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A um ausente 
 
 
 

Tenho razão de sentir saudade, 
tenho razão de te acusar. 

Houve um pacto implícito que rompeste 
e sem te despedires foste embora. 

Detonaste o pacto. 
Detonaste a vida geral, a comum aquiescência 
de viver e explorar os rumos de obscuridade 

sem prazo sem consulta sem provocação 
até o limite das folhas caídas na hora de cair. 

 
Antecipaste a hora. 

Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. 
Que poderias ter feito de mais grave 

do que o ato sem continuação, o ato em si, 
o ato que não ousamos nem sabemos ousar 

porque depois dele não há nada? 
 

Tenho razão para sentir saudade de ti, 
de nossa convivência em falas camaradas, 

simples apertar de mãos, nem isso, voz 
modulando sílabas conhecidas e banais 
que eram sempre certeza e segurança. 

 
Sim, tenho saudades. 

Sim, acuso-te porque fizeste 
o não previsto nas leis da amizade e da natureza 

nem nos deixaste sequer o direito de indagar 
porque o fizeste, porque te foste. 

 
 

 
   Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

 
 
 
 

 O objetivo deste trabalho foi abordar a questão de como lidar com os 
sobreviventes de um suicídio sobre a ótica de uma abordagem humanista. So-
breviventes aqui, num entendimento daquelas pessoas que ficam e precisam 
lidar com a dor da perda. Estes são os sobreviventes, pais, filhos, cônjuges, 
avós, tios, primos, amigos, vizinhos etc. O luto é um processo natural diante de 
perdas significativas, porém o luto como consequência do suicídio tem peculia-
ridades intensas e que tende a durar por mais tempo, além da sensação de 
culpa e buscas de porquês, e que precisam ser trabalhados. Eis o desafio do 
psicoterapeuta. O atendimento disponível para os sobreviventes do suicídio é 
denominado de pósvenção e que também é uma maneira de prevenção para 
os que ficam. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, e a 
cada três segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. Em 2012, por 
suicídio, cerca de 804 mil pessoas morreram em todo o mundo. O Brasil é o 
oitavo país em número absoluto. Foram registradas 11.821 mortes, cerca de 30 
por dia no ano de 2012. Os números publicados pela Associação Brasileira de 
Psiquiatria ainda chamam a atenção para um grave fator, a da grande variabili-
dade regional nas taxas, além da subnotificação, já que não se fala sobre sui-
cídio. Tão importante quanto falar é saber ouvir. Abrir-se à possibilidade de se 
acolher com empatia alguém que sofre a sua dor de forma singular é o primeiro 
grande passo para um atendimento terapêutico com possibilidade de bons re-
sultados para o cliente enlutado por uma perda fruto do suicídio.  
 
 
Palavras-chave: Suicídio; Luto; Sobreviventes.   
  
 
 
 
 

ABSTRACT  
 
 

The purpose of this paper was to address the issues of how to deal with 

survivor of suicide on the basis of a humanistic approach. Survivors here, in an 

understanding of those people who stand behind and have to deal with the pain 

of loss. These are the pain of loss. These are the survivors: parents, children, 

spouses, grandparents, uncles, cousins, friends, neighbors and so on. Mourn-

ing is a natural process in the face of significant losses, but grief as a conse-

quence of suicide has intense peculiarities that tend to last longer, beyond the 

sensation of guilt and the search for whys, and that need to be worked on. This 



 
 

is the treatment available for survivors of suicide is called a grant and is also a 

way of preventing those who stay behind. In the world, every 40 seconds a per-

son commits suicide, and every three seconds a person attacks his own life. In 

2012, by suicide, about 804,000 people died worldwide. Brazil is the eighth 

country in absolute numbers. There were 11821 deaths, about 30 per day in 

2012. The figures published by the Brazilian Association of Psychiatry still call 

attention to a huge factor, of the great regional variety in the rates, besides the 

underreporting, since there is no talk about suicide. As important as to talk is to 

know how to listen. To open oneself to the possibility of accepting with empathy 

someone who suffers his pain in a singular way is the first great step for a ther-

apeutic care with possibility of good results for the client mourning for a loss due 

to suicide.  

 
 
 
 
Keywords: Suicide; Mourning; Survivors.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 O suicídio cresce no mundo todo. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum 

lugar do planeta e a cada 3 segundos, uma tenta. Cerca de 800 mil pessoas se 

matam a cada ano, com tendência de crescimento nas próximas décadas. É a 

segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O suicídio é atu-

almente um problema de saúde pública, mas frequentemente cercado de ta-

bus. A maioria dos casos poderia ser evitada, se a pessoa, com ideação suici-

da, buscasse ajuda e atenção de familiares, amigos ou especialistas. Por isso 

precisamos falar sobre suicídio. Falar a respeito não aumenta o risco, pelo con-

trário, falar com alguém sobre o tema pode aliviar a angústia e a tensão que 

esses pensamentos suscitam.  

 

O suicídio é um tipo de morte com um impacto muito negativo podendo 

gerar trauma devastador para seus sobreviventes, que são aquelas pessoas 

que perderam um ente significativo pelo suicídio. Esses sobreviventes podem 

apontar um grande índice de luto traumático além de serem fatores de risco a 

cometer um suicídio (CFP, 2013). E pensando nisso, o objetivo desse trabalho 

foi justamente apresentar algumas considerações a respeito de como lidar, do 

ponto de vista terapêutico, com os sobreviventes enlutados pelo suicídio.  

 

Torna-se importante que os sobreviventes enlutados se acerquem de 

profissionais preparados que não neguem o luto dos mesmos e os ajudem a 

ressignificar suas perdas, por maior que seja a dor. O impacto do sofrimento 

vivido após o suicídio para enlutados sobreviventes corrobora a importância do 

suporte dos profissionais de saúde para este grupo, tornando-se fundamental o 

equilíbrio entre ouvir e compreender as pessoas enlutadas e respeitar o seu 

contexto experiencial (Mckay & Tighe, 2014). O acompanhamento dos sobrevi-

ventes é de fundamental necessidade em decorrência do elevado risco de sui-

cídio entre os mesmos, portanto além de se incluir um suporte para a dor, é 

preciso um monitoramento proativo de risco de transtornos psiquiátricos e do 
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próprio suicídio (Kizza, Hjelmeland, Kinyanda, & Knizek, 2011). O primeiro pas-

so, como já dito, é falar. Falar a respeito da dor causada pela perda. O não fa-

lar potencializa a dor do sobrevivente enlutado. E esse falar não é tão somente 

compartilhar questões íntimas com intuito de despertar piedade de terceiros ou 

exteriorizar sentimentos reprimidos. Cabe ao terapeuta propiciar um ambiente 

acolhedor para junto com o sobrevivente enlutado traçarem um novo recomeço 

com novas ressignificações diante da nova realidade. 

