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 O DIREITO FUNDAMENTAL DE DIZER ADEUS  

  

Juracy José da Silva1  

INTRODUÇÃO  

  

A pandemia sem dúvida tem trazido diversos ensinamentos a toda humanidade. Para os 

quebrantados de coração, a lição da nossa fragilidade, para os soberbos, o aprendizado de 

a 

memória, quando esquecemos da história que já havia avisado ao mundo que a 

humanidade não seria imune à situações virais, cujas consequências custaria a vida de 

milhares de pessoas. Não demos importância ao aviso.   

  

Apertar a mão, abraçar, estar juntos, conversar próximo ou distante, tudo isso passou a 

ser pensado e repensado. Os valores que sempre tivemos por pequeno e, talvez, 

insignificantes ganharam destaque no tempo pandêmico.   

  

Dentro dessas lições, existe, talvez, a mais cruel e dolorosa, que é a de se negar o direito 

cultura, pela crença, pelos sentimentos e nos deixa abestalhados, inconsolados e perdidos.  

Nem isso o vírus nos permitirá fazer?  

  

Dizer adeus a alguém que está indo, ou que se foi, o que vai ficar, não importa. O direito 

de se despedir. Isso a pandemia teve o cuidado de nos tirar abruptamente.  
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A tradição dos povos  

  

Se trafegarmos pelas culturas mais 

antigas encontraremos o ritual da 

despedida.  

Desde os povos aborígenes, autóctones, 

nativos, até os percussores do 

pensamento científico, como os gregos 

da antiguidade, os pais do monoteísmo, 

ou seja, a humanidade sempre cuidou de 

significar a  

 

Exemplo disso, os povos indígenas do 

Xingu que se despedem de seus mortos 

celebrando o Kuarup, revelado em um 

momento de exaltação, um ritual alegre 

que encerrava o luto. Segundo a cultura  

razão, eles fazem uma festa exuberante, 

na qual os Kuarup, que são troncos de 

madeira decorados, representam o 

espírito dos mortos.  

Na cultura judaica, há leis especificas que 

tratam da despedida, durante e após o 

sepultamento. As pessoas que estão 

colocando terra na sepultura devem 

tomar cuidado para não passar a pá ou a 

enxada de mão em mão, mas sim, fincála 

na terra.  

Aqueles que estiverem presentes ao 

enterro devem formar duas filas, como 

um corredor, por onde os enlutados 

deverão passar. Aqueles que formarem o 

corredor devem recitar a tradicional 

prece de consolação: "Hamacom 

yenachem etchem betoch shear avelê 

Tsiyon Virushaláyim" (Que Deus te 

conforte entre os outros enlutados de 

Sion e Jerusalém.) É uma grande 

mitsvá

falecido, mencionando seus bons traços 

de caráter, que seja sincero e contenha 

verdades, caso contrário tornase 

prejudicial ao orador e ao falecido. O 

objetivo primordial do panegírico é 

honrar o falecido. Fala-se também sobre 

seus pais e família e, ainda, se o falecido 

deixou instruções de como preferia não 

ser louvado, sua vontade deve ser feita.  

Há nessa tradição judaica um formal 

pedido de perdão ao falecido, no caso de 

não termos mostrado o respeito 

adequado. É costume, após o enterro, ao 

sair do cemitério, arrancar um pouco de 

grama para demonstrar que o falecido 

brotará de novo à vida quando da 

ressurreição dos mortos (Techiyas 

Hametim ) e jogá-la por cima do ombro 

direito para trás e recitar o seguinte: 

"Veyatsisu me'ir keêssev haáretz; zachur 

ki afar anáchnu" (Que eles (os falecidos) 

brotem (ressuscitem) como as plantas da 

terra). Os rituais fúnebres na Grécia 

antiga  
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Na Grécia Antiga, a morte também era 

alvo de rituais fúnebres, trazendo o pesar 

da perda e a memória do falecido. A 

propósito, o calendário católico sofreou 

significativas influências a respeito do 

ritual de honra aos mortos na  

Antiguidade, cuja influência se traduz 

até hoje em várias partes do mundo com 

a instituição do Dia dos Fiéis Defuntos. 

Este dia tem como objetivo relembrar os 

fiéis falecidos, com uma série de 

homenagens e ritos religiosos.  

