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Apresentação 

 

Dentro da pesquisa “Cuidado, frágil: aproximações e distanciamentos 

de trabalhadores de um CAPS na atenção ao suicídio”, criou-se como produto de 

pesquisa um material denominado “Caixa de afecções”. 

De acordo com o material disponibilizado pelo EPS em Movimento1 

(2014), uma caixa de afecções é um arquivo de materiais significativos que 

funcionem como suporte para memória e afetos, bem como disparadores reflexões e 

discussões sobre as práticas. Uma caixa de afecções pode: 

favorecer uma apropriação sobre a própria produção [...] ; trasnver o 
vivido recontextualizando a experiência; fisgar, agenciar, colocar em 
funcionamento ludicamente ideias/pensamentos sobre o vivido; 
convocar à recriação coletiva dos saberes da experiência. (EPS, 
2014). 

Uma parte do material foi incorporada nas rodas de conversa com a 

equipe e também na discussão da própria pesquisa, porém pela quantidade, a ideia 

inicial era criar um arquivo físico no qual esses conteúdos ficassem disponíveis para 

consulta e leitura dos trabalhadores. O material encontra-se disponível no blog 

“Cuidado, frágil: falando sobre atenção ao suicídio”, disponível em: 

http://falandosobresuicidio.blogspot.com.br/, que continua sendo atualizado 

semanalmente.  

O objetivo deste produto é compartilhar parte do material que foi 

pesquisado durante o levantamento da minha pesquisa de Mestrado sobre suicídio, 

procurando contribuir para a discussão e aprofundamento do tema com outras 

pessoas interessadas nesta importante problemática.Constitui-se de sugestões de 

leitura, frases que me marcaram e vídeos que podem ser utilizados por pessoas ou 

                                                

1
 EPS em Movimento. Caixa de Afecções. Disponível em:   http://eps.otics.org/material/entrada-

experimentacoes/arquivos-em-pdf/caixa-de-afeccao. Acesso em fevereiro/2015.  

 

http://falandosobresuicidio.blogspot.com.br/
http://eps.otics.org/material/entrada-experimentacoes/arquivos-em-pdf/caixa-de-afeccao
http://eps.otics.org/material/entrada-experimentacoes/arquivos-em-pdf/caixa-de-afeccao
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grupos como disparadores para discussão e reflexão sobre a questão do suicídio – 

seja na prevenção, na atenção ou na compreensão dos fatores que podem estar por 

trás deste fenômeno.   
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O dopping dos pobres 

Eliane Brum 

Promover saúde não é sufocar a dor da vida com drogas legais. 

Parte da minha família tem origem rural e lá está até hoje. Na roda de 

conversas, chimarrão girando de mão em mão, os tios com um cigarro de palha 

pendurado no canto da boca, ficava encasquetada com um comentário recorrente. 

Toda prosa começava com o preço da soja ou do trigo, evoluía para a fúria da geada 

do inverno daquele ano, quicava por quanto fulano e beltrano estavam plantando e, 

por fim, chegava ao ponto que me interessava.  

Eu era um toco de gente, mas sentada num banquinho ao pé dos adultos 

e do fogão à lenha, não havia nada que me arrancasse dali. Depois desses assuntos 

chatérrimos, que eu suportava com brios de filósofo estóico, finalmente minhas tias 

começavam a atualizar meus pais sobre as fofocas locais. Invariavelmente havia 

alguém que tinha descarrilado. Vinha então a voz meio sussurrada, em tom de 

sentença: "fulana sofre dos nervos".  

Pronto, estava tudo explicado. Menos para mim. Eu não entendia o que 

eram os tais dos nervos. Só sabia que eles eram os culpados por alterar a ordem 

daquele pequeno mundo rural. Depois de "atacadas dos nervos", pessoas até então 

trabalhadeiras, de repente, não achavam mais que acordar às 4h da madrugada 

para tirar leite de vaca e plantar soja era a vida que tinham pedido a Deus. Mulheres 

sensatas largavam as panelas e os filhos ao vento e recusavam-se a juntar o marido 

bêbado na bodega do povoado. Rebelavam-se. Por culpa dos nervos.  

Eu criava ouvidos de Dumbo - não para voar, mas para ficar plantada bem 

ali, ouvindo até o zum-zum das varejeiras tentando alcançar as bolachas de confeito 

branco, paridas na cozinha das tias para as visitas do domingo. Só raramente 

alguém notava meus olhos de bolinha de gude e fazia sinal para mudar de assunto. 

Naquelas noites, eu nem dormia. Parte por causa dos borrachudos que tinham 

esfolado a minha pele. Parte por causa do mistério dos ataques de nervos. Será que 
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eu também tenho nervos?, matutava. De manhã, perguntava a um e outro, mas 

ninguém dava uma explicação convincente. Nervos eram nervos e pronto. E não 

eram assunto de criança.  

Cresci, apalpei outras geografias, mas revisito aquele mundo rural sempre 

que possível. Nas minhas recentes passagens por lá, descobri que os nervos 

desapareceram. Não há mais nervos em parte alguma. Agora há depressivos e 

vítimas de pânico. E, em vez de ataques de nervos, as pessoas têm crises de 

ansiedade. Antes, o contra-ataque se dava por um arsenal de chás e ervas de 

nomes estranhos. Mesmo na cidade, não tinha nada que o finado Chico não tratasse 

com alguma beberagem de cor estranha. Minha teoria pessoal é que não existia 

vírus ou bactéria ou até mesmo nervos capaz de suportar o cheiro daqueles troços. 

Mas o velho Chico morreu, não sei dizer se antes ou depois dos nervos. E agora 

tudo é tratado com comprimidos de cores variadas.  

Quando comecei minha aventura de repórter, no final dos anos 80, ainda 

encontrava referência aos nervos por onde andasse, fosse em zonas rurais de norte 

a sul, fosse na periferia das grandes cidades. Com o tempo, especialmente a partir 

dos anos 90, as mesmas queixas começavam a ser embaladas em termos médicos. 

Nos últimos anos, tenho ficado embasbacada ao entrevistar gente analfabeta que 

fala em depressão como se fosse o nome de alguém da família. A terminologia 

médica invadiu a linguagem em todas as classes sociais e regiões - e se inscreveu 

na cultura.  

Há algum tempo penso nos muitos significados dessa enorme mudança. 

Significa que as pessoas estão sendo mais bem tratadas e tendo acesso a 

medicamentos? Talvez. Mas não me parece que seja isso. Ou pelo menos apenas 

isso. Estou preocupada com o que tenho testemunhado pelas periferias do Brasil. 

Antes, quando batia na casa das pessoas mais humildes, os pais de família me 

apresentavam sua carteira de trabalho. Isso sempre me devastou, porque revelava a 

violência silenciosa que vitimava os mais pobres. Com o gesto, eles queriam provar 

que eram trabalhadores, gente de bem - e não vagabundos ou bandidos porque 

eram pobres. Eu tentava explicar que não era autoridade nem tinha direito algum de 

ver seus documentos. Mas o homem diante de mim, estendendo a carteira de 
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trabalho, carregava na alma séculos de humilhação. Então, eu examinava e elogiava 

seu documento.  

Hoje, quase não acontece mais. De uns tempos para cá, o que muita 

gente tem me mostrado são, adivinhem: "seus" medicamentos. Com um sentido 

diverso. Acreditam que, por ser jornalista, tenho um conhecimento que eles não têm, 

sou capaz de esclarecer suas dúvidas. Estou lá, sentada no único sofá ou na melhor 

cadeira da casa, quando acontece. Depois da prosa inicial, que no meu caso leva 

umas duas horas, já estamos todos bem à vontade. Então o pai ou a mãe ou a avó 

fazem sinal para a menina mais nova. E lá vem a criança carregando uma lata da 

cozinha. Deposita entre as minhas mãos, como uma hóstia. Olho e já sei o que vou 

encontrar: cartelas de comprimidos até a boca.  

Querem saber se faz bem mesmo. Se posso explicar como devem tomar. 

Se acho que o guri que só apronta na escola deveria tomar também. Me arrepio. 

Examino o conteúdo. Procuro as bulas. Boa parte são antidepressivos e 

tranquilizantes. Pergunto quem toma e por que toma. O avô porque não dorme, a 

mãe e a avó porque estão deprimidas, o pai porque é nervoso e o filho porque é 

"muito agitado". Com variações, claro. Mas em geral as deprimidas são as mulheres. 

Lembro que eram elas também as que mais sofriam dos nervos. Não que os homens 

não sofram, mas sinto que resistem mais antes de assumir publicamente que são 

"deprimidos". Em geral eles não dormem ou são "nervosos". Muitas vezes, os pais 

bebem álcool, os filhos são usuários de drogas.  

Com delicadeza, explico que não sou médica, que precisam procurar o 

posto de saúde. Respondem que a próxima consulta é só daqui a três meses. 

Descubro então que trocam de medicamentos. Quando acham que o seu não está 

resolvendo, tentam o do outro. Consciente da minha ignorância, afirmo apenas o 

que posso afirmar: não tomem o medicamento que é do outro nem dêem para as 

crianças. Semanas atrás uma mulher me perguntou se podia dar um tranquilizante 

para a sua sobrinha, de 9 anos, que estava muito agitada. Eu disse que de jeito 

nenhum, "é muito forte". Minutos depois, veio me contar com um sorriso. Tinha 

encontrado uma solução: "Dei só a metade".  
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A medicalização da dor de existir não é nenhuma novidade. 

Antidepressivos e tranquilizantes estão disseminados em todas as classes sociais. 

Para boa parte das pessoas tomar uma pílula para conseguir "aguentar a pressão" é 

tão trivial quanto tomar um cafezinho. Mas penso que, se você é de classe média, 

tem mais acesso à informação, à terapia, a um tratamento mais competente. Tem 

mais acesso à escuta da sua dor.  

É importante fazer a ressalva. Não sou contra antidepressivos e 

tranquilizantes. Nem tenho autoridade para ser. Acho que medicamentos têm sua 

hora e seu lugar. Mas não é preciso ser médico para saber que, em geral, seu uso 

deve ser temporário, monitorado e acompanhado por outros recursos. Como 

psicoterapia e análise, em muitos casos. Ou seja, devem ser usados com muita 

parcimônia, critério e acompanhamento. E não como se fossem pílulas de açúcar, 

que podem ser tomadas por todos a qualquer sinal de dor psíquica.  

O que tenho visto é um doping social. Combate-se a maconha, o crack, 

até o cigarro, ótimo. Mas e as drogas médicas que estão pelos barracos e pelos 

palácios? São menos drogas porque dadas por um doutor?  

Minha percepção é de quem anda bastante por aí. Por ser repórter, tenho 

o privilégio de entrar por várias portas, escutar a narrativa de muitas e diferentes 

vidas. Para escrever este texto conversei com psiquiatras, psicólogos e psicanalistas 

que trabalham na rede pública de saúde. Queria ir além do meu testemunho. Seus 

relatos são mais assustadores que o meu.  

"Basta chorar", afirma uma psiquiatra muito conceituada. "Há poucos 

psiquiatras na rede pública, em qualquer parte do país. Em geral, as pessoas vão ao 

médico por algum outro motivo. Então choram. E o médico, seja qual for a sua 

especialidade, receita um antidepressivo ou um benzodiazepínico (tranquilizantes - 

ansiolíticos e hipnóticos). Meses depois a pessoa volta. E continua chorando. Aí 

ganha um mais forte. Ou ganha dois. E ela continua chorando. Mas tudo o que ouve 

é que é doente e tudo o que lhe dão são remédios. Só que ela continua chorando.".  

"As pessoas são levadas a acreditar que o remédio pode acabar com a 
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sua dor, uma dor que tem causas muito concretas. Não resolve, claro. Um exemplo. 

Uma mulher tinha dois empregos, um de dia, outro de noite. O que ganhava não 

dava para pagar as contas. Os ônibus que pegava para chegar até esses empregos 

eram lotados. Ela vivia num barraco. Aí procurou o posto de saúde e lhe trataram 

com antidepressivos. Não adiantou. Deram-lhe outro medicamento. Nada. Um dia, 

sem nenhuma esperança ou recurso, ela tentou suicídio", conta uma psicóloga. "A 

questão é que não há promoção de saúde, porque isso implicaria se preocupar com 

projeto de vida, com perspectiva de vida, com melhoria das condições de vida. O 

que há é medicalização da vida. Vemos o tempo todo gente que foi viciada em 

ansiolíticos nos postos de saúde.".  

"A gente vê um monte de gente sofrendo. E sofrendo muito. Mas o 

atendimento funciona assim: está chorando?, toma um antidepressivo; não dorme?, 

pega um benzodiazepínico. É uma supermedicalização sem critério. As pessoas 

estão tomando remédios como se fossem bolinhos", afirma um psiquiatra. "Vivemos 

uma época de sedativo social. O médico não tem tempo de escutar, dá um remédio 

para que parem de chorar ou reclamar, e as pessoas vivem a fantasia de que são 

atendidas. Não funciona, claro. Elas continuam sofrendo. Então voltam e o 

procedimento se repete. E assim vai diminuindo a pressão social.".  

Vale a pena parar e refletir. Nossa época está produzindo gerações de 

anestesiados? A medicalização da dor psíquica é um fenômeno relativamente 

recente. Pelo menos nesta proporção, com essa enorme variedade de 

medicamentos disponíveis e muito mais sendo produzido em escala industrial e 

vendido em licitações para a rede pública em suas variadas instâncias. Cada 

comprimido de diazepam (benzodiazepínico), por exemplo, custa menos de um 

centavo para a rede pública. Bem mais barato, digamos, que uma sessão de 

psicoterapia. 

Se pensarmos que a medicação da população com antidepressivos e 

tranquilizantes se acentuou a partir dos anos 90, que tipo de sociedade teremos 

daqui, digamos, uma ou duas décadas? O que acontece com as pessoas quando 

têm a sua dor de existir abafada, mascarada, calada a golpes de pílulas? Não sei. 

Mas acredito que são perguntas que devemos nos fazer. Nós todos, não apenas os 



9 

 

governantes ou os profissionais da saúde. Estamos vivendo uma mudança cultural 

das mais profundas. E não me parece que estamos suficientemente atentos a suas 

causas, significados e implicações. Que tipo de mundo e de gente estamos criando 

quando a resposta para toda dor é uma pílula?  

De novo, não sou contra o uso responsável de medicamentos. E me sinto 

bastante satisfeita por viver numa época em que é possível curar - ou pelo menos 

controlar - muitas doenças graças ao avanço da ciência. Mas não é disso que se 

trata. O que tenho testemunhado não é tratamento - mas doping. E do pior tipo, o 

legalizado, aquele que é travestido como promoção de saúde e promovido pelo 

Estado, sob a pressão da indústria farmacêutica. E, atenção: cada vez mais cedo. 

Em todas as classes sociais, as crianças começam a ser medicadas nos primeiros 

anos de vida, bastando para isso não ter um comportamento na escola considerado 

"normal".  

Na passagem do tempo, descobri que também eu tinha os tais dos 

nervos. Desde criança, convivo com as muitas dores de existir. Como quase todo 

mundo. Às vezes "a vida dói como uma afta". Mas nem sempre - talvez até 

raramente - seja caso de antidepressivo. Assim como nossas palpitações de 

ansiedade nem sempre são patologias ou as noites de insônia são doença. 

