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RESUMO 

O livro-reportagem Sobre Viventes: Histórias de superação do suicídio apresenta ao leitor as             
narrativas de três personagens com ideação suicida (quando se tem pensamentos e            
comportamento suicidas) e de como eles superaram, ou estão superando, esse fenômeno. Ao             
longo das páginas, está presente também a experiência de profissionais das áreas de             
Psicologia e Psiquiatria, vinculada aos números do suicídio no mundo, no Brasil e no Ceará,               
através dos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da               
Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).  

PALAVRAS-CHAVE: livro-reportagem; suicídio; depressão; transtornos psicopatológicos;      
superação 

 

ABSTRACT 

The report book Sobre Viventes: Histórias de superação do suicídio presents the reader with              
narratives of three suicidal ideation characters (when they have suicidal thoughts and            
behavior) and how they have overcome or are overcoming this phenomenon. Throughout the             
pages, there is also the experience of professionals in the areas of Psychology and Psychiatry,               
linked to the numbers of suicide in the world, in Brazil and Ceará, through data from the                 
World Health Organization (WHO), the Ministério da Saúde and Secretaria de Saúde do             
Ceará (Sesa). 

KEYWORDS: report book; suicide; depression; psychopathological disorders; overcoming 
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1. INTRODUÇÃO 

Chama-se suicídio o ato de um indivíduo tirar a própria vida intencionalmente.            

Os principais fatores de risco são doenças mentais e/ou psicológicas, como depressão,            

transtorno bipolar e esquizofrenia, além do alcoolismo e do uso de drogas. Outros             

casos são impulsos ocasionados por estresse, problemas econômicos ou amorosos e           

bullying. A taxa de mortes é maior entre os homens, variando entre 1,5 a 3,5 vezes                

mais que entre as mulheres. O suicídio geralmente é comum entre os idosos acima de               

70 anos, mas a faixa etária de 15 a 29 anos é a que possui maior risco em muitos                   

países.  

As interpretações acerca do suicídio variam muito de acordo com os pontos de             

vista culturais, principalmente no que diz respeito à religião e à psicologia. Em             

algumas religiões, como a cristã, o suicídio é visto como algo abominável pelo valor              

divino atribuído ao corpo e à alma. Em outras, como o islamismo, o suicídio em massa                

é visto como forma de sacrifício para ascender ao Paraíso.  

Há uma espécie de classificação do suicídio em: a) automutilação: o indivíduo            

auto provoca ferimentos e lesões em seu corpo - não é uma tentativa de suicídio em si,                 

mas ambos estão ligados como efeitos da depressão; b) eutanásia: o suicídio assistido,             

no qual a pessoa conta com o apoio de algum familiar ou especialista para pôr fim à                 

própria vida - geralmente usada em pacientes em estado terminal ou com limitações             

físicas graves, como a tetraplegia; c) ortotanásia: tipo de tratamento paliativo para            

pacientes terminais que visa não prolongar a vida, mas aliviar a dor e proporcionar              

uma morte digna; d) homicídio suicídio: um indivíduo mata outro(s) e se suicida logo              

em seguida; e) ataque suicida: comum no chamado terrorismo, um indivíduo pratica            

um ato violento contra outros, por motivos ideológicos ou militares, que resulta em             

sua própria morte; f) suicídio em massa e pacto suicida: quando duas ou mais pessoas               

cometem suicídio simultaneamente; motivos religiosos e perseguição a grupos se          

encaixam neste perfil. É válido destacar, ainda, um outro tipo de suicídio, o passivo,              

que é quando uma pessoa não pratica o ato de fato, mas não foge da morte iminente -                  

como atravessar em frente a carros ou não fugir de um incêndio, por exemplo. 
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Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em          

2015, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo, a maioria em               

países desenvolvidos ou emergentes, sendo a 10ª maior causa de morte. O Brasil             

ocupa a oitava posição (em números absolutos) no ranking mundial de suicídios, com             

uma média de 12 mil mortes por anos. 

De acordo com o Ministério da Saúde em resultados apresentados em 2017, em             

pesquisa realizada de 2011 a 2016, o Brasil registrou um aumento de 12% no número               

de suicídios: de 10.490 para 11.736 de casos por ano, o equivalente a um óbito a cada                 

45 minutos. O suicídio representa a 4ª maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29                  

anos, dos quais é a 3ª maior entre os homens e a 8ª maior entre as mulheres.  

Ainda segundo essa pesquisa, calculou-se que, de 2011 a 2016, foram           

registradas mais de 170 mil lesões autoprovocadas. Desse total, 27% foram tentativas            

de suicídio (como ilustra o Gráfico 1). A maioria das tentativas está entre as mulheres               

(69%), mas são os homens que lideram o número de óbitos (79%). 