  

 Segunda a tradição, o morto era 

preparado com muito cuidado, sendo 

lavado e untado com óleo perfumado e 

envolto em vestes brancas para ser 

exposto em um leito solene. Ao seu 

redor, vasos com perfume. Na boca do 

morto, era comum colocar uma moeda, 

que serviria de pagamento ao barqueiro 

do Mundo Inferior, Caronte. O velório 

(exposição do morto, em grego,  

"próthesis") costumava durar um ou dois 

dias, nos quais mulheres e homens 

lamentavam pela perda do falecido. Era 

comum as mulheres arrancarem seus 

cabelos em mostra de pesar. Havia uma 

prescrição legal para o cortejo, ele 

deveria ser realizado antes do nascer do 

sol. Os sepulcros ficavam fora da cidade, 

alinhados à estrada.  

  

O sepultamento era realizado colocando 

o defunto diretamente na cova ou dentro 

de um sarcófago. Juntamente com o 

morto eram enterrados objetos que lhe 

serviram quando vivo, como por 

exemplo, armas, estatuetas, ânforas, 

entre outros. Por fim, como símbolo de  

necessário purificar a casa onde se deu o 

óbito. Como homenagem, eram 

realizados banquetes e sacrifícios que se 

repetiam no terceiro e no trigésimo dia 

após o enterro.  

  

O direito de dizer adeus aos seus mortos, 

talvez seja tão antigo quanto à própria 

consciência humana. Nunca soubemos 

lidar bem com esse evento natural, a 

morte, a única certeza da vida.  

 A morte do  corpo  está  
relacionada, 
convencionalmente, ao fim da 
existência de um organismo, à 
extinção do funcionamento da 
vitalidade neste receptáculo 
físico. O corpo não reage mais 
aos estímulos externos, 
portanto, torna-se dispensável, 
o ser não precisa mais deste 
revestimento carnal.  
Simbolicamente, a morte é 
associada a uma figura 
portando uma foice, a um Anjo 
que vem buscar a alma 
humana, à coloração negra, a 
um túnel que tem ao fundo 
uma intensa luz, entre outras 
imagens alegóricas  
(SANTANA, 2008);  
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As religiões sempre cuidaram no tratado 

da morte, aliás, todas se preocuparam em 

dar um significante a esse momento da 

vida. Tanto os católicos, como os 

protestantes, budistas e espiritas. Alguns 

falam em Renascimento, outros em 

eternidade e até mesmo a integração com 

a natureza, para as matrizes africanas.  

Inegavelmente há diferentes formas de se 

encarar a morte, há outras inúmeras 

formas de se despedir de seus mortos.  

O próprio direito do morto de ser 

enterrado é algo que perpassa a 

contemporaneidade como dito, a lembrar 

da tragédia Grega escrita por Sófocles em 

que Antígona tenta enterrar o irmão 

Poliníces com suas próprias mãos, 

momento em que é repreendida pelo rei 

Creonte. Tal passagem remete inclusive à 

reflexão sobre um direito natural de 

enterrar seus mortos.  

Fato é que, da mesma forma que os 

mortos possuem o direito de serem 

sepultados, há um direito de seus entes 

queridos ao sepultarem ou ao menos de 

se despedirem, de acordo com as suas 

crenças, costumes e religião.  

A questão que se põem em voga é que, 

apesar dos rituais de despedida serem 

comum nas mais diversas culturas, como 

se despedir de seus entes queridos 

infectados pelo Coronavirus? Uma 

reflexão, uma pergunta ou um desabafo. 

Duas visões, dois lados, duas pancadas da 

vida, uma, a negação da despedida dos 

pacientes já mortos, outra, a despedida 

dos pacientes terminais.  

Esse fato foi tão comovente que motivou 

um grupo de militantes do partido 

democrático na zona 6 de Milão, na  

Itália, a liderar uma iniciativa para que os 

idosos isolados tenham pelo menos a 

possibilidade de se despedir de seus entes 

queridos.  

A ideia levou a compra de cerca de 20 

tablets que mais tarde foram distribuídos 

no Hospital San Carlo e que permitem a 

realização de videochamadas. A 

iniciativa foi chamada "o direito de dizer 

adeus".  

