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"Tenho a sensação que estou sonhando e que nada disso aconteceu.”
"Em um instante, aquele instante, profunda tristeza, alívio (com culpa), medo, profundo desejo de
voltar a ser criança e não entender o que está acontecendo”.
"Um dia eu acordei e vi tudo à minha volta mudar.“Perdi minha mãe em 2009 e, desde então, minha
vida mudou.” Kamila
“Minhas pernas perderam a força, caí sentada no banco do carro, senti que minha vida tinha
acabado. A dor era tão grande que a vontade era de morrer junto.”

“O enterro sela a dor,
esmaga o coração embaixo
da terra. Lembro com
clareza de cada segundo.
Se a vida fosse um trem, ele
teria caído no abismo e
explodido lá embaixo
naquele momento. ”Kamilla

“A notícia caiu como uma bigorna em minha cabeça. Lembro que comecei a tremer.”

‘‘

"Não dormi e nem tinha sono. Uma mistura de choque e apatia”. "A tarde foi esquisita. Eu não
conseguia ter nenhum sentimento. Estava vazia. Não fiquei triste, não parei a minha vida, e a todo
momento eu me parava e dizia a mim mesma: o que você está sentindo? E eu não sentia nada.”

“Naquele domingo gelado, a parte mais significativa do meu mundo deixou de existir e eu não sabia
para onde ir.”
"Eu não entendia nem a perda, nem as respostas da minha alma e do meu corpo ao que tinha
acontecido”
"Senti que tinha perdido meu chão, a dor é inexplicável.”
"Quando o meu pai morreu, senti como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito e arrancado
um pedaço do meu coração."

O LUTO É
ESTRANHO,
INTENSO,
INSTÁVEL

“Quando penso nesse ano que passou, parece que ficou tudo embaralhado, que não existiu
nada além da partida dele.”
"Ao chegar em casa, muita gente, muito barulho, muita intensidade.”
“Temos o conhecimento intelectual, mas no momento do envolvimento emocional com o
episódio da perda tudo é muito diferente.”
“Conheci um choro meu que nem sabia que existia. Ele surgiu com um outro som e dinâmica,
vem acompanhado de pequenos soluços e falta de ar.”

O processo de recuperação foi
confuso, cheio de idas e vindas e
oscilações. Dor, saudade, solidão,
euforia, ansiedade, medo, alguma
dose de revolta, mais medo, mais
solidão, algumas fugas, momentos
"Um vazio inexplicável.”
de alegria, tudo junto, tudo
"Conheci um vazio do tamanho do espaço sideral.”
separado, tudo junto outra vez."
“O que pode sentir quem, há oito meses, apesar de tanta gente ao redor, sente-se terrível e

‘‘

irremediavelmente só?”

Chiara

“A saudade, a dor, a gratidão, a aceitação, a saudade de novo, a dor de novo…..em ondas que
virão para todo o sempre.”
“Nos dias seguintes a morte dele, eu ficava pensando que a vida no mundo continuava normal e
igual: o sol nasce, o jornal chega, as pessoas vão trabalhar. Tem uma música da Pitty, Sete Vidas,
que exprime bem o que eu sentia: ‘Desconcertante perceber que as coisas são e tudo floresce a
despeito de nós’.”

ALGUMAS
COISAS
TRAZEM
MAIS DOR

O mais difícil é que as pessoas evitam de falar sobre o assunto com medo de aumentar mais o
sofrimento, mas com certeza é o momento em que mais é preciso conversar. Patrícia.
"Mais agressivo é o atendimento via Call Centers, é um verdadeiro desrespeito. Acho que devia
ter uma equipe profissional de apoio ao LUTO para as tratativas como encerramento de conta
bancária, cartão de crédito e serviços como assinaturas e TV a cabo. A cada telefonema é um
sofrimento para quem está do outro lado da linha”.
"E eu assumi esse 'peso' de ser responsável por toda a minha família e tentar diminuir a dor
delas. Lembro que a dor era triplicada, porque pensava na minha dor e sofria pela dor delas
também. Se pudesse, pegava a dor de todo mundo pra mim, porque tinha a impressão que seu
eu não as visse sofrendo, eu sofreria menos (louco isso, né? eu sei)".