Sentimos tristeza, melancolia, medos, lutos. Tanto pela perda de quem amamos 

como pela perda de amantes como pelas pequenas perdas de cada dia.  

A dor é parte da vida. O fascinante na espécie humana é que 

conseguimos transformar dor em criação. Elaboramos nossas muitas dores criando 

poesia, pintura, escultura, música, vestidos, bordados, artesanato, culinária, cinema, 

móveis, teatro, ciência, histórias. Cada um a sua maneira. Se em vez de elaborar a 

dor e transformá-la em expressão, tomamos comprimidos que conseguem apenas 

nos embotar por um tempo, o que estamos fazendo conosco e com o nosso 

mundo?  

Se você pega seis ônibus lotados por dia, trabalha 15 horas, é humilhado 

pelo seu chefe, mora num barraco e não tem dinheiro para pagar as contas, você 

está deprimido porque não tem mais forças para suportar esse cotidiano ou está 
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doente porque não consegue dormir? Não. Não é preciso ser médico para saber que 

ninguém pode estar bem em condições de vida como essas. Sua alternativa não é 

se entupir de tarja-pretas, mas criar um jeito de lutar por uma vida melhor, pressionar 

o poder público, criar uma associação comunitária para exigir seus direitos, construir 

um projeto de vida com aquilo que é possível e brigar por aquilo que precisa se 

tornar possível.  

Ser ativo e ser parte é ter saúde. Não há nada mais doentio e aniquilador 

do que o sentimento de impotência. E, quando a questão é esta, tomar remédios 

como se sua dor não fosse legítima, não tivesse causas reais que precisam ser 

escutadas e transformadas, é acentuar o abismo da impotência. É o contrário de 

saúde. Por isso, fico muito preocupada quando entro nas casas e os moradores me 

mostram suas pílulas.  

Tenho o privilégio de acompanhar o movimento literário das periferias do 

Brasil. Em especial, o sarau da Cooperifa, na zona sul de São Paulo. Das mais 

diversas regiões da Grande São Paulo, toda noite de quarta-feira, centenas de 

pessoas, a maioria delas pobres, alcançam o bar do Zé Batidão para ouvir e fazer 

poesia. Sérgio Vaz, o criador da Cooperifa, pode passar horas contando sobre gente 

que chegou lá aniquilada, com a espinha quebrada, a vida por um triz. E, ao ser 

escutada, sentir-se parte, transformou a sua vida. Gostaria que alguém fizesse uma 

pesquisa de saúde mental entre grupos que pertencem a saraus de poesia, rodas de 

samba, posses de hip-hop, oficinas de arte, associações comunitárias e a população 

que não pertence a nada, nem a si mesma.  

Penso que o conceito de saúde - e de saúde mental - não existe se não 

abarcar projeto de vida.  

O primeiro texto que escrevi, aos 9 anos, foi inspirado pela abissal 

melancolia de um domingo de manhã em que eu estava sozinha enquanto todos em 

casa dormiam. Era escrever ou a melancolia me engolir. Aos 11 anos, eu já tinha um 

livro de poesias. Todas elas elaboravam momentos diversos da minha dor de existir. 

Para mim, a escrita foi a maneira que encontrei de elaborar a minha angústia, "os 

meus nervos". Acabei fazendo disso um projeto de vida.  
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Já vivi muitos momentos duros, inúmeros traumas. Posso afirmar, sem 

exagero, que fui vítima da maioria dos artigos do Código Penal, com exceção de 

assassinato. Estive algumas vezes à beira do precipício. E por duas vezes na minha 

vida precisei de medicamentos. Tive a sorte de encontrar profissionais competentes, 

humanistas, que acreditavam no que faziam, no que eram. O uso de medicamentos 

foi pontual, parcimonioso, controlado e com tempo para acabar. Sempre 

acompanhado por sessões de psicanálise. Superei cada um deles não me 

anestesiando, mas elaborando a dor. E criando furiosamente.  

Tudo o que vivi uso para escrever. E tudo o que vivi me ensinou a escutar. 

Quando entro na casa das pessoas como repórter e elas me mostram seus 

medicamentos, o que esperam de mim é que as escute. E é o que talvez eu faça de 

melhor. Fico horas em suas casas, apenas ouvindo. Escutando de verdade. A 

narrativa da vida é um reconhecimento da vida. A escuta da dor é um 

reconhecimento da dor. Se alguém que sofre procura um médico e, em vez de 

escutá-lo, ele o entope de comprimidos, o que aconteceu ali não é promoção de 

saúde, é promoção de doença. E o médico que se sujeita a isso pode estar tão 

doente quando aquele que o procura. O sistema de saúde não pode funcionar como 

um reprodutor de impotências. Uma linha de produção de impotências, que em vez 

de apertar parafusos, coloca bolinhas na boca. Como sabemos por pesquisas, é 

significativo o número de médicos que não apenas dopa, mas também se dopa.  

Promover saúde é promover vida. E a vida começa pela escuta da vida. É 

o que faço como contadora de histórias reais. Mas quando as pessoas me mostram 

uma lata de comprimidos, que todos tomam, da criança mais nova ao avô, não é de 

mim que elas precisam. Para não me sentir impotente, escrevo este texto. Na 

esperança de que alguém me escute.  

 

BRUM, E. O doping dos pobres. In: A menina quebrada. Porto Alegre: Arquipélago 

Editorial, 2013. Pp. 39-46. Também disponível em: 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI90539-15230,00-

O+DOPING+DOS+POBRES.html 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI90539-15230,00-O+DOPING+DOS+POBRES.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI90539-15230,00-O+DOPING+DOS+POBRES.html
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O suicídio e quando a gente quase atravessa a ponte 

Tico Santa Cruz 

 

Não vou me ater a tristeza que é a perda de uma pessoa que a gente 

conhece. Mas há variáveis que levam alguém a desistir desse lugar. 

Por volta de 2004 estive muito próximo de por em prática o plano ir 

embora. Por vingança. Por acreditar que com essa atitude talvez conseguisse atingir 

aqueles que estavam me machucando. Quem estava me machucando? Eu 

acreditava que o mundo todo. 

A Terapia me salvou. Foi onde pude colocar pra fora todas as minhas 
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angústias, as ansiedades e as dores da alma. E perceber que eu não era vítima de 

nada, ou melhor estava sendo algoz de mim mesmo. Foram muitos anos seguidos 

de terapia para conseguir perceber que as respostas estavam dentro de mim. 

Procurei os caminhos e comecei a encarar meus monstros. Alguns eu domei, outros 

ainda me assombram até hoje. Mas procuro administrá-los. 

Tive alguns outros rompantes ao longo do caminho. Mas por que? você 

pode perguntar. 

- Você tem tudo que quis. Algum dinheiro, fama, mulheres, prazeres e 

privilégios que muitas pessoas não tem. Por que pensar em algo assim? 

E as pessoas continuam achando que as questões materiais de fato 

sejam o suficiente para tapar os rombos na alma. Como se sucesso, fama e 

dinheiro, mulheres, drogas ou qualquer coisa desse tipo, fizesse com que a maneira 

de enxergar o mundo sem as cortinas que a maioria não percebe, não pudesse 

minar a sensação de que este lugar é um plano denso demais para alguns corações. 

Poucos entenderão. 

A segunda razão que leva alguém a decidir pegar seu caminho para longe 

daqui por conta própria é o desespero. É perceber que por mais esforços que você 

faça, nada supra os anseios alheios e aqueles que sua alma clama. E quem está 

mais exposto, está mais sujeito a ser perturbado. Pensamentos, imagens, desejos, 

sonhos, frustrações, conflitos, sentimentos de euforia e solidão que se revezam de 

uma forma fulminante e que vão minando seu coração. 

Nós que trabalhamos com arte, e que de alguma forma conseguimos nos 

destacar, temos de ter a consciência de que estamos sujeitos a todo tipo de 

julgamento e de ataques. Assim como devemos celebrar e saber tirar do amor e do 

carinho dos fãs e dos admiradores algum conforto para encarar os desafios. Não 

são poucos os desafios, nem tão pouco menores as cobranças. 

Não somos apenas as imagens que vocês assistem nos shows, nas Tvs, 

nas revistas e que movem milhares de outros jovens a desejar serem como somos. 

Há muita dificuldade em se levar esta vida que as pessoas acreditam ser apenas de 

glamour. Existem muitas inseguranças, muitas lutas, muitas e muitas frustrações. A 

alma dói. 

"É difícil viver as verdades do mundo quando o seu coração não se sente 

a vontade" - certa vez escrevi em "Verdades do mundo". 
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Há muita falsidade, muita mentira, muita intriga, muitos elementos que 

não ficam expostos. Entre a sombra e a luz, nós vamos andando e lidando com todo 

tipo de energia. 

Tão pouco seja fácil para quem nos acompanha de perto. Família, filho e 

etc. Distância, saudade, pouco tempo juntos. Aprendi a blindar meu coração, mas 

não estou livre de sentir. 

Muitas vezes o desespero bate na minha porta. Espanca minha porta, 

tenta arrombar minha porta. Mas busco sempre e de alguma maneira neutralizá-lo. 

Aprendi na TERAPIA a criar mecanismos para isso. 

- Não guardar rancor. 

- Vomitar o que me faz mal internamente. 

- Explodir e colocar para fora os sentimentos negativos de ódio, raiva e 

outros que possam me fazer mal, mesmo que isso pareça um mal no momento em 

que é exposto. 

Tem dias que realmente você não tem vontade de sair da cama. 

Sensação de cansaço, de que esse mundo é uma merda, de que grande 

parte da humanidade é cruel e de que não há nada concreto que possamos fazer 

para mudar isso. 

Então você lembra que não está sozinho e tenta tirar forças para que 

esse sentimento profundo de tristeza não te afunde mais. 

Algumas pessoas reagem melhor que outras, mas não devemos 

condenar ninguém. 

A sensibilidade de alguns é muito mais forte do que se imagina quando se 

vê a imagem com cara de malvado e com uma atitude de enfrentamento. Doer a dor 

dos outros. Das desigualdades, das guerras, das perdas, das pessoas que nem 

conhecemos ou tão pouco precisaríamos nos preocupar. 

Quando perdi o meu parceiro de banda. Rodrigo Netto, que foi 

assassinado no Rio de janeiro. O chão se abriu e a crueza do mundo ficou ainda 

mais latente. Minha revolta subiu ao nível máximo. Eu queria novamente me vingar 

desse mundo. Mas dessa vez não usando minha própria vida. Canalizei a revolta 

para outros caminhos. Mas estava lá o sentimento de que esse mundo não vale a 

pena. E entendi o que Renato Russo disse quando Versou "São meus filhos que 

tomam conta de mim...." 
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Pois bem. 

O suicídio por muitos é encarado como um ato de covardia, de egoísmo, 

de fragilidade e pode até ser. Mas é muito fácil de julgar olhando apenas os 

elementos que TE RODEIAM. Muito fácil falar quando não é sua alma que está 

sangrando. Porque a sua vida, seja ela como for, tem razões para seguir. Nem todo 

dinheiro, fama, ou seja lá o que faz as pessoas condicionar a felicidade esteja 

atrelada a algo material que possa suprir o que cada pessoa tenha como emoção e 

razão dentro de si. 

Não existem culpados. 

A pressão que nós sofremos é muito grande. Muito maior do que 

imaginam aqueles que através desse novo mecanismo de comunicação que nos 

coloca cara a cara com com muita maldade de muita gente sem consciência e sem 

escrúpulo. 

Pode ter certeza absoluta que isso machuca muito qualquer ser humano. 

Desde um garoto na escola que sofre com as brincadeiras de mal gosto de seus 

colegas, quanto essa corja que faz questão de invadir seus espaços para te ofender, 

te criticar, de humilhar muitas vezes, como se nós tivéssemos a obrigação de 

sermos imunes a estas colocações. 

A internet e essa possibilidade de fazer contato com o amor e com o ódio 

das pessoas, pode sim, catalisar um processo de negação, de dor e de desespero. A 

exposição é muito grande. Há quem saiba lidar com isso e há quem se sinta 

atingido. 

Já me senti atingido muitas vezes. E não tenho medo de expor, sob a 

condição de que venham usar isso contra mim. Nessa madrugada mesmo, após 

receber a triste notícia da perda de uma pessoa que conheci, li mensagens como: 

"E agora Tico Santa Cruz, só falta você"... entre outras coisas que num 

momento de dor e angustia te fazer perder a crença na humanidade. 

Não vou teorizar sobre o que levou o Champignon a tal decisão. Mas foi 

algo muito grave e muito triste. MUITA PRESSÃO. E acho que não cabe a ninguém 

julgar sua atitude, pois NENHUM DE NÓS jamais saberá o que esse cara estava 

passando. 

Ao invés de dizer que ele tinha tudo e que ainda deixou sua esposa 

grávida. Se questionem, se ele tinha tudo e ainda deixou sua esposa grávida e um 
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futuro pela frente, o que pode ter motivado seu ato final? 

Quem sofre na alma, às vezes pode acionar a saída de emergência. E por 

mais egoísta que isso possa soar, julgar e condenar, não me parece uma atitude de 

quem se sente superior a ponto de estar em condições de dar o veredicto final. 

Não existe volta. Todos nós temos momentos de dor, alguns sentem mais. 

Eu decidi que não iria me entregar, mas não me sentiria um covarde se 

resolvesse partir. Tenho razões fortes para continuar lutando nesse plano. Mas que 

sinto uma grande tristeza e muitas angústias quando vejo a falta de COMPAIXÃO 

das pessoas de forma geral. E pobre de quem acredita que questões materiais 

sejam um bom motivo para justificar as decisões. 

O verdadeiro motivo que nos mantém vivos é encontrar algo ou alguém 

que nos fortaleça nos momentos mais difíceis, e num mundo de tanta falsidade - 

basta um segundo e você pode perder a razão. 

Lhes digo com convicção - lutem, não se entreguem, não se deixem levar 

pelo lado cruel das pessoas. Mas lhes digo também. Não julguem aqueles que 

desistiram. Vocês não são melhores ou mais corajosos que eles. 

Apenas respeitem, por mais difícil que seja. 

Nesse momento, a quem é do bem, a quem tem amor pelo próximo, é 

dedicar a sua energia boa aos amigos e a quem ficou. 

Pode acreditar. 

É muito mais difícil amar os outros do que expandir seu ódio e seus 

conceitos de superioridade. 

Nota: Este texto foi escrito logo após a morte do cantor Chorão, da banda 

Charlie Brown Junior.   

 

SANTA CRUZ, T. O suicídio e quando a gente atravessa a ponte. Facebook. 

09/09/2013. Disponível em: 

https://www.facebook.com/tico.s.cruz/posts/660587537285883. Acesso em 

março/2014. 

https://www.facebook.com/tico.s.cruz/posts/660587537285883.%20Acesso%20em%20março/2014
https://www.facebook.com/tico.s.cruz/posts/660587537285883.%20Acesso%20em%20março/2014
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O Suicídio, adentrando ao mar e ao não há mar 

 

 Jorge Márcio Pereira de Andrade 

Imagem publicada – a capa do filme Mar Adentro com o rosto do ator 

Javier Bardem, usando uma blusa de lã de gola alta, e com um leve sorriso nos 

lábios. Ele está interpretando o marinheiro Ramón Sampedro, no filme de Alejandro 

Almenábar. Ramón (Javier Bardem) é um tetraplégico que está preso a uma cama 

há trinta anos. A sua única janela para o mundo é a do seu quarto, perto do mar, mar 

em que tanto viajou. O mar onde teve o acidente que lhe roubou a juventude e a 

vida. Desde então que Ramón luta pelo direito a pôr termo à vida dignamente, luta 

pelo direito à eutanásia através de um suicídio assistido. Uma história verídica que 

nos instiga à reflexão sobre o viver e sobre o morrer, com dignidade. 