A verdade é que estamos perplexos 

diante de um vírus que está sendo capaz 

de não só alterar a rotina e o estilo de vida 

da humanidade, mas além do risco para a 

vida, nos arrancou violentamente o 

direito humano que até ontem não 

compreendíamos a importância para a 

 

Sob o ponto de vista da saúde pública, um 

cuidado intransponível. Na ótica de quem 
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perdeu alguém, uma violência, talvez 

falta de empatia ou o humano não é tão 

importante assim.  

Do direito fundamental  

Há, portanto aqui, o inevitável discurso 

da ponderação de interesse, dois bens 

jurídicos em choque, uma concorrência 

entre dois pressupostos essenciais do 

Estado Democrático de Direito. Se de um 

lado existe um direito individual de cada 

indivíduo se despedir de seu ente 

querido, algo que não poderia a princípio 

ser negado, por outro há um interesse 

público: a saúde pública.  

Uma indagação salta aos olhos: quem 

tem legitimidade para decidir: a justiça, a 

família ou as autoridades sanitárias?  

Pensamos que não se pode negar que a  

referendado revela-se em um direito 

fundamental, ainda que pelo viés 

cultural, religioso ou humano. Construir 

um diálogo jurídico sobre a problemática 

seria a maneira mais humana para tratar 

aquilo que é intrinsicamente algo da 

própria natureza humana. Mesmo que se 

admitisse a hipótese, já anunciada por 

alguns, em garantir que o indivíduo que 

despediu de seu ente querido, morto pelo 

Coronavirus, se isolasse totalmente do 

contato com outras pessoas após o 

velório, por certo que não haveria um 

problema maior pois se assumiu aquele 

risco de forma informada e esclarecida, 

exerceu ali a sua autonomia privada.  

Apesar de estarmos falando de um direito 

indisponível ao invocar a saúde ou a vida, 

o luto também merece seu espaço, ainda 

que se reconheça a envergadura da 

gravidade para algumas pessoas o 

contanto ou contágio com o vírus.  

Seja como for, caberia de se estabelecer 

uma política pública de característica 

urgente para permitir que, em meio ao 

caos, a dor seja aliviada pelo direito de 

apenas desprezado a pretexto de bens 

considerados mais importantes.  

Existem despedidas que vale a própria 

autorizo o vivo a viver, pois quem vai, 

pode levar consigo aquele que fica.   

Portanto, vejo que ao se permitir o 

exercício desse direito, ao risco do 

comprometimento do indivíduo em se 

isolar e não propagar a doença é essencial 

para que possa efetivar o seu direito de 

despedir-se de seu ente querido. Caso não 

se proponha tal debate, a vedação de se 

velar os mortos não se dá com base em 

fundamentos autoritários ou mesmo em 
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fundamentos que busquem a supressão 

de direitos individuais, mas, em 

fundamentos que busquem resguardar a 

saúde pública. Não se pode de forma 

alguma permitir generalizações ou 

acepções a priori de que os interesses 

públicos sempre se sobrepõem aos 

interesses individuais, deve-se sempre 

analisar o caso concreto.  

E a despedida daqueles doentes 

acometidos pelo Coronavirus, já em 

estado terminal? Como despedir dos 

entes queridos dentro de UTIs e hospitais 

se o acesso é restrito e os riscos de 

contaminação são enormes?  

A experiência relatada da Itália deveria 

ser uma política, já que tem demonstrado 

resultados positivos, ou seja, por meio da 

tecnologia na utilização de smartfones e 

tablets para permitir a despedida. Ainda 

que venha a dizer sobre a frieza na 

concepção da proposta, é uma 

possibilidade, mas não deixa de se ver na 

proposta a preocupação com o 

sentimento humano.  

O grande desafio de tal prática é conciliar 

um ambiente frio, que necessita de 

agilidade, rapidez como o das UTIs, em 

que muitas vezes faltam profissionais, 

com práticas humanizadas. Relatos  

Uma notícia muito divulgada nas últimas 

semanas foi a da enfermeira Juanita 

Nittla, chefe da UTI do hospital Royal 

Free, em Londres. Ela relatou a 

necessidade de interrupção do tratamento 

de pacientes quando o tratamento se torna 

ineficaz.  