  

Gráfico 1. Lesões autoprovocadas. Fonte: Ministério da Saúde 

 

Esses números são de extrema relevância para a sociedade, mas, dificilmente,           

são acessados sem uma pesquisa mais a fundo por quem tem interesse ou             

estuda/trabalha com o tema. O tabu que ainda rodeia o suicídio o enclausura e limita o                

acesso a informações sobre seu impacto e formas de prevenção, o que corrobora para o               
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desconhecimento e aumento no número de casos. Quebrar essas barreiras é um dos             

objetivos de Sobre Viventes, que trata o suicídio de forma sucinta a fim de mostrar que                

é possível falar do assunto sem deixar gatilhos e propagando sua prevenção e             

tratamento.  
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2. PROBLEMA 

Em setembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde divulgou que a média             

mundial de suicídio diminuiu 9,8%, comparando os dados de 2016 aos de 2010.             

Apesar disso, como mencionado anteriormente, mais de 800 mil pessoas ainda se            

suicidam por ano em todo o planeta - o que representa uma morte a cada 40 segundos                 

-, e estima-se que esse número pode superar 1 milhão, se levarmos em consideração              

alguns casos não apontados como suicídio pelos legistas.  

Em contrapartida a essa diminuição, as taxas de suicídio no Brasil cresceram            

7% nesse mesmo período . A OMS contabilizou o índice de 6,1 mortes a cada 100 mil                1

habitantes em 2016, no que antes era de 5,7/100 mil. Essa taxa resguarda, ainda, a               

notável diferença entre os sexos: em 2016, foram registrados 2,8 óbitos de mulheres             

por 100 mil habitantes contra 9,7 óbitos de homens.  

Nessa pesquisa, a OMS registrou que a América foi o único continente que             

apresentou aumento das taxas de suicídio, com 6% a mais que os resultados de 2010.               

Como apontado acima, o Brasil supera a média continental ao atingir os 7% no              

crescimento dos casos, totalizando 62.804 mortes de 2011 a 2016, segundo o            

Ministério do Saúde. O Ceará é o quinto colocado no ranking nacional, com 5.149              

mortes de 2010 a 2018 - 643 óbitos somente no último ano. Fortaleza e sua região                

metropolitana lideram os índices, com 176 casos contabilizados em 2018, de acordo            

com dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).  

O suicídio é um problema de saúde pública e, tal qual outras doenças ou              

transtornos, deve ter a devida atenção nos cuidados e prevenção durante o ano todo e               

não apenas no mês de setembro), quando é celebrado o dia mundial da prevenção do               

suicídio (dia 10) . O poder público, a mídia, a sociedade em geral, evita falar sobre o                2

1 Como ilustra a matéria do portal G1 de setembro de 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/09/10/na-contramao-da-tendencia-mundial-taxa-de-
suicidio-aumenta-7percent-no-brasil-em-seis-anos.ghtml. 
2 O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio lançada 
no Brasil em 2015. Porém, sua história começa em 1994, nos Estados Unidos, quando o jovem de 17 
anos Mike Emme morreu por suicídio. 
Mike era apaixonado pelo seu carro Mustang 68 e o restaurou pintando-o de amarelo, ficando 
conhecido como “Mustang Mike”.  
No entanto, ele sofria de graves problemas psicológicos, desconhecidos pela família e amigos, e 
cometeu suicídio no mês de setembro. Em seu velório, havia uma cesta com vários cartões 
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assunto para evitar gatilhos, mas a falta de informações sobre as causas e tratamentos é               

justamente o que vem o tornando tão significativo ao longo da história.  

O suicídio está presente na Bíblia com a morte de Judas Iscariotes;            

personalidades no mundo todo e desde sempre tiram suas próprias vidas, como            

Marilyn Monroe (1962), o clássico Coringa, Heath Ledger (2008), Robin Williams           

(2014), o vocalista da banda Linkin Park, Chester Bennington (2017), entre muitos            

outros; livros e séries retratam o suicídio, como Os sofrimentos do jovem Werther e              3

Os 13 porquês - falarei um pouco mais sobre eles adiante; no jornalismo, falar sobre o                4

assunto é quase que proibido, a menos que o caso tome grande repercussão e/ou              

impacte na vida pública. 

O tabu e estigma em volta do suicídio é tão grande que as pessoas nem mesmo                

costumam conversar sobre isso. Um filho tem vergonha ou medo de dizer aos pais que               

tem pensamentos autodestrutivos e/ou suicidas, que têm depressão, que tem ansiedade.           

