram migrar para a plataforma digital. 

A iniciativa surgiu a partir dos números sobre os acidentes 
de trânsito no Brasil, que já chegam a 60 mil vítimas fatais por 
ano, segundo dados do Ministério das Cidades.

O movimento foi criado por um conjunto de pessoas, 
incluindo Rosmary, com foco em diminuir a impunidade em 
crimes no trânsito. A partir disso, a especialista criou o grupo 
do Facebook, que com o tempo se abriu para outras formas 
de luto que não tinham ligação direta com mortes em casos 
automobilísticos. 

O espaço hoje existe para que todos possam expressar sua 
dor e, com ajuda dos membros, reconstruir a vida após uma 
perda.
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“O luto não é o fim de todas 
as coisas, é o início de uma 

nova vida também”
----

capÍtulo iii
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Despedidas não são fáceis em nenhuma situação. 
Quando um amigo se muda para outra cidade, 
quando você teve que mudar de escola na infância, 

quando terminou um relacionamento e, mais intenso ainda, 
quando perdemos um ente querido.

Lidar com a perda é delicado e, por isso, muitos tentam 
encontrar alternativas para passar pelo luto e superar a dor. 
Alguns encontram hobbies, começam cursos diferentes para se 
distrair, fazem viagens. Outros precisam colocar um ponto final 
nos sentimentos ruins para conseguir seguir em frente.

Jussara Leite Santos Pereira se separou do marido quando 
seu filho, Gilney Leite, tinha dez anos de idade. O pai foi morar em 
Aracaju, Sergipe, enquanto a moça preferiu morar em Guarujá, 
litoral sul de São Paulo. O garoto seguiu caminho com seu pai, 
indo morar em outro Estado. Para não deixar o relacionamento da 
família ser prejudicado, foram anos de viagens e visitas rápidas 
para conseguirem manter contato mesmo com uma distância 
tão significativa. 

Quando Jussara decidiu se casar novamente, em 2000, 
Gilney viu que era hora de passar um tempo maior com sua 
mãe. Morando no litoral de São Paulo, o garoto tinha hora para 
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sair e para chegar em casa. Como todo adolescente de 17 anos, 
achou a postura da mãe um pouco rígida, então decidiu voltar 
para Aracaju. 

Durante o Ensino Médio, o jovem conheceu sua futura 
esposa, Valéria Araújo, dentro da escola. Ela tinha 16, ele 18 
anos. Em pouco tempo, a adolescente se apaixonou pelo rapaz 
galanteador,  dando início a um grande romance.

— Ele mexia muito comigo quando eu passava por ele, 
mas eu o achava muito metido. Aí ele  pediu para me conhecer, 
viramos amigos e comecei a gostar dele.

Começaram a namorar e, mesmo com algumas turbulências 
no relacionamento, permaneceram juntos e casaram-se. O 
casamento aconteceu em 2008 e, pouco tempo depois, nasceu 
a pequena Brenda.

A menina veio ao mundo em março de 2010. Não foi fácil 
para Gilney no início da gravidez, já que ele ficou um pouco 
apreensivo com a chegada de uma criança à família. Ele estava 
um pouco dividido e resistente com a ideia de ser pai. Sua 
preocupação era conciliar o novo estilo de vida com seu curso 
em andamento na faculdade.

Quando Brenda nasceu, tudo mudou. A alegria tomou 
conta da casa, as dúvidas não mais existiam. O pequeno sorriso 
da filha, a risada e até mesmo os choros encantaram Gilney, que 
se tornou um pai babão em pouco tempo. Ele adorava brincar 
com a filha e, sempre que possível, a levava junto para visitar 
Jussara, no litoral de São Paulo.

Pai e filha se tornaram companheiros. Com o trabalho e a 
faculdade, Brenda se tornou o refúgio de Gilney nas horas de 
descanso. Apesar de alguns desentendimentos com Valéria, o 
casal se tornou um modelo na criação da filha tão pequena.

Tudo corria muito bem. Seu maior sonho era trabalhar com 
o que mais amava: esporte. O curso escolhido para estudar na 
universidade não poderia ter sido outro, senão Educação Física. 
A paixão pela profissão resultou em começar a trabalhar como 
Personal Trainer em academias de sua cidade alguns anos após 
se formar. O esportista dividia seu tempo entre o sonho de ser 
um grande profissional e sua habilidade em ser pai. Sua família 
viveu em Aracaju por muitos anos, mas as visitas de Jussara 
estavam sempre no cronograma.
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— A gente tinha uma ligação muito legal de mãe e filho, uma 
amizade de verdade. Sempre tivemos um bom relacionamento, 
mesmo ele morando com o pai dele. Quando me formei em 
Teologia, ele veio para São Paulo e passou em casa pra me dar 
parabéns e comemorar comigo.

Entre idas e vindas, a boa relação permaneceu intacta 
apesar da distância. Porém, em 2014, Gilney descobriu que 
estava com câncer. Foi um choque para a família, que se 
mobilizou prontamente para ajudá-lo a iniciar o tratamento. A 
doença fez com que ele se mudasse para São Paulo devido às 
dificuldades e baixas condições da medicina em Sergipe. 

— Gilney adorava o trabalho, então mesmo doente e fazendo 
quimioterapia, quando foi chamado para trabalhar em uma 
academia nova, aceitou na hora. Chamaram pelo profissional 
incrível que ele era. Ele explicou que estava em tratamento, mas 
quiseram que ele trabalhasse lá mesmo assim. Então, ele foi.

A rotina de procedimentos contra o câncer era bem agitada 
e Jussara o acompanhou em todos os momentos. Uma vez por 
mês, ele seguia para o hospital para realizar sua sessão de 
quimioterapia, método mais utilizado para combater o câncer 
por meio de substâncias injetadas diretamente nas veias dos 
pacientes. 

O rapaz também precisava comparecer cerca de dez vezes 
em menos de trinta dias para passar pela radioterapia, um 
procedimento um pouco menos agressivo que o anterior, no qual 
se utiliza radiação para combater o crescimento de tumores.

Enquanto isso, Jussara trabalhava como auxiliar de limpeza 
em uma clínica de estética. A mãe tinha que dividir seus dias 
entre acompanhar Gilney e cumprir sua jornada de trabalho. 
Aos poucos, a empresa que a contratava passou a não aceitar as 
faltas e saídas da funcionária, que pouco tempo depois do início 
do tratamento do filho, foi demitida.

Em março do mesmo ano, a família começou a acompanhar 
Gilney pela longa caminhada de remédios e processos médicos. 
Durante um ano, o rapaz morou com a mãe, em São Paulo. 
Nesse período, ele não deixou de fazer o que amava: trabalhava, 
andava de moto, passava mais tempo com familiares e amigos. 

Mesmo com o intenso tratamento que durou cerca de um 
ano, em abril Gilney teve morte cerebral. Considerado aventureiro 
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pelas pessoas mais próximas, deixou para trás uma memória de 
brincalhão, apaixonado pela vida e pai amoroso.

“Deus nos deu um ano para curtir 

tudo que a gente não curtiu durante 

mais de vinte anos.”

A dor da perda atingiu a todos que acompanhavam 
a luta de Gilney contra o câncer. Entre eles, a esposa e filha 
do rapaz. Brenda, de seis anos de idade, foi morar com a avó 
em São Paulo durante o tratamento. Quando Gilney morreu, foi 
levado de volta para Aracaju e sua filha não foi ao enterro por 
escolha da família, mas voltou para sua casa.

Na cabeça da menina, seu pai não havia falecido, mas sim 
viajado para visitar Jussara em São Paulo. Durante meses, 
Brenda pedia para visitar a avó imaginando que seu pai também 
a esperava. A garota não entendia o que estava acontecendo, 
então Jussara foi até Aracaju para encontrar a nora e a neta. Foi 
quando a pequena descobriu que seu pai não voltaria.

— Eu só falei que ele estava com o papai do céu. Conversei, 
contei a história para ela, que teve que passar por um processo 
com o psicólogo porque reprimiu muito os sentimentos. Agora 
ela está melhor, graças a Deus, mas passou por um período 
muito difícil até entender, quando eu cheguei lá em janeiro, que 
ele não estava na minha casa.

Desde o início, mesmo que ainda criança, Brenda entendia 
o que havia acontecido, sabia que seu pai não estaria mais com 
ela. Porém, a saudade no coração da criança permanecia forte 
até que ela chegou a ter febre emocional e crises de choro sempre 
ao longo do dia. A pequena não se abria para contar o que estava 
acontecendo, até que a família decidiu levá-la ao psicólogo. 
Entre as consultas, a psicóloga contou que a pequena escondia o 
sofrimento, preocupada com que a mãe ficasse ainda mais triste.
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“Tia, minha mãe chora muito 

por causa do meu pai.”

Com o tempo, Brenda melhorou e se fortaleceu com a dor. 
Com um jeito mais reservado, como o pai, a menina evitava tocar 
no assunto para que todos os sentimentos não voltassem.

Valéria, viúva de Gilney, foi uma das pessoas que mais 
sofreu com a perda. O luto foi expressado também nas redes 
sociais por meio de fotos e textos em homenagem ao marido. 
Poucos dias após a morte do esposo, ela fez um vídeo como 
homenagem. 

Essa também é uma das escapatórias para Jussara. 
Segundo ela, agora desempregada, se sente muito sozinha em 
casa. Por não ter com quem conversar ou compartilhar a dor e a 
saudade de seu filho, ela encontrou nas redes sociais um espaço 
para desabafar e homenagear Gilney. 

— É como se a mensagem chegasse até ele. Eu sei que não 
chega, eu não acredito nessas coisas, mas é uma maneira de 
poder falar “hoje você está bem vivo dentro do meu coração” e 
expressar o nosso sentimento.

Os meses se passaram e a família seguiu a vida sem Gilney. 
Uma ausência que marca a rotina de todos que o conheciam. 
Seus irmãos, Gilclay e Gleice, lembram constantemente do rapaz, 
que passou muito tempo morando com a mãe em Bertioga, São 
Paulo. 

Para celebrar a vida e homenageá-lo, a família decidiu 
embarcar em um projeto que cravaria para sempre, na memória, 
o amor de todos pelo rapaz.

— Depois de um ano da morte dele, minha filha decidiu 
fazer um ensaio fotográfico, com toda a família. Eu fiquei um 
pouco resistente no começo, mas ela viu como um presente pra 
mim e pra ele, como uma maneira de amenizar a dor.

Após ver fotos de um profissional do Paraná, Gleice teve 
a ideia de implementar a mesma ideia em sua família. O caso 
era de uma moça que havia perdido sua filha, ainda bebê, após 
esquecê-la dentro de um carro fechado. Para tentar aliviar o 
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sofrimento, um amigo se ofereceu para registrar essas imagens 
de maneira fraterna e carinhosa, em homenagem à criança.