Texto para os seres humanos que se cansam de esperar outro diálogo 

com a Senhora Vida... Outro encontro acolhedor... Outra saída para a Dor. 
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Em 2005, exatamente no dia 18 de fevereiro, me afetei e “assisti” um 

suicídio assistido. Não, não estava presente a este ato. Estive, para além da 

identificação projetiva, é vendo-o através do magnífico filme: Mar Adentro. Estive 

intensamente presente sim ao ver Ramón San Pedro sair voando pela janela, como 

seu desejo e sobrevoar, imaginariamente, até praias e um possível amor. 

Ramón Sampedro é uma boa referência para este momento onde o tema 

do suicidar-se retorna às manchetes e à hipermidiatização. Estes dias o ator Robin 

Williams e seu suicídio, levou-nos à manifestações sobre o tema e o ato. Esse ato 

que nos obriga a pensar sobre a finitude do viver e/ou desejo dela. Um tema ao qual 

negamos a devida atenção e reflexão. Estaria eu e nós todos/todas pensando sobre 

o assunto sem o nosso ‘professor’ que nos estimulava para o Carpe Diem? 

O assunto sempre me foi importante, e se tornou mais ainda quando 

conheci a vida e obra de Florbela Espanca. É dela uma das mais contundentes 

afirmações sobre quem escolhe morrer por suas convicções ou dores profundas. A 

poetisa que se suicidou aos 36 anos, quem sabe por profundo amor, nos 

disse: “Quem foi que um dia ousou lançar a um papel as letras ultrajantes da palavra 

covardia, essa suprema afronta, esse insultante escarro, à face dos que querem 

morrer!?...”. Ela também se despediu de nós, em 07 de dezembro de 1930, 

desejando repousar perto do oceano. 

Ela nos diz também da ‘coragem desdenhosa’, da ‘altiva serenidade’, do 

‘profundíssimo desprezo’, às ‘almas que partiram por querer’. E sabemos que 

qualquer morte nos assusta, surpreende e desgosta. 

A Dona Morte que vive passeando em nossas varandas da morada do 

corpo, sempre fiel e presente, só entra em nossos mais íntimos sótãos ou cama se a 

convidarmos, insistentemente. Vivemos negando a sua convivência e coexistência 

com a Senhora Vida. 

O espanhol Ramón ficou paraplégico ao mergulhar no mar. Era o dia de 

maré baixa. Ele passou então, aos 25 anos, a lutar pelo direito à própria morte. 

Enfrentou todas as instituições, pois depois de 30 anos utilizando-se de sua boca 

http://ulbra-to.br/encena/2013/06/17/A-relacao-professor-x-aluno-a-luz-da-narrativa-filmica-Sociedade-dos-Poetas-Mortos
http://ulbra-to.br/encena/2013/06/17/A-relacao-professor-x-aluno-a-luz-da-narrativa-filmica-Sociedade-dos-Poetas-Mortos
http://ulbra-to.br/encena/2013/03/08/Florbela-Espanca-Deixa-dizer-te-os-lindos-versos-raros-que-foram-feitos-pra-te-endoidecer
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deixou-nos também poesia e indignação em seu livro Cartas do Inferno. 

 Somente 30 anos depois em 1993, com auxílio de amigos e amigas, 

conseguiu um suicídio assistido. O que ele acreditava como dignidade para o morrer 

era o protesto contra sua forma de viver, e o cineasta Alejandro Amenábar o 

imortalizou, através de Javier Bardem, com o cinema e para além deste. 

Ao assistir o filme, lá em 2005, fui mais uma vez lançado ao angustiante 

tema bioético do direito à morte com dignidade. Propus-me, então, uma metáfora 

com o título do filme: adentrando no mar, Morto! Muitas vezes é possível que ao se 

matar o sujeito já se considere ou se sinta de modo fúnebre, já falecido. E 

esquecido... 

Esta metáfora é porque creio que estamos vivendo, todos, na chamada 

modernidade líquida e aniquiladora, a viver em estados quase paralisados, um 

tempo de alta salinidade de desamor, com uma dose de estagnação afetiva. 

Estamos imersos no novo e global mundo Mar Morto. Sobrenadamos, boiamos e 

continuamos superficiais, inclusive sobre o suicídio. 

Pior ainda é quando o banalizamos e o ridicularizamos temerosos, usando 

discursos fanáticos para apressadamente o conectarmos com um desapego à Vida. 

Não podemos reduzir esse ato de tanta ousadia ou desespero ao modelo 

sociológico de Durkeim, apenas à anomia. Precisamos ir além da psiquiatria, da 

psicologia ou da psicanálise. Precisamos encará-lo como uma questão de saúde e 

bioética. 

O século XXI, assim como o que passou, provocou enormes buracos 

negros em nossas singularidades. Disse-me em 2005 e repito: estamos em um mar 

sem ondas, sem pedras ou areias no percurso, um mar onde não pudéssemos ou 

poderemos nos suicidar pelo afogamento, pois, como já disse, nele boiamos e 

persistimos superficiais eternamente. 

A palavra, e não apenas o ato, ”suicídio” ainda continua um tabu, um 

dogma ou uma ameaça. Temos de direito e também o dever de ampliar nossas 
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visões, ideias, convicções ou conhecimentos sobre o suicidar-se. Temos de ir além, 

buscar, além do coletivo, o que faz o sujeito buscar seu próprio assujeitamento à 

Dona Morte. Quais são os diálogos possíveis com a Senhora Vida que nos levariam 

a seu pré-conhecimento e, quiçá, novos afetos que não deixariam secar o desejo de 

viver em nós? Há o direito de sua versão eutanásia? 

As estatísticas de ocorrência de suicídios no Brasil dizem ser uma média 

de 25 pessoas por dia, há, então, alguma outra causa mortis tão presente ao mesmo 

tempo em que tão invisível? Podemos dizer que o tema é mais grave do que o 

número de pessoas com chamados transtornos mentais? 

Estas são as pessoas que estão, na maioria dos casos, em situação de 

vulneração e vulnerabilidade para as tentativas e para o suicídio. Entretanto, não 

devemos ter como principal causa apenas as depressões graves ou persistentes. Há 

outras situações que nos empurram para a varanda, para convidar a Dona Morte, 

como solução ou resposta, por exemplo, às desilusões em nossos amores e outros 

dissabores do viver com intensidade ou tensão. 

Há ainda que discuti-lo quando a terminalidade do viver está no ápice do 

sofrimento e da dor, seja ela psíquica ou física. Os estados terminais, onde os 

cuidados paliativos não mais aliviam, podem nos tornar ainda mais próximos do que 

chamo da “visitante da varanda”. 

O morrer e a morte não devem ter o mesmo significado, muito embora 

esteja transversalizados ou subjacentes, um ao outro. Compreendemos e aceitamos 

os testamentos vitais dos nossos moribundos? Os náufragos sem nenhuma tábua ou 

resto de seus navios, aqueles que onde não há mais o mar e nem o amar? 

Não tenho estas respostas, como não acho que nenhum filósofo já as 

tenha como certeza, mesmo concordando com Albert Camus. Podemos nos afogar 

em imensos oceanos de debates sobre Thanatós, Eutanásia, Ortotanásia ou 

Distanásia. Só não podemos fugir da perspectiva e expectativa de que a Dona Morte 

ainda é o mais “democrático” de todos os acontecimentos, escapando, como areia 

no mar, de todas nossas explicações ou teorias. 
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Para alguns deixo a provoca-ação de vida e ideias de Deleuze, para 

quem nada há para interpretar ou compreender, mas sim para experimentar, 

intensamente viver, deixando-se no “mar à deriva”, novos argonautas Pessoanos 

que se indagam: “Se queres te matar, porque não te queres matar?”. 

Então vejamos que ‘Pontes’ para o futuro estamos construindo para os 

que se suicidam ou tentam morrer. Vejamos nossas multiplicidades, bem como as 

singularidades. Aquelas que o Mar Adentro pode provocar diferente e 

multiculturalmente, pois até o Gilles também escolheu se despedir de nós, após 

lenta e sofrida escalada de sua doença e sofrimento, assim como o fez Freud, que 

pediu ao seu médico, Max Schur, um único e último alívio. Ambos podem ser 

tomados como suicídio, os meios e métodos é que foram diferentes: um solitário e o 

outro assistido. 

  

O SUICÍDIO NÃO É UM FIM, NEM PRECISARIA SER,  

SÓ QUANDO NEGADO, INVISIBILIZADO NATURALIZADO. 

 

ANDRADE, Jorge Márcio Pereira de. O Suicídio, adentrando ao mar e ao não há 

mar. Texto publicado em 14 de agosto de 2014. Disponível em: http://ulbra-

to.br/encena/2014/08/14/Suicidio-adentrando-ao-mar-e-ao-nao-mar 
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Por que morrer? 

Ramon Sampedro 

 

Por que morrer? 

Porque o sonho se tornou pesadelo. 

Porque a razão humana é mais hipocrisia e menos verdade. 

E a liberdade é apenas, para os ingênuos, uma inalcançável utopia. 

Morrer é um ato humano de liberdade suprema. 

É ganhar de Deus a última partida. 

É passar, democraticamente, uma rasteira na dor por amor à vida. 

É ir atrás de um novo céu onde, talvez, a glória nos sorria, 

porque este que nos abriga tem uma eterna cara de cão raivoso 

que nos humilha, latido a latido, segundo a segundo, 

cada vez com maior fúria, deixando-nos um pouco mais escarnecidos. 

 

Morrer é arriscar com uma só carta toda nossa vida. 

É apostar tudo no desejo de encontrar um luzeiro que nos ilumine um novo caminho. 

E se perdemos a aposta, só perderemos a desesperança e a dor infinita. 

Só perderemos o pranto que, lágrima após lágrima, nos inunda a alma. 

Como o náufrago que, depois de afundado o barco, 

só espera, com a resignação do vencido, esgotar a força da última braçada 

para entregar-se, como o amante submisso, às ternas carícias de seu mar amado; 

a seu beijo salgado e arrulhos de brisas. 
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E se ganhamos a aposta da morte, se a sorte esquiva uma única vez nos olha, 

ganharemos o céu, porque no inferno já passamos toda nossa vida. 

 

Por que morrer? 

Porque toda viagem tem sua hora de partida. E todo aquele que parte de viagem 

tem o privilégio, e o direito, de escolher o melhor dia de saída. 

 

Por que morrer? 

Porque às vezes a viagem sem retorno é o melhor caminho 

que a razão pode nos ensinar, por amor e respeito à vida. 

Para que a vida tenha uma morte digna. 

 

 

 

SAMPEDRO, Ramón. Cartas do Inferno. Tradução Lea Zylberlicht. São Paulo : 

Editora Planeta do Brasil, 2005. 

 

Nota: Livro de poesias de Ramon, cuja história deu origem ao filme "Mar Adentro". 
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Dizeres íntimos 

Florbela Espanca 

É tão triste morrer na minha idade!  

E vou ver os meus olhos, penitentes  

Vestidinhos de roxo, como crentes  

Do soturno convento da Saudade!  

 

E logo vou olhar (com que ansiedade!)  

As minhas mãos esguias, languescentes,  

Mãos de brancos dedos, uns bebés doentes  

Que hão-de morrer em plena mocidade!  

 

E ser-se novo é ter-se o Paraíso  

É ter-se a estrada larga, ao sol, florida,  

Aonde tudo é luz e graça e riso!  

 

E os meus vinte e três anos...(Sou tão nova!) 

Dizem baixinho a rir "Que linda a vida!" 

Responde a minha Dor: "Que linda a cova!"  
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ESPANCA, Florbela. Livro de Mágoas. Disponível em:  

http://www.citador.pt/poemas/dizeres-intimos-florbela-de-alma-conceicao-espanca.  

 

 

Florbela Espanca (1894-1930), poetisa portuguesa, autora de sonetos e 

contos importantes na literatura de Portugal. Sua poesia é conhecida por um estilo 

peculiar, com forte teor emocional. Florbela Espanca morreu em decorrência de 

suicídio por barbitúricos, em 1930, no dia de seu aniversário, aos 36 anos. 

Saúde Mental 

Rubem  Alves 

 

Fui convidado a fazer uma preleção sobre saúde mental. Os que me 

convidaram supuseram que eu, na qualidade de psicanalista, deveria ser um 

especialista no assunto. E eu também pensei. Tanto que aceitei. Mas foi só parar 

para pensar para me arrepender. Percebi que nada sabia. Eu me explico. 

Comecei o meu pensamento fazendo uma lista das pessoas que, do meu 

ponto de vista, tiveram uma vida mental rica e excitante, pessoas cujos livros e 

obras são alimento para a minha alma. Nietzsche, Fernando Pessoa, van Gogh, 

Wittgenstein, Cecília Meireles, Maikóvski. E logo me assustei. Nietzsche ficou louco. 

Fernando Pessoa era dado à bebida. van Gogh se matou. Wittgenstein se alegrou 

ao saber que iria morrer em breve: não suportava mais viver com tanta angústia. 

Cecília Meireles sofria de uma suave depressão crônica. Maiakóvski suicidou. 

Essas eram pessoas lúcidas e profundas que continuarão a ser pão para 

os vivos muito depois de nós termos sido completamente esquecidos. 

Mas será que tinham saúde mental? Saúde mental, essa condição em 

que as idéias se comportam bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, 

http://www.citador.pt/poemas/dizeres-intimos-florbela-de-alma-conceicao-espanca
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obedientes ao comando do dever, todas as coisas nos seus lugares, como soldados 

em ordem unida, jamais permitindo que o corpo falte ao trabalho, ou que faça algo 

inesperado, nem é preciso dar uma volta ao mundo num barco a vela, basta fazer o 

que fez a Shirley Valentine (se ainda não viu, veja o filme!), ou ter um amor proibido 

ou, mais perigoso que tudo isso, que tenha a coragem de pensar o que nunca 

pensou. Pensar é coisa muito perigosa... 

Não, saúde mental elas não tinham. Eram lúcidas demais para isso. Elas 

sabiam que o mundo é controlado pelos loucos e idiotas de gravata. Sendo donos 

do poder, os loucos passam a ser os protótipos da saúde mental. É claro que 

nenhuma mamãe consciente quererá que o seu filho seja como van Gogh ou 

Maiakóvski. O desejável é que seja executivo de grande empresa, na pior das 

hipóteses funcionário do Banco do Brasil ou da CPFL. Preferível ser elefante ou 

tartaruga a ser borboleta ou condor. Claro que nenhum dos nomes que citei 

sobreviveria aos testes psicológicos a que teria de se submeter se fosse pedir 

emprego. Mas nunca ouvi falar de político que tivesse stress ou depressão, com 

exceção do Suplicy. Andam sempre fortes e certos de si mesmos, em passeatas 

pelas ruas da cidade, distribuindo sorrisos e certezas. 

Sinto que meus pensamentos podem parecer pensamentos de louco e 

por isso apresso-me aos devidos esclarecimentos. 

Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos 

computadores, como todo mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma 

delas se chama hardware, literalmente coisa dura e a outra se denomina software, 

coisa mole. A hardware é constituída por todas as coisas sólidas com que o aparelho 

é feito. A software é constituída por entidades espirituais - símbolos, que formam os 

programas e são gravados nos disquetes. 

Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os 

nervos, o cérebro, os neurônios, tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O 

software é constituído por uma série de programas que ficam gravados na memória. 

Do mesmo jeito como nos computadores, o que fica na memória são símbolos, 

entidades levíssimas, dir-se-ia mesmo espirituais, sendo que o programa mais 

importante é linguagem. 

Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou por 

defeitos no software. Nós também. Quando o nosso hardware fica louco há que se 
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chamar psiquiatras e neurologistas, que virão com suas poções químicas e bisturis 

consertar o que se estragou. Quando o problema está no software, entretanto, 

poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de 

fenda. Porque o software é feito de símbolos, somente símbolos podem entrar 

dentro dele. Assim, para se lidar com o software há que se fazer uso de símbolos. 

Por isso, quem trata das perturbações do software humano nunca se vale de 

recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e eles podem ser poetas, 

humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo psicanalistas. 

Acontece, entretanto, que esse computador que é o corpo humano tem 

uma peculiaridade que o diferencia dos outros: o seu hardware, o corpo, é sensível 

às coisas que o seu software produz. Pois não é isso que acontece conosco? 

Ouvimos uma música e choramos. Lemos os poemas eróticos do Drummond e o 

corpo fica excitado. 

Imagine um aparelho de som. Imagine que o toca-discos e acessórios, o 

software, tenha a capacidade de ouvir a música que ele toca, e de se comover. 

Imagine mais, que a beleza é tão grande que o hardware não a comporta, e se 

arrebenta de emoção! Pois foi isso que aconteceu com aquelas pessoas que citei, 

no princípio: a música que saía do seu software era tão bonita que o seu hardware 

não suportou. 

A beleza pode fazer mal à saúde mental. Sábias, portanto, são as 

empresas estatais, que têm retratos dos governadores e presidentes espalhados por 

todos os lados: eles estão lá para exorcizar a beleza e para produzir o suave estado 

de insensibilidade necessário ao bom trabalho. 

Dadas essas reflexões científicas sobre a saúde mental, vai aqui uma 

receita que, se seguida à risca, garantirá que ninguém será afetado pelas 

perturbações que afetaram os senhores que citei no início, evitando assim o triste 

fim que tiveram. 

Opte por um software modesto. Evite as coisas belas e comoventes. 

Cuidado com a música. Brahms e Mahler são especialmente perigosos. Já o roque 

pode ser tomado à vontade, sem contra indicações. Quanto às leituras, evite 

aquelas que fazem pensar. Há uma vasta literatura especializada em impedir o 

pensamento. Se há livros do Dr. Lair Ribeiro, por que arriscar-se a ler Saramago? Os 

jornais têm o mesmo efeito. Devem ser lidos diariamente. Como eles publicam 
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diariamente sempre a mesma coisa com nomes e caras diferentes, fica garantido 

que o nosso software pensará sempre coisas iguais. A saúde mental é um estômago 

que entra em convulsão sempre que lhe é servido um prato diferente. Por isso que 

as pessoas de boa saúde mental têm sempre as mesmas idéias. Essa cotidiana 

ingestão do banal é condição necessária para a produção da dormência da 

inteligência ligada à saúde mental. E, aos domingos, não se esqueca do Sílvio 

Santos e do Gugu Liberato. 

Seguindo esta receita você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas 

como você cultivou a insensibilidade, você não perceberá o quão banal ela é. E, ao 

invés de ter o fim que tiveram os senhores que mencionei, você se aposentará para, 

então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal 

momento, você já não mais saberá como eles eram. 

  

(Provavelmente escrito em 1994) 

ALVES, Rubem. Saúde Mental. Disponível em:   

http://www.rubemalves.com.br/site/10mais_10.php. 

 

 

 

 

Dois trechos que falam sobre a medicalização do sofrimento 

 

"Ora, é óbvio para qualquer psicoterapeuta que, em muitas situações, é 
aconselhável tentar modificar o humor do paciente quimicamente. Por exemplo, um 
paciente deprimido a ponto de não sair da cama e não abrir a boca também não terá 
a mínima motivação necessária para operar algumas mudanças em sua vida, com 
ou sem a ajuda de um terapeuta. Uma correção química do nível de serotonina 
poderá, com um pouco de sorte, permitir que ele encontre as forças para se mexer. 
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Mas ninguém, com a exceção talvez dos acionistas das companhias 
farmacêuticas, sonha com um mundo em que as causas de nossos afetos seriam 
sistematicamente negligenciadas e nossos humores pacificados com uma contínua 
intervenção química capaz de impor ao cérebro um equilíbrio ideal. 

Todos sabemos que, por mais que eu tome a pílula mágica na hora da 
morte de meu amigo, algum dia terei de enfrentar a dor de um luto. A não ser que 
decida viver para o resto de minha vida sob anestesia.(p. 129-130)" 

CALLIGARIS, Contardo. “Cartas a um jovem terapeuta”. 2ª Edição. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

"Acreditar que a epidemia mundial de depressão pode ser erradicada com 
pílulas é afirmar que no nosso mundo nada falta. E um pouco mais grave que isso: é 
acreditar não apenas que é possível atingir uma vida em que nada falte, como atingi-
la é uma mera questão de adaptação, pró-atividade e saúde.  

No âmbito do indivíduo, tratar a depressão apenas com medicamentos é 
tornar ilegítima a sua dor. É dizer ao depressivo que o que ele sente não merece ser 
ouvido porque é produto apenas de uma disfunção bioquímica. É reforçar a crença 
de que o depressivo não tem nada a dizer sequer sobre ele mesmo. É cristalizar o 
estigma. Sem contar que tentar calar os sintomas da depressão à custa de remédios 
leva ao embotamento da experiência, ao esvaziamento da subjetividade. O que se 
sente é silenciado – e não elaborado. E, ainda que alguém achasse que vale a pena 
se anestesiar da condição humana, o efeito do remédio, como bem sabemos, é 
temporário." 

BRUM, Eliane. “O depressivo na contramão" Disponível 

em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI107441-15230,00-
O+DEPRESSIVO+NA+CONTRAMAO.html 

 

 

SUICÍDIO E ALMA                                                              James Hillman 

 

“E é na vida que surge o suicídio. Contrariamente às crenças populares, 

há maior probabilidade de o suicídio ocorrer no lar do que no hospício. Ele acontece 
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às pessoas famosas sobre quem lemos, perto de nós a alguém que conhecemos, na 

família – ou em nós mesmos. Como qualquer golpe do destino- amor, tragédia, 

glória – somente quando é distorcido, quando forma parte de uma síndrome 

psicótica é que o suicídio torna-se um caso para o psiquiatra. Em si mesmo, o 

suicídio não é nem síndrome, nem sintoma. Por isso, essa investigação não pode 

ser especializada; focalizará, ao invés disso, o suicídio no ambiente humano da 

análise, isto é, como ele poderia aparecer, e de fato aparece, dentro do curso normal 

de qualquer vida” (p. 24). 

“[...] em nome deste propósito – promover a vida – justifica-se ao médico 

usar qualquer meio que impeça um paciente de tirar a própria vida. [...] O próprio 

modelo médico sustenta a regra-padrão: qualquer indicação de suicídio, qualquer 

ameaça de morte exige a ação imediata de cadeados e drogas e vigilância 

constante – tratamento normalmente reservado aos criminosos” (p. 44). 

“[...] o suicídio é uma das possibilidades humanas. A morte pode ser 

escolhida. O significado dessa escolha é diferente, de acordo com as circunstâncias 

e o indivíduo. Exatamente aqui, onde terminam os relatórios e as classificações, 

começa o problema analítico. Um analista preocupa-se com o significado individual 

de um suicídio, que não consta nas classificações. Trabalha a partir da premissa de 

que, cada morte é significativa e de algum modo compreensível, para além das 

classificações” (p. 51). 

“Não somos responsáveis pela vida e pela morte uns dos outros, a vida e 

a morte de cada homem é dele próprio. Somos, porém, responsáveis por nossos 

envolvimentos” (p. 94).         HILLMAN, James. Suicídio e Alma. Tradução de Sônia 

Maria Caiuby Labate. 4ª. Ed – Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 

 

O que é suicídio 
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Roosevelt M. S. Cassorla 

 

“No suicídio parcial o indivíduo mata uma parte de si mesmo. Pode ser 

consciente – por exemplo, as automutilações – mas, geralmente, é inconsciente: as 

doenças, o não funcionamento ou o mau funcionamento de órgãos são suicídios 

parciais. A frigidez e a impotência sexual são exemplos claros em que uma parte do 

indivíduo está como que morta. Mas, sempre o que se mata é a satisfação, o prazer, 

a vida que provêm desses órgãos. Outras vezes, o suicídio parcial se manifesta 

através do prejuízo de funções mentais (sem repercussão orgânica clara), a pessoa 

não podendo aproveitar suas potencialidades emocionais: de amar, de trabalhar, de 

ser criativa. Quase sempre, o indivíduo não tem consciência de que suas 

potencialidades podem ir além do que ele se permite usar, de que parte delas está 

‘suicididada’, ‘bloqueada’, devido a conflitos emocionais” (p. 13). 

“Mas é muito difícil exterminar a vida (e até o indivíduo suicida sabe como 

é difícil matar-se): existe sempre a vida em potencial e possibilidades de um 

renascimento, às vezes até das cinzas. E, muitas vezes essa vida, quanto mais 

inibida e restringida o foi em seu desenvolvimento, emerge com mais força e 

vitalidade” (p. 17). 

“ [...] existe uma independência entre o desejo de morrer e o de matar-se. 

A pessoa que se mata não quer necessariamente morrer (pois nem sabe o que seja 

isso). A pessoa se mata porque deseja outra forma de vida, fantasiada, na terra ou 

em outro mundo, mas na verdade, essa outra forma de vida está em sua mente. 

Nessa outra vida ela encontra amor ou proteção, se vinga dos inimigos, se pune por 

seus pecados, ou reencontra pessoas queridas” (p. 29). 

“O médico, a equipe de saúde foram treinados para salvar vidas, para 

enfrentar a morte, numa delegação da sociedade. Dessa forma, frente a alguém que 

o procura tentando preservar a vida, existe concordância de expectativas: ambos 

querem combater a morte. No entanto, quando o paciente tentou matar-se, 

destroem-se ou confundem-se, na equipe de saúde, as premissas de seu 
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treinamento. Agora ela terá de lidar com pessoas que estão (geralmente, em parte) 

do lado da morte, e que às vezes veem o profissional como um inimigo” (p. 37-38). 

“O direito ao suicídio. É uma questão antiga em que se têm digladiado 

muitas escolas filosófica. Sou da opinião de que na grande maioria das vezes o 

indivíduo, o que acredita estar efetuando o ato por seu livre-arbítrio, está enganado. 

Quase sempre, essa pessoa está sob a influência de conflitos inconscientes, que 

descobertos, fazem com que ele encontre outras saídas” (p. 97). 

 

CASSORLA, Roosevelt M. S. O que é suicídio. 2ª. edição. São Paulo: Brasiliense, 

1986.   
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O suicídio e sua prevenção 

José Manoel Bertolote 

 

“O suicídio é a pior de todas as tragédias humanas. Não apenas 

representa a culminância de um sofrimento insuportável para o indivíduo, mas 

também significa uma dor perpétua e um questionamento torturante, infindável, para 

os que ficam. [...] Sabe-se que, no mundo ocidental, no mínimo de cinco a seis 

pessoas ficam profundamente afetadas por uma morte causada por suicídio. Em 

sociedades menos individualistas, as ‘emoções partilhadas’ podem tornar 

comunidades inteiras afetadas pela tragédia de uma única decisão fatal. Esse 

fenômeno é relatado com frequência em comunidades indígenas" (p. 07). 

Fatores habitualmente encontrados em pessoas com risco de comportamentos 

suicidas (p.73): 

Fatores predisponentes (distais em relação ao ato suicida) 

- Tentativa (s) prévia (s) de suicídio 
- Transtornos psiquiátricos (principalmente depressão, alcoolismo, esquizofrenia e 
certos transtornos de personalidade 
- Doenças físicas (terminais, dolorosas, debilitantes, incapacitantes, desaprovadas 
socialmente - como a AIDS) 
- História familiar de suicídio, alcoolismo ou outros transtornos psiquiátricos 
- Estado civil divorciado, viúvo ou solteiro 
- Isolamento social 
- Desempregado ou aposentado 
- Luto ou abuso sexual na infância 
- Alta recente de internação psiquiátrica 
 
Fatores ambientais 

- Fácil acesso a métodos de suicídio 
Estressores recentes 
- Separação conjugal 
- Luto 
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- Conflitos familiares 
- Mudança de situação empregatícia ou financeira 
- Rejeição por parte de pessoa significativa 
- Vergonha e temor de ser considerado culpado 
 

Exemplos de programas de prevenção do suicídio efetivos, por nível de 

cobertura populacional (p.90):   

 

- Universal (para toda a população): Limitação de acesso a substâncias tóxicas. 

- Seletiva (para indivíduos com risco baixo a moderado de comportamentos 

suicidas): Tratamento de pessoas com transtornos mentais (incluindo transtornos por 

uso de substâncias psicoativas). 

- Indicada (para indivíduos com risco evidente de comportamentos suicidas, ou que 

já os iniciaram): Seguimento terapêutico frequente de portadores de transtorno 

bipolar ou com episódios psicóticos recorrentes; Seguimento psicossocial frequente 

de pessoas com história de tentativas prévias de suicídio.  

 

“Os profissionais de saúde podem se defrontar com diversas situações 

associadas a comportamentos suicidas. Na maioria dos casos, há muita incerteza e 

indecisão sobre como proceder e o que fazer. Isso decorre de uma série de mitos a 

respeito do suicídio: 

 

- Mito: Quem fala sobre suicídio nunca comete suicídio. 

- Realidade: Os pacientes que cometeram suicídio em geral deram avisos ou sinais 

de sua intenção. Qualquer ameaça deve ser levada a sério. 

- Mito: Falar sobre suicídio com um paciente pode provocar um comportamento 

suicida. 

- Realidade: Falar sobre suicídio em geral reduz a ansiedade ligada a esse tema, o 

que pode fazer que o paciente se sinta compreendido e aliviado.   

 

Em qualquer caso em que um profissional da saúde suspeitar de tal 

situação, o melhor a se fazer é se dispor a dedicar um pouco mais de tempo àquele 

paciente, mesmo que haja diversos outros esperando. Uma boa maneira de 

começar a abordagem do assunto é perguntar algo como: ‘O(A) senhor(a) me 

parece estar bastante incomodado(a) com alguma coisa. Poderia me falar algo a 



35 

 

esse respeito?’. Ouvir o (a) paciente com atenção e empatia ajuda bastante a reduzir 

a ansiedade associada à ideação suicida”.  (p. 108-109).    

 

BERTOLOTE, José Manoel. O suicídio e sua prevenção. São Paulo: Editora 

Unesp, 2012.         

Suicídio: Testemunhos de Adeus 

 Maria Luiza Dias 

 

A autora, que é psicóloga e socióloga, traz um histórico sobre o tema e 

analisa, sob a perspectiva psicanalítica, bilhetes, cartas e fitas de áudio deixados por 

suicidas. O objetivo seria “investigar que intencionalidade carrega o discurso suicida 

(apreendido através das mensagens de adeus) e como ele pode ser compreendido 

no universo relacional do sujeito” (p. 83). 