E o pior é que, em inúmeros, casos, quando há a revelação e/ou os sintomas são                

visíveis, eles são ignorados, são tratados como “frescura” ou como “falta de Deus”.             

Mas a depressão é uma doença e o suicídio pode ser sua consequência mais extrema.               

Ao mesmo tempo, em cerca de 90% dos casos há chances de reversão, eles só               

precisam ser observados, diagnosticados e tratados a tempo.  

A verdade é que, hoje, o acesso a informações, sejam elas verdadeiras ou             

falsas, construtivas ou destrutivas, está muito mais simplificado. Agora, é possível           

entrar na internet e pesquisar formas de se matar, ver vídeos sobre isso, entrar em               

“jogos” que levam à morte, como o Baleia Azul . Eu acredito que, da mesma forma               5

como essa mesma internet corrobora para os jovens atentarem contra suas próprias            

decorados com fitas amarelas em que vinha escrito “Se você precisar, peça ajuda”. As mensagens 
chegaram às pessoas que precisavam de apoio e institui-se a campanha de prevenção, 
representada pelo laço amarelo. 
3 Livro escrito por Johann Wolfgang Goethe em 1774. Título original em alemão: Die Leiden des 
jungen Werthers.  
4 Série baseada no livro de Jay Asher, 13 reasons why, adaptada por Brian Yorkey para a Netflix. 
5 Criado em 2013, o “jogo” russo Baleia Azul consiste em ações de cyberbullying e autolesões em 
que, no final, seus jogadores devem atentar contra a própria vida. O fenômeno ganhou grande 
repercussão em 2017, quando uma leva de adolescentes ao redor de todo o mundo cometeram 
suicídio e foram encontradas provas de que eles estariam vinculados ao jogo, como hashtags e 
citações. Fonte: Ministério Público do Paraná. Disponível em: 
http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-2042.html. 
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vida, ela pode também democratizar o acesso a informações de prevenção, de apoio e              

tratamento de tal comportamento autodestrutivo. E não só a internet, mas também            

todas as outras formas de comunicação - impressa, audiovisual, radiofônica, etc.  

Sobre Viventes: Histórias de superação do suicídio pretende romper essa          

barreira. Sob o lema “precisamos falar sobre suicídio”, trago um outro ponto de vista              

sobre o assunto: falemos sobre ele, seus números, suas causas, seus tratamentos e             

formas de prevenção, mas também sejamos capazes de mostrar que é possível, sim,             

superá-lo, reencontrar o sentido da vida e a curiosidade pelo que vai acontecer no              

futuro. Tomei como base depoimentos de pessoas que já passaram pelo contexto da             

depressão e do suicídio - lembrando que este não está exclusivamente ligado àquela,             

podendo dar-se por outros fatores -, mas que conseguiram recomeçar suas histórias e             

trazem esperança e força para quem tem acesso a seus relatos. 

 

3. OBJETO 

Pessoas que tentaram suicídio, mas reencontraram o sentido da vida e a 

curiosidade pelo futuro e, hoje, estão superando esse passado.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Geral 

Produzir o livro-reportagem aqui apresentado a fim de levantar a discussão sobre o que              

é o suicídio, seus números, suas causas, manifestações, tratamentos e formas de            

prevenção através de relatos de pessoas que tiveram pensamentos e/ou tentativas de            

suicídio e de profissionais que estudam e trabalham com o comportamento humano. 

4.2 Específicos 

1. Em um primeiro momento, demonstrar, através dos relatos de pessoas que já             

tentaram suicídio, como esse problema social faz parte da mente de inúmeros            

indivíduos hoje, principalmente entre os jovens, e de como os pensamentos e            

tentativas suicidas interferem na vida dessas pessoas.  

2. Em um segundo momento, mostrar que, apesar das dificuldades, é possível superar             

a ideação suicida, reencontrando o sentido que havia se perdido e despertando a             

vontade de viver o futuro. 

3. Sensibilizar o leitor sobre o suicídio e servir de alerta tanto para pessoas com               

ideação suicida quanto para seus familiares e pessoas próximas. Que elas possam saber             

onde pedir ajuda ou como identificar o comportamento suicida.  
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5. JUSTIFICATIVA 

A literatura existente sobre suicídio insere-se, majoritariamente, nos âmbitos da          

psiquiatria e psicologia, ficando, muitas vezes, apenas dentro do ambiente acadêmico,           

quando, na verdade, deveria ser espalhado pelo sociedade e abertamente discutido           

pelos indivíduos. Porém, o tabu milenar que envolve esse tema, incluindo a depressão,             

impede que essas discussões sejam levadas à tona, o que pode gerar graves             

consequências para suas vítimas. Como se prevenir e/ou se tratar desse grave problema             

psicológico se não há uma mínima orientação? Como identificar que nós ou alguém             

próximo podemos estar sofrendo e nos matando silenciosamente por dentro? Como é            

possível continuar a viver se não há apoio ou exemplo a seguir? Este trabalho se               

propõe a responder essas e outras perguntas sobre o tema, trazendo informações e             

orientações para os leitores. 