Jussara se uniu aos filhos, à nora Larissa e sua neta Livia, 
esposa e enteada de Gilclay, respectivamente. De início, não foi 
uma experiência fácil. Ao ouvir a ideia, muitos estranhavam 
e torciam o nariz. Afinal, falar sobre a morte de alguém não é 
agradável para a maioria das pessoas que se negam a aceitar 
que esse é um fato comum e inevitável para todos.

O processo foi estranho, no começo. A mãe de Gilney não 
estava confortável para as fotos, mas aos poucos percebeu que 
tudo foi preparado com muito carinho pelos filhos e pelo fotógrafo 
contratado, um amigo da igreja da família. 

— Eu achei que seria uma coisa normal, bem simples. Mas 
teve um período pra cada coisa que era feita, então fomos nos 
sentindo bem a cada foto. Em uma das fotos, eu que segurei a 
letra do nome dele. Eu não acredito em espiritismo, não é minha 
religião. Mas parecia que ele estava ali, presente. Se ele estivesse 
aqui, ia adorar. E foi isso que me fez gostar ainda mais do ensaio.

Como moram no Guarujá, o ensaio fotográfico foi realizado 
na praia e as imagens, muito vivas, foram compostas por peças 
que representavam de alguma forma o filho perdido. 

Uma das fotos preferidas de Jussara representa a 
aproximação com o filho, independente da morte. Nela, toda a 
família segura balões e pula, como se subissem ao céu. As flores, 
os corações, cada detalhe foi pensado para deixar ainda mais 
especial uma última homenagem ao filho. A emoção tomou conta 
de todos que estavam presentes.

No total, foram quase dez fotos e cada uma leva um pouco 
de Gilney. Esse também foi um dos empurrões para a aceitação 
da perda. O luto pode ser um sentimento de muita angústia e 
dor, mas transformá-lo em saudade é possível. Podem demorar 
meses ou anos, mas a calmaria não é inalcançável.

— Eu vejo que as fotos foram algo muito emocionante porque 
ele era uma pessoa que gostava muito de se mostrar. Se estivesse 
ali e a gente falasse sobre as fotos, ia amar. Então tudo que leva 
a lembrança do Gilney a gente se emociona porque sabe que ele 
iria gostar disso. As fotos são uma maneira de declarar o quanto 
ele ainda está vivo em nossas vidas e nos nossos corações.
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Após realizarem o ensaio, as fotos foram divulgadas no 
Facebook da família. Cada um publicou em seu perfil, recebendo 
muitos comentários de carinho de familiares e amigos. A intenção 
inicial era compartilhar as imagens com a rede de amigos das 
redes sociais. Assim, todos veriam o quanto Gilney era especial 
para a família e o quanto ainda o amavam.

— O luto não é o fim de todas as coisas, é o início de uma 
nova vida também.

“Eu sempre uso as redes sociais 

para que as pessoas percebam que ele 

pode estar morto fisicamente, 

mas a memória é eterna.”

O perfil do personal trainer ainda está ativo no Facebook. 
Como Jussara não tem tanta afinidade com a tecnologia, não 
soube como transformar a página em Memorial e nem teve esse 
interesse. Dessa forma, ela consegue compartilhar fotos do filho 
e deixar mensagens em seu mural, marcando-o nas publicações 
para que seus amigos de Aracaju também possam se lembrar 
dele.

O ensaio fez muito sucesso entre as pessoas que o 
conheciam. Os elogios foram muitos, tanto nas redes sociais 
quanto pessoalmente para a família. A emoção foi real para  
todos,  inclusive para aqueles que trombavam com as fotos em 
suas linhas do tempo na internet.

Como a intenção desde o começo era postar nas redes sociais 
para eternizar aquele momento, os retratos não foram revelados 
e estão apenas na internet e nos arquivos digitais da família. 
As fotos foram publicadas como homenagem póstuma, mas não 
são a única maneira que a família encontrou para lembrar de 
Gilney. As memórias são compartilhadas constantemente por 
toda a família nas redes sociais. 
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As redes sociais ajudaram Jussara a passar por esse 
momento difícil não só compartilhando o ensaio fotográfico, mas 
também para falar sobre a dor. Especialistas dizem que falar 
sobre isso ajuda a passar por esse período. O luto não pode ser 
ignorado e, como Jussara ficava sozinha em casa por não estar 
trabalhando, o Facebook possibilitou essas conversas ausentes 
na vida dela.

— É uma maneira de falar que ele não está esquecido, pra 
lembrar a presença dele na nossa vida, que foi muito importante. 
Então no Facebook, quando eu me expresso, como uma foto dele 
com a filha pelo Dia dos Pais, é uma maneira de mostrar que ele 
ainda faz parte da nossa família e isso nunca vai se apagar. 
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Vida e Morte
Compartilhadas
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Os costumes e hábitos já foram muito diferentes do 
que conhecemos hoje, principalmente quando o 
assunto é comunicação. Com certeza sua família, 

seus pais, tios e avós, não utilizavam nenhum tipo de ferramenta 
online para se comunicar. 

Antes da Era Digital, telefones e cartas eram os meios 
mais comumente utilizados por todos. Assim, as novidades 
eram compartilhadas com amigos e familiares mais próximos. 
O contato constante era comum apenas entre pessoas que 
conviviam diariamente ou com mais frequência. Colegas de 
trabalho ou de escola, parentes e vizinhos. Os círculos eram 
formados por quem estava sempre por perto.

Até o surgimento da internet como a conhecemos, nos anos 
1990, as pessoas se comunicavam de forma mais sutil. Ligar 
para a melhor amiga e contar uma novidade, mandar uma carta 
para um primo distante para perguntar sobre seu casamento ou 
até mesmo pegar o telefone para combinar um almoço na casa 
dos avós. 

O ICQ foi pioneiro na comunicação digital. Criado em 1996, 
em menos de dois anos, já somava um milhão de usuários ativos 
todos os dias. O programa, instalado nos computadores da 
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época, permitia a troca de mensagens instantâneas em tempo 
real. 

Esse foi um dos programas mais utilizados na época. Jovens 
e adultos o usavam em todos os momentos, principalmente 
depois que os fundadores lançaram celulares que suportavam o 
aplicativo também. Para acessar a internet, era descontado um 
valor da franquia do cliente, que poderia utilizar o ICQ de onde 
estivesse.

Perto da virada do milênio, a grande empresa de computação 
Windows lançou o MSN Messenger, que se tornou um grande 
concorrente do ICQ. Além de conseguirem se comunicar 
rapidamente por texto, os usuários do MSN conseguiam enviar 
áudios, vídeos e imagens aos amigos também conectados. 

Com esses aplicativos, ficou muito mais fácil manter 
relações mais estreitas não só pessoalmente, mas agora por meio 
da internet a qualquer momento do dia. 

As empresas viram que essa aproximação dos internautas 
estava dando certo, por isso começaram a investir nesse meio. 
Esse cenário levou à criação do Orkut, primeira rede social 
de sucesso no Brasil, conquistando a marca de 40 milhões de 
usuários ativos, quase metade da população brasileira.

Nos perfis, os usuários podiam criar pequenas biografias, 
compartilhar fotos, deixar depoimentos para seus amigos, 
participar de comunidades com interesses específicos e até 
saber quem tinha visitado sua página secretamente. Além disso, 
a plataforma oferecia diversas ferramentas e jogos para que os 
usuários interagissem entre si.

Era difícil encontrar alguém que não tinha uma conta no 
Orkut, febre entre todas as gerações. A rede social ainda oferecia 
jogos e mensagens privadas entre os internautas, um diferencial 
de entretenimento e relacionamento para a época.

A primeira rede social criada no Brasil também foi a 
primeira a anunciar seu encerramento, em 2014. Com a chegada 
do Facebook no País e o alto índice de vírus presente na antiga 
plataforma, o Orkut perdeu força entre os usuários e chegou a 
apenas seis milhões de usuários antes de encerrar as atividades. 
Poucos anos depois, o MSN Messenger, antes febre entre jovens 
e adultos, também foi extinto e transformado em um novo 
aplicativo, chamado Skype.
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Criado pelo estudante Mark Zuckerberg nos Estados Unidos, 
o Facebook ganhou fãs em 2012 no Brasil, se transformando na 
rede social mais popular do País. Diferente do Orkut, os usuários 
tinham agora mais opções para compartilhar novidades na 
internet. Um mural público era o espaço ideal para que todos 
vissem o que uma pessoa tinha para falar ou mostrar.

Fotos, vídeos e links agora são compartilhados facilmente 
entre conhecidos. O objetivo principal da rede social é conectar 
todas as pessoas que poderiam se conhecer de alguma forma. 

Se você, por acaso, trabalhou com alguém há anos, poderia 
reencontrá-lo no Facebook. Colegas de trabalho e de estudos 
também poderiam se tornar amigos online. De repente, os 
brasileiros se viram totalmente conectados à plataforma, que 
cada vez mais atendia às necessidades de comunicação da 
sociedade atual.

Junto com o Facebook, veio a febre do Instagram. Essa rede 
social é um pouco mais visual, dando valor às imagens e fotos 
dos usuários. Por isso, não é tão utilizada para textos. As duas 
mídias pertencem hoje à Zuckerberg e ambas têm um grande 
número de internautas em seu banco de dados.

Dados divulgados em nota pelo Facebook indicam que hoje 
a rede social conta com 92 milhões de acessos mensais. Isso 
corresponde a cerca de 45% da população brasileira atual. 

Ou seja, se você, cidadão comum, criar uma conta na 
plataforma, poderá se conectar com todas essas pessoas 
espalhadas pelo país. Ao mesmo tempo, essas pessoas se 
conectam com você e com suas histórias, compartilhadas 
diariamente em seu mural online.

Até que ponto isso é revolucionário para a comunicação? 
Até que ponto a sua vida é particular com a modernização dos 
relacionamentos via internet?

Deixando um pouco de lado os dados numéricos das mídias 
sociais, use sua experiência pessoal para entender esse ponto. 
Quantas fotos de aniversário você já presenciou no Facebook? 
Quantos casamentos e nascimento de filhos de amigos? Quantos 
bares e festas foram registrados nos perfis de conhecidos?

E quantas pessoas já fizeram homenagens a entes queridos 
que faleceram? Não é incomum encontrar esse tipo de publicação, 
mas talvez você ou algum conhecido já tenha se perguntado o 
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motivo das pessoas compartilharem tais conteúdos. O que leva 
uma pessoa a compartilhar um momento tão delicado em uma 
rede em que milhões de pessoas têm acesso? Qual é o principal 
objetivo disso?

A psicoterapeuta Cristiane Gueda Casa atende a muitos 
enlutados, que sentem a necessidade de expressar sua dor de 
várias maneiras. Hoje, as redes sociais são vistas como diários 
virtuais, dando abertura para que seus usuários partilhem com 
seus amigos todo e qualquer tipo de situação que venham a 
passar.

