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Quando vontade de
viver se vai embora
Frei Gilson Frede
“É melhor a morte que
uma vida amargurada, e o repouso eterno, que um definhamento sem fim” (Sir 30, 17)
É verdade. Ás vezes a vida
perde o seu caracter íntimo de
promessa que nos entusiasmava a abraçar com heroicidade
e bravura todos os desafios.
Mesmo diante dos problemas
e situações mais agudos a
vida parecia-nos merecedora
de ser vivida até ao fim e com
intensidade. Amanhã será melhor! Pensamos!
Sem o caracter de promessa, coração da vida, o
horizonte se ofusca e a vontade de viver se vai embora.
Sim, a vida não é uma linear,
tem os seus altos e baixos.
Para muitos a vida torna-se

insuportável e a morte parece a solução mais evidente e,
muitos, milhares, milhões ao
redor do mundo decidem pôr
termo à sua vida.
O suicídio é uma realidade que a todos nós diz respeito. Sem excepção. Quem não
tem um amigo ou conhecido,
um colega ou familiar que,
de repente ou depois de algumas lutas, pôs fim à sua vida
deixando-nos desolados e inconsoláveis?
Para além dos números,
que são verdadeiramente assustadores, há um outro agravante que não devemos absolutamente negligenciar: o
suicídio é na nossa sociedade
um tabu. Pouco se fala e se
discute. Impera o preconceito
e muitas vezes a ignorância.

O jornal Terra Nova, ancorado firmemente na mensagem do Novo Testamento
e da doutrina cristã, com
sua referência à vida após a
morte (eterna), acredita que
o homem não pode se considerar senhor da vida e da
morte e, portanto, não pode
se colocar no lugar de Deus
para determinar se, quando,
como nascer e morrer. No
entanto, os seres humanos
têm a tarefa de implementar
todos os meios para aliviar o
próprio sofrimento e o sofrimento alheio, especialmente
quando estes são insuportáveis. De fato, não é verdade
que, como se costuma dizer,
“nascemos para sofrer”, mas
para nos realizarmos em plenitude e sermos felizes. O

sofrimento é uma passagem
e uma provação, mas não o
nosso destino.
A vida é um extraordinário dom de Deus que tem o
seu início na concepção e fim
na morte natural. Morte que,
para nós, é aquela passagem
necessária para vida em plenitude que é Cristo. Por isso,
para dar o nosso contributo,
no Terra Nova Ideias, na sua
segunda edição convidamos especialistas de várias
áreas e quadrantes para nos
ajudarem a entender esse
fenómeno para podermos,
todos, dar o nosso contributo em prol da vida. A vida
é emocionante! Vale a pena
ser vivida. Corações ao alto!
Boa leitura
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3 pontos que chamam a atenção
no relatório da OMS sobre suicídio
Incidência de casos caiu na maior parte do mundo, mas tem aumentado
nas Américas, indica Organização Mundial de Saúde.
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A OMS (Organização
Mundial de Saúde) divulgou
no dia 9 de setembro um relatório com informações de
183 países sobre suicídio.
O material indica que,
em 2016, a taxa global foi de
10,5 para cada 100 mil habitantes.  
Esses números correspondem às “taxas ajustadas
à idade”, uma ponderação
matemática que considera as
composições das populações
dos diferentes países – se
elas, no geral, são mais velhas ou mais novas. Isso permite compará-las entre si, de
forma mais precisa.  
De acordo com os números da OMS, uma pessoa
morre a cada 40 segundos
por suicídio ao redor do
mundo. A entidade também
lançou um manual de informações para prevenção. Esse
texto destaca que, para cada
morte por suicídio, há outras
20 tentativas.
O relatório com dados de
183 países destaca que, “no
geral, a média global de taxa
de suicídio está em declínio”.
“Mas isso não é observado
em todos os países do mundo.”
Entre 2010 e 2016, as taxas caíram 4% no Sudeste da
Ásia, onde fica a Índia, por
exemplo, e 20% na região do
Oeste do Pacífico, que inclui
países como Austrália, Japão
e Nova Zelândia. Mas houve
alta de 6% nas Américas.
O relatório foi lançado
um dia antes do Dia de Prevenção ao Suicídio que se celebra a 10 de setembro.
A data foi criada em 2003
pela International Association for Suicide Prevention,
juntamente com a campanha do Setembro Amarelo.

Durante todo o mês, essa
campanha procura chamar
a atenção para a questão do
suicídio. Em Cabo Verde, o
Setembro Amarelo é promovido já há alguns anos pela
Associação A Ponte.
O relatório da OMS destaca a necessidade de se continuar a adotar medidas para
lidar com a questão. Veja
abaixo três dos principais
pontos do material apresentado no dia 9 de Setembro.

1. Países desenvolvidos
têm as maiores taxas.

Os países com renda baixa e média respondem por
79% dos suicídios no mundo, mas isso deve-se principalmente à sua enorme população, 84% da total. Se a
comparação for feita proporcionalmente à população dos
países, a taxa é maior onde
a renda é alta. Nesses países
desenvolvidos, a média em
2016 foi de 11,5 suicídios
para cada 100 mil habitantes, segundo a taxa ajustada à
idade. Na Europa, continente
que concentra muitos países
ricos, a taxa de suicídio foi de
12,9 para cada 100 mil habitantes. Na África, região que
fica acima da média de países
com baixa renda, foi de 12
para cada 100 mil habitantes.
Nos países mais ricos, há um
número cerca de três vezes
maior de homens que se matam do que de mulheres. Nos
países de renda média e baixa, os números entre os dois
géneros são mais próximos.

2. Segunda principal
causa de morte entre
jovens.

Mais da metade (52,1%)
dos suicídios ocorreu antes

Na África, região que fica acima da média
de países com baixa renda, foi de 12 para
cada 100 mil habitantes.

3. Recomendações para
evitar o suicídio.

Mais da metade
(52,1%) dos
suicídios ocorreu
antes dos 45 anos.