A atualidade da questão corrobora também para sua validade. A depressão é a             

principal causa do suicídio e considerada “o mal do século 21”. Falamos anteriormente             

do papel da internet nesse contexto: em março de 2018, nos Estados Unidos, um              

jovem de 17 anos cometeu suicídio durante uma live no YouTube. Em 2017, uma              

universitária brasileira de 19 anos fez o mesmo numa live no Instagram; seus pais              

foram encontrados mortos dois dias depois também com suspeita de suicídio. 

A mídia não aborda o tema com profundidade, até pela delicadeza e            

complexidade que envolve o suicídio. Há orientações sucintas que devem ser seguidas            

para trabalhar com o assunto na mídia, mas elas não limitam a apuração, muito pelo               

contrário, colaboram para que se trate do suicídio de forma ética, objetiva e não              

prejudicial, sem sensacionalismos e/ou exageros, tomando-o como o problema de          

saúde pública que é. No campo das artes, como literatura e audiovisual, obras como Os               

Sofrimentos do jovem Werther (Goethe, 1774) tiveram repercussão negativa na          

sociedade, causando o “efeito Werther”, em que houve uma série de suicídios no qual              

vários jovens tiraram suas próprias vida tal qual o protagonista do livro. Sua             

publicação foi proibida na época. Em 2017, a série Os 13 porquês ganhou atenção              

mundial ao tratar da depressão e suicídio de uma jovem, recebendo críticas por mostrar              
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cenas explícitas de violência, mas relevante por ter levantado discussões sobre o            

assunto.  

O fato é que o suicídio é um tema que não pode mais ficar silenciado, estudado                

secretamente entre acadêmicos que pesquisam a mente e os corpos sem vida. É, antes              

de tudo, um tema que, se for devidamente abordado, é passível de ser prevenido e,               

assim, seria capaz de poupar a vida de inúmeras pessoas. Porém, em Sobre Viventes, o               

foco não foi exatamente a morte consequente do suicídio, mas o sentido da vida              

reencontrado depois de tentativas. O livro quer mostrar que é possível, sim, superar as              

dores da alma e continuar [recomeçar] a viver, entendendo e ansiando pelo que pode              

vir depois, no futuro. O objetivo é prevenir o suicídio através de relatos reais de               

pessoas que já experimentaram a sensação de se matar e tocar os leitores e dar-lhes               

esperança de um futuro melhor apesar do sofrimento passado.  
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6. REFERENCIAL TEÓRICO 

O controverso suicídio, palavra latina formada pelos vocábulos sui (si mesmo)           

e caedes (ação de matar) proposta pelo botânico francês Desfontaines no século XVIII             

(SOUZA & ALVES, 2013, p. 14). No entanto, a ação de tirar a própria vida está                

registrada muito antes do século XVIII, desde os tempos da Grécia Antiga. A própria              

Bíblia cita, de forma discreta, casos de suicídio, sendo o mais famoso o de Judas               

Iscariotes, traidor de Jesus Cristo, no Novo Testamento. 

Nas palavras de Durkheim (1897), “o suicídio é toda morte que resulta mediata             

ou imediatamente de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima” (sd,             

p. 11) e cujo resultado já era sabido. Geralmente, a motivação para morrer se deve a                

problemas psicológicos e/ou mentais, como depressão, transtorno bipolar e         

esquizofrenia, problemas familiares e/ou amorosos, questões financeiras, bullying ou         

por impulso. Em casos depressivos mais graves, a anedonia - quando um indivíduo             

torna-se incapaz de sentir prazer ou felicidade - é o que leva a vítima a cometer                

suicídio, porque ela não vê mais sentido em continuar vivendo (FUKUMITSU, 2014,            

p. 1). 