 O presente trabalho pretende trata o tema a partir da definição caracteri-

zação do suicídio no primeiro capítulo. No segundo capítulo, problematiza-se 

os desafios para o enfrentamento resultante da perda a partir da abordagem 

centrada na pessoa. No capítulo 3 apresenta-se as possibilidade do trabalho na 

pósvenção. Finalizamos com as considerações finais apontando para a impor-

tância de se tematizar o suicídio e o trabalho da pósvenção como recurso de 

atenção àqueles que vivenciam o luto pela perda. 

 
 
CAPÍTULO 1 – SUICÍDIO 
 
 

Muito tem se falado ultimamente sobre o suicídio. Trata-se de um fe-

nômeno muito complexo, que envolve aspectos sociológicos, filosóficos e até 

mesmo teológicos. Porém, não podemos perder o foco que o suicídio é uma 

questão de saúde pública. E devido a isso, tentar reduzir o suicídio a explica-

ções rápidas e superficiais é uma atitude ingênua e também muito perigosa. 

 

A palavra suicídio deriva do latim e significa sui = si mesmo e caedes = 

ação de matar, ou seja, “morte de si mesmo”. O primeiro dicionário a defini-lo 

foi o Oxford English Dictionary, na Inglaterra, em 1661, e foi necessário um sé-

culo para que os concorrentes seguissem o exemplo.  

 

Segundo o referido dicionário Oxford English Dictionary (OED), Suicídio 

é o ato de matar-se intencionalmente. Já no Webster English Dictionary encon-

tramos a definição de suicídio como o ato de tirar a própria vida voluntária e 

intencionalmente, em especial por pessoas com mentes sãs e anos de discri-

ção. Enquanto no Houaiss, Suicídio é o ato ou efeito de suicidar-se. E suicidar-
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se é descrito como “pôr termo à própria vida, matar-se”. Para o psiquiatra ame-

ricano Karl Menninger (1970), em “O homem contra si próprio”, livro que tem 

servido como referência a estudiosos ao longo dos tempos, o suicídio envolve 

três elementos internos: a vontade de morrer, de matar e de ser morto. Portan-

to, é um ato no qual o sujeito é, ao mesmo tempo, vítima e assassino.  

 

Suicídio sempre foi um assunto tabu e isso precisa ser mudado. E o 

motivo é simples, uma vez que não conseguimos enfrentar um problema que 

desconhecemos. Todos os manuais de prevenção de suicídio trazem um con-

ceito simples de que falar sobre suicídio previne suicídios, por isso o assunto 

não pode ser esquecido, por mais desconfortável que seja. Segundo dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano, mais de um milhão de 

pessoas cometem suicídio no mundo, que corresponde a 1,4% do total de óbi-

tos. E esses números não incluem as tentativas de suicídio, de 10 a 20 vezes 

mais frequentes que o suicídio em si. (OMS, 2014). Isso equivale dizer que a 

cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. E isso levando em conta 

que dos dados fornecidos por cada um dos 172 países membros, apenas 60 

enviam dados de boa qualidade, na maioria, países desenvolvidos. Sendo jus-

tamente nos 112 países restantes que se encontram 71% dos suicídios regis-

trados no mundo. Portanto os dados que temos registrados, embora alarman-

tes, ainda estão longe de corresponder a realidade dos fatos. Logo podemos 

dizer que o temos de oficial é apenas a ponta de um iceberg. 

 

Outro aspecto que merece destaque é a relação entre a morte voluntá-

ria e gênero. À primeira vista, os homens são os mais afetados pela morte vo-

luntária, mas não é bem assim. Embora o índice masculino global seja duas 

vezes maior, chegando ao triplo em países desenvolvidos, as mulheres tentam 

em maior quantidade, mas os métodos utilizados pelos homens são mais letais 

(armas de fogo e enforcamento), o que impacta diretamente os números. No 

Brasil, o índice de mulheres que morreram por suicídio em 2012 foi de 2,5 para 

cada 100 (cem) mil habitantes, enquanto os homens atingiram taxas quase 

quatro vezes superiores, 9,4 por 100 mil habitantes. A primeira vista, pode até 

parecer um índice pequeno, mas não é. Só para se ter uma ideia é mais do que 

se morre, por exemplo, por AIDS no Brasil, num mesmo período  (OMS, 2012). 
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Em que pese possuir uma taxa relativamente baixa, por ser um país 

populoso, o Brasil aparece em 8º lugar num triste ranking dos países que regis-

tram os maiores números absolutos de suicídios, segundo dados da OMS. Em 

2012, houve 9.852 casos de suicídios registrados no país, o que representa, 

em média, 27 mortes por dia (Brasil, 2013). Enquanto a população aumentou 

17% entre 1988 e 2008, o número de óbitos por suicídios cresceu 33,5% (Ma-

rín-León, Oliveira & Botega, 2012). Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 

10,4% na quantidade de mortes, o que representa uma alta de 17,8% entre 

mulheres e 8,2% entre os homens. O país com mais mortes é a Índia (258 mil 

óbitos), seguido de China (120,7 mil), Estados Unidos (43 mil), Rússia (31 mil), 

Japão (29 mil), Coreia do Sul (17 mil) e Paquistão (13 mil).  

 

De acordo com a OMS, uma maneira de dar uma resposta racional a 

este tipo de morte é estabelecer uma estratégia de prevenção, como a restri-

ção de acesso a meios utilizados para o suicídio (armas de fogo, pesticidas e 

medicamentos), redução do estigma e conscientização do público. Também é 

preciso fomentar a capacitação de profissionais da saúde, educadores e forças 

de segurança, segundo o estudo. Um estudo da Universidade de Medicina de 

Viena (Relatório, Genebra: OMS, 2000a) mostra a importância da atuação da 

mídia em ajudar a prevenir suicídios através de uma postura cautelosa sobre o 

tema. A pesquisa aborda a experiência feita na Áustria, onde a mídia local re-

cebeu direcionamentos sobre como noticiar suicídios. Os direcionamentos ins-

truíam sobre a importância de não se dar um caráter romântico a morte, visan-

do reduzir o número de tentativas de suicídios. E o resultado desse direciona-

mento, de como noticiar os suicídios, resultou, em apenas seis meses, uma 

expressiva queda de mais de 80% (oitenta por cento) nas mortes voluntárias. 

Os dados são muito significativos, mostrando que a romantização do suicídio 

tem grande impacto em causar mortes por suicídio imitativo.  