Entre jovens
meninas de 15 a 19
anos, o suicídio é a
segunda principal
causa de morte...
dos 45 anos. O suicídio foi
a segunda maior causa de
morte entre jovens com entre
15 e 29 anos no mundo em
2016, atrás apenas de acidentes de trânsito. Entre jovens
meninas de 15 a 19 anos, o
suicídio é a segunda principal
causa de morte, assim como
o grupo mais amplo, dos 15
aos 29 anos, atrás apenas de
complicações na gravidez e
no parto. Entre meninos de
entre 15 e 19 anos, o suicídio
é a terceira principal causa de
morte, atrás apenas de acidentes de trânsito e violência
interpessoal.

Uma das principais medidas recomendadas pela OMS
para lidar com o problema é
restringir acesso aos meios
usados para o suicídio, como
os agrotóxicos, por exemplo.
A ingestão do veneno usado
na agricultura está entre os
principais meios usados por
quem se suicida, ao lado das
armas de fogo e do enforcamento. “A principal intervenção com o maior potencial de
reduzir o número de suicídios
é restringir o acesso a agrotóxicos usados para autoenvenenamento”, diz o relatório.
A OMS cita um estudo que
indicou que, no Sri Lanka,
uma série de proibições a
agrotóxicos poupou 93 mil
vidas entre 1995 e 2015. Na
Coreia do Sul, a proibição do
agrotóxico Paraquat reduziu
pela metade os suicídios por
envenenamento por agrotóxicos entre 2011 e 2013.
Outras medidas citadas são
implementar programas entre
jovens para “construir habilidades vitais que os ajudem a
lidar com stress da vida”. E
identificar pessoas com risco de suicídio, ajudá-las e
acompanhá-las.
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Uma abordagem inteligente para
a saúde mental
Os custos dos transtornos mentais – como incapacitação, perda de
produtividade e morte prematura — são frequentemente subestimados.
Solucionar o desafio global da saúde mental requer não só ampliar o alcance
dos recursos tradicionais para tratá-la, mas também valer-se de tecnologias
inovadoras, como a inteligência artificial.
Por JUNAID NABI

Hã alguns anos, próximo
ao final da sua vida, o meu
pai enfrentou um quadro de
depressão severa. Como médico e professor, não lhe faltou
acesso ao cuidado de saúde
mental. Porém, ele cresceu
numa sociedade que estigmatizava os transtornos mentais e
estava relutante em buscar ajuda profissional. Como filho, eu

estava arrasado ao ver o seu
sofrimento.
Como pesquisador de saúde pública, ganhei outra perspectiva sobre as inumeráveis
falhas sistémicas na provisão
de cuidado. Cientistas do mundo todo tentam agora resolver
os problemas com a “Countdown Global Mental Health
2030” (Contagem regressi-

va para saúde mental global
2030), uma “colaboração por
monitorização e responsabilização de diversas partes interessadas no campo da saúde
mental”, lançada em fevereiro.
No entanto, por mais que a iniciativa represente um passo positivo, ela negligencia um elemento chave para uma solução
efetiva: tecnologia avançada,

especialmente a inteligência
artificial.
Globalmente, a oferta de
psiquiatras e psicólogos está
longe de ser suficiente. Por
exemplo, no Zimbábue, existem apenas 25 profissionais de
saúde mental para uma população de mais de 16 milhões de
pessoas. Embora o país tenha
produzido algumas iniciativas
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comunitárias úteis e inovadoras, como o “Banco da Amizade”, a sua reprodutibilidade é
limitada.
Falta de acesso ao cuidado
com a saúde mental não é um
problema exclusivo de países em desenvolvimento. Nos
Estados Unidos, aproximadamente metade da população é
incapaz de aceder a cuidados
de saúde mental, frequentemente devido a restrições financeiras.
Além do acesso, há também a questão da vergonha,
exemplificada pela experiência
do meu pai. Evidências clínicas indicam que o estigma assume duas formas: pessoas que
buscam tratamento para questões de saúde mental podem
enfrentar um estigma público
em forma de discriminação e
exclusão, devido a equívocos
endémicos sobre transtornos
mentais. Quando essas crenças
são internalizadas, pacientes
podem sofrer também com o
autoestigma: baixa autoestima,
pouca crença de que pode resolver o problema, e relutância
em buscar oportunidades produtivas.
As consequências da ineficiência na provisão de cuidado
adequado têm sido severamente subestimadas. De acordo
com um estudo, questões de
saúde mental são responsáveis
por 32,4% dos anos vividos
com inaptidão e 13% de anos
de vida adaptada à inaptidão
— anos perdidos de vida saudável devido a doenças, deficiências ou morte prematura.
Os custos económicos são
enormes. De acordo com uma
análise feita em 2015, apenas
nos Estados Unidos, o fardo
económico da saúde mental ultrapassa 210 bilhões de dólares
anualmente. Mais da metade
desse valor está ligada a ausências no trabalho e perda de
produtividade; outros 5% são
custos relacionados a suicídios. Os esforços de empresas
para contornar a necessidade

Um estudo recente
descobriu que
cerca de 70% dos
pacientes têm
interesse em
utilizar aplicativos
de telemóveis para
automonitorização
e autogestão da
saúde mental.

