
vidas interrompidas  “Da minha dor sei eu.” 
A frase é de um poema da 
escritora gaúcha Lya Luft, 
parafraseada pela psicóloga 
Alba Zacharias, ao falar sobre 
luto – seja na infância, na ado-
lescência ou na vida adulta. O 
luto em qualquer idade, em 
qualquer situação. Quem não 
passa pelos processos que o 
sofrimento exige, frisa ela, não 
acaba com a dor. É preciso cho-
rar, molhar o rosto, encharcar 
o corpo com aquilo que precisa 
sair. É importante, acrescenta a 
psicóloga, não esconder a rai-
va, a depressão e o sentimento 
ruim. Faz bem expressar tudo 
aquilo que incomoda, que in-
quieta, que causa angústia. E 
se alguém enxergar que o outro 
está enfrentando dificuldades, 
orienta Alba, é fundamental 
oferecer ajuda.

Esse auxílio deve vir de 
quem está perto, de um amigo, 
da família, mas é preciso cau-
tela. Nem todos entendem – e 
não são obrigados a entender – 
do sentimento do outro. Então, 
a orientação é questionar o que 
pode ser feito. Às vezes, basta 
escutar. Nunca pressionar, pois 
assim a tendência é que piore. 
Alba Zacharias conversou com 
a reportagem sobre o luto. 
Acompanhe na entrevista.
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Sem fórmulas para noticiar

Júlia Frozza, hoje com três anos, é alegria da família

DESAFIO

Eles não trabalham na mesma 
profissão, mas enfrentam o 
mesmo desafio: o de dar a 
notícia da morte. Bombeiros, 
policiais e médicos passam pela 
delicada missão de informar a 
partida de alguém, seja após 
um acidente de trânsito, um 
crime ou dias sob um leito de 
hospital. Bombeiro há quase 
30 anos, Fábio Garske Madrid 
relata que às vezes é preciso 
mentir sobre o real estado da 
vítima, evitando mais tragédias. 
Numa cena de acidente, conta 
ele, a informação a se dizer 
é que a pessoa está sendo 
atendida. Se avisar da morte, 
o desespero da família – que, 
costumeiramente está perto – é 
muito maior.

Jefferson Woyciekoski é 
policial. Atua na Brigada Militar 
há quase uma década e diz 
que as piores situações que já 
enfrentou são as de avisar da 
partida de alguém, ainda mais 
quando se trata de um jovem. 
Ele lembra de um acidente em 
que o pai da vítima chegou ao 
local. Jefferson e uma colega 
estavam lá, no atendimento 
da ocorrência, e não puderam 
omitir a informação do 
óbito. Era evidente. Naquele 
momento, o policial diz não ter 
encontrado forma de contar. 
Abraçou o pai do jovem e 
deixou o silêncio dar a notícia.

Mesmo com mais anos de 
profissão e tendo enfrentado 
incontáveis momentos tristes, o 
médico Walter Accorsi também 
diz não sentir-se confortável 
ao avisar da morte. Segundo 
ele, quando envolve crianças 
ou jovens, a dificuldade só 
aumenta. Com aqueles que 
estão lutando contra a vida 
nos leitos de hospital, frisa o 
profissional, tende a ser mais 
fácil, já que a família costuma 
ir se preparando para o pior. 
Mesmo nessas situações, reflete 
o médico, não há uma fórmula 
de contar a notícia. É dolorido 
sempre.
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ENTREVISTAÉ preciso 
falar sobre 

o luto

O luto não tem sexo, ida-
de, cor, momento. Como 
descrevê-lo?

É uma perda significativa 
de algo. E, necessariamente, 
não só da morte. É se desape-
gar de algo importante, de um 
amigo, de um emprego. Uma 
separação, um casamento 
desfeito. É uma ausência dolo-
rosa. E cada um vai reagir con-
forme sua personalidade, sua 
forma de encarar o mundo. 

Como caracterizar o luto?
São estados emocionais 

pelos quais a pessoa passa. 
Não é uma doença, mas um 
processo, algo que todos 
nós passamos. Se falarmos 
de estados emocionais, são 
cinco. O primeiro é a negação: 
acontece e tu não acredita 
que aquilo tenha ocorrido. 