“O suicídio representado no imaginário simbólico do suicida não tem a ver 

com a ideia de morte como um fim, como extinção da vida, como término da 

existência. [...] Paradoxalmente, para o indivíduo suicida, a morte representa uma 

passagem, uma entrada para um outro estado também vivo, certamente mais 

prazeroso que este aqui” (p. 87). 

“[...] ‘Talvez um dia a gente se veja de novo. [...] Até algum dia. Me 

perdoem’. 

[...] ‘e se eu puder de onde estiver ajudo vocês. [...] Tchau um dia nós nos 

encontraremos lá em cima.” 

[...] ‘Olha, se querem realmente, que eu me sinta feliz seja onde eu 

estiver, eu sei que estarei bem, tá?’ – Trechos de mensagens de suicidas 

Para onde vão estas pessoas? Observa-se o tempo todo, nestas falas, 

um desejo intenso de perpetuação, de seguir para algo que é vivido mais como uma 

etapa da vida, do que como a sua extinção.  Isso não quer dizer que o indivíduo 

deseje viver: ele realmente aspira partir para um outro tipo de existência. A finitude 
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humana é substituída por uma noção de entrada para a eternidade desejada na 

vida, e a vivência do sujeito suicida parece coincidir com a transposição de uma 

porta para um outro estado também vivo [...]” (p. 88-89).   

 “É frequente, então, esta ideia de que na morte todos podem passar a 

saber o que se passava no mundo interno do sujeito e, aí, ele passa a ser conhecido 

e partilhado. O suicida foge do confronto emocional cara a cara: 

‘Creiam todos que eu os amei muito. Creiam ainda que amei 

inesquecivelmente, por quem chorei e choro diversas vezes sozinho e em silêncio ...’ 

‘Conheço bem minhas razões. Solidão [...]’ 

O suicida, no ato de sua morte, está liberado para falar, revelar segredos, 

expressar sentimentos com intensidade, etc. Pode-se, então, concluir que todo 

suicídio é uma maneira de comunicação com os outros que se dá através da morte 

do sujeito. A morte para estas pessoas significa o canal possível de contato, uma 

expressão drástica de emoções” (p. 135-136).   

 

 DIAS, Maria Luiza. Suicídio: Testemunhas de Adeus. São Paulo: Brasiliense, 

1991. 
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O Demônio do Meio-Dia – Uma anatomia da Depressão 

Andrew Solomon 

 

O autor, jornalista, escreveu esse livro a partir de sua própria experiência 

com a depressão. Entre os capítulos, um trata especificamente do suicídio. 

“Muitos depressivos nunca se tornam suicidas. Muitos suicídios são 

cometidos por pessoas que não são depressivas. [...] A tendência ao suicídio é um 

dos nove sintomas do episódio depressivo catalogado no DSM-IV, mas muitos 

depressivos são tão propensos a acabar com sua vida quanto pessoas com uma 

artrite medonha: a capacidade humana de suportar a dor é absurdamente forte” (p. 

232). 

“Não existe nenhuma relação forte entre a gravidade da depressão e a 

probabilidade do suicídio: alguns suicídios parecem ocorrer durante disfunções 

severas, embora algumas pessoas em situações desesperadas apeguem-se à vida. 

Algumas pessoas oriundas de regiões mais deterioradas das grandes cidades, que 

perderam todos os filhos para a violência das gangues, que estão aleijados 

fisicamente, com inanição, que jamais conheceram um minuto de amor de qualquer 

espécie, mesmo assim agarram-se à vida com cada tiquinho de energia. Outros, 
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com infinitas promessas brilhantes em suas vidas, cometem suicídio. O suicídio não 

é a culminância de uma vida difícil; nasce de algum lugar escondido além da mente 

e da consciência” (p. 233). 

“Na depressão, muitos querem morrer, fazer uma passagem concreta do 

estado em que se encontram para se libertar das aflições da consciência. Querer se 

matar, contudo, requer um nível extra de paixão e uma certa violência direcionada. O 

suicídio não é o resultado da passividade; é o resultado de uma ação. Requer uma 

grande quantidade de energia e uma vontade forte, além de uma crença na 

permanência do estado atual e pelo menos um toque de impulsividade” (p. 233) 

“O suicídio é notoriamente uma solução duradoura para um problema 

com frequência temporário. O direito ao suicídio devia ser uma liberdade civil básica; 

ninguém deve ser forçado a viver contra sua vontade. Por outro lado, a tendência ao 

suicídio é muitas vezes temporária, e legiões de pessoas ficam contentes por terem 

sido salvas de tentativas de suicídio ou impedidas de realizá-las. Se algum dia eu 

tentasse o suicídio, gostaria que alguém me salvasse, a não ser que tivesse 

chegado a um ponto no qual acreditasse nitidamente que a quantidade de alegrias 

que me sobraram não pudesse ser maior que a de sofrimento ou dor” (p. 236).   

 

SOLOMON, Andrew. O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão. 2ª 

Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.        
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Sobre o suicídio                                                       Karl Marx 

“O suicídio é significativo, tanto para Marx como para Peuchet, sobretudo 

como sintoma de uma sociedade doente, que necessita de uma transformação 

radical. [...] Cada indivíduo está isolado dos demais, é um entre milhões, numa 

espécie de solidão em massa. As pessoas agem entre si como estranhas, numa 

relação de hostilidade mútua: nessa sociedade de luta e competição impiedosas, de 

guerra de todos contra todos, somente resta ao indivíduo é ser vítima ou carrasco. 

Eis, portanto, o contexto social que explica o desespero e o suicídio” (p. 15-16). 

“Madame de Stael [...] tentou demonstrar que o suicídio é uma ação 

antinatural e que não se deve considerá-lo um ato de coragem; sobretudo, ela 

sustentou a ideia de que é mais digno lutar contra o desespero do que a ele 

sucumbir. Argumentos como esses afetam muito pouco as almas a quem a 

infelicidade domina. Se são religiosas, as pessoas especulam sobre um mundo 

melhor; se, ao contrário, não crêem em nada, então buscam a tranquilidade do 

Nada. [...] o suicídio não é, de modo algum, antinatural, pois diariamente somos 
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suas testemunhas” (p. 24-25). 

“No que diz respeito à coragem, se se considera que ela existe naquele 

que desafia a morte à luz do dia no campo de batalha, estando sob o domínio de 

todas as emoções, nada prova que ela necessariamente falte quando se tira a 

própria vida e em meio às trevas” (p. 25).  

“Para saber se o motivo que determina o indivíduo a se matar é leviano 

ou não, não se pode pretender medir a sensibilidade dos homens usando-se uma 

única e mesma medida; não se pode concluir pela igualdade das sensações, 

tampouco pela igualdade dos caracteres e dos temperamentos; o mesmo 

acontecimento provoca um sentimento imperceptível em alguns e uma dor violenta 

em outros” (p. 25).   

 MARX, Karl. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006. 

 

 

 

Morte e desenvolvimento humano 

Maria Júlia Kovács 

 

“Fenômeno ‘Cry for Help’: o sujeito atenta contra a própria vida como 

forma de chamar a atenção das pessoas à sua volta, para as suas necessidades, 

buscando maior amor e valorização pessoal. É uma forma de comunicação. Há uma 

ambivalência entre desejo de viver e morrer” (p. 172-173). 

“Muitas pessoas morrem porque consideram que a vida não merece ser 

vivida. Outros paradoxalmente se matam pelas ideias ou ilusões que lhes dão prazer 
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de viver. Para Camus, o suicídio é um gesto preparado como uma grande obra, no 

silêncio do coração, é uma confissão a si mesmo de que a vida não vale a pena, é 

uma tragédia” (p. 179). 

“[...] matar-se em vez de ser executado é conservar no íntimo a ilusão da 

onipotência, e pelo ato do suicídio tornar-se senhor da vida e da morte” (p. 182). 

“Cassorla (1991): ‘os profissionais de saúde tratam estes pacientes com 

desprezo, agressão, chegando a maltratá-los. Esta agressão pode ser a reação de 

um médico assustado. O aspecto manipulativo do ato é o que mais irrita a equipe de 

saúde. Eles estão lá para salvar a vida e minorar o sofrimento, mas os desejos 

podem ser conflitantes, um quer salvar e o outro quer morrer. Isto exacerba a 

sensação de impotência, culpa e remorso da equipe” (p. 193)    

 

KOVÁCS, Maria Júlia. Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2008. 

 

 

Quando a noite cai – Entendendo a depressão e o suicídio 

Kay Redfield Jamison 

 

“As noites de verão no Bistrô Gardens, em Beverly Hills, tendiam a ser 

longas [...] Eu e meu amigo Jack Ryan íamos lá com frequência [...] A conversa 

estava me deixando inquieta e perturbada. Falávamos sobre suicídio e estávamos 

fazendo um juramento de sangue: se qualquer um de nós dois se tornasse 

profundamente propenso ao suicídio, concordamos, iríamos nos encontrar na casa 

de Jack em Cape Cod. Uma vez lá, o não suicida de nós teria uma semana para 
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convencer o outro a não dar o passo fatal; uma semana para apresetar todas as 

razões possíveis para que o outro voltasse a usar o lítio, presumindo que a 

interrupção do tratamento era o motivo mais provável para o risco de suicídio 

(ambos éramos maníaco-depressivos e, apesar do melhor e frequentemente 

expressado julgamento de outros, tendíamos a parar de tomar nosso lítio); uma 

semana para persuadir o potencial suicida a procurar um hospital; apelar para a 

consciência; impressionar o outro sobre a dor e o dano que o suicídio 

inevitavelmente traria a nossas famílias.   

[...] Muitos anos depois [...] recebi um telefonema da Califórnia: Jack 

encostara um revólver na cabeça, disse um parente dele. Jack havia se matado. 

Nada de uma semana em Cape Cod [...] este homem notavelmente 

imaginativo não havia sido inventivo o bastante para descobrir uma solução 

alternativa para uma violenta morte autoinflingida. 

Embora abalada pelo suicídio de Jack, isto não me surpreendeu. Nem 

fiquei surpresa por ele não ter ligado para mim. Afinal, eu mesma estivera 

perigosamente à beira do suicídio em várias ocasiões desde o nosso pacto no Bistrô 

Gardens, e por certo não ligaria para ele. Nem algum dia eu havia pensado em ligar. 

O suicídio não é devedor de quaisquer promessas de uma noite, nem dá ouvidos a 

planos esboçados em momentos de lucidez e repletos de boas intenções” (p.09-11). 

“Como muitos que sofrem de doença maníaco-depressiva, também 

conheci o suicídio de uma maneira particular e terrível, e rastreio a perda de uma 

inocência fundamental até o dia em que pela primeira vez pensei no suicídio como a 

única solução possível para um nível insuportável de dor mental. Até aquela época 

eu tinha tomado como certo, e amado mais do que sabia, uma caprichosa leveza de 

ânimo e uma expectativa de vida fabulosa. Eu só conhecia a morte no mais abstrato 

dos sentidos; nunca imaginei que seria algo a se planejar ou procurar” (p. 11). 

“Um ato contra o próprio ser, o suicídio é também um baque violento na 

vida dos outros. Ele é incompreensível quando mata o jovem; é terrível no idoso, 

inexplicável no fisicamente saudável ou bem sucedido, e por demais explicado nos 
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doentes ou fracassados. [...] por certo, ninguém jamais descobriu um meio de curar 

os corações ou organizar as mentes daqueles que ficaram para trás em seu rastro 

pavoroso. Aquilo que não sabemos mata” (p. 22). 

“Com frequência, as pessoas querem ao mesmo tempo viver e morrer; o 

ato suicida é saturado de ambivalência. Alguns desejam escapar, mas apenas por 

um instante. Uns poucos usam ameaças ou tentativas suicidas para fazer com que 

outras pessoas ‘paguem’ por uma afronta ou rejeição, embora alguns as usem para 

provocar mudanças nas decisões e comportamentos de pessoas que conhecem” (p. 

39). 

“A dor psicológica ou o estresse por si só – por maiores que sejam a 

perda ou a decepção, por mais profundas que sejam a vergonha ou a rejeição – 

raramente são o suficiente para provocar o suicídio. Boa parte da decisão de morrer 

está na construção dos eventos, e a maioria das mentes, quando saudáveis, não 

constroem qualquer evento como devastador o bastante para justificar o suicídio” (p. 

86) 

“[...] quando as pessoas são suicidas, seu pensamento fica paralisado, 

suas opções parecem escassas ou não existentes, seu estado de espírito é 

angustiante e a falta de esperança permeia todo o seu domínio mental. O futuro não 

pode ser separado do presente, e o presente é doloroso acima de tudo” (p. 87). 

“Remédios e outras terapias médicas são eficazes – e com frequência 

notável – em evitar ou diminuir a dor e o sofrimento das principais doenças 

psiquiátricas mais estreitamente ligadas ao suicídio. Menos claramente, exceto no 

caso do lítio e talvez os antidepressivos e antipsicóticos mais recentes, eles 

reduzem as chances de um suicida se matar. Medicamentos, hospitalizações e TEC 

( Terapia Eletro Convulsiva) salvam muitas, mas de modo algum, todas as vidas. 

Psicoterapia ou um forte relacionamento terapêutico com um médico podem fazer 

toda a diferença se alguns pacientes definitivamente vivem ou morrem” (p. 228). 

“A complexidade da mente e do cérebro suicida exige para seu cuidado 

uma complexidade de pensamento e tratamento clínicos. A psicoterapia sozinha, se 
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usada sem abordar ou tratar a psicopatologia ou vulnerabilidades biológicas 

subjacentes, costuma ser incapaz de evitar que os indivíduos profundamente 

suicidas se matem” (p. 229). 

“O suicídio é uma morte como nenhuma outra, e aqueles que são 

deixados para lutar com isso devem enfrentar uma dor sem igual. Eles são deixados 

como choque e o infindável ‘e se’. São deixados com a raiva e a culpa e, vez por 

outra, com um terrível sentimento de alívio. São deixados para uma infinidade de 

perguntas dos outros, respondidas ou não, sobre o Motivo; são deixados ao silêncio 

dos outros, que estão horrorizados, embaraçados, e incapazes de formular um 

bilhete de pêsames, dar um abraço, fazer um comentário; e são deixados com os 

outros pensando – e eles também – que poderia ter sido feito mais” (p. 264).     

Nota: A autora é psiquiatra e pesquisadora, e tem um olhar bem amplo sobre a 

questão, pois ela também tem transtorno bipolar. Sua escrita traz estes dois 

aspectos de experiência pessoal, e se eu tivesse que escolher apenas um livro 

como referência bibliográfica, seria este.  

JAMISON, Kay Redfield. Quando a noite cai – Entendendo a depressão e o 

suicídio. Rio de Janeiro: Gryphus, 2010. 