de cuidados especializados
com saúde mental, lembrando
funcionários de praticar meditação, provavelmente não são
tão eficientes quanto os seus
proponentes sugerem.
O que poderia ajudar são
soluções baseadas em inteligência artificial, como chatbots. Ao simular a linguagem
natural para desenvolver uma
conversa com um utilizador
humano, esses sistemas podem
agir como terapeutas virtuais,
fornecendo direcionamento e
apoio àqueles que não têm alternativas. Uma experiência de
controle randomizado relatado
por psicólogos da Universidade de Stanford mostra que chatbots foram significativamente
mais bem sucedidos em reduzir os sintomas de depressão
do que uma abordagem baseada apenas em informações.
O tipo de cuidado provisório fornecido por chatbots
seria particularmente útil em
comunidades com oferta limitada de profissionais especializados. Em tempos de acesso a
smartphones sem precedentes,
em países em desenvolvimento, soluções disponíveis pela
internet representam um benefício ao acesso à saúde mental.
Chatbots também pode-

riam ajudar-nos a superar o
problema do estigma, já que
conseguem mobilizar pessoas
que, noutras circunstâncias,
estariam relutantes em buscar
tratamento para questões de
saúde mental. Um estudo recente descobriu que cerca de
70% dos pacientes têm interesse em utilizar aplicativos de
telemóveis para automonitorização e autogestão da saúde
mental.
Uma vez iniciado o contato
com chatbots, outro estudo indica que eles tendem a expressar-se mais livremente do que
faria um terapeuta humano,
realçando a prioridade dada à
manutenção da privacidade e
evitando julgamentos quando
buscam solucionar um problema de saúde mental.
Agora cabe aos especialistas, como psicólogos, colaborar mais extensivamente
com desenvolvedores de IA.
Diversas universidades americanas já lançaram programas
que conectam especialistas de
ciências clínicas com desenvolvedores de softwares. Essas
parcerias devem ser expandidas para incluir universidades,
especialmente em países com
grande procura reprimida de
tratamento para a saúde mental, visando apoiar o desenvolvimento de terapeutas virtuais
linguística e culturalmente
adequados.
Envolver atores mais diversos no desenvolvimento de
algoritmos também ajudaria a
solucionar a questão da discriminação de raça e género que
tem ocorrido em pesquisas de
inteligência artificial. Pesquisadores devem usar grupos
de teste bem representativos,
também tomando cuidado para
aderir a protocolos rigorosos
de privacidade e responsabilidade.
É claro que iniciativas assim custam dinheiro. Empresas
de capital de risco atualmente
investem ao ano 3,2 biliões de
dólares em pesquisas e desen-

volvimento de saúde global.
Elas devem expandir o escopo
dos seus investimentos para
incluir tecnologias de inteligência artificial para cuidados
com saúde mental. Também
poderiam financiar competições entre empreendedores de
tecnologia socialmente conscientes, visando estimular futuras inovações nessa área.
Para ficar claro, intervenções de saúde mental via inteligência artificial não substituiriam — e nem devem
substituir — psicólogos ou
psiquiatras humanos. Afinal,
um chatbot não consegue realmente projetar empatia. O que
ele pode fazer é atentar a indivíduos em situação de alto risco e, potencialmente, prevenir
comportamentos destrutivos,
no curto prazo.
Procura e necessidades
frequentemente guiam a inovação. Infelizmente, isso não
tem sido verdade para o cuidado com a saúde mental. Está
na hora de investir em soluções de longo prazo, que sejam economicamente viáveis e
dimensionáveis, que ampliem
os recursos para o cuidado em
saúde mental. Esse esforço
deve incluir a expansão do amparo em serviços tradicionais.
Porém, também deve valer-se de tecnologias inovadoras,
como a inteligência artificial.

Junaid Nabi é

pesquisador de saúde
pública no Brigham
and Women’s
Hospital e na escola
de medicina de
Harvard.
ARTIGO ORIGINAL An
intelligent approach to
mental health
Publicado em: Project
Syndicate
Autoria: Junaid Nabi
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Todo o nível de consumo
de álcool faz mal, diz estudo
Segundo dados da INE, publicados em 2017, a população cabo-verdiana
consome cerca de 20,2 litros de álcool por pessoa.
A ideia de que o consumo
de álcool pode ter efeitos
negativos para a saúde
está bem difundida. Os
problemas podem ocorrer
de várias formas: com o
tempo, o consumo pode
causar danos a órgãos e
grandes bebedeiras podem
levar a envenenamento ou
a comportamento de risco,
como conduzir bêbado ou agir
violentamente contra outros
ou contra si mesmo.

Há, no entanto, alguns
estudos que apontam indícios de que o consumo moderado de álcool em certas
circunstâncias poderia trazer benefícios, alimentando
a máxima popular de que
“uma taça de vinho por dia
faz bem à saúde”.
Um ambicioso trabalho
publicado em agosto de 2018
na revista médica The Lancet
buscou colocar essa ideia à
prova e chegar a uma conclusão sólida sobre se há algum
nível de consumo de álcool
benéfico, ou ao menos não
danoso.
Para tanto, os pesquisadores analisaram 592 estudos

já realizados anteriormente sobre o tema ao redor do
mundo que, juntos, acompanharam 28 milhões de indivíduos em 195 países num período que vai de 1990 a 2016.
A conclusão foi de que
não há um nível de consumo
de álcool benéfico, ou mesmo seguro:  
“Nossos resultados mostram que o nível mais seguro de consumo de álcool
é nenhum. Esse nível está
em conflito com a maioria
das diretrizes de saúde, que
apontam benefícios para a
saúde associados ao consumo de até duas doses por dia”
Há poucos casos em que o
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consumo poderia servir como
proteção para determinadas
populações a alguma doença
específica, e os riscos associados a outros problemas
fazem com que o hábito não
compense.
Por exemplo: há sinais
de que níveis moderados de
consumo podem servir como
proteção contra a diabetes
entre mulheres, mas ao custo de aumentar os riscos de
câncer, lesões e infecção por
doenças transmissíveis.
O trabalho também investigou o nível de consumo de
álcool entre a população de
cada um dos países.
A pesquisa faz parte do
“Global Burden of Diseases
Study”, um projeto da Universidade de Washington,
nos Estados Unidos, que tem
como objetivo sistematizar
informações confiáveis sobre
causas de doenças de impacto global.
Veja abaixo detalhes sobre as conclusões a que o estudo chegou.
OS RISCOS ASSOCIADOS
AO ÁLCOOL