 

Outro dado alarmante que mostra o impacto da romantização do suicí-

dio foi apresentado no periódico de medicina da Universidade de New England, 

onde se comprovou que aproximadamente 80% das tentativas de suicídio são 

atos gerados por impulsividade (APA, 2002; Linehan & Mazza, 2009; Links et 
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al., 1999; Monarch et al., 2004). A pesquisa entrevistou sobreviventes que ten-

taram tirar sua própria vida, e quase 30% dos participantes alegaram que deci-

diram se suicidar menos de 5 minutos antes da tentativa se efetivar, o que de-

monstra extrema impulsividade. Para 70% dos entrevistados, a decisão se deu 

menos de uma hora antes da tentativa. Esses dados são extremamente assus-

tadores. Diante desses dados estatísticos, pensamos que os serviços de saúde 

têm que incorporar, ou no mínimo reforçar, a prevenção como componente 

central. Não podemos desconsiderar também que transtornos mentais e con-

sumo nocivo de drogas, lícitas e ilícitas, corroboram, com bastante intensidade, 

para aumento de suicídios em todo o mundo. A identificação precoce e eficaz é 

fundamental para conseguir que as pessoas recebam a atenção que necessi-

tam. Apesar da importância e seriedade do tema, ele é muito pouco abordado. 

Evidentemente que não podemos desconsiderar o efeito Werther. Efeito este, 

que leva em conta o aumento de números de casos de suicídios desencadea-

dos por reportagens ou obras de ficção que retratem o suicídio de forma espe-

taculosa ou sensacionalista. Ele também acontece de uma outra forma com 

pessoas próximas ao suicida que tem um risco aumentado de cometer o suicí-

dio. 

 

O termo efeito Werther se deve ao romance do escritor alemão Johann 

Wolfgang Von Goethe. Trata-se de uma obra romântica intitulada “Os sofrimen-

tos do Jovem Werther”, onde o protagonista comete o suicídio. Nesse romance 

o narrador recebe cartas do amigo suicida que revelam seus sentimentos e 

suas intenções. Na época, em 1774, houve relatos de aumento no número de 

suicídios ente jovens após contato com o romance. Algo que não foi confirma-

do. Porém, em 1984, foi publicado o primeiro estudo estatístico evidenciando 

esse efeito. No caso, com reportagens de jornais. Até hoje dezenas de publica-

ções são lançadas correlacionando tal fenômeno.  

 

Como então falar sobre suicídio? Como abordar um tema tão atual e 

pertinente e ao mesmo tempo um assunto extremamente evitado, quase proi-

bido, seja por tabu, seja por desconhecimento. E podemos adiantar que a di-

vulgação de cenas de suicídios ou de cartas sobre, com um foco metodológico, 

não seja considera recomendável, com a finalidade de se tratar do tema. A 
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abordagem sobre suicídios deve visar, primeiramente, conscientização de to-

dos quanto aos fatores de risco para o suicídio, para reconhecermos pessoas 

em risco. Além disso, devem-se estimular pessoas em risco a buscarem ajuda. 

O suicídio é a resultante trágica de uma interação complexa dos fenômenos 

sociais, psicológicos, genéticos, bioquímicos, clínicos e outros, às vezes, im-

ponderáveis. Todos esses aspectos são importantes, porém um deles é pre-

ponderante sobre os outros.  

 

 Posvenção é a abordagem visando a recuperação, segurança e supe-

ração do luto em amigos e familiares do suicida. Acredite! O suicídio quase 

sempre não tem uma única vítima. Familiares e amigos também são vítimas do 

ato suicida. Pais, filhos, cônjuges, amigos próximos, geralmente já amargam 

sentimentos de culpa enorme e irreparável que precisam ser superados. E toda 

ajuda deve ser nesse sentido. O suicídio envolve um ato que tem por finalidade 

tirar a própria vida. É muito difícil falar de causas específicas, porque, geral-

mente, não é um fenômeno redutível a uma ou outra coisa específica. Por isso 

é mais racional falar de fatores de risco, ou seja, fatores que tornam maior o 

risco de suicídios.  

 

E entre os principais fatores de risco para suicídio estão em primeiro 

lugar alguns transtornos mentais, como o transtorno depressivo, transtorno de 

personalidade, dependência química e esquizofrenia. Há estudos que estimam 

que 90% dos casos de suicídios estão associados a transtornos mentais. Mas 

certas doenças também aumentam o risco de suicídio, tais como distúrbios 

neurológicos, câncer e infecção por HIV. Os estudos também apontam para 

que, provavelmente, quadros de depressão estejam na raiz de uma parte con-

siderável dos suicídios. Existe um transtorno mental denominado Transtorno 

Depressivo Maior, que é tipicamente associado ao que, popularmente, as pes-

soas chamam de depressão. Nenhuma outra doença psíquica é tão presente 

no ato suicida.  

 

Abrimos um parêntese aqui para uma constatação. Por mais paradoxo 

que possa parecer, um dos grandes riscos associados ao suicídio é justamente 

a melhora do quadro depressivo. Mas como assim? Explica-se. Diversamente 
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do que se possa pensar, depressão não é antônimo de alegria. A depressão 

leva o indivíduo a um estado gradativo de apatia, de total ausência de sensa-

ções e de vontade de agir. E quando a pessoa começa a sair desse estado, 

pode ocorrer um aumento do pensamento suicida e, como readquiriu certa 

energia, sente-se apto a planejar e executar a própria morte. No entanto é im-

portante ressaltar que o transtorno depressivo tem altos índices de comorbida-

de, ou seja, a depressão frequentemente é encontrada junto a outros transtor-

nos e doenças. Por exemplo, o risco para depressão é maior em pessoas com 

transtorno de ansiedade, pessoas com esquizofrenia, pessoas com transtorno 

de personalidade, pessoas que sofrem com dependência química, pessoas 

com a doença de Alzheimer e tantas outras condições. Isso significa que pes-

soas que sofrem com todas essas outras condições exemplificadas, possuem 

maiores riscos de apresentar risco de depressão. Recentemente, início de 

2017, a OMS publicou um dado alarmante, no qual a depressão é a maior cau-

sa de males a saúde e incapacitação em todo o mundo. Segundo as últimas 

estimativas, mais de 300 milhões de pessoas vivem hoje com depressão. Um 

número 18% maior que no período de 2005 a 2015.  

 

Há outros levantamentos que estimam que esse número possa ser 

ainda maior, chegando a mais 400 milhões de pessoas. Os motivos desse au-

mento, segundo a própria OMS, são a falta de suporte para pessoas que vivem 

com transtorno mental que é agravada pelo estigma e preconceito vividos por 

elas, que acabam impedindo de procurarem ajuda e tratamento. A grande 

questão levantada pela OMS é que nós precisamos falar disso enquanto cida-

dãos e enquanto sociedade. O preconceito e a desinformação produzem uma 

gigantesca ignorância a respeito do suicídio e nós só seremos capazes de 

combater isso através da educação e do diálogo. Falar sobre suicídio previne.  

