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A ela,
a mulher dos meus sonhos, minha mãe, minha irmã. 

Meu lume, meu porto seguro, meu espelho. Vida embrenhada 
na minha vida por laços de sangue e de amor. Minha admiração 

maior.

A ela,
que se tornou apenas saudade. Uma leve – ou breve – fu-

maça, bruma ou névoa, que a esconde nas paragens de lá. Ela 
que embalou meu sono, vigiou minhas enfermidades, chorou 

comigo minhas dores, dor me deixou. 

E por ela, em homenagem a ela, por força dela, esforço-
me para realizar o que tanto ela queria ver, e viver comigo.
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Pra entender tudo isso

Sou a quarta pessoa da família a ter um câncer. Dos quatro, 
estamos vivas minha mãe e eu. Duas irmãs se foram. Vivemos esse 
problema em casa pela primeira vez com minha mãe. Eu devia ter entre 
oito e nove anos, quando acompanhei de perto as dores no estômago 
que a jogavam na cama diariamente. Exame pra lá, exame pra cá e, 
quando vi, minha mãe estava sendo internada para operar uma úlcera. 

Dias depois entraram comigo no hospital, à noite, escondida, para 
vê-la. Não sei até hoje se queria mesmo ter visto minha mãe daquele jeito. 
Mal podia falar ou me tocar. Tinha sonda no nariz e soro correndo. Depois 
desse dia, a memória é vaga. Recordo apenas ela retornando a exames 
periódicos. Muitos anos mais tarde minha irmã mais velha e meu irmão 
iriam revelar ao resto da família que, na verdade, minha mãe retirara três 
quartos do estômago por conta de um câncer. Já era costume em casa, na 
época, ocultar a verdade dos fatos. Demorei muito para entender o motivo.

Em 1999 foi a vez da minha irmã mais velha, Eliane. Entre a des-
coberta de um tumor no cólon, a cirurgia e a morte foram poucos me-
ses. Também foi um período vertiginoso. Creio que não haja alguém neste 
mundo preparado para viver o drama de um câncer, em si ou em um ente 
próximo, mas conosco foi um turbilhão insano que nos arrastou naque-
les seis meses. Nenhum de nós tinha a menor ideia de como lidar com o 
assunto, nem equilíbrio suficiente pra isso. Chorávamos, desesperávamos 
e, por isso, pouco podíamos ajudar realmente, a não ser nas questões prá-
ticas do dia a dia, no acompanhamento da minha irmã: internações, exa-
mes, mais internações, mais exames, idas e vindas a consultas. Assistia a 
todos pirando a minha volta, inclusive eu, sem o mínimo de discernimento 
para compreender o que ocorria e colaborar de fato.

Minha irmã negou a doença, se negou, se deprimiu, não aceitou 
ser achada pelo câncer, se escondeu. Jamais concordei com a condu-
ção daquela história, mas não era eu quem tomava as decisões, aliás, 
havia muita gente envolvida para tomar decisões e, a minha opinião, 
contrária, não seria ouvida. E não foi.



18

D o   l a d o   e s qu e rd o   d o   P e i to

Minha outra irmã, Nete, morreu em 2010. O câncer no estôma-
go foi descoberto em 2008. Após a cirurgia, nunca mais foi a mesma. 
Perdeu quase 100% do órgão, emagreceu demais, se deprimiu, negou a 
depressão. Fez um calo na cicatriz interna, consequente da radioterapia 
e teve que se submeter a novo procedimento cirúrgico. Piorou. Sofreu 
com aderências, com dores, muitas dores. A depressão a afundava cada 
vez mais e nada a convencia ao tratamento adequado. Parou de comer, 
definhou, se foi. É o maior dos meus sofrimentos nesta vida. Viver sem 
ela tem sido um aprendizado diário, pois era a única pessoa da família 
com quem eu trocava algo de verdade. 

Sem ela, sou órfã.
Descobri que estava com câncer de mama quando Nete ainda 

fazia as sessões de quimioterapia. Nossas últimas trocas foram as das 
nossas experiências com esta doença chamada por minha mãe de mal-
dita. Até concordo. No momento em que vivemos a dor, o drama, o 
medo de uma doença que leva tanta gente do nosso convívio, a primei-
ra coisa que vem à mente é isso mesmo: doença maldita!

Porém, preferi transformar a maldição em aprendizado. Creio 
que, se passamos por tantas agruras nesta vida, é para tirar algum 
proveito, pois não acredito que vivemos isso ou aquilo sem motivo ou 
objetivo. E pelo menos um pouco deste enorme aprendizado está aqui. 
O que não neguei, o que enfrentei, o que escrevi e escancarei para o 
mundo desde os primeiros dias virou crônicas ou desabafos para ali-
viar a pressão. Quatro anos depois já consigo retornar aos meus textos, 
reler tudo, acrescentar fatos, informações, datas, outras experiências 
não publicadas na época. 

Confesso que repensei a ideia diversas vezes, apesar de ouvir es-
tímulos constantes para publicar um relato que mostrasse às pessoas a 
forma, digamos, positiva, por que passei nos meses de tratamento. Foi 
a aceitação total e irrestrita do câncer que me permitiu erguer a cabeça 
e enfrentar, com medo, com insegurança, mas com coragem, com força 
que aparece - Deus sabe de onde -, com otimismo, alegria e bom humor.

O que escrevi foi publicado no meu blog, ou ficou guardado em 
cadernos. Outros acrescento agora. Naquele momento não tive preocu-
pação em contar em detalhes o que ocorria comigo: apenas desabafava 
o que sentia, conforme os dias passavam. Aqui neste relato, as crônicas 
da época estão datadas, bem como as que foram publicadas no meu 
blog, algumas, inclusive, com comentários de leitores.
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É importante ressaltar que não se trata de um texto de auto-
ajuda. Particularmente não gosto do gênero por não acreditar em re-
ceitas prontas de felicidade e sucesso. O que se verá aqui é um relato 
da minha experiência, desde a descoberta de um caroço na mama, até 
o fim do tratamento de um câncer, com todos os detalhes que conse-
gui reunir. Uma experiência que agora, depois de quatro anos, consigo 
compartilhar.
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