2,8 milhões de pessoas
tiveram mortes ligadas ao
consumo de álcool no mundo
em 2016.
Isso equivale a 2,2% de
todas as mortes de mulheres
e 6,8% de todas as mortes de
homens. Quando se considera
apenas a população de 15 a 49
anos, a proporção foi de 3,8%
das mortes de mulheres e
12,2% das mortes de homens.
Em termos globais, o álcool foi o sétimo fator a levar
à morte ou invalidez prematura, em comparação com
outros hábitos estudados pelo
Global Burden of Diseases e
à perda de qualidade de vida.
Outro indicador destacado pelos pesquisadores
chama-se «Daly», sigla em

Há poucos casos em que o consumo
poderia servir como proteção para
determinadas populações a alguma
doença específic

inglês para “anos de vida perdidos ajustados por incapacidade”. Ele mede não só anos
de vida perdidos por morte
prematura, mas também anos
de vida sadia perdidos, nos
casos em que a pessoa passa
a viver com algum tipo de
incapacidade que pode afetar
sua independência e qualidade de vida, como demência
ou redução de movimentos.
A pesquisa apontou que
9% de todos os “anos de vida
perdidos por incapacidade”
da população masculina estão relacionados com a bebida. Para mulheres, a proporção é de 2%.
Em países com IDH (índice de desenvolvimento humano) alto, o principal problema ligado ao álcool foram
tipos de cancro. Em países
com baixo IDH, os problemas mais comuns são tuberculose, seguida por cirrose e
outras doenças crónicas do
fígado.
NÍVEL DE CONSUMO
DE ÁLCOOL POR PAÍS

Os pesquisadores também
estimaram o nível de consumo de álcool em cada país do
mundo, tomando como base
as reservas do produto em
cada país, pesquisas sobre
proporção de cada população
que bebe e que é abstémia, e
sobre os hábitos de consumo
por faixa etária de cada país.
Nos casos em que as pes-

quisas reportavam os hábitos
relativos a tipos específicos
de bebida, como cerveja ou
vinho, os pesquisadores converteram as informações em
gramas de etanol puro, para
padronizá-las. Eles também
tomaram o cuidado de estimar o consumo por turistas
e descontá-lo do consumo da
população de cada país. Estimaram também a quantidade
de álcool acumulado ilegalmente, a partir de pesquisas
disponíveis. Com base nesses
dados, concluíram que:
PARCELA DA
POPULAÇÃO MUNDIAL
QUE BEBE

32,5% da população
mundial total bebia álcool
em 2016. Isso equivale a 2,4
bilhões de pessoas notando-se que 25% das mulheres
bebiam. Isso equivale a 0,9
bilhão de mulheres que, em
média, beberam o equivalente a 0,73 dose diária de álcool
etílico 39% que os homens
bebiam. Isso equivale a 1,5
bilhão de homens que, em
média, beberam o equivalente a 1,7 dose de álcool etílico.
AS IMPLICAÇÕES
PARA AS POLÍTICAS
PÚBLICAS

A pesquisa ressalta que
países com um índice de desenvolvimento humano mais
alto tendem também a ter populações que bebem mais, em

termos de média diária. Isso,
afirmam, traz a necessidade
de se pensar em políticas públicas. No caso de países com
IDH mais baixo, elas devem
buscar evitar que o consumo
cresça. Países com IDH mais
alto devem buscar fazer com
que ele baixe.
“Dado que a maior parte
dos locais com IDH baixo ou
de baixo a médio atualmente têm uma média menor de
consumo de álcool do que
aqueles com IDH de alto a
médio, é crucial que tomadores de decisões e agências
governamentais implementem ou mantenham fortes políticas de controle de álcool
hoje. Políticas efetivas agora
podem levar a benefícios significativos à saúde da população por anos.”
A própria pesquisa ressalta algumas das suas limitações. Apenas os Estados
Unidos têm dados confiáveis
sobre danos causados a terceiros ligados ao consumo de
álcool e trânsito. E, por haver
poucas pesquisas sobre o assunto, o trabalho não abordou o consumo de álcool por
menores de 15 anos. Também
é possível que as estimativas
sobre produção e consumo
ilegais adoptadas sejam modestas.
Além disso, os pesquisadores foram incapazes de
encontrar dados sólidos a respeito da violência atribuível
ao consumo de álcool, que
também pode levar a lesões
físicas e a mortes. O trabalho
ressalta que, por seguir os
critérios comparativos adoptados pelo Global Burden of
Diseases Study, por isso não
analisa o impacto do consumo de álcool sobre doenças
importantes, como demência, apesar de haver indícios
crescentes de associação com
o álcool.
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Carlos Bellino Sacadura é professor e investigador na Universidade de
Cabo Verde, doutor em filosofia. Após a graduação
como Mestre em Filosofia
Contemporânea orientou
os seus interesses para a
Fenomenologia, tendo depois passado a estudar as
articulações entre os discursos científico e filosófico, nas suas respectivas
modalidades argumentativas, que foram objecto da
sua Dissertação de Doutoramento.