 

Algumas pessoas podem encarar o suicídio como uma questão pesso-

al, mas não. A sociedade inteira sofre com o suicídio, com as tentativas de sui-

cídios e com as suas consequências. Um ponto muito importante e por isso 

não podemos deixar de mencionar é com relação aos mitos sobre o suicídio. E 

começamos a falar por um dos principais, que é “Quem fala que vai se matar, 

nunca faz.” A título de informação, 80% das vítimas de suicídio tiveram atitudes 
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que indicavam sua intenção de dor e, em algum momento, verbalizaram suas 

intenções.  

 

Outro grande mito é a crença que uma pessoa sã não comete suicídio. 

Embora não haja consenso nem mesmo entre os especialistas da área. E um 

bom argumento é que não existe uma pessoa que só seja sã, assim como não 

existe alguém que seja somente doentio. Portanto, mesmo que uma pessoa 

apresente um comportamento são, do ponto de vista social padronizado, não é 

possível precisar que ela jamais poderá cometer o ato. “Se alguém quer se sui-

cidar, nada vai impedi-lo.” Na maioria das vezes, o que temos é um pedido de 

ajuda. Ocorrendo tal ajuda, o mais recorrente é a destituição do pensamento 

suicida. Mais um mito “Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio nunca mais 

tenta novamente”. Na verdade as pesquisas sinalizam justamente o contrário, 

já que o maior fator de risco para o suicídio é justamente uma tentativa anterior, 

que aumenta cerca de cem vezes a probabilidade de morrer pelas mãos. Bom, 

a ideia de mencionarmos alguns mitos a respeito do suicídio é além de obvia-

mente desmistificar os pontos que perpassam o tema, também começarmos a 

falar de uma maneira mais séria a respeito e assim abrirmos debates embasa-

dos com a realidade.  

 

Pelo exposto, não há dúvidas que o suicídio é sim uma questão de sa-

úde pública e que falar a respeito, sem preconceitos, é o primeiro passo para 

entender e propiciar reflexões a respeito deste fenômeno. Mas agora propomos 

voltar nossa atenção para os sobreviventes. Não, especificamente, aos que 

tentaram o suicídio e não obtiveram êxito em seus intentos. A definição de so-

breviventes aqui refere-se àqueles que ficaram. Normalmente familiares, ami-

gos, vizinhos e colegas de classe. O atendimento aos sobreviventes do suicídio 

bem como da pessoa que sobreviveu a uma tentativa suicida é chamada de 

pósvenção. Segundo a Associação brasileira de Estudos e Prevenção do Sui-

cídio (Abeps), estima-se que 60 pessoas sejam intimamente afetadas em cada 

morte por suicídio. 

 

Portanto, percebe-se que as pessoas afetadas pelo suicídio de uma 

pessoa próxima recebe pouca ou nenhuma atenção. E a partir dessa percep-



20 
 

ção, objetivamos contextualizar os problemas associados, bem como, numa 

abordagem fenomenológica, refletir e propiciar reflexões sobre o manejo e as 

possíveis intervenções para aquele indivíduo que sofre por um tipo de luto com 

características e temas bastante específicos. Há uma necessidade, e urgente, 

de se realizar uma intervenção, após um suicídio, daqueles que ficaram. E o 

objetivo dessa intervenção é justamente reduzir os efeitos traumáticos causa-

dores de um sofrimento de quem vive uma perda significativa. Trabalhar em 

pósvenção é atuar diretamente na prevenção, tanto de futuros suicídios como 

de desenvolvimento de transtornos mentais proveniente de um luto que desen-

cadeou em uma complexidade que afeta a produtividade do cotidiano além de 

potencializar o estresse.                 

 

CAPÍTULO 2 – DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO 

 

A transmissão ao vivo da própria morte, de uma jovem, de 19 anos, 

através de sua conta de uma rede social, em julho de 2017, sensibilizou não 

somente a população de Rio Branco, capital do Acre, cidade onde a jovem uni-

versitária, de 19 anos, estudante do 3ª período de Ciências Sociais da UFAC 

(Universidade Federal do Acre), residia com seus pais, mas também de inúme-

ras pessoas próximas ou distantes (algumas muito distantes), desconhecidas 

mesmo, mas que tocadas por multi sensações como impotência, tristeza, soli-

dariedade, medo, espanto, luto enfim, sentimentos muitas vezes que identifi-

cam com a própria vida ou com possibilidades, tristes possibilidades. 

 

Porém essa não foi a parte final da história. Dois dias após a trágica 

transmissão da filha, os pais foram encontrados mortos na garagem de sua 

residência, sem evidências de que as mortes tenham sido causadas por uma 

terceira pessoa, além de um bilhete assinado e deixado pelos próprios pais 

afirmando que a decisão deles, de tirar a própria vida, ocorreu de comum acor-

do entre os dois, sem pressão de nenhuma parte. E no dia seguinte à morte 

dos pais da jovem, o também estudante universitário, ex-namorado da jovem, 

decidiu por fim a própria vida, ingerindo uma excessiva quantidade de medica-

mentos controlados. Porém, neste caso, o socorro chegou a tempo de leva-lo 

para o hospital e, prestados os devidos procedimentos médicos, foi possível 
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salvar uma vida que estava diretamente ligada a morte voluntária transmitida, 

ao vivo, para mais de 280 pessoas. Diante deste caso amplamente divulgado 

pela mídia, constatamos a realidade dos dados divulgados pela Associação 

Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio – abeps, em 2016, onde se es-

tima que 60 pessoas sejam intimamente afetadas em cada morte por suicídio, 

incluindo família, amigos e colegas de classe. Como a OMS estima que 800 mil 

pessoas morram por suicídio a cada ano, cerca de 48 milhões e 500 milhões 

de pessoas podem ser expostas ao luto do suicídio em um ano.  

 

E é justamente a partir da ideia e também da observação de uma falta 

de ajuda para lidar com o luto desses sobreviventes, seja devido a preconcei-

tos e estigmas sociais, seja por sentimentos de culpa e vergonha, ou até mes-

mo despreparo pelas pessoas que, em tese, teriam condições de prestar o de-

vido auxílio, é que se torna de extrema importância falar a respeito do assunto, 

bem como nas estratégias adotadas para o manejo terapêutico nesse processo 

ímpar de luto. Lidar com o luto, normalmente, já é um processo que se exige 

muito dos envolvidos. Ressignificar a vida diante do vazio potencializado com o 

sentimento da culpa requer mais que pura e simples aceitação. Entretanto, 

perder uma pessoa próxima por um ato que foi planejado, que foi deliberada-

mente escolhido, seja por qual motivo for, agrega, sem dúvida, um sentimento 

negativo a mais aos que ficam.  Para esses sobreviventes, é como se ecoasse, 

além da dor da perda, o grito do suicida de que ninguém foi capaz de compre-

endê-lo, e muito menos de ajudá-lo. E por mais injusta que possa parecer, há 

nesse sentimento de impotência um misto de sentimento de incapacidade, de 

fracasso, de busca incessante do motivo, enfim de culpa, tornando uma dor 

psíquica quase insuportável. Questionamentos como “o que eu poderia ter feito 

de diferente?”, “O que eu poderia ter ajudado?”, “como eu poderia ter agido?” 

são questionamentos que não terão respostas, mas que atormentarão por um 

bom tempo, quando não enquanto viver. O trabalho do terapeuta num atendi-

mento de alguém que sofre pelo luto de um suicida, deve partir do princípio da 

necessidade que o cliente tem de se digerir o luto. Isso implica tempo e a ideia 

primordial de que cada pessoa tem o seu tempo de digestão. Em outras pala-

vras, é essencial perceber com clareza o funcionamento lógico, psíquico e 



22 
 

emocional de cada cliente para então conduzir de forma específica, respeitosa 

e eficaz o acolhimento de cada cliente. 