‘‘

A pressão social dessa sociedade
pós-Prozac, na qual todos têm
que ser felizes o tempo todo, me
incomoda demais. Quando foi
"O mais difícil é que as pessoas evitam de falar sobre o assunto com medo de aumentar mais o
que perdemos o direito de chorar
sofrimento, com certeza é o momento que mais é preciso conversar, precisamos escutar, falar.
Temos medo de ser chatos eos
negativos
falando mil Cristiane
vezes sobre o assunto, mas ao meu ver
mortos?
precisamos viver esse momento de dor, para depois conviver com a dor e aceitar, pois o vazio
jamais passará."
“Conversava pouco sobre o assunto, porque as pessoas pensam logo que você está com
depressão e ficam com pena. Não sei de onde veio essa ideia, mas ouvi várias pessoas dizendo
que é normal chorar até mais ou menos um ano após a morte. Depois disso, você está com
depressão.”
“Estas festas estão sendo um tormento para mim... pois não quero atrapalhar a alegria de
ninguém, mas meu coração está estraçalhado”.
“Não vai ser fácil passar pelo dia 19/fevereiro de novo”

E MUITAS
COISAS
COSTUMAM
AJUDAR

“Como somos evangélicos, acreditamos que Deus faz tudo certo na hora certa. Era a hora da
Lara, hora essa escolhida por Deus. Isso nos ajudou muito a suportar a dor do luto.”
“Mesmo vendo ele sofrer, queria ele ao meu lado e da minha mãe, mas Deus quis ele perto Dele.”
"O espiritismo, meu marido e a adoção de uma cachorrinha”
“Pois bem, quando essa mulher se foi, fiquei sem saber o que fazer. Minha vida não podia parar,
mas eu estava arrasada. Solução: me enchi de atividades. Não parava para pensar.”

‘‘

Este ano comecei o
processo terapêutico para
poder lidar com essa falta
e me conciliar com a
minha família, os meus
irmãos e meu pai, pois
não conversamos muito
sobre o assunto. Stella

"Nas primeiras semanas falei sobre o tema e me permiti chorar." Depois passei a fugir. Me super
ocupei no trabalho, em cursos, me sobrecarreguei de tarefas pra não pensar. Dói menos desta
forma... é muito, muito difícil lidar com o luto.”
"Fui para terapia para poder tratar a culpa que não tinha!"

É POSSÍVEL
REINVENTAR
A VIDA

"Nossas vidas teriam que ser reinventadas depois da sua partida”.
“Tento não ficar só chorando e lamentando, pois sei que meu pai não ia querer ver a gente
triste...”
“E quero ser muito boa e ser um exemplo, uma guerreira e fazer tudo certo em nome da memória
de meu pai. Quero levar orgulho ao nome Perez. Quero que isso seja como um final feliz para
meu pai. Percebi o quanto os filhos levam a memória do pai em si, eu pelo menos carrego meu
pai aqui em minha alma todos os dias, 7 dias da semana, 30/31 dias no mês, 365 dias por ano. E
assim é.”

"Optamos pela felicidade: não
deixaríamos que sua alegria de
menino, sua risada
inesquecível e seu amor por
tantas coisas na sua breve vida
see transformassem
apenas
em
“No começo foi a morte, a minha
a dele. No dia em que ele morreu eu
estava presente
de
corpo mas não sei onde estava minha alma. Assim como ele, só seu corpo, frio. Nas duas
saudade
e sofrimento."
primeiras semanas eu pareciador,
flutuar sobre
o nada, nada havia
acontecido. Foi difícil rezar por
"Penso nela bem e imagino que ela me vê, então não me permito cair constantemente."