Então, nega. Depois, o sujeito 
começa a ter raiva e a pensar: 
“o que aconteceu comigo, por 
que só comigo?”, como se 
fosse assim. É uma dificuldade 
muito grande de aceitação. Na 
terceira fase vem a revolta: “é 
só comigo; os outros estão 
bem”. É a construção da rai-
va até chegar na revolta. Na 
quarta fase podemos pensar 
em tristeza, seguida de de-
sespero. Tristeza por aquilo 
que aconteceu; desespero 
porque nunca mais vou vê-lo 
ou não terei mais esse empre-
go. São vários motivos. Mas, 
necessariamente, nessas fases 
emocionais, o sujeito precisa 
chegar até a última, que é 
aceitação - e não é a aceitação 
por esquecimento. Só assim 
ele irá transformar o luto em 
um processo comum. Se ele 
não chega nesse último está-
gio, vira doença. É necessário 
viver todas as partes. Não tem 
como negar. Se nega, não vive.

Em uma família na qual 
os pais perdem filhos muito 
jovens, seja em acidente ou 
em doenças como o câncer, 
às vezes deixam o quarto 

como era, com as roupas 
no mesmo lugar, man-

tém o ambiente 
como se a pessoa 
ficasse eterniza-
da ali. Tu achas 

isso saudável?
É muito dolorido 

mexer nas coisas que 
o outro deixou. Ao tirar 

os pertences daquela pessoa 
do lugar, parece que se está 
desvalorizando ela. Então, o 
interessante é deixar as coisas 
como estão por um período, 
mas não muito. Por exemplo: 
as roupas que ela usava vão 
servir para outras pessoas. Os 
brinquedos da criança tam-
bém. Isto vai ajudar a estabe-
lecer um equilíbrio, de trocar 
a tristeza pela alegria. 

Quando as pessoas passam 
pelo luto intensamente, mas 
não se abrem para falar do 
seu sentimento. Como tu en-
xergas essa questão e como 
fazer a abordagem?

Às vezes, as pessoas escon-
dem o que sentem. Sabemos 
de várias pesquisas em que 
a pessoa deprimida está sor-
rindo enorme em um dia e 
no outro se mata. Nós temos 
essa característica, de poder 
esconder nosso sentimento. 
Então, há aqueles que, em vez 
de encarar, fingem que isso 
passa. Não vai. Certas vezes, 
quando alguém está em uma 
fase difícil, diz aos outros que 
está bem. Isso não se supera 
tão rápido. O processo de luto 
precisa ser encarado. 

Em relação às crianças, 
os pais, muitas vezes, não 
dizem a verdade sobre a 
morte. Criam histórias como 
“Ah, ele [a pessoa falecida] 
virou uma estrelinha”. O 
recomendável, ou o melhor, 
seria dizer a essa criança o 

que de fato aconteceu?
Qual o sentido da vida? 

Nascer, viver e morrer. Sobre 
nascer, a gente nem sabe se 
vai nascer, porque podemos 
engravidar e perder a criança 
de alguma forma. Mas quan-
do se fala em morrer, não há 
escapatória. E é uma coisa tão 
negada na nossa sociedade. 
Às vezes, ouço assim: “ah, não 
vou a velório, porque não gos-
to”. Eu não vou porque gosto. 
Vou por outras questões. E 
quando a gente se depara 
com a morte, com a doença, 
ela nos mostra o quanto a 
vida é curta. No momento 
em que se encara a morte, 
se pensa na própria morte. E 
isso assusta. É por isso que 
as pessoas têm dificuldade 
em lidar com isso, como se 
a morte não existisse. Há um 
despreparo. Esses dias, um 
paciente ligou e perguntou 
como poderia dar a notícia 
que o gatinho do filho havia 
morrido. Disse que deveria 
contar a verdade, até pra ir 
preparando a criança para 
quando acontecesse com o 
avô, com alguém da família. 
Para que assim, ele possa 
lidar com a perda e entender 
que nada é para sempre, que 
a vida tem fases. Não dá para 
esconder. Pode dizer à crian-
ça que o vovô virou uma es-
trelinha, mas também mostrar 
que ele está ali, sem se mexer, 
sem respirar. Explique dentro 
daquilo que ela perguntar. Só 
não seja profundo.