   

Outro sentimento também bastante presente nos sobreviventes é o 

sentimento da raiva. Raiva contra o suicida, pelo que ele fez com a vida dele, 

do suicida, e também com a do próprio sobrevivente. E diante de uma situação 

como essa, vem a pergunta: Como prosseguir? Como ressignificar a vida a 

partir de uma ausência sempre presente? O luto por suicídio tem característi-

cas acentuadas e infindáveis. O atendimento disponível para os sobreviventes 

é denominado de pósvenção. Que não deixa de ser, também, uma forma eficaz 

de se prevenir novos suicídios, uma vez que os sobreviventes tornam-se, em 

muitos casos, potenciais suicidas, uma vez ser comum complicações no pro-

cesso de luto por parte dos sobreviventes. Estudos demonstram diferenças 

significativas na intensidade, duração do luto, aumento de sintomas depressi-

vos e impacto no sistema familiar nos sobreviventes do suicídio, se comparado 

com outras mortes violentas (Dunne; Dunne-Maxim, 2009; Scavacini, 2011; 

Wasserman, 2001). 

 

Cabe ressaltar que não há uma receita para o enfrentamento do luto. 

Na verdade não há receita para a compreensão do sofrimento humano. Cada 

indivíduo é único, com suas histórias e experiências vivenciadas de forma ex-

clusiva. E neste olhar em particular, havendo uma mudança repentina e trau-

mática, como no caso do suicídio, ocorre uma ruptura na forma de ser-no-

mundo do enlutado sobrevivente. O enlutado não perde só um ente querido, 

mas também a sua forma de se relacionar no mundo. Entretanto, acreditando 

na tendência individual da pessoa para tornar autorrealizadora, ou, segundo 

Carl Rogers, na tendência atualizante, que é a tendência inerente que cada 

pessoa tem de atualizar suas capacidades e potenciais, podemos afirmar que à 

medida que novas experiências surgem, no caso em tela, a ruptura abrupta de 

um ente próximo e querido, por meio da morte voluntária, novos conceitos po-

dem ser substituídos ou reforçados. E é aqui que o psicólogo, com suas técni-

cas e estratégias pertinentes, advogando pela dignidade e valor da pessoa na 

sua busca pelo crescimento tem condições de oferecer um ou mais caminhos 

para que o sobrevivente do suicídio possa, ampliando a visão de ser humano e 
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percebendo o perene processo de produção de subjetividade, reconfigurar-se 

em seu novo ambiente, ainda que por ora, vazio de sentidos.  

 

No livro “Sobre a morte e o morrer”, a psiquiatra suíço-americana Eli-

sabeth Kübler-Ross (1969), uma autoridade internacionalmente respeitada no 

assunto, afirma que o luto passa por cinco estágios, sendo que o primeiro es-

tágio diz respeito à negação e isolamento, o segundo se refere à raiva, o tercei-

ro é a barganha, o quarto é a depressão e, finalmente, o quinto que é, justa-

mente, a aceitação. Embora não necessariamente todos os enlutados passem 

ou tenham que passar por todos esses estágios, é de se notar que são fases 

muito presentes na vida de um enlutado, o que de certa maneira, serve de uma 

primeira direção que o profissional possa se valer na terapêutica. Lembrando, 

sempre, que no decorrer do atendimento, ocorrerá a devida adaptação às ne-

cessidades do cliente.   

 

Outro ponto de extrema importância citado pela a autora é quando ela 

se refere ao fator esperança. Onde ela afirma que é algo que se mostra pre-

sente em todos os estágios. Embora o processo de luto seja longo, o que sus-

tenta os enlutados durante os meses de sofrimento é a esperança. E com esse 

pensamento, atuando numa relação intersubjetiva e dialógica com o sobrevi-

vente, com uma visão de homem baseada na autonomia progressiva, que 

acreditamos ser possível, na prática, colhermos bons resultados de resiliência 

e de uma sobrevivência mais saudável. O sobrevivente voltando a ser, ou ser 

pela primeira vez, acolhido com respeito, sem julgamentos, enfatizando a im-

portância de seus sentimentos e de sua história de vida. Mostrando-lhe que 

todos nós estamos em um constante processo de construção e que somos 

possuidores de recursos próprios que nos permitem superar os mais variados e 

adversos momentos da vida.  

 

Aqui cabe destacar, ainda que de maneira resumida, a Abordagem 

Centrada na Pessoa, fundada e desenvolvida por Carl Ramsom Rogers, um 

psicólogo estadunidense atuante na terceira força da psicologia, cujo processo 

terapêutico tinha por base um trabalho de cooperação entre o terapeuta e o 

cliente que busca ajuda. Segundo esta abordagem, a finalidade é estabelecer 
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um contexto de relações humanas ditas positivas que é necessária à liberação 

da experiência bloqueada, ensejando mudança de percepção. Significa dizer 

que o comportamento do indivíduo pode modificar-se mediante novas percep-

ções de si mesmo. E para isso, Rogers firmou que o processo terapêutico de-

senvolve-se a partir de atitudes de autenticidade, compreensão empática e 

consideração positiva incondicional, manifestadas pelo terapeuta em relação 

ao cliente. Com o isso o terapeuta torna para o cliente um outro significativo.  

 

Aqui, tomo a liberdade de apresentar uma descrição citada pelo próprio  

Rogers em um trecho de sua autobiografia do momento em que ele fez a des-

coberta que deveria mudar não só o seu, como também o nosso modo de pen-

sar sobre os relacionamentos humanos. 

 

“Estava trabalhando com uma mãe extremamente inteligente, cujo filho 

era um verdadeiro capeta. O problema era, claramente, o fato de ela ter sem-

pre rejeitado o filho, mas apesar de muitas entrevistas, não conseguia leva-la a 

perceber isso. Fiz com que falasse, e com jeito procurei juntar os dados que ela 

mesma fornecera, tentando ajuda-la a ver a situação. Mas não adiantou nada. 