As interpretações acerca do suicídio variam muito de acordo com os pontos de             

vista culturais, principalmente no que diz respeito à religião e à psicologia. Em             

algumas religiões, como a cristã, o suicídio é visto como algo abominável pelo valor              

divino atribuído ao corpo e à alma. Em outras, como o islamismo, o suicídio em massa                

é visto como forma de sacrifício para atingir o Paraíso. Na psicologia, o suicídio pode               

ser observado como um fenômeno complexo e multifacetado de longo prazo, com            

manifestações que podem ser adquiridas ainda na infância, mas é mais comum tomá-lo             

apenas pelos fatores responsáveis pelo ato. O código de ética da Psicologia requer             

sigilo total sobre o estado dos pacientes, mas em casos de anúncios de suicídio, o               

profissional pode quebrar o sigilo e informar à família, geralmente sugerindo a            

internação, a fim de impedir o ato.  

Na Psicologia, “sobreviventes” é o termo usado para denominar a família e os             

amigos de pessoas que cometeram suicídio, e resta a eles encontrar forças para resistir              

à difícil dor da morte imprevisível e incognoscível. Mais força ainda têm que             
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encontrar os verdadeiros sobreviventes, aqueles que tentaram se matar, mas          

interromperam o ato antes de ele ser consumado, o que Durkheim define como             

“tentativa de suicídio” (sd , p. 11-12).  

São justamente sobre estes sobreviventes que Karina Fukumitsu (2014) fala em           

seu artigo O psicoterapeuta diante do comportamento suicida, sobre como tratar           

pacientes que já tentaram suicídio e apresentam, como o próprio título diz, um             

comportamento suicida, no qual a intencionalidade (ação) se sobrepõe à gravidade           

(letalidade) (FUKUMITSU, 2014, p. 1). A autora destaca que, mais importante do que             

impedir a vítima de querer morrer, é fazê-la reencontrar motivos para continuar            

vivendo. Segundo ela, a ideia suicida não é exatamente o gatilho para o ato, mas que                

um elemento externo que cause desconforto ou trauma à pessoa pode ser a razão da               

consumação de sua morte. Para ilustrar essa ideia de predisposição, ela traz uma             

analogia proposta por Jamison (2010): “Como o fogo: a relva seca e fortes ventos              

podem permanecer apenas como possibilidades perigosas, elementos de combustão.         

Mas, se um raio cai na relva, a chance de o fogo aumentar será rápida: pula de leve                  

para determinada” (apud FUKUMITSU, 2014, p. 2).  

Neste mesmo artigo, Fukumitsu narra um caso de uma de suas pacientes com             

comportamento suicida que estava decidida a ser sua primeira cliente a morrer. Em um              

dia, após a sessão, a moça disse que iria procurar um lugar para se enforcar com uma                 

corrente e saiu apressada do consultório. Karina ficou em choque e enviou-lhe um             

torpedo: “Por estar cansada, talvez acredite que a morte seja uma solução. Força e até               

semana que vem”. A paciente voltou ao consultório na próxima sessão. Um mês             

depois, a moça contou que reagiu a um assalto e pediu para que o ladrão a matasse,                 

mas ele não o fez e a chamou de louca. Elas riram da situação e, pela primeira vez,                  

Karina viu sua paciente sorrir. “Lembro-me de você me dizendo que minha hora não              

era agora mesmo e que meu tempo de morrer vai chegar. Quer prova melhor que               

essa?”, concluiu a paciente. A autora usa esse exemplo para demonstrar como ela não              

impediu sua cliente de querer morrer, mas fez-lhe pensar em um motivo para             

continuar a viver. É esse o propósito de Sobre Viventes: proporcionar aos leitores a              

chance de enxergar um futuro pelo qual vale a pena viver. 
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7. SUPORTE ADOTADO 

O livro-reportagem permite ao leitor conhecer melhor informações que         

poderiam não ser tão aprofundadas em um produto audiovisual, como um           

documentário ou uma grande reportagem televisiva. A escolha pelo estilo perfil se            

deve à ênfase da questão humana de uma personalidade (SILVA, 1993), perpassando            

pela subjetividade de seus sentimentos e pensamentos. 

O tom literário faz com que o leitor reproduza as emoções do tom dramático da               

narrativa, colocando-se no lugar dos personagens que estavam tão doentes          

emocionalmente que tentaram tirar a própria vida, mas que conseguiram superar seus            

problemas e continuar suas vidas esperando pelo futuro. O modo envolvente como as             

histórias se desenrolam levarão o leitor a se identificar com o tema, sentindo-se ele              

inserido ou não, e servir como lição de vida ou inspiração, como autodescoberta ou              

prevenção. 