 

 

 

 

 

Uma mente inquieta – memórias de loucura e instabilidade de humor 

Kay Redfield Jamison  
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“A esta altura da minha existência, não posso imaginar levar uma vida 

normal sem tomar lítio e sem ter tido os benefícios da psicoterapia. O lítio evita 

minhas euforias sedutoras, porém desastrosas, ameniza minhas depressões, 

elimina as teias de aranha do meu pensamento desordenado, faz com que eu 

reduza a velocidade, me ajuda a avançar sem tropeços, impede a destruição da 

minha carreira e dos meus relacionamentos, permite que eu fique fora de um 

hospital, viva, e possibilita a psicoterapia. Mas, de um modo inefável, é a 

psicoterapia que cura. Ela confere algum sentido à confusão, refreia os 

pensamentos e sentimentos apavorantes, devolve algum controle, esperança e 

possibilidade de se aprender com tudo isso. Os comprimidos não podem e não 

conseguem facilitar nossa volta à realidade. Eles só nos trazem de volta de cabeça, 

adernando e mais rápido do que às vezes podemos suportar. A psicoterapia é um 

santuário, um campo de batalha; um lugar em que estive psicótica, neurótica, 

enlevada, confusa e com uma desesperança inacreditável. Mas sempre, foi ali que 

acreditei – ou aprendi a acreditar – que um dia talvez pudesse ser capaz de 

enfrentar tudo isso. 

Nenhum comprimido tem condições de me ajudar com o problema de não 

querer tomar comprimidos. Da mesma forma, nenhuma quantidade de sessões de 

psicoterapia pode, isoladamente, evitar minhas manias e depressões. Eu preciso 

dos dois. É estranho dever a vida a comprimidos, a nossas próprias idiossincrasias e 

teimosias e a esse relacionamento singular, estranho e essencialmente profundo 

chamado psicoterapia” (p. 105-106). 

“Nós todos construímos diques para manter a distância as tristezas da 

vida e as forças muitas vezes avassaladoras que atuam nas nossas mentes. Não 

importa a maneira pela qual fazemos isso – amor, trabalho, família, fé, amigos, 

negação, álcool, drogas ou medicamentos – construímos esses diques, pedra por 

pedra, ao longo da vida inteira. Um dos problemas mais difíceis está em construir 

essas barreiras com uma altura e uma resistência tais que se tenha um verdadeiro 

abrigo, um santuário afastado da dor e do tumulto frustrante, e que ele seja 

permeável o suficiente para permitir a renovação da água do mar que impedirá a 
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inevitável tendência para a água salobra. Para uma pessoa com minhas 

características de temperamento e mente, a medicação é um elemento essencial 

desse dique. Sem ela, eu estaria constantemente sujeita aos movimentos 

esmagadores de um mar mental. É inquestionável que eu já estaria morta ou louca. 

No entanto, o amor é para mim, em última análise, a parte mais 

extraodinária desse quebra-mar. Ele ajuda a deixar de fora o pavor e o desconforto 

ao mesmo tempo que permite a entrada da vida, da beleza e da vitalidade. [...] o 

amor como apoio, como renovação, como proteção. Depois de cada morte aparente 

dentro da minha mente ou do meu coração, o amor voltou para recriar a esperança e 

restaurar a vida. No melhor dos casos, ele tornou suportável a tristeza inerente à 

vida; e manifesta sua beleza. De modo inexplicável e parcimonioso, ele 

proporcionou não só o agasalho mas a lanterna para as horas mais escuras e o 

tempo mais inclemente. 

[...] No final das contas, são os momentos isolados de inquietude, de 

desolação, de fortes convicções e entusiasmos enlouquecidos, que caracterizam 

nossa vida, que mudam a natureza e a direção do trabalho e que dão colorido e 

significado final ao amor e às amizades” (p. 256-258).            

 

JAMISON, Kay Redfield. Uma mente inquieta – memórias de loucura e 

instabilidade de humor. Trad. Waldéa Barcellos. São Paulo: Martins Fontes, 1996.   
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Suicídio – fragmentos de psicoterapia existencial 

Waldemar Augusto Angerami-Camon 

“A pessoa que recorre ao suicídio na maioria das vezes em sua busca 

não tem o conceito de morte que implica o desaparecimento real e fatídico. Em suas 

atitudes busca muito mais um possível paraíso, a reencarnação, o crime, o castigo, 

a fusão com o todo. Torna-se muito difícil a asserção de que a pessoa ao buscar o 

suicídio busca a morte. E embora tal colocação pareça revestir-se inclusive de erro 

semântico, percebemos que a busca do suicídio é muito mais uma tentativa de se 

resolver determinados conflitos bem como o emaranhado de sofrimentos em que a 

existência muitas vezes se encontra. A morte surge como sequência e não busca 

deliberada. Ouvimos inúmeros relatos de pacientes que manifestaram que aquilo 

que menos desejavam era morrer, mas o suicídio era, por outro lado, a única 

alternativa cabível em suas vidas” (p. 24). 

 “[...] levantei da sala e fui andar pelo jardim, onde os que recebiam visitas 

conversavam com os parentes e amigos que tinham vindo trazer um pouco de vida 

... [...] fui até o lugar onde eram guardados os materiais de limpeza e num impulso 

só tomei desinfetante ... por que tomei desinfetante? Para limpar a minha alma 

corroída pela podridão humana ... e o pior de tudo, doutor, é que quando sair do 

hospital voltarei para o asilo ...” (p. 100).    

   “[...] A falta de sentido e de perspectiva de vida mostra, de maneira crua, 

a realidade desta vida. ‘Estava jogada num asilo de velhos, como uma tralha velha 

que não presta pra mais nada’. A paciente sente sua vida não mais como algo 

humano, mas como coisa, coisificando assim o que restava de humano nesta 

existência. [...] Eulália resolve colocar fim à vida num domingo. E sua decisão ocorre 

com o relógio marcando três horas da tarde. Quando ‘já haviam passado duas horas 

do início do horário de visita e ninguém pra me avisar que tinha vida’”(p. 109). 
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ANGERAMI-CAMON, Waldemar Augusto. Suicídio – fragmentos de psicoterapia 

existencial. São Paulo, Pioneira: 1997. 

O suicídio como espetáculo na metrópole                Fernanda Cristina Marquetti 

A autora faz um interessante estudo. Ao visitar e fotografar locais que 

foram cenários de suicídios em locais públicos, entrevistando também aqueles que 

presenciaram o evento (espectadores), a pesquisadora procura compreender o 

suicídio como espetáculo.  

“O suicídio público surge como uma transgressão ao interdito da morte na 

sociedade contemporânea, na medida em que lança elementos opostos a este 

padrão: o evento é público, indiscreto, visível, comandado pelo sujeito, determinado 

em dia/hora/forma pelo sujeito, escapa do aparato de controle da morte, enfim, é a 

própria negação da morte silenciosa da sociedade atual” (p. 51). 

“[...] Renata veio pela rua de bicicleta, entrou pela portaria do prédio 

rapidamente, levando a bicicleta pela mão. Ela foi chamada pelo porteiro, mas não o 

atendeu e a seguir ela estacionou sua bicicleta próxima ao elevador de serviço. 

Depois ela pegou o elevador, desceu no oitavo andar, tirou os sapatos e se atirou do 

hall deste andar pela janela basculante do prédio” (p. 134). 

“A suicida procurou um lugar calmo para se matar, com poucos 

espectadores na rua ou prédios vizinhos; porém, com sua estranha entrada em um 

prédio desconhecido marcou sua cena de forma implacável” (p. 135). 

“[...] o suicida procurou uma praça pública bastante caótica e descuidada 

como local do suicídio, e se matou exatamente no local onde o lixo da praça era 

acumulado. [...] Nas cenas identifica-se um duplo abandono da vida: no próprio 

suicídio, ato que renuncia à sobrevivência, e na forma simbólica deste ato, forma 

que despreza o respeito básico ao corpo. Uma representação enfática do desprezo 

pelo corpo e pela vida, pois ambos ficam igualados ao lixo produzido pelos outros”. 

(p. 174).     
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MARQUETTI, Fernanda Cristina. O suicídio como espetáculo na metrópole. São 

Paulo: Fap-Unifesp, 2011. 

 

 

Suicídio: uma questão de saúde pública e um desafio para a psicologia clínica 

Nilson Berenchtein Netto 

  

“É principalmente a partir de Agostinho de Hipona (séc. V), também chamado por 

alguns de Santo Agostinho, que a morte de si passa a ter uma conotação 

pecaminosa. Posteriormente, ainda na Idade Média, passa a ser compreendida 

como crime, porque lesava os interesses da Coroa: aqueles que se matavam tinham 

seus bens confiscados pela Coroa, em detrimento de suas famílias, e os cadáveres 

eram penalizados. Ao final da Idade Média, com a separação entre a Coroa e a 

Igreja, o poder médico passa a ocupar um lugar privilegiado no controle da 

sociedade, de maneira que, a partir de então, são os “médicos” que definem a 

negatividade da morte voluntária, deslocando o fenômeno do pecado à patologia e 

qualificando-o como loucura. 

[...] A primeira questão é que, nessa sociedade, a morte em geral é vista como um 

tabu. As pessoas não gostam e não querem ouvir falar, ou tampouco falar sobre a 

morte. Dentro disso, uma morte voluntária remete a um problema maior. Outra 

questão é que, por não gostar e não querer saber da morte, busca-se também a 

manutenção da vida, a qualquer custo. Busca-se fazer o possível e o impossível 

para se manter as pessoas vivas, independentemente das consequências que isso 

possa trazer para as próprias pessoas.” (p. 16) 

“Em uma sociedade que não quer saber da morte, que busca escondê-la ou afastá-

la a todo custo para impedir que ela aconteça, alguém que tente ou que consiga tirar 
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voluntariamente a própria vida, só poderia ser considerado, no jargão mais “senso 

comum” possível, um louco. E é por aí que costumam vir as justificativas do porquê 

as pessoas costumam tirar suas vidas. [...]” (p. 17)  

“[...] costuma-se desqualificar o ato daqueles que tentam tirar a própria vida e 

daqueles que o conseguem fazê-lo. Ao desqualificá-lo, também se estigmatiza esses 

sujeitos como alguém que não pode estar são ou no controle da sua própria conduta 

e, com isso, acaba-se por amordaçar o indivíduo e impedir que tudo aquilo que sua 

morte poderia trazer à tona se manifeste. Há que se pensar que toda e qualquer 

morte traz à tona algo sobre a sociedade em que ela acontece.” (p. 17) 

“Em uma sociedade que de fato se preocupa com os indivíduos que a compõem e 

não somente com a própria manutenção enquanto sistema sociopolí tico e 

econômico, ao se constatar que existem muitas mortes de recém-nascidos, essa 

sociedade pesquisará as causas disso, para entender o que está acontecendo e 

fazendo com que esses recém-nascidos morram e buscará tomar as providências 

cabíveis para evitar que isso permaneça ocorrendo. Se o alto contingente de mortes 

for entre idosos, a mesma coisa. [...] 

A grande questão que se nos coloca é: o que traz à tona uma série de mortes que se 

dão exatamente pela intenção do indivíduo de tirar a própria vida? E é isso que 

muitas vezes se tenta apagar, escamotear, esconder. Uma das formas que se tem 

para fazer isso, comumente, é utilizar do biologicismo. É lógico que, no discurso, 

todos nós, principalmente os profissionais da saúde, sempre recorremos à questão 

do biopsicossocial, à necessidade de se olhar para os diversos aspectos 

constituintes do psiquismo, para as diversas esferas da vida dos indivíduos, porém, 

cotidianamente, não costuma ser isso o que nós produzimos ou reproduzimos.” (p. 

17-18) 

“(...) [Em] um trecho de uma entrevista que foi publicada no PSI, Jornal do Conselho 

Regional de Psicologia do Estado de São Paulo (CRP-SP), no ano de 2003, em que 

um dos responsáveis pelas questões de saúde mental da Secretaria de Saúde do 

Município de São Paulo, Leon de Souza Lobo Garcia, diz o seguinte: “[...] os fatores 

determinantes [do suicídio] são múltiplos e de intera- ção complexa”. Elementos 
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esses que, inclusive, comumente são encontrados em todas, salvo equívoco, as 

cartilhas de prevenção ao suicídio da Organiza- ção Mundial da Saúde (OMS) e 

afins. E continua dizendo que “cerca de 90 % dos casos e 40% das tentativas de 

suicídio estão associados a transtornos mentais, principalmente depressão e abuso 

de substâncias psicoativas” (CRP- -SP, 2003 p.17). Ou seja, ao mesmo tempo em 

que se afirma que os fatores determinantes são múltiplos e de interação complexa, 

na sequência, afirma-se que mais de 90% dos casos de suicídio concretizados estão 

relacionados aos transtornos mentais, à depressão e ao abuso de substâncias 

psicoativas. Não teriam tais fatores também determinantes múltiplos e de interação 

complexa? Parece-me contraditório, logo após afirmar as múltiplas determinações 

de um fenômeno, reduzi-las a apenas algumas, de ordem orgânica ou psíquica, a 

depender da análise que se faça. Por fim, o uso das ciências exatas, de forma 

imprecisa, para legitimar uma informação parcial. [...] Podemos, então, trazer outra 

passagem que também nos remete a essa mesma lógica, extraída de uma 

entrevista concedida à revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (Fapesp), pelo professor Neury Botega, uma das grandes referências dos 

estudos sobre suicídio em nosso país [...]: “Em 97% dos casos, segundo vários 

levantamentos internacionais, o suicídio é um marcador de sofrimento psíquico ou 

de transtornos psiquiátricos” (BOTEGA, 2010). Nesse caso, vale atentar para 

algumas questões: primeiramente, está falando de 97% dos casos, ou seja, são 

praticamente todos, quase ninguém escapa. Porém, o professor na sequência 

explica, sem esclarecer tal fato, que ele está falando de duas questões distintas, 

mas que não necessariamente aparecem como distintas em sua fala, mas são. Ele 

fala de sofrimentos psíquicos e transtornos psiquiátricos. Nós não podemos 

esquecer que não necessariamente esses dois fenômenos estão associados. Eles 

podem estar, podem inclusive derivar um do outro, mas não necessariamente eles 

estão associados. Quero ressaltar que, com isso, o sofrimento psíquico é algo da 

ordem da vivência, algo da ordem da existência, todos nós mais hora ou menos 

hora, em maior ou em menor intensidade, desenvolvemos sofrimentos psíquicos, o 

que não é exatamente a mesma coisa no que se refere aos transtornos 

psiquiátricos.” (p. 18-19) 

“O que fazer para que a vida miserável que faz com que as pessoas desejem a 
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morte não permaneça a mesma e para que as pessoas não tenham que suportar 

essa condição, pelo bem daquilo que elas mal conhecem, mas que elas entendem 

ser necessário? Essas mortes, então, deveriam nos levar a algumas reflexões que 

são importantes de serem feitas. Como nós profissionais da saúde, seja no âmbito 

da prevenção, seja no âmbito da promoção da vida estamos agindo?” (p. 21) 

“Quantas vezes faz-se com que o sujeito permaneça vivo, mas sem lhes dar 

qualquer condição de entender por que ele está buscando a morte, por que ele está 

desejando essa morte. Ele simplesmente continua suportando aquela condição por 

achar que é um pecado, por não querer causar um transtorno ainda maior para sua 

família, acaba suportando essa condição miserável de vida que lhe é imposta, sem 

sequer questioná-la, muitas vezes por não compreendê-la, ou não saber ou acreditar 

que é possível mudá-la. Junte-se a isso a medicalização da vida e teremos um bom 

retrato do que vem acontecendo. Mantém-se, a qualquer custo, as pessoas vivas e 

para que possam suportar aquela existência degradante à qual estão submetidas 

cotidianamente, é oferecida como solução a utilização de psicofármacos, que em 

absoluto transformam a realidade adoecedora em que vivemos, mas que, ao atuar 

em nossa química orgânica, dá-nos uma percepção distinta dessa realidade, que 

permanece a mesma, aquela, que até então nos fazia desejar a morte. Não se trata 

aqui de uma apologia contra a utilização de medicamentos, esses, quando 

corretamente administrados, cumprem um papel importante em nossa sociedade, 

contudo, esse uso “ideologizante” do medicamento apenas encobre os sintomas que 

se manifestam nos indivíduos, sem tocar em suas profundas raízes sociais. Atua-se 

nas pessoas individualmente, quando se trata de um problema social.” (p. 22) 

NETTO, Nilson Berenchtein. Suicídio: uma questão de saúde pública e um desafio 

para a psicologia clínica. In: Conselho Federal de Psicologia (CFP).   O Suicídio e 

os Desafios para a Psicologia. - Brasília: CFP, 2013. (pp.13-24) 
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Para Sempre Alice                                                Lisa Genova 

 

“Alice sentou-se diante do computador, esperando a tela acender. [...] 