Finalmente, desisti. Disse-lhe que, ao que tudo indicava ambos havíamos ten-

tado, porém tínhamos falhado e que era melhor dar por encerrado o nosso con-

tato. Ela concordou. Terminamos, então, a entrevista, apertamo-nos as mãos e 

ela se dirigiu para a porta do consultório. Aí se voltou e perguntou: „O senhor 

também aceita adultos para aconselhamento?‟ Quando respondo afirmativa-

mente, ela disse: „Bem, então eu gostaria que me ajudasse‟. Voltou à cadeira 

que acabara de deixar e começou a desabafar seu desespero em relação ao 

casamento, o relacionamento difícil com o marido, a sensação de fracasso e 

confusão, tudo muito diferente do estéril „histórico do caso‟ que dera anterior-

mente. A verdadeira terapia começou nessa altura e foi, finalmente, um grande 

sucesso, para ela e para o filho. Este incidente foi um dentre os muitos que me 

ajudaram a vivenciar o fato, que só mais tarde vim a compreender completa-

mente, de que é o cliente quem sabe o que o aflige, que direções tomar, quais 

os problemas mais cruciais, que experiências foram profundamente enterradas. 

“Começou a me ocorrer que, a menos que tivesse necessidade de demonstrar 

minha própria inteligência e erudição, o que de melhor tinha a fazer era deixar 
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ao paciente a direção do movimento no processo terapêutico.” (Evans, Richard 

I. - Carl Rogers, „O homem e suas ideias‟). 

 

Fizemos questão de registrar esse relato para termos uma melhor ideia 

da profundidade, e ao mesmo tempo da extrema simplicidade, da concepção 

de homem, segundo Rogers. Sua hipótese central é a que o indivíduo possui 

dentro de si mesmo vastos recursos para a autocompreensão e para alterar o 

seu autoconceito, suas atitudes básicas e seu comportamento autodirigido. E  

esses recursos podem ser liberados se um clima definido de atitudes psicológi-

cas facilitadoras puder ser oferecido. E é nesta certeza, de infinitas possibilida-

des do ser humano de operar mudanças em sua autoimagem, em seu proceder 

e em sua postura diante das mais diversas situações experenciadas, por mais 

traumáticas que possam ser, dadas as condições necessárias, que acredita-

mos ser possível uma mudança significativamente positiva no sofrimento de um 

sobrevivente. Como já mencionado anteriormente, o luto é um processo. E este 

processo se inicia com a perda. Seguir adiante é fundamental. E para isso é 

elementar que a perda não seja cerceada. É igualmente importante não enca-

rar o luto como uma patologia. As mudanças observadas na vida de um enluta-

do fazem parte do processo.  

 

A técnica terapêutica utilizada por Rogers na qual respondia aos clien-

tes, maneira concisa, utilizando palavras chaves pronunciadas pelo próprio cli-

ente, como uma forma de se estabelecer uma conexão terapeuta-cliente. O 

intuito de Rogers, com a utilização dessa técnica, era certificar se estava real-

mente compreendendo o que, de fato, o cliente estava exteriorizando, não só 

pelas palavras enunciadas, mas também a maneira como se expressava. Com 

isso se estabelecia uma ambiente onde o cliente se sentia sensivelmente segu-

ro na relação, uma vez que nada de diferente do que o cliente havia apresen-

tado era apresentado. E ainda quando algo novo aparecia por parte do tera-

peuta, sempre havia uma correlação direta com a fala do cliente. Na verdade, 

fazendo-se uso de tal técnica, quando o cliente ouvia quase exatamente o que 

acabara de dizer, e de modo empático e respeitoso, ele se sentia compreendi-

do, respeitado, acolhido. Rogers, pela sua própria expressão facial, procurava 

indicar que seus sentimentos eram semelhantes ao do cliente. E ao escutar de 
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volta o que ele próprio, cliente, acabara de dizer, refletia sobre o que tinha dito 

de forma mais profunda e, assim, muitas vezes, acabava por ter novas percep-

ções e muitas das vezes já era possível ressignificar certos sentimentos.  

 

No nosso trabalho, in concreto, a ideia é justamente essa, através da 

abordagem centrada na pessoa, acolher as palavras e os sentimentos do so-

brevivente cliente sem qualquer tipo de análise, crítica ou censura, porque uma 

vez que o sobrevivente perceber que não há qualquer rejeição a sua forma de 

se posicionar no mundo com sua dor e sofrimento, sem a necessidade de se 

defender ou se justificar, o que lhe resta é avançar no seu discurso na sua au-

tocompreensão e, como consequência, seguir no autoconhecimento. Ademais, 

a partir de um sentimento de segurança gerado na relação, o sobrevivente ten-

derá a encorajar-se a vivenciar e revelar o que não seria permitido normalmen-

te junto ao outro. Um ponto importante que o terapeuta nesta abordagem deve 

estar atento é procurar não indicar aos clientes o que fazer ou como fazer, ou 

seja, um atendimento não diretivo, priorizando sim identificar quais sentimentos 

envolvidos ao discurso desenvolvido, já que o distanciamento entre as emo-

ções e a razão é uma questão a ser superada para um caminhar mais saudá-

vel. É preciso ficar claro que o terapeuta está presente nos sofrimentos do cli-

ente, oferecendo um ambiente seguro, fomentando um sentimento de liberdade 

e de confiança. A ideia é produzir uma situação que o próprio cliente encontre e 

desenvolva as próprias respostas para seus sofrimentos. Um certo silêncio di-

ante de um questionamento elaborado pelo cliente, mas ao mesmo tempo de-

monstrando um sincero interesse e expectativa em saber o que o cliente quer 

dizer ou se manifestar é mais um ponto de extrema importância da técnica utili-

zada.  

Outro aspecto relevante é não diminuir o grau de gravidade que o clien-

te dimensiona seus problemas ou situações, mesmo que no senso comum a 

gravidade possa parecer de menor relevância. Fixar o olhar no cliente, man-

tendo um estado de concentração focado em tudo que o cliente expressar em 

palavras e gestos, fazendo um resumo e devolvendo para o cliente o seu en-

tendimento (feedback), fazendo o cliente perceber que o terapeuta, de fato, 

está alinhado, e de uma maneira solidária, com os seus sentimentos. E haven-

do dúvidas no que o cliente esteja expressando, seja por palavras ou gestos, 
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deve o terapeuta criar situações que possibilitem o cliente afirmar ou não se o 

terapeuta está realmente compreendendo a sua dor através da sua fala. Isso 

tende a encorajar o cliente a compreender suas próprias atitudes e sentimentos 

e, principalmente, vivenciar suas questões, diminuindo dúvidas e aumentando 

a segurança em suas relações e sua posição no mundo.        