A escolha do suporte impresso se deve, pessoalmente falando, ao amor pelos            

livros, pelo seu toque, pelo seu cheiro, pelo prazer de folhear as páginas e da surpresa                

que cada parágrafo pode trazer. O sentimento e dedicação de escrever um livro “com              

minhas próprias mãos”, principalmente com um tema tão delicado, fez-me ter certeza            

de que o impresso seria mais prazeroso. Além disso, palavras escritas, quando bem             

trabalhadas, podem significar bem mais do que vídeos ou áudios. Os personagens            

fluem abundantemente suas histórias com seus rostos e nomes preservados. 

A distribuição do livro se dará na forma impressa, e cada pessoa que ajudou a               

construir os perfis receberá uma cópia. Por mais que não exista idade certa para a               

ideação suicida e demais transtornos, o público-alvo é o juvenil, o maior grupo de              

risco e cujas taxas vêm aumentando nas últimas décadas. Portanto, além da versão             

impressa, o material estará disponível também em e-book pela praticidade de se ler em              

qualquer hora e lugar, de não ocupar espaço em bolsas e estantes, além de ser               

acessível a mais pessoas.  

O material conta, ainda, com um QR Code que leva os leitores a uma playlist               

colaborativa no Spotify, composta por músicas sugeridas por mim, pelo perfis e por             
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alguns colegas, e que qualquer pessoa que acessar a lista pode adicionar canções             

inspiradoras. Essa ideia surgiu depois que um amigo me disse “Escute sua música             

favorita mais uma vez”. Eu acredito no poder da música, até porque já fui “salva” por                

ela algumas vezes. Além disso, há páginas em branco ao longo de toda o livro para                

que os leitores possam também fazer parte dele.   
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8. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

8.1. Sobre Viventes: Histórias de superação do suicídio 

O projeto Sobre Viventes foi desenvolvido ao longo de um ano e meio, desde              

meados de 2018, com a concepção da ideia e pesquisas iniciais, até o final de 2019,                

com o encerramento das apurações e construção do trabalho.  

A ideia surgiu como um insight enquanto indagava sobre o que deveria fazer             

como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apresentei a proposta à professora Cida             

de Sousa na disciplina de Epistemologia e metodologia científicas aplicadas à           

Comunicação, que prontamente considerou a relevância de tal projeto para o campo            

jornalístico, e, a partir daí, comecei as pesquisas e percebi que me identificava mais              

com o suicídio do que eu imaginava (por ter perdido amigos, colegas e ídolos e por já                 

ter visto uma pessoa cometer suicídio).  

A proposta do trabalho sempre foi abrir a discussão sobre o tema no campo              

jornalístico, em que é quase proibido se falar sobre suicídio, a fim de mostrar que é                

possível tratá-lo sem deixar gatilhos para os interlocutores. Comecei as entrevistas em            

fevereiro de 2019 com as profissionais do Instituto Bia Dote, mais para conhecer             

melhor a iniciativa e sobre como abordar o tema de forma mais sensível com os               

futuros perfis. Enquanto isso, continuava minhas leituras para entender e saber lidar            

com o suicídio e suas causas. 

Dois meses depois, iniciei as entrevistas com as pessoas que iriam dar voz aos              

personagens do livro. A ideia inicial era a de entrevistar perfis de várias faixas etárias.               

Porém, devido à delicadeza que envolve o tema e o desconforto que o comportamento              

suicida pode trazer a quem já passou por isso, a dificuldade em achar fontes              

predispostas a contar suas histórias foi grande e tive que restringir o corpus.  

Três jovens conhecidos se dispuseram a dar seus depoimentos, mas uma           

desistiu. Matheus me contou sua história em uma das salas do bloco de Jornalismo, no               

Centro de Humanidades II da universidade; fui à casa de Mariana para colher sua              

trajetória; enquanto ao terceiro perfil, Amanda, como convivemos juntas a vida toda,            

19 



ela disse que estaria tudo bem eu inserir o depoimento dela também. Assim, fechei              

meus três perfis, de três jovens, justamente o público-alvo do livro.  

Além do Instituto Bia Dote, entrevistei mais dois profissionais das áreas de            

Psicologia e Psiquiatria, respectivamente, Luiz Madeira e Elaine de Tomy, e entrei em             

contato com outras instituições de apoio e prevenção do suicídio, como o Programa de              

Apoio à Vida (Pravida) da UFC.  

Completas as entrevistas, passei dois meses escrevendo e organizando o livro           

Sobre Viventes. Ele teve muitos nomes antes desse, como Há luz depois da escuridão,              

Sobre a Vida e Mais uma vez, todos provisórios desde o início. Depois de muito               

refletir, parei e pensei: “estou lidando com sobreviventes neste livro, será que esse             

título fica bom mesmo?”. Realmente trabalhei com sobreviventes ao longo de toda            

essa jornada, não os familiares e amigos, mas as próprias pessoas que se deram mais               

uma chance. E gostei e aproveitei para brincar um pouco com os componentes da              

palavra: 

SOBREVIVENTES: aqueles que sobrevivem a outro. 