Seu relato foi acerca da necessidade de 

interromper o tratamento, já ineficaz, de 

uma paciente, também enfermeira, de 

aproximadamente 50 anos. Já em estado 

terminal e sem qualquer chance de 

recuperação, os aparelhos deveriam ser 

desligados. A enfermeira relatou que 

telefonou para a filha da paciente e 

colocou o telefone ao lado do ouvido da 

mãe. Para a enfermeira, um simples 

telefonema trouxe paz e conforto para a 

família daquela paciente.  

O grande desafio hoje é da 
humanização de tais centros de 
internação, que não devem tão 
somente buscar a cura da 
doença, mas, o conforto do 
paciente e seus familiares. O 
direito de dar adeus, ainda que 
por meio de tela de aparelhos 
celulares ou tablets pode se 
apresentar fria, mas, talvez seja 
a mais humanizada em um 
momento como esse, cabendo 
assim, uma sensibilidade por 
parte dos médicos e 
enfermeiros, em garantir a 
morte digna do paciente e ao 
mesmo tempo o direito de 
dizerem adeus aos entes 
queridos, como própria 
afirmação da dignidade da 



 

CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020)  janeiro  julho                                                      77  
  

pessoa humana, enquanto 
fundamento do Estado 
Democrático. (ALVARENGA,  
2020).  

É a dona Albani?  

Depois de contrair Coronavirus em uma 

internação médica, dona Maria Albani 

foi levada de volta a um hospital que 

possui atendimento humanizado em 

Recife (PE) e, devido ao agravamento do 

quadro, precisou ser encaminhada à UTI. 

No leito, ficou sem contato com os 

familiares que poderiam oferecer algum 

alento em seus últimos dias de vida. A 

história só não terminou de forma mais 

dolorida porque sua filha venceu uma 

batalha pelo direito ao adeus.  

Mesmo em um hospital humanizado, não 

foi nada fácil para Silvana mostrar que, 

por mais caótica que seja, a pandemia não 

pode enterrar com seus mortos o 

princípio da humanização. Somente 

depois de acionar a imprensa e fazer 

conseguiu a ajuda de dois médicos para 

realizar uma chamada de vídeo e dizer 

suas últimas palavras de agradecimento e 

de amor à mãe, que já estava entubada e 

sedada.  

e tanto distanciou as pessoas, 

que tanto desumanizou as relações, hoje 

é instrumento de humanização. Para 

mim, essa ligação fez toda a diferença.  

a jornalista que agora tenta elaborar o 

luto de forma menos traumática.  

completa. Foram 15 minutos de 

videochamada e, cerca de 36 horas 

depois, dona Maria Albani faleceu.  

Silvana conta que, no momento em que 

ouviu a enfermeira do outro lado da linha 

dizer que não seria possível fazer a 

chamada de vídeo, foi como se sentisse a 

dor de todas as pessoas que passam por 

essa angústia. São filhos, sobrinhos, pais 

e irmãos que viram seus parentes, vítimas 

da covid-19, pela última vez ao deixá-los 

no hospital e depois só voltaram para 

sepultá-los em caixões lacrados, sem 

velório e com número restrito de 

acompanhantes.  

Depois de conseguir o direito 

humanitário para si, a jornalista decidiu ir 

mais longe em sua luta e sugeriu a 

elaboração de um projeto de lei para que 

a prática da despedida virtual seja 

institucionalizada em todo o país. A ideia 

foi abraçada pelo deputado federal Célio  

Studart (PV-CE), que redigiu e 

apresentou o PL 2136/2020 para garantir 

videochamadas de familiares a pacientes 

internados com Coronavirus. Se 
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Ação possível  

  

Silvana enfrenta um luto duplo, pouco 

antes da mãe morrer, também perdeu o 

pai. Outros que acolheram a causa de 

Silvana foram a fundadora e a presidente 

estilista e 

escritora Vana Lopes e a ativista em 

Direitos Humanos Maria do Carmo dos 

Santos, respectivamente, que propuseram 

à jornalista lançar em conjunto o abaixo-

assinado a favor da medida. A petição se 

une a outras em um movimento de 

enfrentamento ao Coronavirus, criado 

pela Change.org, em busca de ações para 

a crise.  

O abaixo-assinado é muito 
importante para capilarizar, ele 
amplifica e amplia o alcance no 
momento em que vai chegando 
a pessoas que estão em outro 
estado e país, e elas são como 
elos nessa grande corrente que 

jornalista. A campanha já 
recebeu o apoio de médicos, 
advogados, atores, procuradores 
e promotores de justiça.  