 

O papel do psicólogo é facilitar a percepção do sobrevivente para o 

presente, para o aqui e agora. Isso não significa que se deve ignorar a ruptura 

repentina de uma relação de elevada importância. Não! Mesmo porque tal ale-

gação é impossível de se concretizar. O basilar é fazer com que o sobrevivente 

seja colocado, ou melhor, que ele se perceba no instante atual, num movimen-

to que está em curso. E embora a existência humana seja perpassada pelas 

características da inconstância e da incoerência, é de se notar todo um enga-

jamento com o mundo, o que significa dizer que, de maneira inata, buscamos 

sempre o bem estar, num aglomerado de possibilidades que está sempre se 

atualizando. Ao profissional cabe, com a devida permissão do sobrevivente, 

entrar no seu mundo, desvestido de preconceitos e julgamentos, para juntos 

(Re) construírem uma posição atitudinal do sobrevivente diante da atual reali-

dade. E esse caminho torna-se menos íngreme, quando a relação terapeuta-

cliente se estabelece pela confiança adquirida, especialmente, por parte do 

sobrevivente. E essa condição é conquistada, jamais imposta. 

 

Recursos terapêuticos, como por exemplo, grupos de apoio para aco-

lhimento e com objetivo de facilitar ressignificações para os sobreviventes são 

essenciais para a não reprodução do suicídio, sendo, portanto, também inter-

venção preventiva. Relevante salientar a importância de se trabalhar, no luto 

dos sobreviventes, a sua não negação, construindo juntos, terapeuta-

sobrevivente, caminhos positivos da ruptura abrupta vivenciada. Para isso tor-

na-se indispensável a consonância para ouvir e compreender os sobreviventes 

enlutados, sempre respeitando suas particularidades de experiência de vida, 

cultura, crenças e outras subjetividades. Faz-se necessário uma compreensão 

maior a respeito do tema suicídio pelos profissionais da saúde, em especial, os 

que lidam diretamente com a questão, com o objetivo de, uma vez mais impli-



28 
 

cados, desenvolverem estratégias de acolhimento e de manejo na terapêutica 

aos sobreviventes. 

 

 

CAPÍTULO 3 – POSSIBILIDADES DE TRABALHO NA PÓSVENÇÃO 

 

 

O luto do suicídio representa o espaço de tempo de ajustamento à uma 

morte voluntária que é experenciado por familiares, amigos, vizinhos e demais 

relações do suicida que são afetados pela perda. Tem-se uma compreensão do 

luto como uma experiência inerente ao ser humano, portanto normal. A maioria 

das pessoas que experiencia esse tipo de luto elabora a perda do ente querido 

e volta às suas atividades normalmente, com a devida adaptação evidentemen-

te. Entretanto, em algumas situações pode acontecer um desvio nesse proces-

so, ocasionando sofrimentos e dificuldades em continuar vivendo, tornado um 

luto complexo de se vivenciar. Como mencionado anteriormente, estima-se que 

até 60 pessoas (Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio -

 www.vitaalere.com.br) sejam intimamente afetadas em cada morte por suicí-

dio. Portanto, levando em conta os dados OMS que, em média, 800 mil pesso-

as cometem suicídios anualmente, cerca de 48 milhões de pessoas podem ser 

expostas ao luto causado pelo suicídio no mundo anualmente.  Daí a grande 

importância de se pensar um trabalho que possa dar conta dessa população 

que sofre. A pósvenção inclui técnicas e estratégias para cuidar de si mesmo 

ou de outra pessoa a superar dores e traumas causados pelo suicídio de entes 

queridos. 

 

 Diante de um sofrimento pela perda significativa de um ser querido, di-

versas são as formas e os modos que ocorrem a elaboração do luto. Embora 

possa haver alguns pontos em comum entre os enlutados, no sentido de um 

sentimento de tristeza, de dor, de certo vazio, em alguns casos, perda de sen-

tido da vida, não podemos perder de vista que essa organização é ímpar e ex-

tremamente particular, ou seja, mais uma vez vale ressaltar que não há um 

padrão terapêutico a ser seguido, tendo em vista a singularidade e a especifici-

dade do indivíduo. Partindo do entendimento que há no homem uma tendência 

http://www.vitaalere.com.br/
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atualizante que é o impulso espontâneo de cada pessoa de atualizar suas ca-

pacidades e potencialidades à medida que novas experiências surgem, no ca-

so o luto, novos conceitos podem ser substituídos ou reforçados. Vale registrar 

que neste trabalho o ponto central é o luto dos sobreviventes, aqueles que 

passaram pela perda de um ente querido ocorrido pela morte voluntária, por 

opção, pela escolha de não mais viver, seja por qual motivo for. Evidentemen-

te, que diante do suicídio a elaboração do luto não é só em função da perda em 

si, mas há uma série de outros interditores para se processar o luto, onde o 

mais comum e doloroso é o sentimento de culpa. Portanto, o manejo terapêuti-

co com um sobrevivente se dá de uma maneira muito peculiar, exigindo do te-

rapeuta mais do que técnicas e estratégias. A perda pelo suicídio envolve na 

maioria das vezes uma busca prolongada por explicações por tal ato. É comum 

também insinuações e acusações entre os sobreviventes, seja em busca de 

um culpado, seja para se livrar ou amenizar a sensação da própria culpa. 

 

Convém ser construída com os sobreviventes uma perspectiva sobre o 

suicídio, para saber lidar com as questões familiares causadas pela perda de 

uma morte voluntária. Ter um lugar seguro para expressar seus sentimentos, 

compreender e saber lidar com a reação das outras pessoas, assimilar os sen-

timentos conflitantes que lhes perpassam, principalmente a culpa, são alguns 

pontos que normalmente se buscam numa terapia, nunca perdendo o foco do 

indivíduo em sofrimento. Técnicas para fazer o sobrevivente não paralisar na 

dor, de desenvolver a capacidade de usufruir o que está disponível, acreditan-

do na ideia que uma dor compartilhada é uma dor amenizada, pode ser o norte 

para um processo terapêutico eficiente. Evidente que com uma escuta qualifi-

cada em um ambiente acolhedor, baseados numa compreensão de homem de 

forma integral, com inúmeras possibilidades, e não somente como um sobrevi-

vente enlutado, disporemos de um espaço que será preenchido com o próprio 

esclarecimento e crescimento do indivíduo, que se dará de forma natural, o que 

não significa ser dispensável a colaboração de um profissional com habilidades 

e técnicas facilite o processo terapêutico. Deve-se entender que o luto do so-

brevivente é um processo contínuo. Entender que a superação de uma perda, 

não num sentido de se por fim a dor, mas de se sobreviver, de forma equilibra-
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da, com a dor, deve estar claro tanto para o terapeuta quanto para o sobrevi-

vente.  