A vida como absurdo, mistério
e sentido: um questionamento ético,
literário e religioso
O franco-argelino Albert Camus é categórico já na primeira frase de seu ensaio
O mito de Sísifo, publicado em 1941: “Só existe um problema filosófico realmente
sério: é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à
questão fundamental da filosofia”. Carlos Bellino lembra que o autor, ao dizer que
o suicídio é o verdadeiro problema filosófico, “remete para outra que me parece
ser mais fundamental - a do valor e sentido da vida”. No fundo, “o suicídio é uma
resposta negativa à questão do sentido da vida: se a vida deixa de fazer sentido,
ou de ter valor, ou seja, se é absurda ou inútil, perder a vida”, comenta Bellino, em
entrevista concedida por e-mail ao Terra Nova Ideias.
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Albert Camus, em O mito
de Sísifo, escreveu que o suicídio é a única questão filosófica realmente séria. Qual o
alcance desta afirmação?
A questão do suicídio remete para outra que me parece ser mais fundamental: a do
valor e sentido da vida. O suicídio aparece como desenlace
para o absurdo – outro tema
de Camus. A desvalorização
da vida, a falta de um sentido
para a existência, pode levar a
esse ato extremo que consiste
em pôr “termo à vida”. Para lá
das correntes abordagens de
tipo psicológico e sociológico, Camus conseguiu colocar
estas questões através da literatura e da filosofia, ligando-as
também ao fenómeno religioso
na esfera existencial, embora
sem pretensões sistemáticas ou
teológicas.
A Psicologia tem a pretensão de explicar cientificamente o comportamento humano,
tal como as ciências cognitivas e as neurociências, mas
este, sobretudo nas chamadas
situações-limite, como as que
lidam com a vida e a morte,
excede os limites do conhecimento científico, como o médico Alexis Carrel afirmou em
O Homem, esse Desconhecido.
A literatura, a filosofia e a religião – note-se que os textos religiosos são também literários
– têm outra capacidade para
mostrar a condição humana
e o seu mistério. Também as
explicações sociológicas são
demasiado redutoras para uma
compreensão das situações-limite: sendo condicionados
pelo contexto em que vivemos,
não somos apenas um espelho
do nosso meio, caso contrário
a Odisseia ou a Bíblia apenas
teriam sentido no seu contexto
histórico e social, quando continuam a interpelar-nos hoje.
Nas palavras do autor,
encontramos esta orientação
para as questões essenciais
que se desenvolvem no drama
da existência, no coração e na

O absurdo é o contrário do sentido da
vida, nas suas expressões individual e
coletiva.
alma humana: são essas razões
do coração, e não as da razão
cartesiana, científica ou sociológica, que ele interroga. Isto
é claro quanto à problemática
do suicídio, onde faz alusão,
sem o nomear expressamente,
ao trabalho do sociólogo Émile Durkheim: Nunca se tratou
o suicídio senão como uma
questão social. Pelo contrário, (…) um gesto como esse
prepara-se no silêncio do coração.
Referindo-se à questão
fundamental da condição humana, que a filosofia, a literatura e a religião partilham, embora com modos de expressão
e de problematização próprias,
afirma: Penso que o sentido da
vida é a mais importante das
questões. O suicídio é uma
resposta negativa à questão
do sentido da vida: se a vida
deixa de fazer sentido, ou de
ter valor, ou seja, se é absurda
ou inútil, perder a vida – seja
voluntariamente, pelo suicídio,
ou de outra forma, pode até
tornar-se num modo de escapar ao absurdo, ou à angústia
de uma ausência de sentido, se
assumirmos que esta situação
absurda representa a condição humana ou constitui a sua
conclusão. Mas, para Camus,
o absurdo é uma constatação,
um ponto de partida, mas não
uma conclusão, ou algo definitivo. É assim que ele conclui
a sua abordagem da condição
humana pela abertura de um
horizonte de esperança. Qual
o sentido dessa esperança, é
um tema a ser tratado nas questões seguintes.

O que é o absurdo da
condição humana e como é
que isso se relaciona com a
renúncia à vida?
O absurdo é o contrário do
sentido da vida, nas suas expressões individual e coletiva.
Representa uma ausência de
sentido e de valor da existência. Na Antiguidade Clássica
encontramos uma clara expressão dos valores na filosofia
platónica: o Bem, a Beleza, a
Verdade e a Justiça. O sentido
da vida consiste numa elevação em direcção a eles, uma
dialética ascendente, do mundo sensível ou da caverna em
que vivemos, até à luz da qual
nos chegam apenas sombras
ilusórias. No cristianismo, esta
luz é a que provém de Deus,
simultaneamente infinito e
próximo, porque se manifesta
na nossa interioridade. Foi a
esta luz que se desenvolveu,
entre o fim do mundo antigo
vivido por Santo Agostinho e
a emergência do mundo medieval, uma aliança entre fé e
razão, pensamento teológico e
filosófico, um sentido de vida
como mediação entre a existência mundana do ser humano
e a sua relação com a transcendência divina, através do amor
ao próximo e a Deus. O mundo
moderno passou a procurar um
sentido resultante da valorização da ciência e da técnica,
representantes de uma luz da
razão que o Iluminismo iria
afirmar, e o positivismo atualizaria.
Podemos então afirmar que
a questão do absurdo não se
colocava (pelo menos do modo

como Camus a equaciona) ao
longo deste itinerário das civilizações antiga, medieval e
moderna, porque a vida tinha
um sentido conferido pelas
ideias, pela revelação divina,
ou pela razão. A história conferia também um sentido ao
nosso devir coletivo, seja no
âmbito religioso, como uma
Teologia da História que teve
a sua forma fundadora na De
Civitate Dei (A Cidade de
Deus), de Santo Agostinho,
seja na visão secular das utopias e Filosofias da História
renascentistas e iluministas,
depois refeitas por autores tão
diversos como Comte, Hegel
e Marx, orientadas pela razão
para cumprir um fim da história que constituía uma versão
laica e imanente da finalidade transcendente introduzida
pelo cristianismo. É no mundo
contemporâneo que toda esta
herança é posta em causa, e se
encara a possibilidade do nada,
da desvalorização de todos os
valores, sob a designação de
niilismo, do qual Nietzsche
seria o principal representante.
Passámos a deparar-nos
com a perspetiva de uma vida
pessoal e histórica sem sentido, com um sentimento de não
estarmos em casa, mas no exílio, numa travessia do deserto
comparável à do povo eleito
– os hebreus – depois da saída
do Egipto, mas sem um guia
comparável a Moisés nem uma
Terra Prometida a esperar-nos
no fim do caminho – ou no
fim da história. A vida parece
passar à entrada num mundo
como o que Dante apresenta
na Divina Comédia: “vós que
entrais, abandonai toda a esperança”. O mundo deixa de
ser a nossa casa para se tornar
num lugar de exílio sem retorno, e por isso tornamo-nos
estranhos a ele, alienígenas,
em vez de habitantes. A Terra
deixa de ser hospitaleira, para
assumir um carácter inóspito, e
a vida deixa de ter sentido para
se tornar absurda, como indica