SOBRE VIVENTES: sobre aqueles que têm vida. 

E completei com “Histórias de superação do suicídio”, porque é o que retrato             

ao longo do livro. E assim surgiu Sobre Viventes: Histórias de superação do suicídio,              

o trabalho apresentado aqui.  

Abaixo, como o livro está dividido: 

● Poema de abertura: primeira página do livro, um poema sobre suicídio           

escrito pelo meu amigo Émerson Rodrigues; 

● Apresentação: escrita pelo meu orientador, o professor doutor Ricardo Jorge          

de Lucena Lucas, dá o pontapé inicial para o tema que será abordado a seguir -                

a superação do suicídio; 

● Prólogo - Precisamos falar sobre suicídio: aqui, apresento brevemente os três           

perfis e introduzo a ideia do livro; 

● Capítulo I - Você consegue me ouvir?: no primeiro capítulo, dou início à             

história dos perfis, do período que antecede até o momento da(s) tentativa(a).            
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Ao longo da narrativa, intercalo os depoimentos com entrevistas de          

profissionais e dados sobre suicídio; 

● Capítulo II - Eu estou aqui: subdividido em três partes - uma para cada perfil               

- narra o momento em que nossos personagens percebem que aquele não            

deveria ser o seu fim e começam suas trajetórias de superação: 

○ O menino que queria pintar o cabelo de azul - Matheus; 

○ A música pode salvar vidas - Amanda; 

○ Nunca perca a esperança em você - Mariana; 

● Epílogo: Obrigada por ficar: encerramento da jornada que começou no          

prólogo, com uma breve descrição de como os personagens estão hoje, escrita            

como uma carta de agradecimento; 

● Serviço: As mãos que apoiam: sessão que conta brevemente a história por trás             

da campanha Setembro Amarelo e oferece uma lista de instituições de apoio e             

prevenção do suicídio e de terapias alternativas; 

● Playlist - Obrigada pela Música: sessão que contém a playlist de músicas            

inspiradoras sugeridas por mim, pelos perfis e por amigos e colegas. O QR             

Code ao fim da sessão contém o link para o Spotify em que os leitores podem                

ouvir e adicionar músicas; 

● Páginas interativas - Não tenha medo de falar e sentir: páginas em branco             

destinadas aos leitores para que também eles possam fazer parte do livro:            

escrevendo, desenhando, colando fotos, etc; 

● Agradecimentos: aqui agradeço a todos e a todas que ajudaram na construção            

desse livro, seja contando suas histórias ou simplesmente acreditando nesse          

trabalho. 

 

8.2. Planejamento gráfico 

Sobre Viventes: Histórias de superação do suicídio foi diagramado no          

tamanho 14,8cm x 21cm, com todas as margens de 2cm, espaçamento entre linhas de              

1,5pt, espaçamento depois do parágrafo tamanho 10pt e sangria de 5cm. As fontes             

tipográficas utilizadas foram: 
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- Georgia (capa e contracapa, títulos e corpo do texto): regular, itálico e            

negrito / tamanhos: 10pt, 11pt, 12pt, 13pt, 14pt e 16pt; 

- Arial (gráficos, legenda de gráficos e figuras e notas de rodapé):           

regular, itálico e negrito / tamanhos: 9pt e 10pt; 

- Caveat (imagem post-it do Setembro Amarelo): regular / tamanho:         

18pt; 

- Segoe Script Regular (bilhetes com destaques dos perfis): tamanhos:         

20pt, 25pt e 30pt. 

A identidade visual de Sobre Viventes é bem simples, com conceito           

minimalista, e a cor predominante é o amarelo (cor da prevenção do suicídio); o miolo               

do livro é levemente amarelo, simulando o tom do papel Pólen; para os gráficos, tons               

pastéis preenchem cada sessão: 

- Capa e contracapa: C = 2; M = 2; Y = 64; K = 2; 

- Miolo (versão digital/PDF): C = 0; M = 2; Y = 9; K = 0; 

- Gráficos:  

- C = 0; M = 11; Y = 6; K = 8 

- C = 7; M = 10; Y = 0; K = 9 

- C = 15; M = 7; Y = 0; K = 5 

- C = 0; M = 20; Y = 5; K = 0 

- C = 0; M = 9; Y = 19; K = 1 

- C = 0; M = 7; Y = 4; K = 6 

- C = 5; M = 7; Y = 0; K = 6 

- C = 11; M = 5; Y = 0; K = 3 

- C = 7; M = 0; Y = 10; K = 8. 