— Ultimamente as pessoas expressam muito a dor de uma 
perda para os seus contatos sociais. Elas vivem uma dor tão 
grande que o fato delas dividirem essa angústia com quem está 
ao redor dá a sensação de facilitar e aliviar esse sofrimento.

O enlutado compartilha seu sentimento e recebe, em troca, 
palavras de conforto e uma expectativa de vida, uma esperança 
de um futuro melhor. 

O contato com outras pessoas pode 

ajudá-lo a enxergar o que o luto e a 

tristeza não permitem. 

Apesar disso, a exposição exagerada não é saudável. Tudo 
deve ter um limite, inclusive o compartilhamento na internet. 

As pessoas dividem conteúdos específicos com seus 
contatos sociais procurando por ajuda, um apoio para que ela 
possa lidar da melhor maneira com essas mudanças na vida. 
Existe um ponto positivo, que é esse retorno que o enlutado 
recebe, o ajudando a dar a volta por cima e seguir com sua vida 
sabendo que pode contar com pessoas que o amam. Mas existe 
também o lado negativo, já que ela expõe demais o que vivencia, 
muitas vezes de maneira exagerada.

Pessoas que passam pelo luto e convivem com uma tristeza 
diária tendem a utilizar expressões fortes e, consequentemente, 
podem passar uma imagem pior do que o cenário real. Nas redes 
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sociais, uma simples publicação, relatando um mal-estar com 
alguma situação, pode abrir um leque de opções para que as 
pessoas imaginem os problemas que elas quiserem.

— Expor um sentimento ruim no Facebook, por exemplo, 
faz com que os amigos, colegas e familiares imaginem o que 
quiserem sobre aquilo. Pode ser alguém que morreu, pode ser 
uma doença, desemprego ou depressão. Pode ser qualquer coisa. 
E publicar algo tão vago ou tão forte, como pessoas com indícios 
suicidas fazem, dá margem para que histórias e boatos sejam 
criados por quem não acompanha de perto, apenas pelas redes 
sociais.

Se resguardar desse tipo de exposição excedente é essencial 
para que os enlutados voltem a viver como antes. Não é preciso 
esconder a dor do resto do mundo, mas sim dosar o tipo de 
mensagem que irá passar para as pessoas que, muitas vezes, 
têm apenas curiosidade sobre o que está realmente acontecendo.

— Quem se preocupar de verdade com o bem-estar do 
enlutado, vai estar por perto quando precisar e vai se prontificar 
em ajudar com o que for necessário, sempre.

A psicoterapeuta também explica que é normal a necessidade 
de compartilhar a dor, principalmente com o número de opções 
tecnológicas que permitem isso. A sociedade, no geral, não fica 
confortável ao ouvir a dor de outra pessoa. Por isso, a rede social 
é procurada para tal finalidade, já que é unilateral e não há uma 
resposta imediata, cara a cara com quem está triste.

Muitos mantêm o perfil do falecido atualizado ou utilizam 
suas redes sociais para matar a saudade vendo fotos e 
relembrando publicações antigas. Expressar o luto nas redes 
sociais é considerado como uma maneira de manter a memória 
do falecido viva, como uma rotina. Mas e se, antes de falecer, 
a pessoa não estivesse ligada à internet? Como continuar 
alimentando as lembranças em uma era que gira em torno da 
tecnologia? 

Esse foi o caso de Antônio do Nascimento, de 77 anos. 
Cercado de uma família gigantesca, o artesão mantinha contato 
com irmãos, sobrinhos e parentes por telefone e, muitas vezes, 
visitas programadas.

Para isso, era preciso realizar longas viagens até Maringá, 
no Paraná. Sempre ao seu lado, esteve sua esposa, Hercília do 
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Nascimento. Casados por 53 anos, conheceram-se nessa mesma 
cidade. Eram parceiros para todos os momentos, dividindo-se 
entre cuidar de sua casa, em São Bernardo do Campo, São Paulo, 
e realizar visitas esporádicas aos paranaenses e aos residentes 
da cidade de Campinas, interior do Estado em que moravam.

Não era uma vida calma, como muitos imaginam ter ao 
chegar na terceira idade. Muito pelo contrário. Antônio cuidava 
de casa, de sua cachorra vira-lata, chamada Princesa, e de 
seus artesanatos. O avô de Renan Lucas do Nascimento, que 
conta sua história com orgulho, produzia pequenos aviões de 
madeira, enfeites e decorações com detalhes cuidadosamente 
manuseados. 

Em janeiro de 2016, a família se despediu de Antônio, 
que sofreu de um mal súbito prestes a completar 78 anos de 
idade. De maneira inesperada, toda a família, dividida entre sul 
e sudeste do País, se mobilizou. No mesmo período do ocorrido, 
dois dos netos de Antônio estavam no exterior: Tatiane estava em 
Portugal, trabalhando como atleta em um time local de voleibol, 
enquanto Jefferson morava na Irlanda e completava seu terceiro 
ano de intercâmbio.

Muitos não conseguiram chegar a tempo das homenagens 
fúnebres, perdendo o velório e o enterro de um familiar muito 
querido. Por isso, não demorou para que os textos e fotos 
tomassem conta dos perfis no Facebook e Instagram. Essa foi a 
forma que muitos encontraram para se despedir ou demonstrar 
a dor e a saudade que havia tomado conta de suas vidas.

“Ninguém esperava que isso fosse acontecer, 

ninguém nunca espera.”

— Quando aconteceu, muitos dos meus primos e tios 
fizeram suas homenagens pela internet, mesmo comparecendo 
ao velório do meu avô.

Antônio não possuía contas em redes sociais. Um senhor 
humilde e que nunca chegou a mexer em um computador. 
Utilizava os meios comuns para comunicação com o resto de sua 
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família e isso bastava. Mas para quem estava ao redor, as coisas 
era um pouco diferentes.

A sociedade absorveu o peso das redes sociais e passou a 
utilizá-las como um diário digital, onde tudo é compartilhado 
com amigos e conhecidos, inclusive a morte. Essa foi a forma que 
a família encontrou para dividir uma dor para a qual ninguém 
estava preparado.

Mesmo não estando todos juntos para dar apoio, a internet 
ofereceu uma aproximação emocional. Em países diferentes, o 
abraço não foi possível. Mas as palavras de conforto e a troca de 
lembranças boas estiveram presentes em um momento delicado 
graças às redes sociais.

— Publicamos até hoje fotos com o meu avô. É uma maneira 
de lembrarmos dele sorrindo e perto da gente. Não foi fácil e 
ainda não é, mas todos nós aprendemos a transformar a dor em 
saudade. 

Apesar de serem vistas por muitos especialistas como 
solitárias, em casos como esse, as redes sociais podem trazer 
um conforto não encontrado fora da vida virtual. 

No ambiente digital, existem muitas fontes de ajuda. que 
podem trazer conforto e oferecer uma luz a quem passa pelo luto, 
como sites e blogs, que realizam um trabalho mais aprofundado 
sobre o tema e sobre como passar por esse período. É o caso do 
blog Vamos Falar Sobre o Luto?.
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“Você vive em mim.
Eu vivo em você”

----

capÍtulo v
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Os blogs e plataformas digitais se transformaram 
em uma ponte entre o conteúdo e o público. Entre 
publicidades e entretenimento, pessoas encontraram 

nos sites e redes sociais uma oportunidade de prestar ajuda e 
apoio às pessoas que mais precisam, inclusive durante o luto.

Como o tema ainda é considerado um tabu, em 2014, sete 
amigas decidiram se unir de acordo com suas semelhanças e 
experiências de vida, criando o Vamos Falar Sobre o Luto?, blog 
especializado no tema. Elas possuem uma ligação entre si e o 
elo é formado pelo luto. Conheceram-se no mercado de trabalho 
que dividem: a comunicação. Algumas seguiram caminho 
como jornalistas em veículos importantes no País, outras se 
identificaram na área de publicidade.

Durante toda a vida, as profissionais trabalharam e 
estudaram sobre o comportamento do ser humano para 
posicionar marcas com pesquisa de mercado e planejamento 
estratégico. Após pensar muito sobre isso, decidiram: por que 
não usar todo esse conhecimento para estudar e acompanhar o 
luto, tão presente na vida de todas elas? 

Não era segredo para o grupo que existe um tabu sobre a 
morte. Não se pode falar muito sobre a tristeza no Facebook. 
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Fernanda Guimarães, publicitária e uma das criadoras do blog, 
pensa que na rede social tudo é muito lindo e a vida é sempre 
perfeita. 

Juntas, as amigas criaram o projeto Vamos Falar Sobre o 
Luto?. A iniciativa é uma plataforma digital de informação que 
inspira e conforta internautas que perderam alguém que amam 
ou que desejam ajudar uma pessoa próxima a lidar com o luto.

Quando alguém se encontra em uma situação como essa, 
pode se sentir muito solitária. A co-criadora do blog percebeu que 
isso acontece porque, em um primeiro momento, todos apoiam 
o enlutado conversando com ele e procurando estar perto, mas 
depois continuam com suas vidas e quem está passando pelo 
luto fica preso nessa situação. 

Por isso, o site foi inaugurado com foco em uma pergunta: 
Vamos falar sobre o luto? Em apenas um final de semana, o 
grupo recebeu mais de 200 histórias e percebeu que as pessoas 
querem falar sobre o tema, antes tão polêmico.

Para a criação do projeto, elas tabularam dados da 
mesma forma que faziam nas agências de publicidade em que 
trabalhavam. Em uma pesquisa de mercado de planejamento 
estratégico tradicional, geralmente são criados grupos de oito a 
dez pessoas. Em salas separadas, se reúnem para discutir sobre 
um determinado produto e, a partir dessas avaliações, chega-
se a uma margem estatística que dá segurança para o tipo de 
informação que o grupo está colhendo.

As amigas começaram a estudar sobre o comportamento 
das pessoas para descobrir se todos que passam pelo luto 
pensam e sentem o mesmo que elas sentiram. Elas não fizeram 
exatamente como fariam em um projeto tradicional por falta de 
verba, porém foi praticamente dessa forma que começaram. 

Realizaram as entrevistas, conversaram com psicólogos da 
área e institutos de terapia no luto, fizeram discussões em grupos 
definidos por perfil de quem havia perdido alguém próximo e 
criaram pequenos grupos para discussões sobre o assunto. As 
primeiras histórias eram de pessoas do Brasil inteiro, então, 
realizaram reuniões em grupos no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Após toda pesquisa e apresentação para amigos, colegas e 
familiares, Fernanda e suas amigas perceberam que não podiam 
parar por aí. Perceberam que existem muitas pessoas precisando 
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desse apoio e elas tinham certa facilidade de comunicação devido 
à área de formação e tudo que conseguiram coletar nesse tempo. 
Por que não continuar?