12

TERRA NOVA IDEIAS - OUTUBRO DE 2019
ENTREVISTA

Camus numa passagem de O
Mito de Sísifo, que é o seu texto filosófico mais célebre: Num
universo subitamente despojado de ilusões e luzes, o homem sente-se alienígena, um
estranho. O seu exílio não tem
remédio, uma vez que ele está
privado da memória de uma
casa perdida ou da esperança
de uma terra prometida. Este
divórcio entre um homem e a
sua vida, entre o ator e o seu
cenário, é precisamente o sentimento do absurdo.
O absurdo da história não
consistia apenas, para Camus,
num abandono da razão, como
Lukács defendia no seu livro
sobre a irracionalidade moderna (A Destruição da Razão),
que detectava em filósofos
como Nietzsche, ou nos chamados existencialistas, com
destaque para Heidegger. Se
o nazismo representava um
sistema baseado numa ideologia do irracional – o sangue,
a terra, a violência – o comunismo pretendia obedecer à
razão histórica, cumprir o seu
projeto, conforme a chamada
“esquerda hegeliana” e o marxismo defendiam. Ao contrário
da maior parte da intelectualidade francesa do seu tempo,
excetuando Raymond Aron e
poucos mais, Camus não rejeitava um totalitarismo (o nacional-socialismo) para aplaudir
outro (o comunismo).
A sua posição política não
era determinada por uma opção
ideológica e partidária, que era
a corrente na época do intelectual comprometido (engagé)
com a acção política, compromisso que implicava integrar
ou, pelo menos, ser um seu
companheiro de estrada (compagnon de route). Manteve
sempre a sua independência,
e as suas posições obedeciam
a um imperativo moral – não
ideológico. A sua visão da história desenvolveu-se na obra
filosófica de maior alcance,
que foi O Homem Revoltado
(L´homme revolté), onde se

O absurdo da vida e da história exprimemse no Mito de Sísifo e no Homem
Revoltado como parte da condição
humana, mas também a procura de uma
saída e de um horizonte de esperança.
demarcava de qualquer forma
de violência, mesmo a revolucionária ou em nome da razão,
como aconteceu com o Terror
jacobino na Revolução Francesa, ou estalinismo soviético.
Em vez da revolução violenta, propunha a revolta como
imperativo estético, ético e político, o que lhe valeu a incompreensão e, mesmo a rejeição
liminar do meio intelectual
que o rodeava, começando
por Sarte, que era na altura o
filósofo com maior projecção.
O que Camus condenava nos
totalitarismos era a sua índole
anti-humana, ou seja, usava
um critério antropológico e
moral para avaliar os regimes
políticos. Em contrapartida
a moda intelectual da época
era a explicação sociológica,
económica e ideológica. Além
disso, as forças que agem na
história eram vistas como impessoais, anónimas – as massas, as estruturas económicas
e sociais, no chamado materialismo histórico de Marx ou,
no estruturalismo, linguísticas
– enquanto Camus centrava o
drama humano no plano pessoal, mesmo que este se desenrole num pano de fundo com
dimensão social.
O absurdo da vida e da história exprimem-se no Mito de
Sísifo e no Homem Revoltado
como parte da condição humana, mas também a procura de
uma saída e de um horizonte

de esperança. Este horizonte
de sentido num mundo que se
apresenta como absurdo implica afirmar o ser humano, a
nossa humanidade comum, e
negar as injustiças ou a violação dos seus direitos: trata-se
de uma dialética do sim e do
não. Enquanto quase todos os
intelectuais do seu tempo se
afirmaram relativistas e proclamaram o fim de todos os
absolutos, para erigirem novos
absolutos sem as dialéticas que
toda a tradição cultural cristã
construíra – fé que esclarece
a razão, razão iluminada pela
fé, conhecimento humano e
revelação divina, autonomia e
teonomia, etc. – os “absolutos
de substituição” mostraram-se
unidimensionais e totalitários.
Era quase uma necessidade alinhar nas ideologias dogmáticas existentes, e o custo da heterodoxia (título de uma obra
fundamental de Eduardo Lourenço) ou liberdade de pensamento era, como ainda hoje,
pagava-se com o isolamento e
a hostilidade que figuras eminentes da filosofia francesa,
começando por Sartre – que
lhe faria um grande elogio
após a morte – criticando-lhe o
afastamento dos alinhamentos
partidários e a defesa da revolta em vez da revolução.
Uma vez que o ser humano,
a sua dignidade incontornável,
ocupa o centro do agir e do
pensar – neste aspecto, Camus