‘‘

ele, pela sua alma, parecia que
se rezasse eu confirmaria sua partida. Escutei alguns conselhos,
Cynthia
outros não, me reconciliei com Deus e me confortei sabendo que se eu vivesse ele continuaria
vivo”
"Com o tempo você se acostuma com a ausência, mas sempre que se lembra, a dor da perda é
exatamente a mesma, não importa quanto tempo se passou”.
“Hoje já se passaram 19 anos e ainda chore de saudades e sinto ele como um anjo que passou
em minha vida para me tornar uma pessoa mais forte.”

MUITOS
APRENDIZADOS
FICAM COMO
LEGADO

“Aprendi que a vida é como uma planta, vai se infiltrando nas brechas do concreto, nas brechas
do sofrimento, e chega de mansinho. Um dia você ri de novo de alguma coisa e leva um susto e
sente culpa por ser feliz sem eles.”
“Veio a vontade de viver, de não deixar passar nada, de aproveitar a vida e cada pessoa que eu
tenho.”

Se estamos aqui, vivos,
"Mudamos a perspectiva dos planos, nos aproximamos do agora, de viver bem a cada dia, de
devemos
evitar planos remotos, de preferir
que seja hoje.” viver da maneira
mais intensa, mais "presente"
a cada instante, procurando
sempre fazer o melhor que
podemos. A perda + luto
foram, para mim, um
processo de transformação,
“Se antes eu era apressada e ansiosa, hoje vivo um dia após o outro e sei que a vida é muito
rápida e frágil.”
que "chacoalhou" meus
"Eu aproveito mais e me entrego
mais, mas entendi
que sou vulnerável
também."e
valores,
minhas
crenças
“E você finalmente olha ao redor e reconhece que tudo isso, que provocou tanto sofrimento, te
minhas relações pessoais.
aproximou de pessoas queridas, que sofreram com você e por você. E, então, você vê a verdade

‘‘

absoluta: o amor que você perdeu
te trouxe mais amor”.
Mariana
“Acho que o importante em nossas vidas é expressarmos e principalmente praticarmos todo o
nosso amor as pessoas a quem amamos.” Renato

"Para seguir em frente preciso acreditar que ele está bem rodeado daqueles que já partiram e
que estará sempre ao meu lado mesmo que eu não possa enxergá-lo.”
“Vai completar um ano que meu se foi e não teve um dia sequer que não pensei no meu pai.”
“Mas ainda choro quando sonho com ela, ouço música ou o barulhinho da pulseira que ela
usava, vejo foto, sinto cheiro que lembra ela, como comida que ela gostava ou fazia, e várias
outras sensações que me lembram a mulher mais linda que passou na minha vida. Sinceramente,
nem quero perder essa capacidade de lembrar e de me emocionar com as lembranças, porque
fazem parte do que eu sou hoje.”

“Compartilhamos
memórias e histórias
sobre a pequena Lara
que será eterna em
nossos corações”. Jamile

"Sentir saudade é a prova que tudo vivido valeu muito.”

‘‘

“Procuro falar muito dele também, manter ele vivo.”

"Ele, para sempre, estaria aqui conosco, na mágica do tempo sem tempo que nos divide entre
mortos e vivos."
"A forma com que cada um se entende com sua saudade eterna é a única forma de lidar com o
luto.”
"Quando alguém fala do meu pai, do Sergio, enche meu coração de amor.”

“Não sei se faço isso para me esquivar do luto, para dizer que ainda há algo vivo dele aqui que
ele não se foi para sempre, mas é assim que vivo. Ontem eu estava sentada no meu home-office
ouvindo uma banda que adorávamos. Eu estava estudando algumas coisas pertinentes ao meu
trabalho, e lembrei da imagem dele na sala ouvindo música e trabalhando, na época em que
ainda morava aqui.”
"Tenho escrito cartas, encontro com ele nos sonhos e nos corações de pessoas poderosas que
às vezes o trazem pra mim”.
"A saudade sempre vem..mas acho que vamos arrumando ferramentas para desfocar da dor e
pensar no futuro.”
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