Pensando nisso, criaram um crowdfunding (plataforma 
de financiamento coletivo) para montar o site. No primeiro 
momento, elas pensaram em desenvolver uma plataforma que 
ajudasse as pessoas a encontrar informações ou mesmo para 
compartilharem histórias.

De acordo com os psicólogos que contataram, escrever sobre 
a dor e contar sua história pode ajudar a amenizar a dor. As 
pessoas se sentem muito sozinhas e hoje em dia existem muitas 
opções de blogs e grupos de estudo, mas em sua grande maioria 
possuem uma linguagem muito profissional e muito técnica, 
com muitos textos de psicologia.

Determinadas a criar conteúdos mais acessíveis a todas as 
pessoas, o grupo decidiu usar seus contatos com o consumidor 
e a habilidade com a linguagem jornalística para criar textos 
e conteúdos mais leves para que, dessa forma, as pessoas 
pudessem compartilhar seus sentimentos. Desde então, toda 
semana compartilham pelo menos uma nova história no site. 

O intuito é que, por meio dessas histórias, um tema 
específico seja abordado. Por exemplo, Dia dos Pais, Dia das 
Mães, suicídio, luto antecipatório (quando você perde pessoas 
que ficaram doentes por muito tempo), entre outros. A todo o 
momento, diferentes tipos de luto são apresentados por meio 
de testemunhos e histórias próprias da equipe junto com as de 
outras pessoas que mandaram seus relatos.

O site Vamos Falar Sobre o Luto? é uma plataforma 
voluntária e se divide nas seguintes categorias: 

● “Inspiração”, na qual reúnem histórias, reflexões, textos 
e indicações de filmes e livros para ajudar a superar o luto. 
Posts como o “9 coisas que não se deve dizer a alguém que está 
passando pelo luto”, “251 dias sem você” e “3 filmes sensíveis 
sobre perdas e luto” e recheiam o site a fim de ajudar o enlutado 
a passar por esse difícil momento.

● “Quero falar”, na qual há um confessionário e qualquer 
pessoa pode escrever contando sua história, desabafo e tristeza.

Fernanda é responsável pela triagem de histórias, além de 
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respondê-las. Todos os dias pela manhã, ela confere o e-mail, 
chegando a retornar cerca de 800 conteúdos em um único dia. 
Ela se emociona com as histórias e manda um carinho em troca, 
mostrando a empatia pela dor. O trabalho também é uma forma 
de conforto para o grupo, que conhece novas pessoas e tem a 
oportunidade de trocar experiências, escutando quem precisa 
ser ouvido. 

— Ali no site tem uma forma de a pessoa ela viver a dor 
dela, viver a saudade. Simplesmente escrever já é muito bom, 
já ajuda muito psicologicamente uma pessoa, mas acho que 
receber uma mensagem de alguém, um carinho de uma pessoa 
que está do outro lado, de “puxa, eu entendo a sua dor, entra no 
site e procura isso ou procura aquilo” já tem sido algo que ajuda 
bastante às pessoas.

● “Quem pode ajudar” é outra categoria presente no 
site. Essa seção reúne indicações de grupos de apoio, online e 
presenciais, além de opções de terapias em todo o país.

Como o grupo está localizado, em grande maioria, na cidade 
de São Paulo, quando pessoas de outros Estados entram em 
contato é realizada uma pesquisa por região. As amigas tentam 
encontrar psicólogos ou grupos de ajuda que atendam na região 
ou em cidades próximas ao enlutado.

Atualmente, existem também outras plataformas virtuais 
além do Vamos Falar Sobre o Luto? que servem de ajuda a 
pessoas enlutadas. Sites e blogs sobre o tema, como o Morte sem 
tabu, blog do jornal Folha de S. Paulo, e Temos que falar sobre 
isso, que aborda temas considerados polêmicos ou evitados no 
dia a dia.

Nas redes sociais, páginas e grupos no Facebook, como 
“Laços e Lutos”, “Mães para Sempre”, “SobreViver: transformando 
dor em esperança”, “NFA – Acalmando Corações” e muitos outros, 
oferecem consolo e oportunidade de debates e desabafos entre os 
membros e seguidores.

Expressar o luto é importante para poder superá-lo. A 
internet cede espaços para que toda e qualquer pessoa possa 
publicar sua história. Por isso, tais grupos e páginas nas redes 
sociais são bombardeados de informações e conquistam novos 
membros todos os dias. Essas são formas fáceis e instantâneas 
de compartilhar a dor e o sofrimento após a morte de um ente 
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querido.
O blog reúne uma lista com os sites e grupos para que 

enlutados tenham a possibilidade de interagir com algumas 
delas, de acordo com o seu gosto e luto. Esses meios também 
divulgam o blog para seus participantes, que conseguem obter 
ajuda mesmo fora dos grupos. 

— Nós somos uma plataforma que reúne toda informação 
para que esse conteúdo seja passado de uma forma mais 
carinhosa, mas sempre muito positiva. A nossa ajuda é muito 
menos técnica e muito mais pessoal pela similaridade dos casos.

Conhecer as histórias das criadoras do Vamos Falar Sobre 
o Luto? não é difícil. 

Cada texto publicado no site traz 

um pouco da vida de cada uma.

Além de ser mais fácil para escrever para o blog, isso 
também traz uma sensação de proximidade com as responsáveis 
pelo projeto.

Entre os muitos textos publicados no blog, no meio da lista 
dos Mais Lidos, a obra “Você vive em mim, eu vivo em você” conta 
também com os sentimentos de perda de duas co-criadoras: 
Mariane, que perdeu seu noivo em um acidente de avião, em 
2009, um ano após perder sua mãe; e sua prima, Giovana, que 
perdeu o namorado.

A história é de Renata, uma jornalista que perdeu seu 
marido repentinamente. O sentimento conjunto de quem um 
dia perdeu quem tanto amou é expressado em todo o texto. As 
palavras são doces, mostram exatamente o que aconteceu e como 
ela conseguiu seguir em frente após perder seu companheiro de 
tantos anos.

Perder a mãe, como aconteceu com Mariane, também foi a 
infelicidade de Amanda, co-criadora do projeto. Pegando como 
base a história da jornalista Julia Ribeiro, um dos textos mais 
leves encontrados no site é o “Não esquece de ser feliz”. Ele foi o 
post escolhido para celebrar o Dia das Mães de 2016. Nele, Julia 
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conta sua história e diz que a imagem materna a acompanha em 
todos os lugares, a instigando a perseguir seus sonhos.

Casos tocantes como esse são comuns no Vamos Falar 
Sobre o Luto?. Por isso, pessoas se identificam com os textos e 
os compartilham constantemente nas redes sociais. Em “A festa 
tem que continuar”, Cynthia, uma das idealizadoras do projeto, 
conta como a perda de seu filho mudou toda a sua compreensão 
sobre a vida e sobre a importância dos rituais fúnebres.

Entre as amigas responsáveis pelo projeto, Rita e Sandra 
também perderam seus filhos. Textos como “A morte do filho 
idealizado” podem ajudar as pessoas que passam pela mesma 
situação. Vendo experiências de superação durante o luto, os 
internautas que acompanham o blog podem se beneficiar e 
achar inspirações para conseguir deixar a dor para trás e seguir 
em frente.

O Vamos Falar Sobre o Luto? surgiu justamente com esse 
objetivo: prestar apoio às pessoas para que elas encontrem 
motivos para continuar vivendo da melhor forma possível, 
mesmo após uma perda tão significativa na vida. 

O luto não é um período fácil, mas 

precisa ser vivido. E, talvez, desse momento, 

surjam forças para enfrentar 

não só a dor, mas a vida.
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“Até o final do último 
suspiro que você der, o luto 

será eterno”

----

capÍtulo vi
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O luto é capaz de transformar as pessoas de 
diferentes maneiras. Para muitos, uma das maiores 
transformações é a atenção e importância que ela 

passa a dar pela vida e as coisas ao redor.
Os detalhes e pequenas alegrias do dia ganham um destaque 

especial, principalmente quando o luto deriva-se de uma pessoa 
significativa em sua vida, quando perdemos um porto seguro. 
Pais, mães, avós ou filhos costumam ser esse porto emocional e, 
quando há perda, as pessoas costumam encarar seus problemas 
de formas diferentes e começam a valorizar processos que 
anteriormente não enxergavam.

Em meio a tantas histórias enviadas para a equipe do 
Vamos Falar Sobre o Luto?, as criadoras perceberam um padrão 
e mostram duas formas de encarar o luto. Para a dor não existe 
comparação, não existe um luto maior que o outro, não existe dor 
maior ou menor. Sendo assim, as conclusões são as seguintes: 
há pessoas que não conseguem enxergar uma luz e sair do 
estágio de luto, não conseguem viver outra realidade; e existem 
pessoas que superam e entendem que a vida é dessa forma e que 
a morte existe nela, que essa fatalidade infelizmente acontece, 
mas que é possível superar, crescer e aprender com isso.
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Fernanda observa que há dois olhares sobre a morte, 
porém transformações acontecem na vida de quem sofreu o 
luto, mudanças que vão além da ausência do ente querido. Há 
pessoas que se sentem como vítimas e usam a dor que estão 
sentindo como forma de bloquear outras ações.

—Minha mãe ficou viúva e eu sempre falo para ela tomar 
cuidado para não virar vítima assim. A dor que ela sente existe, 
a dor vai acontecer, mas isso não é justificativa para qualquer 
coisa.

Ao passar pelo luto, umas das maiores transformações que 
o site apresenta é a importância dada a vida e de que passamos 
a encarar as circunstâncias de outras maneiras. Um paralelo a 
isso é o paradigma de uma pessoa que passou por uma grave 
doença e, quando se recupera, coloca metas do que nunca 
mais irá fazer, como promessas sobre se alimentar melhor, se 
exercitar mais ou parar de fumar. Porém, quando a saúde volta 
ao normal, volta para os mesmos hábitos antigos.

Fernanda passou pelo luto e diariamente recebe relatos de 
diferentes perdas no Brasil. Ela enxerga que infelizmente a dor 
ensina a crescer muito mais que a alegria. Então, é importante 
ficar atento para não cometer os pequenos atos de não valorizar 
a vida ou as pequenas coisas, a não reclamar de tudo a toda 
hora. Procurar sempre olhar o lado bom de uma situação.

Um dos objetivos do projeto é exatamente auxiliar durante 
essa transformação. Qual é a sua principal mudança? O que 
você vai fazer dessa nova reforma em sua vida? E como é que 
você vai eternizá-la?