Mas a verdade é que estava muito longe de se sentir bem. Ainda 

conseguia ler e compreender textos curtos, mas o teclado do computador se tornara 

uma mixórdia indecifrável de letras. Na verdade, ela havia perdido a capacidade de 

compor palavras com as letras do alfabeto no teclado. Sua capacidade de usar a 

linguagem, aquela coisa que mais distinguia os seres humanos dos animais, a 

estava abandonando, e Alice sentia-se cada vez menos humana à medida que ela 

partia. Fazia algum tempo que dera um adeus choroso ao sentir-se bem. 

Clicou na caixa de entrada. Setenta e três mensagens novas. 

Acabrunhada e impotente para responder, fechou o programa de email sem ler 

mensagem alguma. Contemplou a tela diante da qual passara uma parte tão grande 
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de sua vida profissional. Havia três pastas na área de trabalho, dispostas numa 

coluna vertical: Disco Rígido, Alice, Borboleta. Clicou na pasta Alice. 

Dentro havia outras pastas com títulos diferentes: Resumos, Assuntos 

Administrativos, Aulas, Conferências, Dados Numéricos, Propostas de 

Financiamento de Bolsas, Casa, John, Crianças, Seminários de Almoço, Das 

Moléculas à Mente, Artigos, Apresentações, Alunos. Toda a sua vida organizada em 

pequenos ícones arrumados. Não suportou ver o que havia dentro deles, por medo 

de não se lembrar de sua vida inteira, ou não compreendê-la. Clicou na pasta 

Borboleta.   

Querida Alice, 

Você escreveu esta carta para si mesma quando estava em seu juízo 

perfeito. Se estiver lendo isto e não conseguir responder a uma ou mais das 

seguintes perguntas, é porque já não está em seu juízo perfeito. 

Em que mês estamos? 

Onde você mora? 

Onde fica o seu escritório? 

Qual é a data de nascimento da Anna? 

Quantos filhos você tem? 

Você sofre da doença de Alzheimer. Perdeu muito de si mesma, muito 

daquilo que ama, e não está levando a vida que gostaria de levar. Não existe um 

desfecho satisfatório para essa doença, mas você escolheu um desfecho que é o 

mais digno, justo e respeitoso para com você mesma e sua família. Já não pode 

confiar no seu próprio julgamento, mas pode confiar no meu, o seu eu anterior, de 

antes que a doença de Alzheimer lhe tirasse coisas demais. 

Você viveu uma vida extraordinária e gratificante. Você e seu marido, 

John, têm três filhos saudáveis e maravilhosos, todos muito amados e bem-

encaminhados na vida, e você teve uma carreira notável em Harvard, cheia de 

desafios, criatividade, paixão e realização. 

Esta última parte da sua vida, a parte com o mal de Alzheimer, e esse fim 

que você escolheu criteriosamente são trágicos, mas sua vida não foi trágica. Eu a 

amo e me orgulho de você, do modo como viveu e de tudo o que fez enquanto lhe 

foi possível. 

Agora, vá para o seu quarto. Vá até a mesa preta ao lado da cama, 
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aquela que tem o abajur azul em cima. Abra a gaveta dessa mesa. No fundo da 

gaveta há um vidro de comprimidos. O vidro tem um rótulo branco que diz PARA 

ALICE em letras pretas. Há uma porção de comprimidos nesse vidro. Tome todos 

eles com um copo grande de água. Certifique-se de engolir todos. Depois, deite-se 

na cama e vá dormir. 

Vá agora, antes que você esqueça. E não diga a ninguém o que está 

fazendo. Por favor, confie em mim. 

Com amor,  

Alice Howland 

Releu o texto. Não se lembrava de tê-lo escrito. Não sabia a resposta de 

nenhuma das perguntas, exceto a que indagava quantos filhos tinha. Mas, afinal, 

provavelmente sabia disso porque já dera a resposta na carta. Não tinha certeza dos 

nomes deles. Anna e Charlie, talvez. Não conseguiu se lembrar do outro. 

Tornou a ler, dessa vez mais devagar, se é que isso era possível. Ler na 

tela do computador era difícil, mais difícil do que ler no papel, onde ela podia usar 

caneta e marcador fluorescente. E no papel, poderia levar a carta consigo para o 

quarto e lê-la quando estivesse lá. Quis imprimir o texto, mas não conseguiu 

descobrir como fazer isso. Desejou que seu eu anterior, o eu de antes que a doença 

de Alzheimer tirasse muito dela, tivesse pensado em incluir instruções sobre como 

imprimir a carta. 

Leu mais uma vez. Era fascinante e surreal, como ler um diário que lhe 

houvesse pertencido na adolescência: palavras secretas e sinceras, escritas por 

uma garota de quem ela só tinha uma vaga lembrança. Desejou que ela houvesse 

escrito mais. Suas palavras a deixavam triste e orgulhosa, com um sentimento de 

força e alívio. Respirou fundo, soltou o ar e subiu. 

Chegou ao alto da escada e se esqueceu do que fora fazer lá. Era algo 

como uma sensação de importância e urgência, porém nada mais. Desceu de novo 

e procurou indícios de onde acabara de estar. Encontrou o computador com uma 

carta dirigida a ela, exibida na tela. Leu-a e tornou a subir. 

Abriu a gaveta da mesa ao lado da cama. Tirou pacotes de lenços de 

papel, canetas, uma pilha de papel pegajoso, um vidro de loção, umas duas 

pastilhas para tosse, fio dental e umas moedas. Espalhou tudo na cama e pegou 

todos os itens, um por um. Lenços de papel, caneta, caneta, caneta, papel pegajoso, 
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moedas, pastilha, pastilha, fio dental, loção. 

- Alice? 

- Que é? 

Virou-se. John estava parado à porta. 

- O que está fazendo aqui? – ele perguntou. 

Alice olhou para os objetos em cima da cama. 

- Procurando uma coisa. 

- Tenho que voltar correndo ao escritório para buscar um artigo que 

esqueci. Vou de carro, de modo que só vou demorar alguns minutos. 

- Está bem. 

- Olhe, está na hora, tome isto antes que eu me esqueça. 

Entregou-lhe um copo d’água e um punhado de comprimidos. Ela engoliu 

todos. 

- Obrigada – disse. 

- Por nada. Eu volto já. 

John tirou dela o copo vazio e saiu do quarto. Alice deitou-se na cama, ao 

lado do conteúdo da gaveta, e fechou os olhos, sentindo-se triste e orgulhosa, forte 

e aliviada enquanto esperava.” 

GENOVA, Lisa. Para Sempre Alice: quando não há mais certezas possíveis, só o 

amor sabe o que é verdade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. (p. 257-26 

 

 

 

 

VIDA REAL: Eu, Leitora “Tentei me matar pulando do 15º andar” 

Por Gláucia Balbachan e Maria Laura Neves 
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O que leva alguém a se jogar do 15o andar? Pouca gente sobreviveu 

para responder. A fisioterapeuta Julia (*), 31 anos, conseguiu essa façanha. 

Deprimida, só queria aliviar a dor que sentia. A única saída, para ela, era o suicídio. 

Aqui, ela conta sua história para Gláucia Balbachan e Maria Laura Neves. 

“Tinha 15 anos quando minha vida ficou sem sentido pela primeira vez. 

Perdi a calma. Os pensamentos ruins me dominavam. Me achava tonta, idiota. Não 

tinha fome nem sono. Passava noites em claro em meio a um turbilhão de 

autocríticas. Durante o dia, a angústia não me largava. Em casa, na sala de aula, no 

carro. Lembranças de momentos ruins voltavam a minha mente com frequência: um 

colega falando que eu não era inteligente, um ex-namorado dizendo que eu não era 

animada. Um replay de cenas humilhantes. Não tinha coragem de me abrir com 

ninguém. 

Tudo começou porque fiquei com o medo de não passar no vestibular. 

Minhas notas eram altas, mas me sentia burra e incapaz. Durou alguns meses, 

passou com a terapia. A mesma coisa aconteceu quando estava terminando a 

faculdade de fisioterapia (*). Tinha medo de não virar uma boa profissional. As crises 

foram parecidas: surgiam sempre junto com uma insegurança com o que estava por 

vir. Medo do futuro, de fracassar. Quando passava, com ajuda de um terapeuta, 

levava uma vida normal. Os psicólogos nunca me diagnosticaram com depressão. 

Depois que saí da faculdade, no ano 2000, vivi um período animado de 

solteirice, saía à noite e tinha vários amigos e peguetes. Comecei a namorar o Pedro 

(*), um amigo de escola, aos 27 anos. Estávamos solteiros e saímos uma noite para 

dançar. Não tinha a intenção de ficar com ele, mas nossos amigos vinham de cinco 

em cinco minutos dizer para eu mudar de ideia. Fizeram um lobby. Eu estava 

alegrinha, fui dançar perto dele e o abracei. Ficamos um tempão só abraçadinhos. 

Então eu o beijei. Foi uma delícia. Ficamos a noite toda grudados, mas não 

dormimos juntos. No dia seguinte, saímos outra vez. Não desgrudamos mais e 

assim começamos a namorar. 

Depois de um ano e meio de namoro, nos casamos no civil. Sem festa, 

sem nada. Preferimos juntar dinheiro. Compramos um lindo apartamento, enorme, 

com varanda, churrasqueira, tudo o que sonhávamos, em uma área nobre da cidade 
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de São Paulo. Nos mudamos em janeiro do ano passado. Dois meses depois, 

diminuí meu ritmo de trabalho. A ideia era ter mais tempo livre para terminar de 

arrumar a nova casa e me preparar para engravidar em 2009. 

Parei de tomar pílula, mas nos protegíamos pela tabelinha. Nos primeiros 

meses no novo apartamento, fiquei resolvendo pendências do acabamento final: ia 

comprar piso, detalhes da mobília. Foram tardes muito gostosas e agitadas. 

Enquanto isso, sonhávamos com o nosso bebê, que nasceria em 2010. 

Até que tudo ficou pronto e estava na hora de começar a me dedicar 

inteiramente à gravidez - que ainda não tinha acontecido. O que deveria ser um 

sonho virou um pesadelo. Passava muito tempo sozinha: pensando, pensando, 

pensando. Em mim e no bebê. Comecei a sentir um desânimo, um tédio. Foi tudo 

muito rápido. Dias depois, comecei a me sentir inútil, uma profissional fracassada. 

Me culpava por não estar trabalhando o suficiente e ganhando dinheiro. Minha 

cabeça se encheu de preocupações. Me comparava com outras mulheres e me 

achava menos inteligente, menos esperta, menos descolada, menos bonita do que 

elas. De tanto pensar que eu não prestava, fiquei ansiosa. Meu coração batia rápido, 

tinha insônia e falta de apetite. Também passei a sentir medo. Medo de não ser uma 

boa mãe, medo de não conseguir educar meu filho. Medo de os outros perceberem 

o quanto eu era incapaz. Sentia que jamais conseguiria escolher uma escola, a 

roupa, a comida da criança. Não teria discernimento. Me achava tonta, idiota, lerda. 

Os sintomas das crises anteriores reapareceram ainda mais intensos. A paz sumiu. 

As cenas humilhantes do passado, como as frases que aquele ex-

namorado me disse, reapareceram na minha cabeça. Os sentimentos ruins, o 

pessimismo, as autocríticas começaram a infestar minha mente com uma 

intensidade tão grande, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Vivia com a 

ideia fixa de que eu não servia para nada. A única solução era morrer. Não 

conseguia pensar em outra coisa. Entrei em um looping do qual eu não conseguia 

sair. O desespero tomou conta de mim. 

Embora minha cabeça estivesse uma merda, o casamento ia bem. O 

sexo continuava ótimo, éramos muito carinhosos um com o outro. Mas não tinha 
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coragem de comentar com Pedro o que estava se passando naqueles dias. Fiquei 

com medo de que ele me abandonasse como fez um outro namorado, em uma das 

crises. Ele apenas perguntava por que eu andava tão quietinha. Eu dizia que eram 

problemas no trabalho. 

Num sábado de janeiro, viajei para a casa da minha mãe no interior de 

São Paulo e contei tudo a ela. Disse que não tinha mais calma, mas não que queria 

me matar. Ela me levou ao centro espírita que frequentamos e tomei um passe. 

Rezei com fé, mas aqueles pensamentos ruins ficaram comigo. No dia seguinte, 

continuava triste. Não via graça em nada, sabe? Ficava me perguntando por que as 

pessoas trabalham, acordam. Mesmo a minha religião não permitindo, o suicídio 

continuava sendo minha única saída. Não dava mais para mim. O jeito era tentar 

resolver meus problemas em outra vida. Recomeçar do zero. 

Voltei para São Paulo de carona com um tio na tarde do domingo. Ele me 

deixou em uma estação de metrô. Chovia quando saltei do carro. Estava 

completamente fora do ar. Tive a sensação de que tanto fazia o lado que eu fosse, o 

que aconteceria comigo. Se me roubassem, se me sequestrassem. Tanto fazia estar 

viva ou morta. Ninguém se importaria se eu morresse. Sofreriam um pouco, mas 

depois viveriam normalmente. Minha vida tinha perdido o sentido mais uma vez. 

Liguei para o Pedro me egar.Quando ele chegou, eu não disse o que sentia. 

Quando chegamos em casa, deixei minha mala no quarto e fui para o 

escritório. Escrevi um bilhete de despedida, dizendo para minha família e para meu 

marido que eu os amava muito, mas que eu precisava me livrar do inferno em que 

andava minha cabeça. Disse que estava louca, confusa, que não aguentava mais. 

Estava procurando um lugar para pular, quando Pedro apareceu. Ele não viu o 

bilhete, disfarcei e ele não percebeu nada. Fomos ver televisão juntos e eu dormi 

nos seus braços. No dia seguinte, fui trabalhar. Estava tão fora de mim que não 

lembro de nada do que aconteceu naquela segunda. Me disseram, depois, que eu 

estava muito quietinha. 