 

Embora o assunto aqui tratado seja a pósvenção, que, como esclareci-

do anteriormente, é um tipo de serviço e atendimento disponibilizado para os 

sobreviventes, não podemos deixar de considerar que esse suporte ao luto tem 

um eficiente resultado na prevenção para futuras gerações, uma vez que o ín-

dice de tentativa de suicídio em sobreviventes é significativamente maior do 

que em outras pessoas (OMS, 2014). Já mencionamos que as pessoas enluta-

das por suicídio normalmente apresenta um luto mais duradouro e mais com-

plexo, seja com relação a intensidade, seja na questão tempo. O grande com-

plicador para um sobrevivente é compreender os motivos e a atitude do suici-

da, pois na maioria das vezes há um sentimento de abandono e questionamen-

tos do porque de tal ato. Numa morte voluntária, o sofrimento de quem tira a 

própria vida é deslocado para quem ficou. Culpa, sentimento de rejeição, ver-

gonha de se referir ao assunto, isolamento e autoisolamento são algumas 

questões que perpassam àqueles que ficaram após a perda de um ente queri-

do pelo suicídio. Os abalos são de ordem física, sociais, cognitivas e psíquicas. 

É comum a crise do “e se...” E se eu tivesse dado mais atenção... E se eu ti-

vesse chegado antes... E se eu tivesse feito isso... Enfim, a busca de uma ina-

tingível resposta.  

 

Os sobreviventes, normalmente, necessitam dos mesmos cuidados de 

outros enlutados, aceitação, que pode ser considerada, talvez, como a principal 

e que irá reger todas as demais atitudes características necessárias em uma 

boa relação terapêutica. Aceitar incondicionalmente é considerar o outro como 

ele é, sem juízo de valor e críticas. Agindo assim, o cliente sobrevivente pode 

sentir-se a vontade para reconhecer e elaborar sua dor da forma como enten-

der e não segundo um padrão predeterminado por terceiros. E assim poderá 

perceber que não é necessário renunciar de suas crenças ou sentimentos para 

que seja aceito. Outra característica essencial de um atendimento com propósi-

to terapêutico é a empatia, que é o processo no qual o indivíduo não se sente 

apenas aceito, mas compreendido enquanto indivíduo e na sua totalidade. É 

uma habilidade que o terapeuta desenvolve em poder perceber o mundo subje-
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tivo do sobrevivente, participando de sua experiência. É um processo onde 

ocorre uma aproximação, e não identificação, de como está sendo vivenciado e 

experenciado a dor do sobrevivente. A grande importância dessa atitude, é que 

o sobrevivente percebe que seus sentimentos estão sendo reconhecido pelo 

outro. E isso é algo que o constitui como ser humano. Uma terceira caracterís-

tica, não menos importante, é a postura autêntica do terapeuta diante do so-

brevivente. Ser autêntico é ter alinhado a experiência, a consciência e sua co-

municação.  

 

No caso específico de uma experiência de luto, uma vez que o sobrevi-

vente não se encontre num ambiente acolhedor, aquela tendência nata de se 

atualizar fica comprometida, potencializando o momento de dor uma vez que 

poderá vivenciar um conflito com sua natural tendência. Ter um entendimento 

correto a respeito de como se dá a relação terapeuta-sobrevivente é essencial, 

principalmente no concernente a compreensão que mesmo que o evento da 

perda de um ente querido pelo suicídio tenha ocorrido em um momento bastan-

te anterior, a tendência atualizante ainda se encontra presente, significando 

que esse tipo de manejo ainda pode ser aplicado com ressignificações no mo-

mento presente, uma vez que perdas significativas vivenciadas, sejam em que 

época for, não predestina o sujeito a um sofrimento irreversível. Ao terapeuta 

cabe utilizar de suas habilidades para, junto com o enlutado, desconstruir even-

tual rigidez de ideias com relação à perda como o desânimo, o embotamento 

afetivo, o desgosto. Pois, a partir do momento que o sobrevivente perceber su-

as experiências vivenciadas, ainda que dolorosas, novas possibilidades de se 

estar no mundo despontarão e, assim, no processo de atualização, a vida se-

guirá seu curso.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Falar sobre o suicídio é entender, em primeiro lugar, que se trata de um 

ato altamente complexo com nuances que vão muito além do ato em si. Por 

isso uma realidade extremamente difícil de lidar, principalmente por ser um te-

ma tabu de se abordar. Mas é preciso quebrar os tabus. E para isso é necessá-

rio falar a respeito. Uma característica dos que passam por uma experiência do 

luto pelo suicídio é justamente o silêncio. Há toda uma preocupação pelo sigilo. 

E isso se deve a inúmeros fatores, como o sentimento de vergonha, seja por 

quem cometeu o ato, relacionado normalmente à fraqueza e à covardia, seja 

pelos que ficaram, neste caso ligado a sentimento de se ter falhado, por não se 

ter evitado, por negligência, por falta de atenção, por egoísmo. E nesses casos, 

grupos de apoio, com outras pessoas que vivenciaram tal experiência, podem 

favorecer um ambiente para que o sobrevivente enlutado compartilhe a sua 

dor, obtendo recursos positivos na elaboração de seu luto. Evidente que há de 

se ter uma pessoa tecnicamente preparada para conduzir tal grupo, uma vez 

que há um propósito terapêutico por trás desse processo.  

 

 A pósvenção do suicídio é de extrema importância, mas ainda carece de 

uma maior divulgação. O tabu a respeito do tema, ainda visto de forma negati-

va pela sociedade, interfere diretamente na abordagem ao lidar com quem ex-

periencia esse tipo de luto. Contribuir para a diminuição desse tabu é um com-

promisso contínuo dos profissionais ligados à temática. A começar pelas uni-

versidades, onde poucas possuem em sua grade curricular matérias ou ativi-

dades, ainda que complementares, correlatas, tanto ao suicídio quanto aos en-

lutados sobreviventes dele. Portanto, incentivo a novas pesquisas e projetos 

são de extrema importância para, além de ampliar o debate a respeito, tam-

bém, e principalmente, corrobora para simplesmente se falar deste do assunto. 

Agindo assim, de forma esclarecedora e com o objetivo de se romper conceitos 

preconcebidos, através da educação da população em conjunto com os meios 

de comunicação, com o poder público e, principalmente, com os profissionais 

da área, propondo tipos de manejos terapêuticos para preencher o vazio que 

existe quando o assunto é a pósvenção. É importante, desde o início da tera-
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pia, ajudar o cliente a identificar os sentimentos, esclarecer o que é um proces-

so de luto e quais os sentimentos relacionados ao luto, fazendo que o cliente 

expresse, exteriorize esses sentimentos. E isso pode se dar através da palavra, 

da escrita, da música, de ritual. 
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