Quando João, pai de Thales morreu, houve diferentes e 
grandes transformações não só em sua vida, mas também em 
toda a sua família. Além da ausência fraterna e a saudade que 
sempre permanecerá no coração de cada um, as reviravoltas 
foram muitas. Para Thales seria mais fácil falar sobre o que não 
foi mudado em sua vida, já que praticamente no dia da partida 
do pai começou uma nova fase para todos.

Dos quatro irmãos, Thales é o único que ainda não se casou 
e ainda mora na casa dos pais. No local onde moravam apenas os 
três, passaram a morar ele e a mãe. Aos finais de semana, rotina 
de tradição, a casa enchia com os irmãos, primos e sobrinhos 
que vinham passar a tarde de domingo com almoço em família. 
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Após a morte de João, isso mudou.
Além dos encontros familiares, toda a família já trabalhava 

na mesma empresa, todos os dias. No comércio do pai, João 
era o “cabeça”, o chefe do negócio. E apesar de cada filho ter 
plena autonomia nos negócios, as decisões e a última palavra 
eram sempre do pai. Sempre que não conseguiam resolver algo, 
pediam ajuda a João.

— Ele teve uma vida muito batalhadora desde criança, 
por mais que eu e meus irmãos passássemos por dificuldades, 
não era nada comparado ao que ele viveu. Então ele tinha 
muita visão sobre trabalho. Logo, com o passar do tempo, nos 
acomodamos muito e quando meu pai morreu a gente sentiu a 
responsabilidade batendo na porta.

João era o centro de tudo. Muitas das funções e do 
faturamento da empresa eram tarefas dele, Thales e seus irmãos 
se viram na posição difícil e de grande responsabilidade. Hoje ele 
é quem ajuda sua mãe a deixar a casa em ordem, controlar os 
gastos do lar e da empresa. Se algo estraga, ele mesmo concerta 
ou contrata alguém para a tarefa e todas as outras funções que 
o pai fazia.

— Tivemos que crescer e virar de fato adultos, principalmente 
eu que era o mais novo e o único solteiro. 

“Eu falo que fui adolescente até os 

26 anos de idade e que cresci nesse 

último ano o que eu deveria ter 

crescido nos últimos 10.”

Mesmo com transformações em sua vida, ele encara 
essa nova fase de uma forma boa, devido ao amadurecimento em 
algumas questões. Tanto em decisões mais sérias que envolvem 
o dinheiro dos negócios, como em decisões mais banais, como 
alguns assuntos domésticos, ele passou a aprender a cada dia 
algo novo.
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A família então decidiu que não faria nada “em memória” de 
João. Eles permaneceram carregando o legado que ele deixou, 
porém, as decisões passaram a ser decididas em grupo e não 
em base do que ele exatamente faria. Um exemplo disso é que 
mesmo que o pai não gostasse de cachorros, um tempo depois 
ele e sua mãe resolveram adotar um filhote, que até ajudou a 
mudar o clima da casa que estava um pouco pesado.

As transformações na família de Thales foram grandes, mas 
positivas. Mesmo que desafiadoras, com o tempo mudaram a 
rotina e adicionaram recursos novos no dia a dia.

— Alterações negativas foram mais no começo, questão de 
saber lidar com a situação, de enfrentar dificuldades financeiras 
nos primeiros meses e tudo mais, mas agora as coisas têm se 
estabilizado.

As transições acontecem na vida de todo mundo que passa 
pelo luto, assim como na família de Thales. Essa mudança esteve 
presente na vida de José Valdir Deppman, que perdeu seu filho, 
Victor Hugo Deppman, de apenas 19 anos, vítima de latrocínio 
(roubo seguido por morte). 

No começo de uma grande carreira, Victor estava passando 
pela vida de universitário. Entrou na faculdade logo após terminar 
o Ensino Médio e seu sonho era se formar em Rádio e TV na 
Faculdade Cásper Líbero, conhecida nacionalmente como uma 
das melhores instituições de ensino com foco em comunicação 
do País.

Foi durante seu curso que conheceu Isadora, sua namorada 
na época do incidente. Aos finais de semana, era com ela que 
Victor dividia sorrisos e bons momentos com os amigos e com sua 
família. Entre suas muitas amizades, que nem sempre tinham 
a mesma faixa etária que a sua, Victor deixava um sorriso para 
cada pessoa que cruzava seu caminho.

– Eu me lembro que uma amiga da minha mãe, avó do 
Victor, veio me contar algum tempo depois que ele morreu. 
Sempre que passava por ela quando visitava meus pais, ele 
parava para conversar. Perguntava sobre as novidades, como 
estavam as coisas. E ela veio me falar que não esperava isso de 
um jovem, já que ela tinha quase 80 anos. Não é comum um 
jovem passar um tempo de qualidade com alguém de mais idade, 
mas o Victor era especial.
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Desde pequeno, ele era apaixonado por futebol. Herdou 
isso de seu pai e tinham isso como um hobby conjunto. Não 
eram raras as vezes em que iam ao estádio assistir aos jogos do 
Santos, time de coração da família. 

Victor era tão fã que, quando era bem criança, entrou de 
mãos dadas com o jogador Robinho em um dos jogos do Peixe. 
Cresceu querendo trabalhar com isso, qualquer coisa relacionada 
ao futebol.

Quando entrou na faculdade de Rádio e TV, seu principal 
objetivo era trabalhar com esporte. Conseguiu um estágio em 
um programa esportivo na rádio Trianon, onde participava 
ativamente das atividades da empresa. Saía logo cedo e marcava 
presença na rádio das 7h às 8h da manhã, de onde seguia direto 
para a faculdade. 

Logo em seguida, pela tarde, seguia para a Rede TV, 
emissora de canal aberto da TV brasileira, para realizar seu 
segundo estágio. Somando todo o estudo e os dois empregos, 
Victor chegava em casa somente após as 22h da noite.

Sua rotina era bem agitada e, no dia 9 de abril de 2013, 
Victor pediu para sair mais cedo do trabalho. Assim, o jovem 
teria tempo para estudar para a semana de provas em sua 
faculdade e realizar os testes no dia seguinte.

Ele fez o caminho habitual de volta para casa. Pegou um 
ônibus até o centro de Osasco e de lá pegou o trem na linha 
Diamante para ir até a Barra Funda. Ali, o rapaz fez uma 
baldeação e pegou a linha Vermelha do metrô, que segue direto 
para a Estação Belém, bem próxima de sua casa.

O jovem morava praticamente a um quarteirão da estação 
do metrô, uma caminhada de menos de cinco minutos. Durante 
este percurso, quando Victor já estava em frente ao portão do 
condomínio de onde morava, um rapaz menor de idade o abordou 
exigindo seu celular. 

Sem hesitar, o menino entregou o aparelho, mas o rapaz 
apontou a arma para a cabeça de Victor e disparou o gatilho, 
causando morte instantânea. 

– Tudo mudou naquele momento em que o porteiro 
interfonou, avisando que o meu caçula havia sido baleado. Ele 
era uma pessoa maravilhosa, muito especial mesmo.

A vida de José e de sua família mudou completamente. 
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A família se engajou politicamente, a fé e a religião foram 
restauradas, amigos e contatos foram feitos e as redes sociais 
desempenharam um grande e importante papel em tudo isso.

Após a morte de Victor, os pais José e Marisa, e seu irmão 
mais velho, Vinícius, passaram a utilizar a hashtag #VitãoEterno 
em todos os posts nas redes sociais, independentemente do 
assunto. Fotos, textos, links e vídeos sem relação alguma 
com Victor levam a hashtag que marcou a vida de todos que 
conheciam o rapaz.

Após aceitar às centenas de solicitações de amizades no 
Facebook, todos começaram a utilizar a marca nas publicações. 
Não houve um motivo especial, nem foi nada combinado. “Acho 
que talvez seja porque para nós ele nunca vai morrer, sempre 
estará conosco”. 

O caso da morte de Victor foi publicado em diversos 
veículos de comunicação. Rádios, televisões, blogs e revistas 
fizeram inúmeras reportagens sobre a tragédia. A família foi 
procurada constantemente para comentar sobre o caso e temas 
relacionados, como a violência na cidade de São Paulo e a pauta 
mais defendida pelos pais: a redução da maioridade penal.

José nunca entendeu porque a história causou tamanha 
repercussão na mídia. A divulgação sobre o caso continuou 
exposta durante anos. Pessoas anônimas tentaram se solidarizar 
de alguma forma com a família.

–  As redes sociais praticamente não existiam pra mim. Meu 
Facebook foi o Victor que fez e eu acabei adicionando mais a 
família mesmo. Mas o que aconteceu com ele fez a nossa imagem 
ser muito divulgada e, quando parei para olhar, já estava com 
mais de mil solicitações de amizade.

Após uma semana do luto e pesquisando cada vez mais 
sobre o tema, Valdir e sua esposa se juntaram a um movimento 
ativista que defende a redução da maioridade penal. Aos poucos, 
resolveram aceitar a solicitação de amizade no Facebook de 
todos e conversavam com eles sobre o assunto.

O movimento a favor da redução da maioridade 

penal foi crescendo cada vez mais e o luto 
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passou a dar espaço à luta. 

O desejo principal é que a justiça seja feita não só para 
Victor, mas para todos que sofrem com as mesmas perdas.

O crime foi cometido por um adolescente que residia em 
uma comunidade chamada Nelson Cruz, próxima à residência 
de José, no bairro Belém. Por isso, os pais de Victor deram início 
a dois projetos na região: a primeira ideia era criar o Instituto 
Victor Hugo, em homenagem ao filho. O local seria uma escola 
de tempo integral para retirar crianças e jovens das ruas e 
combater a cultura de jovens periféricos no crime.

Depois do caso de Victor, José e Marisa passaram a integrar 
o grupo do Conselho de Segurança do Bairro Belém. Participavam 
de reuniões com a Polícia Militar, nas quais abordavam sobre a 
existência de muitos jovens entre 15 e 18 anos usando drogas, 
além de uma quantidade grande de crianças (quase 30) entre 
dois e oito anos acompanhando e tentando seguir como exemplo 
os mais velhos.

Para concluir o projeto Instituto Victor Hugo, eles buscaram 
um terreno vago entre o Belém e Nelson Cruz. A família juntou 
amigos e conhecidos que pudessem colaborar com a causa 
sendo arquitetos, construtores e voluntários. Todos já estavam 
prontos para ajudar na construção e criação do projeto, mas 
quando entraram em contato com a Prefeitura, não conseguiram 
a autorização.

– Dependíamos apenas do terreno deles e eles acabaram 
não doando o local. Acabamos tendo uma série de problemas, 
uma invasão, que foi de certa forma manipulada por órgãos da 
Prefeitura, e acabamos não conseguindo dessa forma.

A família e os amigos ficaram muito decepcionados. 
Pensando nisso, logo em seguida, sua esposa Marisa se lançou 
candidata à deputada federal com diversos projetos, mas com 
foco especial no avanço da proposta para o ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) e na redução da maioridade penal. 