não sendo crente, partilha as
suas convicções com as do cristianismo -, nenhum princípio
concebido de modo abstracto
pode justificar uma ordem inumana. Esta filosofia do concreto – como diria Gabriel Marcel,
está em consonância também
com o pensamento de Hannah
Arendt, para a qual não existe
uma Humanidade abstracta em
nome da qual se exercem tantos crimes, mas sim pessoas
em interacção numa comunidade. Este sentido do concreto,
da sensibilidade, não conduz a
qualquer sensualismo ou empirismo, nem a recusa de princípios abstractos leva a uma
ausência de princípios. Como
Merleau-Ponty, ele efectua uma
reabilitação ontológica do sensível, ou seja, o mundo sensível
não é para ele um grau inferior
do ser e do conhecer, mas um
acesso quase místico a uma
transcendência que, contudo, se
detém antes se manifestar como
religação entre o humano e o
divino. Também os princípios
são relevantes como fonte de
sentido, mas chocam com um
mundo que os contraria – Camus invoca o Dom Quixote de
Cervantes, como o romance da
tensão entre os ideais e o mundo, no qual o cavaleiro sempre
falha na sua tarefa para realizar
o ideal, os princípios, mas – à
semelhança de Sísifo, não desiste, continua a acreditar e a
lutar pela justiça.
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Esta dialética entre a uma
ausência de sentido e um esforço constante para dar um
sentido à vida, ou seja, para um
perpétuo recomeço do mundo
e da vida, parece atravessar a
circunstância ou contexto no
qual o autor viveu – veja-se o
título de uma obra de Merleau-Ponty, Sentido e Contrassenso (ou Sentido e Se-sentido),
na qual o contrassenso se aproxima do absurdo camusiano, e
continuar a interpelar quando
experienciamos hoje um sentimento de perda de sentido ou
de valores.
Que aspectos de O Mito
de Sísifo se mantêm atuais?
O Mito de Sísifo exprime
uma sensação de absurdo que
é também caraterística do nosso tempo. Após duas guerras
mundiais no século vinte, e a
decepção face às ideologias
que nelas se enfrentaram,
instalou-se um sentimento de
desconfiança que para Ricouer se traduziu na emergência
de uma era da suspeita onde
se estabelecia a desconstrução
(Derrida) de todos os sistemas
de pensamento ou crença. Nos
finais dos mundos antigo, medieval e moderno, esse sentimento já se instalara, porque
havia um sentido que declinava, sem que outro viesse ainda
substituí-lo. Estaremos nós em
transição para algo novo, ou
a experimentar um vazio referido por Lipovetsky na sua
obra A Era do Vazio? Sísifo
foi condenado pelos deuses,
de acordo como o mito antigo,
a rolar uma pedra até ao cume
de uma montanha e, depois de
o alcançar, a pedra voltava a
caiar, repetindo-se este processo eternamente.
Cada vez que rolamos a
pedra até ao cimo, quando
encontramos um sentido para
o mundo e a vida, voltamos a
perdê-lo, e temos de recomeçar. Nada na vida é definitivo,
por isso o ser humano é um
perpétuo recomeço de si mesmo, e o sentido da vida não é

algo dado ou garantido, mas a
construir.
Nos atuais tempos ditos
“pós-modernos”, de crise das
chamadas grandes narrativas
legitimadoras de um sentido
para a nossa vida pessoal e
colectiva, Camus soube pelo
menos enfrentar essa situação
sem renunciar à esperança,
nem à acção visando dar um
sentido à existência. Os autores considerados – aceitando
ou não essa designação – existencialistas partilharam pelo
menos um ponto: o de se interrogarem, ou de questionarem,
à maneira socrática, o sentido a
dar ou aceitar na existência humana. Na diversidade, ou até
oposição, das suas respostas
– do ateísmo sartriano ao cristianismo de Gabriel Marcel –
souberam colocar as questões,
quer as ligadas às suas circunstâncias históricas, quer as
que permanecem até hoje. No
nosso tempo, onde emerge um
certo ateísmo prático, que não
significa apenas negar, mas
nem sequer colocar as questões religiosas, metafísicas ou
éticas, só essa dimensão seria
suficiente para tornar actual o
seu questionamento. E, depois
de um tempo de unidimensionalidade tecnocientífica, onde
se pensava que a ciência responderia a todas as perguntas,
os escritores e filósofos “existenciais” anteciparam o atual
retorno do questionamento
moral e ético. O período experimental de introdução da
disciplina de moral e religião
católica insere-se também
nos caminhos para dinamizar
esse questionamento em Cabo
Verde. A aposta no progresso
científico e tecnológico é muito importante, mas a formação
ética e espiritual continua a ser
essencial e, nessa tarefa, a função das Escolas e das Igrejas é
decisiva.

MITO DE SÍSIFO
Sísifo, rei da Tessália
e de Enarete, era o filho de
Éolo. Fundador da cidade de Éfira, que mais tarde
veio a chamar-se Corinto, e
também dos jogos de Ístmia
(ou Ístmicos). Sísifo tinha a
reputação de ser o mais habilidoso e esperto dos homens
e por esta razão dizia-se que
era pai de Ulisses.
Sísifo despertou a ira de
Zeus quando contou ao deus
dos rios, Asopo, que Zeus
tinha sequestrado a sua filha
Egina. Zeus mandou o deus
da morte, Tanatos, perseguir
Sísifo, mas este conseguiu
enganá-lo e prender Tanatos.
A prisão de Tanatos impedia
que os mortos pudessem alcançar o Reino das Trevas,
tendo sido necessário que
fosse libertado por Ares. Foi
então que Sísifo, não podendo escapar ao seu destino de
morte, instruiu a sua mulher
a não lhe prestar exéquias
fúnebres.