Cada um em sua religião, em 
sua crença, se agarra na fé nos 
momentos difíceis. É ela que 
muitas vezes acalma o coração 
e acalenta a alma. O processo de 
morte, de velar o corpo, passa, 
muitas vezes, por rituais reli-
giosos. Mas, em certos momen-
tos, a religião apresenta, a quem 
enfrenta o luto, um novo olhar 
sobre o que se está passando. 
Entre elas está o Espiritismo. 
Para o estudante da doutrina, 
Renato Germano Kopp, aquele 
que sofre com esse momento 
encontra em um Deus justo e 
misericordioso, as respostas 
suficientes para a aceitação da 
morte. Na visão do Espiritismo, 

com sua fé raciocinada, a morte 
não existe. O que ocorre é a 
passagem da alma para outra 
dimensão, perecendo apenas 
o corpo físico. Dessa forma, 
prega a alma como imortal: um 
dia foi criada por Deus e não 
tem mais fim, evolui através de 
novas existências. A vida que se 
vive hoje representa, portanto, 
uma dessas existências perante 
a eternidade. “Esse entendi-
mento ajuda bastante alguém 
enlutado, mas não quer dizer 
que nós, espíritas, não senti-
mos, não choramos. Sempre é 
difícil conviver com a perda e 
não ter mais aquela presença 
física“, explica. 

Ele afirma que a pessoa vai 
retomando suas coisas aos pou-
cos, a partir do entendimento de 
que a vida continua e que um 
dia haverá o reencontro com 
aqueles que se amam, já que não 
existe perda, mas uma separa-
ção temporária. “A recomen-
dação, depois que se ‘perde’ 
alguém, além das preces para 
quem se foi, é que não se colo-
que toda esperança em alguém 
ou em alguma coisa, porque isso 
passa. E que se busque um obje-
tivo maior para a vida, visando 
mais o futuro da alma imortal, 
com seus tesouros perenes, do 
que o apego às coisas materiais 
e passageiras”, completa.

O quarto já estava quase 
pronto. Alguns brinquedos 
haviam sido instalados na 
casa. Os familiares faziam suas 
apostas sobre o sexo do bebê. 
A futura mãe conversava com 
a sua criança, contava histórias 
e cantava, acariciando a barriga 
ainda pequena. Tudo andava 
bem, até que, de repente, em 
uma consulta de rotina, não 
havia batimentos.

A vida no ventre daquela 
mulher que sonhava em ser 
mãe teve que ser retirada, 
muito antes do tempo previsto. 
Esse episódio de sofrimento é 
enfrentado por diversas mu-
lheres brasileiras, todos os dias. 

De acordo com o Centro de 
Reprodução Humana de São 
Paulo (IPGO), o aborto espon-
tâneo é uma fatalidade comum 
que ocorre com 20% a 25% das 
mulheres que engravidam.

Adriane Gomes, de 36 anos, 
foi vítima de dois abortos es-
pontâneos. Ambas as gestações 
aconteceram até a oitava sema-
na. Adriane chorou, sentiu-se 
insegura e impotente diante 
daquela situação traumática. 
Mas, como explica, desistir 
nunca foi uma opção. O sonho 
de ser mãe falou mais alto do 
que o medo de sofrer outra 
vez. Em menos de seis meses, 
Adriane apresentava sinais de 

gravidez. Entre enjoos e dese-
jos, a mulher, que lutava pela 
maternidade, se tornaria mãe 
de uma menina.

Júlia Frozza nasceu em 10 de 
maio de 2016. Desde lá, muitas 
alegrias para a família. “Ela é um 
anjo nas nossas vidas. Alegre, 
feliz, inteligente. Dona de uma 
personalidade incrível. Tem um 
amor pelos animais que eu des-
conheço pessoa igual”, conta a 
mãe, orgulhosa. “Ela representa 
esperança. Sabe o arco-íris que 
aparece lá num cantinho, de re-
pente, logo após a tempestade? 
Ela é exatamente isso. É luz, 
cor, felicidade. Sonhamos com 
ela a vida inteira”, acrescenta 

Na espiritualidade, as forças Após dois abortos espontâneos, a maternidade

a venâncio-airense, que diz 
faltar palavras para expressar 

tamanho amor à pequena. “É 
surreal”, conclui.
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