Marisa foi candidata em 2014 e conseguiu cerca de 20 mil 
votos. A campanha foi pequena por falta de verba e as principais 
ferramentas de divulgação foram as redes sociais e amigos que 



93

se disponibilizaram a divulgar nas ruas.
— Meu grupo de amizade do Facebook é grande e o dela 

também, então muitos falaram para levarmos os santinhos 
que estavam dispostos a distribuir. Dessa forma conseguimos 
votos e acabamos não gastando nada. Um amigo nosso doou os 
santinhos e o material para colocar no vidro do carro e até faixas.

Eles acreditam que se não fosse a falta de recurso para 
fazer uma boa divulgação, Marisa teria sido eleita. Assim como 
na outra ocasião, ela se candidatou para vereadora da cidade de 
São Paulo, arrecadando quase três mil votos, mas não garantindo 
seu mandato.

Os dois projetos, Instituto Victor Hugo e as eleições de 
Marisa, foram ações mobilizadas pela família a partir do luto. 
Começando com divulgações no Facebook, eles deram curvas 
à dor para que ela se transformasse em algo maior que eles. 
Assim, a família também poderia ajudar diferentes pessoas em 
situações semelhantes ou complicadas.

A lei da redução da maioridade penal estava estagnada na 
Comissão de Justiça. Depois das mobilizações criadas a partir 
do caso de Victor, o projeto passou pela plenária na Comissão 
dos Deputados e hoje está no Senado esperando ser aprovado. 

As redes sociais, principalmente o Facebook, foram as 
ferramentas que moveram toda a transformação na vida de José 
e sua família. Com a ajuda da rede social, a família pôde se 
engajar e compartilhar politicamente o caso de seu filho e o que 
poderia ser feito, não só como justiça, mas para evitar futuras 
tragédias.

Por meio dessa plataforma, José conseguiu passar pelo luto 
de uma forma mais confortável, além de conhecer pessoas que 
passaram por situações semelhantes e dar assistência a elas 
como forma de apoio, assim como elas também davam a ele.

— Para mim, acabou sendo um psicólogo. Foi um lugar que 
encontrei amigos e pessoas com outros problemas, mães e pais 
que também perderam os filhos. 

“Um dia você está bem e ajuda alguém, 

no outro dia você está mal e esse 
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alguém que te ajuda, então virou uma 

teia de pessoas que se ajudam.”

Como o Facebook se tornou uma espécie de terapia para 
José, ele não precisou procurar uma ajuda profissional para 
lidar com os sentimentos, o estado mental e emocional. Apenas 
conversando sobre o assunto com outras pessoas, contando os 
problemas e divulgando o que estava fazendo já ajudou bastante 
para que o comerciante pudesse lidar com a perda do filho.

A psicóloga Maria Júlia Kovacs fez uma tese com base 
no tema Educação para a Morte: Desafio na formação de 
profissionais de saúde e educação e estudou temas relacionados 
com o luto, a morte e o desenvolvimento humano. Desde então, 
é coordenadora do Laboratório de Estudos e Interversão sobre o 
Luto da PUC — Lelu-PUC. 

Maria Júlia observa que como a internet tornou o luto mais 
público na sociedade, essa mudança de comportamento se deve 
ao fato de que as pessoas podem falar sobre o assunto de uma 
forma mais protegida e que ampara os sentimentos, recebendo 
um acolhimento com comentários, curtidas e conversas privadas 
nas redes sociais.

O caso de Victor teve grande repercussão na mídia, 
praticamente todos os veículos de comunicação cobriram a 
tragédia, junto com a abordagem e levantamento sobre os temas 
que cercaram a morte dele, como a redução da maioridade 
penal, casos de latrocínios, violência na cidade, entre outros. O 
acontecimento também trouxe a exposição da família no bairro, 
na cidade, entre conhecidos e desconhecidos.

Antes, a exposição era só aos amigos e familiares que 
obviamente conheciam a família Deppman. Logo o caso e a 
família foram pautas de conversas em todos os lugares de São 
Paulo. No bar, no cabeleireiro, no jantar de alguma família, na 
escola ou faculdade, no trabalho ou em qualquer lugar era muito 
difícil alguém não saber o que tinha acontecido. 

Toda essa repercussão foi devido à cobertura dos canais 
de televisão. Nas semanas seguintes à morte de Victor, a família 
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cedeu muitas entrevistas e, até hoje, ainda dão entrevistas 
quando acontece algo similar. Para José, essa exposição que a 
mídia trouxe não dificultou o luto, pois a saudade é algo que 
sempre estará presente na vida dele.

— Existem pessoas que acreditam que essa exposição 
não é muito boa porque sofremos mais. Para mim é assim, têm 
momentos que você está necessitando não ver uma foto, mas 
têm momentos que quando vejo uma foto ou algo dele me sinto 
alegre. 

Para José, há muita oscilação de humor que afeta a rotina 
da família. Por isso, algumas vezes a exposição pode ser muito 
boa para relembrar quem já partiu e outras vezes não.

— Até o final do último suspiro que você der, o luto será 
eterno. Tem dias que a saudade aperta mais, onde o dia não está 
bom por causa do luto, então, é bom você falar. 

“A cada exposição você vai ficando 

mais forte e resistente.”

José desabafou bastante sobre sua dor na internet. Ele faz 
parte de diversos grupos que abordam o luto, inclusive o NFA 
— Acalmando Corações. Esses grupos contam com pessoas que 
perderam filhos, pais e entes queridos. 

Boa parte desses ambientes digitais, ele conheceu através 
de amigos no Facebook que já pertenciam à rede e o colocaram no 
grupo. Um desses grupos, inclusive, reúne mães que perderam 
os filhos, e José é um dos poucos pais que fazem parte do time.

José mantém contato com muitos amigos que fez 
nesses grupos, boa parte deles perdeu alguém em sua vida, 
principalmente os filhos. Conversas privadas, troca de empatia 
e a compaixão de cada um com seu próprio luto possibilitou ao 
pai de Victor se ajudar e ajudar as outras pessoas.

Muitas transformações ocorreram na vida de José, uma 
delas também foi à religião. José nunca foi muito religioso, essa 
esfera da vida era mais presente na rotina de sua esposa Marisa, 
que sempre teve uma grande fé. Sua religião era o espiritismo. 
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— Com a morte de Victor, fiquei um tempo brigado com 
Deus, se eu podia ficar mais bravo com Deus nesses seis meses 
eu fiquei, não conseguia rezar nem um Pai Nosso.

Após a morte de Victor, Marisa não perdeu a fé, que 
também a ajudou a passar pelo momento difícil. Ela continuou 
frequentando o centro espírita que ia e todos no local a ajudavam 
se solidarizando.

Quatro meses após o incidente, a família Deppman 
recebeu uma psicografia do filho. A carta veio de Blumenau, 
Santa Catarina, e ninguém conhecia a família. Com o tempo, 
ele começou a ser devoto à crença e começou a frequentar um 
centro próximo de onde mora, em São Paulo, e postava nas redes 
sociais as mensagens que ele recebia.

Com as cartas publicadas no Facebook, vários amigos 
entraram em contato com José para saber como ele tinha 
conseguido e para tentar conseguir de seus filhos, pais, mães 
e entes queridos que partiram. Sendo assim, ele começou a 
encaminhar para o centro esses pedidos.

— Para pedir uma psicografia precisa ser da família, mas o 
centro me liberou, já que alguns pais e mães não tinham condição 
até por serem de outras religiões e outros locais do País.

Como só é possível solicitar uma psicografia por mês, José 
abriu mão de suas próprias cartas para dar a oportunidade de 
outras pessoas também sentirem o que ele sentiu. Nem todas as 
pessoas eram de São Paulo, algumas eram de outros Estados, 
como uma conhecida de Santa Catarina que tinha perdido o 
filho e estava passando por situações difíceis, ou um amigo em 
Botucatu.

— Me ajuda muito espalhar isso, de algo tão ruim que 
aconteceu com o meu filho, eu tiro coisas boas e ajudo as 
pessoas, dando um conforto maior. Antes de eu ajudar, eles me 
ajudaram também. E quem possibilitou isso foi o Facebook.
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“Descobri que o 
Facebook é uma 

herança”

----

capÍtulo vii
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As redes sociais também permitem um conforto maior 
através de algumas ferramentas existentes, como é o 
caso do Memorial. 

A psicóloga Elaine Alves, coordenadora do Laboratório de 
Estudos Sobre a Morte da USP — LEM-USP, explica que os 
memoriais ajudam a passar pela fase do luto, pois eles acabam 
sendo opções mais fáceis do que ir visitar o ente querido no 
cemitério. 

Antes da Era Digital, os enlutados não possuíam muitas 
opções. Hoje a tecnologia possibilitou diferentes acessos e a 
possibilidade de sempre poder conversar com alguém online, 
sem necessariamente sair de casa e marcar um horário com a 
pessoa.

Essa opção foi uma possibilidade para José Valdir Deppman. 
O perfil de seu filho, Victor, se transformou em Memorial após 
sua morte, sem a necessidade da família entrar em contato com 
o Facebook para solicitar a mudança. Os pais já planejavam 
deixar o perfil público e intacto, porém, a própria rede social 
apresentou essa nova opção.

— Foi automático, não pedimos nada. Cheguei a conversar 
com uma advogada sobre a herança cibernética e descobri que o 
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Facebook é uma herança.
Apesar da troca de perfil para Memorial ter sido repentina, 

a família não se importou, já que planejavam deixar todas as 
fotos e posts de Victor como estavam. A única coisa que fariam 
diferente era deixar público para que todos pudessem ver e 
deixar seus recados. O Memorial fica exclusivo para quem tinha 
Victor como amigo na rede social.

Pensando isso, alguns amigos do menino, residentes 
da cidade de Arujá, em São Paulo, criaram uma página como 
homenagem a ele. Victor passava boa parte das férias e dos 
finais de semana na região, onde os avós moravam. Como ele 
ia todo ano para lá, amigos e laços foram criados. Mesmo após 
sua morte, esses laços permaneceram, e a página foi criada para 
honrá-lo. 

A plataforma mantida não só 

homenageou o garoto, como também ajudou a 

organizar passeatas em grandes avenidas de São 

Paulo, Arujá, Santos, Santo André e 

São Bernardo do Campo.

Já se foram muitos bons pais, ótimos maridos, esposas 
dedicadas, filhos carinhosos. Normalmente esses adjetivos são 
usados em lápides ou para se referirem a alguém que acabara 
de falecer. Esses são legados deixados para trás, características 
que nos marcarão para sempre no coração de amigos e familiares 
depois de morrermos.

O que você deixa em seu quarto? Talvez objetos de 
decoração, documentos importantes, suas roupas preferidas, 
um presente que ganhou no último natal. No seu banco, você 
guarda o dinheiro suado do seu trabalho, guarda sua poupança 
para planos futuros.