Ao longo do livro, há quatro figuras e sete gráficos, além dos bilhetes usados              6

para destacar falas e ideias importantes dos perfis que não aparecem ao longo do texto.               

A capa e a contracapa foram feitas sobrepondo vetores de post-its, destacando o             

6 Os vetores utilizados ao longo da narrativa e na capa e contracapa foram baixados dos sites Freepik 
e Pixabay. 
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central que contém o título (capa) e a citação de Fiódor Dostoiévski (contracapa). O              

miolo será impresso em papel Pólen 80g e a capa em papel Paraná 390g.  

8.3. Equipamentos e programas utilizados 

- Para as entrevistas, utilizei um microfone de lapela com adaptador para celular            

(R$ 60,00) para gravar o áudio das entrevistas; 

- Para escrita, edição e diagramação do material e seus elementos gráficos,           

utilizei os programas Google Documentos, Google Planilhas, Microsoft Word,         

Microsoft Excel, Adobe Photoshop e Adobe Indesign;  

- Sites de download gratuito de vetores e edição de gráficos: Flourish , Infogram           7

, Freepik  e Pixabay . 8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 https://flourish.studio/ 
 
8 https://infogram.com/ 
 
9 https://br.freepik.com/ 
 
10 https://pixabay.com/pt/ 
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9. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é a da História Oral, a partir da técnica de entrevista              

em profundidade que busca recolher respostas a partir das experiências subjetivas das            

fontes (DUARTE, 2005), consistindo na coleta de testemunhos de pessoas que           

tentaram suicídio, mas “fracassaram” e encontraram um novo sentido para viver. 

A obtenção de dados sobre números de suicídios, de tentativas, de           

atendimentos em projetos de prevenção e tratamento se deu através da leitura e análise              

de artigos, revistas, sites e documentos oficiais (Organização Mundial da Saúde,           

Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Ceará). As informações mais subjetivas             

e aprofundadas foram adquiridas por meio de entrevistas com profissionais das áreas            

de Psicologia e Psiquiatria.  

Todas as informações aqui trabalhadas inserem-se em uma abordagem         

quanti-qualitativa em que se fez leitura e análise de dados e documentos oficiais de              

organizações internacionais, nacionais e estaduais e obras bibliográficas, além de          

entrevistas em profundidade.  

O gênero escolhido é o livro-reportagem-perfil, que proporciona maior imersão          

do leitor na narrativa e envolve-o com a história dos personagens. Isso permite             

mesclar as técnicas de entrevista em profundidade e relato, diferentes formatos           

jornalísticos, ademais variados recursos narrativos como a intercalação de narrativas e           

vozes.  

Os ambientes retratados foram escolhidos de acordo com o significado que têm            

para os personagens, retratados como lugares-chave para a construção dos perfis: a            

universidade para Matheus, a casa para Mariana, a revisita da rua, da casa, do ônibus e                

do Calçadão da Beira Mar para Amanda.   
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10. CONCLUSÃO 

Ao longo de um ano e meio, dediquei-me arduamente ao livro-reportagem           

Sobre Viventes: Histórias de superação do suicídio. Confesso que algumas ideias           

iniciais tiveram que mudar ao longo da produção do material, mas sinto que o              

resultado final foi mais do que satisfatório e pode representar um grande avanço no              

tratamento do suicídio no campo jornalístico.  

Depois de ouvir as histórias dos personagens que fazem parte deste TCC,            

percebi o quão importante é trazê-las à sociedade, ainda que de forma bem restrita por               

enquanto. Percebi que as pessoas sentiam alívio depois de contar suas trajetórias até             

agora e se sentiam fortes e orgulhosas por terem passado por todas essas dificuldades e               

satisfeitas por terem planos para o futuro. São essas histórias que podem fazer a              

diferença para a quebra do tabu que envolve o suicídio e que não devem ficar apenas                

guardadas em um lugar onde poucas pessoas têm acesso.  

O jornalismo pode ser uma dessas saídas e é isso que propus desde a primeira               

versão do projeto de pesquisa do Sobre Viventes, e esperamos que possa ser realmente              

aproveitado. Depois de todas as dificuldades de encontrar fontes para esse livro e da              

emoção por estar lidando com situações tão delicadas e dolorosas, este é o resultado              

final e espero que o objetivo principal de romper as barreiras do estigma do suicídio               

possa ser, aos poucos, alcançado. Espero assim, que os verdadeiros sobreviventes           

possam se identificar e se tornar viventes de fato.  
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