  

Esse movimento em torno de gestos e 

práticas de humanização na pandemia 

começa a frutificar em iniciativas. 

Depois do caso de dona Maria Albani, o 

Governo do Estado de Pernambuco  

estabeleceu a videoconferência entre 

pacientes internados com covid-19 e seus 

familiares. O projeto prova que, além de 

necessária e fundamental, a ação da visita 

e despedida virtuais é também possível e 

viável. A jornalista questiona:  

Qualquer isolamento é muito ruim 
para o paciente e seus familiares, 
mas esse, devido à contaminação tão 
grande e fácil, é pior. Entra o médico 
ou enfermeiro como um  

sai. Imagina como fica o paciente 
que está acordado, podendo morrer a 
qualquer momento distante da 
família e sem contato humano?  

  

Silvana, que é ativista e fundadora da 

Agência de Notícias de Direitos Animais 

(ANDA), diz receber como um  

mobilizar por esta campanha.   

O que me conforta, o que 
acalma as dores da minha alma 
é trabalhar por uma causa justa. 
Isso tudo é amenizado por essa 
causa. Me sinto muito 
beneficiada em levar esse apelo 
adiante porque beneficiar 
alguém me faz muito bem. 
Lutar por causas justas me faz 
bem.  

  

A jornalista acredita que muitas coisas 

serão transformadas com a pandemia, 

como a economia, pensada apenas pelo 

viés financeiro.   

Precisa ser do ponto de vista 
do meio ambiente, dos 
animais, das pessoas pobres. 
De uma visão holística que a 
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política, a economia e todas as 
áreas da sociedade precisam 
ter, e a medicina também. Esse 
vírus veio para a gente sair do 
pensamento focado, egoísta e 
viver essa forma mais solidária 
e mais holística.   

Mais iniciativas ganham força  

A história da dona Maria Albani inspirou, 

ainda, outras ações. Uma delas é o 

formado por fotógrafos e tatuadores que 

amor e as histórias de pessoas que foram 

vítimas da covid-

foi a primeira homenageada por este ato 

solidário, que acaba de ser lançado para 

ajudar as famílias durante o processo de 

cura e de despedida de seus parentes.  

Ação semelhante é a plataforma online 

o pelo 

artista Edson Pavoni e dedicado à história 

de cada uma das vítimas do Coronavirus 

no Brasil.  

Silvana, ainda, destaca iniciativas da 

própria despedida virtual que acontecem 

fora do país. Ela conta sobre o médico 

brasileiro Fernando Kaway, que trabalha 

em um hospital em Nova York, nos 

Estados Unidos e adotou a 

videoconferência entre pacientes da 

covid-19 e seus entes. Paliativista, o 

médico gravou um vídeo contando como 

a prática ajuda a família a reduzir o 

sofrimento e o estresse emocional. 

Kaway narra, no vídeo, episódios de 

pacientes em coma que tiveram reações 

ao ouvir a voz de seus parentes na 

dizer algumas palavras, mesmo que a 

enfatiza a jornalista que segue em busca 

de mais apoiadores para que a campanha 

vire lei. O PL está aguardando despacho 

do presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), para ser 

votado pelos deputados da Casa. 

Considerações Finais  

Decerto, preferimos acreditar que as 

lições do Covid-19 não sejam jamais 

esquecidas. Que possamos amar mais, 

abraçar como nunca e estar próximos uns 

dos outros, pois não sabemos se um dia 

adeus me machuca mais do que a própria 

morte e existem outros locais com idosos, 

hospitais e asilos, onde não há mais a 

dos líderes do projeto, o vereador do 

partido democrático Lorenzo Musotto. A 

 

Assim, considero que o maior 

aprendizado que podemos retirar dessa 

pandemia é que coisas não substitui 

gente. Muitas pessoas morrem por falta 
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de oxigênio. Um elemento composto por 

átomos que apresentam número atômico 

(z) igual a 8 e massa atômica igual a 16 

u. Átomos que apresentam 8 prótons no 

interior do núcleo; 8 elétrons nos orbitais; 

uma média de 8 nêutrons no núcleo do 

átomo. Tudo isso, diga-se de passagem, 

não custa nada.  
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