No seu computador, o que você guarda? Talvez as fotos 
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do seu aniversário, antigos trabalhos de faculdade, senhas 
importantes e seus aplicativos preferidos. Você provavelmente 
utiliza redes sociais e e-mails, não é? 

Muitas pessoas não param para pensar no que acontecerá 
com esses legados ou heranças que ficarão para trás quando 
morrermos. Suas roupas poderão ser doadas a instituições de 
caridades, talvez sua família guarde algumas peças com mais 
valor sentimental. Seu computador e seu celular podem ser 
vendidos para arrecadar algum dinheiro em casa.

Sua casa também poderá ser vendida ou alugada para que 
outra família passe bons momentos naquele ambiente. O que 
acontecerá com seus bens e pensar sobre isso pode ser delicado 
para muitas pessoas. Afinal, ninguém gosta de imaginar um 
mundo que não conhecerá, que não existirá após a morte.

Em vida, muitas pessoas não refletem sobre o que irá 
acontecer. No funeral, as famílias e entes queridos acabam 
não descobrindo exatamente qual era o desejo do morto, o que 
dificulta no processo de recuperação. Esses desejos se refletem 
em como será o velório, os pertences do falecido, a doação de 
órgãos e outras decisões que se tornariam mais fáceis de serem 
tomadas.

No Brasil, existem as Diretivas Antecipadas de Vontade ou 
Testamento Vital. Aprovado pelo Conselho Federal de Medicina 
em 30 de agosto de 2012, a Resolução n.1995/12 permite que 
o paciente registre seu testamento vital na ficha médica ou no 
prontuário, mesmo que não exista uma legislação específica 
sobre o tema. Essa resolução pode ser registrada em cartório, 
porém não tem força de lei.

As Diretivas Antecipadas são uma espécie de documento de 
manifestação de vontade para cuidados e tratamentos médicos e 
foram criadas nos Estados Unidos da América, na década de 60. 

Este testamento vital, redigido pela pessoa em estado bom de 
saúde, serve para que quando ela adoeça algum dia possa deixar 
registrado qual tipo de procedimento será ou não autorizado. O 
documento é criado com a presença de um médico. No Brasil 
há uma deficiência sobre o tema, pois mesmo realizando o 
testamento vital, na prática quem decide são os familiares.

Outro projeto existente é o Five Wishes (ou Cinco Desejos). 
No Brasil ela não tem força legal, porém vigora nos EUA há mais 
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de 20 anos. Os desejos são criados ao longo da vida e podem 
ser modificados em qualquer momento. Diferente do Testamento 
Vital, o Five Wishes não precisa ser feito na presença dos 
médicos, mas sim de familiares.

O projeto tem força legal em 40 dos 50 estados americanos, 
e os familiares não poderão mudar as escolhas realizadas. O 
Five Wishes é o primeiro testamento que cuida das necessidades 
pessoais, espirituais, emocionais e médicas, pois ele permite 
que a pessoa converse com os familiares e entes próximos sobre 
como deseja ser tratado se um dia vierem a falecer. 

Eles não precisarão adivinhar ou tomar decisões no lugar 
do falecido. O testamento deixa como conhecimento exatamente 
tudo que desejar para que os próximos saibam o que fazer e 
como fazê-lo.

Os desejos são divididos em cinco partes: quem deverá 
tomar as decisões sobre os próprios cuidados se a pessoa não 
puder toma-la; qual tipo de tratamento médico quer ou não 
receber; conforto que deseja receber quando estiver em estado 
final de vida; como quer ser tratado pelas demais pessoas; o que 
quer que os parentes, amigos e entes queridos saibam.

Em meio a Era Digital, tudo que é publicado, 

postado, compartilhado e escrito por alguém 

que morre, é deixado para trás. 

Embora nenhuma das espécies de documento legais já 
apresentados não seja relacionada com a internet, no universo 
digital não é diferente. Um rastro de nossa existência é deixado. 
Mas quem cuida do que construímos em vida?

Será que, com esse mesmo sentimento, as pessoas preferem 
não pensar em seus bens digitais? Perfis nas redes sociais, 
e-mails antes utilizados com frequência e todos os aplicativos 
um dia baixados serão esquecidos ou algo acontecerá com essas 
ferramentas?

O Facebook criou soluções básicas em caso de falecimento 
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de seus usuários para garantir uma herança digital. Entre elas, 
a opção de informar com antecedência se você deseja ou não um 
contato herdeiro. Essa será a pessoa escolhida por você que irá 
cuidar de sua conta na rede caso algo aconteça. 

O perfil do falecido também pode ser transformado em 
Memorial. O Facebook pode transformá-lo automaticamente ou 
após o pedido de familiares, comprovando a morte com atestado 
de óbito. Nessa opção, a frase “Em memória de” é incluída antes 
do nome no perfil e o mural fica fechado de acordo com as 
configurações de privacidade do perfil antes do falecimento.

Por exemplo, se você publica para que apenas seus amigos 
vejam, seu Memorial estará disponível exclusivamente para as 
conexões do seu perfil. Caso os compartilhamentos estivessem 
em modo público, o mural póstumo também estará público.

Caso a conta seja transformada em Memorial, o contato 
herdeiro terá a opção de publicar um post fixo em seu mural, 
como última mensagem em seu nome ou agradecendo pelo 
apoio, assim como deixar informações sobre velório e funeral.

A pessoa escolhida também poderá responder a possíveis 
pedidos de amizade de familiares e amigos que não estivessem 
conectados ao perfil do falecido. As fotos de perfil e de capa 
do Facebook também poderão ser atualizadas pelo contato 
herdeiro. Apesar de ter acesso a algumas funções, essas pessoas 
não poderão ler mensagens privadas ou excluir quaisquer 
publicações antes compartilhadas pelo dono do perfil. 

As contas do Facebook transformadas em Memoriais são 
um espaço para que a família e amigos do falecido possam deixar 
homenagens e relembrar bons momentos compartilhados na 
rede social. Porém, não é obrigatória a migração de perfil para 
Memorial após a morte de um usuário.

Antes de morrer, o dono da conta pode optar por excluir 
permanentemente sua página na plataforma. Basta ir às 
configurações e, na seção de Segurança, escolher a opção de 
exclusão do perfil em caso de morte.

Muitos não se atentam a esses detalhes, por isso é comum 
encontrar pelo Facebook perfis ativos de pessoas que já morreram 
há algum tempo. Talvez alguém da família ainda tenha acesso, 
mas, na maioria dos casos, a página continua existindo por 
ninguém mais ter acesso a ela.
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E casos como esse, é possível solicitar a remoção de 
um perfil. Para isso, a família deve entrar em contato com a 
equipe do Facebook e pedir para que a conta seja desativada, 
encaminhando anexa a certidão de óbito.

A empresa não divulga o número atual de Memoriais em sua 
plataforma, porém o estudioso norte-americano Hachem Sadikki, 
da Universidade de Massachussetts, estima que até o final deste 
século o Facebook será apenas um cemitério virtual. Ele leva em 
conta o aumento da mortalidade mundial e a estagnação da rede 
social para os jovens. 

Caso a plataforma perca forças de consumo dos mais 
novos, a tendência é que sua população envelheça e, aos poucos, 
morra. Dessa forma, os perfis se transformarão em Memoriais 
e o Facebook que conhecemos hoje será apenas um mural de 
pessoas que um dia existiram.

Pensando em um futuro mais realista, a ferramenta veio 
para dar mais segurança aos usuários da rede em relação às 
suas informações privadas e ao destino de suas contas caso algo 
aconteça.

O Google, uma das maiores empresas de tecnologia do 
mundo, também criou mecanismos similares com foco na 
herança digital. O usuário consegue programar a exclusão 
de contas inativas e designar “herdeiros” digitais. No Brasil, 
essa segunda opção ainda não é válida, pois vai de encontro 
à Legislação Brasileira, que indica tal ação como falsidade 
ideológica. De acordo com a lei, quando outra pessoa consegue 
acessar a uma conta que não é sua com senhas pessoais, é 
considerado utilização de patrimônio alheio. 

Apesar disso, existem sites específicos que podem ajudar 
a separar uma herança digital, designando senhas de acesso e 
sites pessoais para pessoas escolhidas previamente. Mas, caso 
o falecido deixe claro antes de morrer que não gostaria que seus 
perfis online continuassem ativos, há a opção de apagar essas 
páginas.

O Instagram, que também pertence a Mark Zuckerberg, 
é outra rede social muito utilizada atualmente. Ela oferece 
a mesma opção de Memorial e exclusão da conta em caso de 
morte do usuário. Para isso, basta que qualquer usuário entre 
em contato com uma justificativa válida, como o obituário ou um 
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artigo de jornal que relate o falecimento, e o Instagram migrará 
o perfil para um mural de memórias. Para a exclusão, apenas 
familiares devem entrar em contato e preencher um formulário 
da empresa.

O Twitter, uma rede social conhecida como mini blog, na 
qual as pessoas podem compartilhar pequenas frases, não 
permite acesso a qualquer informação da conta de um usuário, 
falecido ou não. Portanto, a única solicitação aceita pela empresa 
é de exclusão de contas, comprovado após o envio do atestado 
de óbito.

O LinkedIn, plataforma com foco em conexões profissionais, 
permite o encerramento do perfil de um falecido. A diferença é 
que não precisa ser solicitado por um familiar, mas por qualquer 
pessoa que tenha relação com o dono do perfil. É preciso 
preencher um formulário e responder a algumas questões para 
comprovar seu grau de relacionamento com o falecido. Depois, o 
caso é analisado e a conta é excluída.

Mas não é necessário ou obrigatório deixar as lembranças 
para trás, em um limbo na internet. 

Os momentos que vivemos são únicos e cada 

pessoa deixa uma marca no mundo. 

Quando é possível recordar esses momentos, isso faz com 
que você reviva as sensações e emoções que um dia sentiu.

Para isso, em 2016 o empresário Roberto Dhelomme criou 
a plataforma brasileira Etternum. Quando a família se reúne, 
é comum todos verem os álbuns e fotografias, desde as mais 
antigas até as mais recentes. Sendo assim, Dhelomme originou 
a Etternum, onde mantém esse legado permitindo que amigos 
e familiares construam memoriais colaborativos, celebrando a 
história de cada um.

A plataforma não funciona abertamente igual às demais 
redes sociais. Para poder acessar a homenagem é necessário ser 
convidado pelo administrador de forma privada.

– A Etternum traz o alívio para as pessoas poderem dividir 
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com os amigos e parentes a dor e a saudade, e ali está muito 
presente isso. As publicações ficam fixadas e é possível acessá-
las facilmente.