Na terça pela manhã acordei, me vesti e fui até o quarto que tínhamos 

feito de escritório. Estava decidida. Não pensei em nada nem em ninguém. Não 

hesitei, não tive medo de me arrepender. Nem dava para pensar nos outros, minha 
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cabeça estava um turbilhão [faz movimentos circulares com a mão ao redor da 

cabeça e chora]. Uma ideia fixa me atazanava: não dá, desiste, não vai dar certo, vai 

embora, você nunca vai conseguir ser feliz nessa vida. Escrevi outro bilhete com o 

mesmo conteúdo do primeiro, coloquei em cima da mesa, com uma caneta em cima 

para o papel não voar e Pedro poder encontrar rapidamente o que seria a prova de 

que ele não tinha nada a ver com o meu suicídio. Como ele estava dormindo no 

quarto, achei que pudessem querer tentar incriminá-lo. Subi na cadeira, subi na 

mesa e sentei no parapeito da janela. Olhei para baixo e vi que havia homens 

trabalhando em uma obra na frente do meu prédio. Ninguém me viu. Foi minha 

última lembrança. Pulei do 15º andar. 

Caí sentada em um vão do prédio, na grama. Embora eu tenha me 

quebrado inteira - coluna, bacia, costelas -, minha cabeça não sofreu nenhum 

arranhão. É um milagre eu estar andando [com ajuda de uma bengala]. Meu braço 

esquerdo absorveu a maior parte do impacto da queda porque bateu em uma laje 

antes de o meu corpo encostar no chão. Ele está destruído até hoje, sem 

sensibilidade, não consigo movê-lo. Fui encontrada pelo porteiro. 

A lembrança seguinte é confusa. Uma mistura de sonho e realidade. Eu 

estava caminhando em um lugar de terra, indo para um campo de árvores secas, 

quando ouvi alguém dizer: 'Nesses casos não sobrevive, não'. Era um enfermeiro ou 

funcionário careca da UTI em que eu estava internada havia 15 dias. Fiquei com 

raiva. Pensei: 'Meu, estou viva e eu vou sobreviver'. Lembrei do que aconteceu. 

Rezei. Fiz barulhos com a boca para ele me ouvir. Depois, não lembro mais nada. 

Por causa da sedação, as memórias do período no qual fiquei internada na UTI são 

confusas. 

Nos primeiros dias hospitalizada, eu não conseguia me mexer nem falar. 

As pessoas me perguntavam coisas e eu respondia 'sim' piscando uma vez. Minha 

família diz que eu conversei com ela várias vezes, mas não lembro. Uma das 

primeiras memórias que tenho desse período foi a de acordar e ver minha irmã e o 

Pedro no quarto. Ele me perguntou se eu queria que passasse a noite no hospital. 

Apertei as pálpebras com todas as forças que me restavam. Ele ficou até eu dormir. 
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Durante os dois meses e meio em que fiquei internada, recebi visitas 

todos os dias. Meu pais, que moravam no interior, se revezavam para passar o 

tempo todo comigo. Pedro vinha à noite. Minhas irmãs, meus tios, meus primos e 

meus amigos também apareciam com frequência. A família montou um mural com 

fotos da minha infância e adolescência na parede do quarto. Fizeram um almoço 

especial quando eu já podia comer. Queriam que eu lembrasse que a vida podia ser 

boa. Recebi carinho, amor. Em nenhum momento perguntaram por que eu tinha feito 

aquilo. Quanto mais eu percebia a dedicação que tinham comigo, mais eu me 

arrependia, sentia vergonha. Foi assim, vendo que tenho uma família maravilhosa, 

que recuperei a vontade de viver. 

Eu não sabia que a enorme tristeza que sentia podia ter cura. Só descobri 

nas sessões de terapia do hospital que sofro de depressão. Meu humor ainda oscila 

muito. Tem vezes que passo o dia todo chorando. Outro dia fui ao shopping e vi um 

cadeirão de bebê para vender. Fiquei me perguntando por que as pessoas têm 

filhos, do que adianta viver. Tudo tinha perdido o sentido mais uma vez. Em outros 

momentos, fico melhor. Minha família tem medo que eu tente de novo. Mas não vou 

tentar. 

Conforme fui melhorando, Pedro deixou de ir ao hospital. Em uma das 

suas últimas visitas, falei que queria voltar para nossa casa quando estivesse boa. 

Ele me disse que não conseguiria viver comigo naquele momento. Pediu para eu me 

colocar no lugar dele. 'Imagine se eu tivesse feito isso com você?', perguntou. De 

fato, se fosse o contrário eu teria ficado louca. Fiquei triste, mas entendi. Ele 

também não se recuperou do que aconteceu, deu uma pirada. Começou a me ligar 

no hospital chorando, raivoso, me culpando. Disse que estava feliz comigo antes da 

tentativa. Não conseguia me perdoar. Eu ficava desesperada com as coisas que ele 

dizia. Chorava também. Em uma dessas conversas, ele me disse que naquela noite 

em que dormimos abraçados ele estava com sede e não se levantou para beber 

água. Não queria me acordar. Perguntou, então, como eu pude ter feito aquilo com 

ele. 

Vendemos nosso apartamento. Hoje, seis meses depois da tentativa, 

moro com meus pais no interior. Passo os dias indo a médicos, fazendo terapias. 
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Não consigo mexer o braço esquerdo, que ainda está machucado. Falo com o Pedro 

quase todos os dias. Faço fisioterapia para voltar a andar sem bengala. Sinto dor 

quando fico sentada por muito tempo e por isso passo a maior parte do dia deitada. 

Acho que ele ainda não está bem. Ele não teve o apoio emocional que eu tive. 

Vivemos uma amizade colorida. Nos chamamos de 'amor, fofo', mas não estamos 

juntos. Eu ainda o amo e acho que poderemos voltar.' 

Depoimento publicado na Revista Marie Claire de agosto de 2009. Disponível em 

http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,ERT96114-17597,00.html. 

 

Órfãos de suicidas 

Por Maria Laura Neves 

“Primeiro o choque. Depois a raiva, o abandono e a culpa: será que eu 

poderia ter evitado? A dor de quem perdeu o pai ou a mãe na mais enigmática das 

mortes é maior que a saudade para toda vida”. 

“Eu tinha 13 anos e estava de férias em Botucatu, na casa do meu pai, 

quando acordei com os gritos da minha avó, que morava com ele. Levantei da cama 

e corri para ver o que tinha acontecido. Cheguei na sala e ela me impediu de 

avançar. Dei a volta pela cozinha e, ao chegar na varanda ... Dei de cara com o 

corpo do meu pai pendurado... Ele enrolou o cordão de capoeira no pescoço, na 

viga do telhado... e tirou os pés do chão. Se tivesse esticado as pernas teria 

sobrevivido... Desesperado, o abracei e tentei levantá-lo. Queria tirá-lo dali. Comecei 

a perguntar porque tinha feito aquilo comigo. Fiquei ao lado do corpo até a polícia 

chegar.” Daniel Aragão, 27, também é paulistano e professor de capoeira — a 

mesma profissão do seu pai. 

“Quem vai me levar na escola, quem vai fazer o jantar, quem vai cuidar de 

mim quando eu estiver doente?” Essas são as primeiras perguntas que vêm à 

cabeça de uma criança quando recebe a notícia de que seu pai ou mãe se matou. A 
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maneira que lidam com a informação varia com a idade. “Elas só conseguem 

entender que a morte é um fim irreversível entre os 10 e 12 anos. Antes disso, não 

concretizam essa informação”, diz a psiquiatra Alexandrina Meleiros, do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Um estudo do psicólogo 

americano especializado em órfãos de suicidas Albert Cain, mostra que crianças de 

até 6 anos reagem como qualquer outro órfão e só vão entender que seus pais 

tiraram a própria vida anos mais tarde. É comum que crianças dos 7 anos em diante 

neguem o suicídio dos pais. Alguns chamam de mentiroso o parente que deu a 

notícia. Outros simplesmente não registram o que ouviram e criam suas próprias 

versões para a morte. “Em geral, essas crianças têm raiva de quem deu a notícia. É 

um mecanismo psíquico necessário para entender o que realmente aconteceu”, diz 

a psicóloga Maria Helena Pereira Franco, do Instituto Quatro Estações em São 

Paulo, especializado em luto. Quando as crianças aceitam e entendem o suicídio, 

costumam se sentir culpadas e abandonadas, além de terem medo de que o genitor 

que sobreviveu possa se matar. Costumam desenvolver um terror noturno ou ter 

uma regressão de comportamento. “Perdi a confiança nas pessoas depois da morte 

do meu pai. Se ele, que me amava, se matou, porque outros não podem fazer a 

mesma coisa? Me apeguei à minha mãe — o maior medo da minha vida é perdê-la”, 

diz Daniel.” 

 “A mãe da psiquiatra Nancy, que deu seu nome à filha, planejou o 

suicídio. Depois de dar à luz seis filhos, desenvolveu uma depressão. Morreu ao 

tomar dezenas de soníferos. “Tive o mesmo sonho durante anos. Eu era criança e 

entrava no quarto de mamãe. Ela estava na cama e só eu via o vidro de pílulas ao 

lado dela, mais ninguém conseguia. Depois, eu saía do quarto.” O tormento que o 

pesadelo trazia a Nancy estava ligado ao sentimento de culpa que ela carregava. 

“Só fui conversar sobre o suicídio depois de adulta. Na infância, lembro do meu pai 

dizer que ela ficou deprimida depois que nasci. Encarei a morte dela como minha 

responsabilidade. ‘Se eu não tivesse nascido’, pensava, ‘ela não teria se matado’. 

Sem os devidos esclarecimentos, muitas crianças agem da mesma forma. 

Fantasiam explicações e geralmente atribuem a culpa do suicídio para si.”  

“Quando uma pessoa comete suicídio, as respostas vão com ela”  

— Nancy Rappaport 
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Matéria publicada na Revista Marie Claire de maio de 2010. Disponível em: 

http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI140725-17737,00-

ORFAOS+DE+SUICIDAS.html. 

 

 

 

 

 

 

VÍDEOS 

A ponte  

Eric Steel  

 

“Mais pessoas escolhem terminar suas vidas na Golden Gate em São 

Francisco, nos Estados Unidos, do que em qualquer outro lugar do mundo. O 

número de mortes é chocante, porém não surpreende. O diretor e a equipe filmaram 

a ponte, de dois pontos diferentes, durante todo o ano de 2004, gravando a maioria 

dos 24 suicídios naquele ano (e prevenindo muitos outros). Foram gravadas 

entrevistas com amigos, familiares e testemunhas, que recontam em detalhes 

dolorosas histórias de lutas contra a depressão, abuso de substâncias e doenças 

mentais. A Ponte é um documentário profundo e poético, uma jornada visual e 

visceral por um dos aspectos mais sombrios da natureza humana”.     
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(Contracapa do DVD). 

 

A pequena loja de suicídios 

Patrice Laconte  

 

Animação francesa, lançada em 2012. Conta a história de uma loja de 

artigos para suicidas, a Casa Tuvache, que oferece para os clientes “uma morte 

requintada”, tendo como lema “ajudá-lo a morrer é a nossa felicidade”. Se sua vida 

foi um fracasso, pelo menos a morte será um sucesso”, fala a certa altura o 

impagável Mishima, dono do estabelecimento. Mas tudo mudará com a chegada do 

terceiro filho, Allan, que para azar da família Tuvache é sorridente e com um 

semblante cheio de vida e pensamentos positivos.  

Elena 

Petra Costa 

 

Elena é um documentário brasileiro de 2012, dirigido por Petra Costa. É 

um documentário baseado na vida da atriz Elena Andrade, irmã mais velha de 

Petra. Foi premiado em diversos festivais e aclamado pela crítica, considerado uma 

experiência única no cinema contemporâneo, por extrair de um tema difícil - o 

suicídio da irmã da diretora Petra Costa - sua força poética e cinematográfica.  

Sinopse: Elena viaja para Nova York com o mesmo sonho da mãe: ser 

atriz de cinema. Deixa para trás uma infância passada na clandestinidade dos anos 

de ditadura militar e deixa Petra, a irmã de 7 anos. Duas décadas mais tarde, Petra 

também se torna atriz e embarca para Nova York em busca de Elena. Tem apenas 

pistas: filmes caseiros, recortes de jornal, diários e cartas. A todo momento Petra 
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espera encontrar Elena caminhando pelas ruas com uma blusa de seda. Pega o 

trem que Elena pegou, bate na porta de seus amigos, percorre seus caminhos e 

acaba descobrindo Elena em um lugar inesperado. Aos poucos, os traços das duas 

irmãs se confundem, já não se sabe quem é uma, quem é a outra. A mãe pressente. 

Petra decifra. Agora que finalmente encontrou Elena, Petra precisa deixá-la partir. 

 Trechos de uma entrevista com Petra Costa, publicada pela revista 

Cláudia em abril de 2013: 

“A cineasta Petra Costa tinha só 7 anos quando a irmã, Elena, se matou. 

Aos 26, decidiu fazer um filme para não deixá-la no ‘mundo dos esquecidos’.  

“Elena sempre quis ser atriz e decidiu se mudar para os Estados Unidos 

para realizar esse sonho. Poucos meses depois, eu e nossa mãe fomos morar lá 

também. Elena estava triste e frustrada porque suas expectativas de trabalho não 

estavam se concretizando. Quando chegamos, percebi sua dor, embora não 

entendesse bem o que acontecia. [...] Uma prima me buscou na escola e acabei 

dormindo na casa dela. De manhã, quando voltei para nosso apartamento, vi o olhar 

de choque no rosto da minha mãe. Notei logo que alguém tinha morrido. Perguntei 

quem era, e ela respondeu: Elena. Só consegui dizer: “It hurts my feelings’ (‘isso me 

machuca demais’, em uma tradução livre). Ninguém nunca escondeu de mim que 

ela havia se suicidado (com a ingestão de álcool e comprimidos). 

Voltamos para o Brasil – e eu, que até então era uma criança desinibida, 

fiquei tímida por causa da tristeza. Fui fazer terapia, mas me lembro que muitos 

adultos me diziam para não demonstrar minha dor. Falavam que minha mãe já 

estava mal com tudo o que tinha acontecido e que eu não deveria preocupá-la com 

meu sofrimento. [...]  

Na adolescência, comecei a fazer aulas de teatro, o que ajudou a soltar 

minha tristeza. Fiquei menos tímida. À medida que eu crescia, as pessoas viviam 

dizendo quanto estava ficando parecida com Elena. No fundo, eu também tinha 

medo de que meu destino fosse o mesmo que o de minha irmã. [...] 
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Aos 26 anos, sonhei com Elena. Ela estava sobre um muro, enroscada 

em uma cerca elétrica e tentava tomar choques. Só que quem morria com eles era 

eu. Quando acordei, decidi que faria um filme sobre ela. Tinha que tirar Elena do 

mundo dos esquecidos. Comecei a ler seus diários, ver seus vídeos e ouvir as 

gravações que tinha feito em fita cassete. Entrevistei umas 50 pessoas que 

conviveram com ela. Eu me entreguei completamente a esse trabalho, que teve 

momentos difíceis. Com ele, conheci Elena intimamente: seu tom de voz, sua 

maneira de falar ... Tive raiva dela em certas ocasiões também. [...] 

Agora, com o projeto terminado, Elena não é mais um nó nas minhas 

lembranças. Quando penso nela hoje, consigo vê-la com clareza. O processo serviu 

para que eu elaborasse e aceitasse melhor a dor por sua morte. Mas ainda é uma 

memória inconsolável. Já fiz exibições em vários países e nunca assisti ao filme 

depois de pronto. Outro ponto que considero positivo é que quem assiste Elena se 

sente instado a falar de suas lembranças, a enfrentar as próprias memórias 

inconsoláveis.”     

Entrevista publicada na Revista Cláudia de abril de 2013. 

 

Entrevista 