Na Era Digital, a morte se transformou em algo vivo, 
ironicamente. Com o uso de Memoriais e as homenagens 
póstumas, a perda ficou muito mais próxima de todos e de uma 
maneira que os internautas podem interagir com ela.

Esse é um contraste interessante, já que as redes sociais 
são conhecidas pela exaltação de alegria, nas quais todos 
compartilham seus melhores momentos. Mas, ao mesmo tempo, 
a morte está ali, nos memoriais e nas fotos após uma perda.

Isso reforça a ideia de que o luto deixou de ser algo 
extremamente pessoal. Por isso, não podemos classificar o luto 
na internet como algo saudável ou não, certo ou errado. Existem 
apenas diferentes maneiras de expressar a dor e a saudade. Para 
alguns, a exposição não é o melhor caminho. 

Mas muitos encontram nesse espaço online a oportunidade 
de prestar homenagens diante de um ambiente que o mundo real 
que não oferece. O único cuidado que o enlutado deve ter é o de 
não se isolar e se fechar apenas no mundo digital, esquecendo-
se de seguir em frente e ficando preso ao antigo perfil de alguém 
amado.

Após todo o cuidado com as contas de familiares e entes 
queridos que faleceram, você pode se perguntar: e se existir 
algum patrimônio digital? Hoje é muito comum que pessoas 
passem a ganhar dinheiro na internet, seja com páginas nas 
redes sociais, sites, blogs e até canais no YouTube.

Então como agir para, em meio à dor da perda, saber o que 
fazer com todas as coisas conquistadas por alguém que faleceu 
há pouco tempo? 

Uma herança digital funciona como qualquer 

outra herança. Ela pode ser incluída em 

testamentos e podem ser determinados herdeiros.
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Segundo o advogado Bruno Bastos, de São Paulo, podem 
ser considerados como herança digital os seguintes itens, dentre 
muitos outros: anotações, e-books, filmes, games, músicas, 
páginas em redes sociais, textos, e-mails, fotografias e serviços 
adquiridos online. Tais arquivos podem estar diretamente na 
internet ou em alguma plataforma de armazenamento em nuvem. 

A diferença entre os bens materiais e os bens digitais é que, 
antes da tecnologia, qualquer objeto pertencente ao falecido 
passava automaticamente a ser propriedade de um sucessor, 
seja filho ou cônjuge. Hoje, os patrimônios existentes no mundo 
virtual devem passar por uma série de burocracias para que 
pertençam novamente a alguém.

Para incluir bens digitais em um testamento, o procedimento 
segue a mesma previsão do Código Civil de 2002. Sendo assim, 
a pessoa responsável pelo testamento poderá incluir quaisquer 
bens adquiridos em vida e destiná-los a alguém de sua escolha 
após sua morte.

Sites, em sua grande maioria, exigem senhas dos usuários. 
Por serem pessoais, elas muitas vezes não são compartilhadas 
com familiares ou qualquer amigo. De acordo com a política de 
privacidade de algumas plataformas, as regras de segurança não 
permitem que tais informações sejam entregues após a morte de 
um internauta.

Por isso, os procedimentos tendem a ser complicados caso 
o dono de uma conta ou site não deixe claro o que quer que 
aconteça com seus arquivos ou não determine um herdeiro. 
Como já apresentado, as redes sociais e empresas gerenciadoras 
de e-mails oferecem tais ferramentas, permitindo que os usuários 
escolham se querem a exclusão permanente de suas contas ou 
se querem alguém para cuidar das mesmas após morrer.

Apesar disso, algumas empresas têm se colocado contra o 
fornecimento de dados sobre os usuários após o falecimento. A 
Apple, empresa criadora de dispositivos e plataformas digitais, 
deixa claro em seus termos de uso do aplicativo de música iTunes 
que é proibida a venda, aluguel, empréstimo ou transferência de 
quaisquer arquivos adquiridos na ferramenta. Ou seja, em caso 
de morte, os dados são intransferíveis.

Já a Amazon, responsável por vendas de produtos online 
e offline, incluindo e-books, deixa claro que o usuário, ao pagar 
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por um produto virtual, paga apenas pela licença de uso, e não 
o compra. Portanto, não há como transferir tal aquisição para 
outras pessoas em caso de falecimento do usuário principal.

No entanto, cada caso exige uma maneira de enxergar as 
coisas. Muitos entram em processo contra essas empresas, 
reivindicando direito acima do que foi adquirido pelo usuário em 
vida.

– Muitos casos podem demandar a ajuda de um profissional, 
um advogado para assessorar o pedido pelos bens digitais. Em 
algumas situações, isso não é indicado devido às políticas rígidas 
de algumas plataformas digitais, em outras é possível uma 
aquisição parcial. Mas tudo isso pode ser evitado se o usuário se 
prevenir e deixar todas as suas contas e arquivos encaminhadas 
para um sucessor em caso de morte.

Não é algo fácil para pensar, muito menos agradável. 
São poucas as pessoas que realmente se preocupam com seu 
patrimônio pensando que é possível que algo inesperado aconteça 
consigo mesmo. 

Gilney, filho de Jussara, não deixou um contato herdeiro 
determinado em sua conta do Facebook. Portanto, ainda é 
possível encontrá-lo como perfil ativo, assim como publicar em 
seu mural e marcá-lo em publicações diversas. Sua família e seus 
amigos ainda compartilham fotos constantemente, marcando 
seu perfil em datas comemorativas e homenagens. Essa é uma 
forma que a família encontrou para manter a memória de Gilney 
viva, mesmo que ele não esteja mais presente fisicamente.

Já no caso de Victor Hugo Deppman, filho de José Valdir, 
o perfil foi automaticamente transformado em Memorial, pelo 
Facebook. Por ser um caso com grande repercussão na mídia, 
a família acredita que a própria empresa tenha considerado o 
falecimento após muitas notícias sobre a história. 

Essa já era a intenção inicial de José, que pretendia deixar 
o perfil em modo público para que amigos e familiares pudessem 
deixar recados e mensagens póstumas ao filho. Além da 
transformação da conta, páginas em homenagem a Victor foram 
criadas, mas não pela família. Apoiadores da causa defendida 
pela família se uniram e criaram duas páginas: uma pedindo 
ajuda para a criação da Lei Victor Hugo Deppman, que prevê a 
redução da maioridade penal, e outra em homenagem ao rapaz.
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A família de Thales Rios, que perdeu seu pai em 2015, 
decidiu excluir definitivamente o perfil de João no Facebook. 
No início, logo após sua morte, a conta ficou ativa normalmente 
por um ou dois meses. Dessa forma, amigos e familiares podiam 
prestar suas últimas homenagens. As fotos e publicações foram 
salvas antes da desativação do perfil.

Segundo Thales, esse foi um passo importante para ajudar 
na recuperação do luto. Quando começaram a enviar mensagens 
no perfil de seu pai, ele percebeu que isso não seria saudável. 
Muitas pessoas não conseguem separar a pessoa física de suas 
contas digitais. Então, para que todos pudessem seguir em 
frente, a melhor opção foi apagá-lo da internet.

Existe um ditado que diz que a vida acaba como em um 
piscar de olhos. Talvez os tempos tenham mudado e, com a 
modernização de tudo à nossa volta, o ditado também devesse 
ser alterado. Na Era Digital, a vida acaba com um clique. Após 
a morte, os perfis nas redes sociais são um símbolo de último 
suspiro, um último adeus que poderá ser dado, uma última 
homenagem da família e dos amigos.

E quando o brilho dos olhos se vai para sempre? E quando 
as homenagens se encerram? Como seguir em frente com um 
luto que se transforma em exclusivo? Felizmente, as redes sociais 
e a tecnologia permitem que, pelo menos em memória, um ente 
querido continue presente.

Para quem já se foi, restam as consequências e procedimentos 
para a perpetuação do falecido na rede digital. Para nós, ainda 
presentes fisicamente, resta o questionamento: o que deixaremos 
para trás?
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Em memória de...

amábile brancalhÃo

antÔnio do nascimento

duzolina guarnieri

gilney leite 

joÃo filho rios

lÍdio brancalhÃo

victor hugo deppman



116

Bibliografia
• ARIÈS, Philippe. História da morte no ocidente. 1ª Edição. 
Rio de Janeiro: Editora Ediouro, 1975.

• ARIÈS, Philippe. Sobre a história da morte no Ocidente desde 
a Idade Média. 1ª Edição. Lisboa: Editora Teorema, 1989.

• <www.centromaieutica.com.br>. Acesso em 20/8/2016.

• <www.facebook.com/groups/acalmandocoracoes>. Acesso 
em 3/9/2016.

• <www.grupofraternosp.com.br>. Acesso em 13/9/2016.

• <www.4estacoes.com>. Acesso em 14/9/2016.

• KLEIN, Melanie. O sentimento de solidão. Rio de Janeiro: 
Imago, 1971.

• KÜBLER-ROSS, Elizabeth. Sobre a Morte e o Morrer. 1ª 
Edição. São Paulo: Martins Fontes, 1969.

• <www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150406_
heranca_digital_rm>. Acesso em 5/3/2016.

• RODRIGUES, José Carlos. Tabu da Morte. 1ª Edição. São 
Paulo: Editora Fiocruz, 2006.

• <http://testamentovital.com.br/diretivas-antecipadas-de-
vontade/acesso&> Acesso em 03/10/2016.

• WORDEN, J.W. Terapia do Luto: Um manual para o 
profissional de saúde mental. Porto Alegre, 1998.



117

• JUSSARA LEITE DOS SANTOS. Entrevista concedida a 
Jennifer Pereira Evaristo e Larissa Brancalhão nos meses de 
agosto e setembro por telefone.

• JOSÉ VALDIR DEPPMAN. Entrevista concedida a 
Jennifer Pereira Evaristo e Larissa Brancalhão nos meses de 
agosto e setembro por telefone.

• THALES RIOS. Entrevista concedida a Jennifer Pereira 
Evaristo e Larissa Brancalhão nos meses de agosto e setembro 
por telefone.

• LEM - USP. Entrevista concedida a Jennifer Pereira 
Evaristo nos meses de agosto e setembro no laboratório.

• ROSMARY MARIANO. Entrevista concedida a Jennifer 
Pereira Evaristo nos meses de agosto e setembro por e-mail.

• FERNANDA FIGUEIREDO. Entrevista concedida a 
Jennifer Pereira Evaristo no mês de agosto em local escolhido 
pela fonte.

• ROBERTO DHELOMME. Entrevista concedida à Jennifer 
Pereira Evaristo no mês de outubro em local escolhido pela fonte.

• RENAN LUCAS DO NASCIMENTO. Entrevista concedida 
a Larissa Brancalhão no mês de agosto na casa da fonte.

• CRISTIANE GUEDA. Entrevista concedida a Larissa 
Brancalhão no mês de setembro no consultório da psicóloga.



118