Quando chegou ao mundo dos mortos, queixou-se a
Hades, soberano do reino das
sombras, da negligência da
sua mulher e pediu-lhe para
voltar ao mundo dos vivos
apenas por um curto período,
para a castigar. Hades deu-lhe permissão para regressar, mas quando Sísifo voltou ao mundo dos vivos, não
quis mais voltar ao mundo
dos mortos. Hermes, o deus
mensageiro e condutor das
almas para o Além, decidiu
então castigá-lo pessoalmente, infligindo-lhe um duro
castigo, pior do que a morte.
Sísifo foi condenado
para todo o sempre a empurrar uma pedra até ao cimo de
um monte, caindo a pedra invariavelmente da montanha
sempre que o topo era atingido. Este processo seria sempre repetido até à eternidade.
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Ao prever um rito fúnebre para quem se
suicida, a Igreja facilita tremendamente
a catarse dos familiares
Ao discutir-se a “renúncia suprema”, um autor impõe-se como referência imediata: o
francês Émile Durkheim, que em 1897 publicou o livro Suicídio, obra seminal para a sociologia. “Durkheim não estava preocupado em estudar porque é que algum indivíduo
específico cometia suicídio. Aquilo foi ser deixado para os psicólogos. Em vez disso, Durkheim estava interessado em explicar diferenças em taxas de suicídio”, explica a cientista
social Adilson Semedo, em entrevista concedida por e-mail ao Terra Nova Ideias.
Segundo Adilson, Durkheim pretendia explicar suicídios que não podem ser considerados produto de “loucura”, de acordo com o termo que adotou à época. “Afinal o
que gera transtornos de saúde mental? Fatores emocionais, fisiológicos mas também
sociais. Então, esta causa tem também as suas causas e estas estão, por vezes, no ambiente social em que o indivíduo vive.”, salienta.
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De que maneira Durkheim compreende o suicídio? E como é que ele
inseriu a renúncia suprema no campo
da sociologia?
Como sociólogo, Durkheim não estava preocupado em estudar porque é que
algum indivíduo específico cometia suicídio. Aquilo foi deixado aos psicólogos.
Em vez disso, Durkheim estava interessado em explicar diferenças em taxas de
suicídio; isto é, ele estava interessado em
saber por que é que um grupo tinha uma
maior taxa de suicídio do que o outro.
Fatores psicológicos ou biológicos podem explicar por que é que um indivíduo
em particular num grupo comete suicídio, mas Durkheim assumiu que apenas
fatos sociais poderiam explicar por que
um grupo teve uma taxa mais alta de suicídio do que outro.
A atenção que ele deu ao suicídio
tinha como intuito provar o poder da
nova ciência, a sociologia. O suicídio
era geralmente considerado um dos
mais privados e pessoais atos humanos.
Durkheim acreditava que se ele provasse que a sociologia tinha um papel na
explicação de um ato tão individualista
como o suicídio, seria mais fácil estender o domínio da sociologia a fenómenos
que eram mais prontamente vistos como
abertos a análise sociológica.
A perspectiva de Durkheim era
sociológica. Por meio de observações
estatísticas realizadas no final do século XIX, constatou que o suicídio seguia variações constantes. No entanto,
sabe-se que na causa de grande parte
dos suicídios está algum transtorno de
saúde mental. Como é possível convergir estas duas perspectivas para entender quem elimina a própria vida?
Na compreensão dos fenómenos sociais predominam dois grandes vieses: o
estruturalista e o hermenêutico. Enquanto
o primeiro prioriza as estruturas objetivas, o segundo tende a ocupar-se com o
significado e o sentido mais subjetivo das
ações. Entretanto, na compreensão dos
fenómenos sociais, dado a complexidade destas, a utilização exclusiva de uma
dessas abordagens acaba por ser reducionista, pelo que a convergência de ambos

é extremamente enriquecedora quando
ocorre. Assim, quando diz que “sabe-se
que na causa de grande parte dos suicídios
está algum transtorno de saúde mental”, o
foco recai no indivíduo e na sua subjetividade. É acertado pensar-se assim, mas
não devemos ater exclusivamente a essa
perspetiva. Afinal, o que gera transtornos
de saúde mental? Fatores emocionais,
fisiológicos mas também sociais. Então,
esta causa tem também as suas causas e
estas estão, por vezes, no ambiente social
em que o indivíduo vive.
O suicídio, embora se trate aparentemente de um fenómeno individual,
era compreendido por Durkheim
como dependente de causas sociais.
Como é que isso pode ser explicado?
Durkheim concluiu que os fatores
críticos nas diferenças nas taxas de suicídio se encontram nas diferenças ao
nível dos factos sociais. Grupos diferentes têm diferentes sentimentos coletivos, que produzem diferentes correntes
sociais. São estas correntes sociais que
afetam decisões individuais sobre o suicídio. Por outras palavras, mudanças nos
sentimentos coletivos levam a mudanças
nas correntes sociais, que, por sua vez,
levam a mudanças em taxas de suicídio.
A teoria do suicídio de Durkheim
pode ser vista mais claramente se examinarmos a relação entre os tipos de suicídio e seus dois fatos sociais subjacentes
- integração e regulação. A integração se
refere à força do apego que nós temos
para com a sociedade, enquanto regulação refere-se ao grau de restrição externa
das pessoas pela sociedade.
Para Durkheim, as duas correntes sociais são variáveis contínuas e as taxas
de suicídio aumentam quando uma dessas correntes é muito baixa ou muito alta.
Por isso, ele aponta quatro tipos de suicídio. Se a integração é alta, Durkheim
chama esse tipo de suicídio altruísta,
se for baixa resulta em um aumento do
suicídio egoísta. Por sua vez, o suicídio
fatalista está associado à alta regulação,
e o suicídio anómico está ligado a baixa
regulação.
O campo do conhecimento que
lida com transtornos de saúde mental

ocupa-se, com primazia, dos estudos
acerca do suicídio. Que pesquisas a sociologia tem feito sobre o assunto?
Os suicídios estão classificados entre as mortes por causas violentas, juntamente com os homicídios, acidentes
e envenenamentos, tornando-se importante fenómeno para avaliar, juntamente
com outras estatísticas vitais, a situação
de bem-estar de uma sociedade, e como
um problema de saúde. Novas metodologias e abordagens não retiram do trabalho de Durkheim o seu pioneirismo, que
ainda suscita inúmeras possibilidades
de análise para os pesquisadores sociologicamente orientados, os quais hoje
contam com melhores estatísticas e com
o desenvolvimento de análises quantitativas não existentes na época em que
Durkheim realizou a sua pesquisa.
Um desenvolvimento recente aparece ligado a emergência do campo
de sociologia das emoções na qual um
conjunto de investigadores procura
compreender a influência social das
emoções, bem como as expressões sociais destas emoções e sua relevância
na formação do próprio indivíduo, e seu
papel determinante na formação das estruturas sociais.
Durkheim tratou da possibilidade de notícias sobre suicídios estimularem pessoas a imitar esta prática.
A decisão disseminada na imprensa
mundial de não noticiar suicídios deve-se, em parte, ao sociólogo francês?
Aparentemente não. Durkheim examinou e rejeitou a teoria da imitação
associada a um de seus contemporâneos, o psicólogo social francês Gabriel Tarde, teoria que argumenta que
as pessoas cometem suicídio, e se envolvem em uma ampla gama de outras
ações, porque estão a imitar as ações
dos outros. Esta abordagem psicossocial foi o concorrente mais importante para o foco de Durkheim em fatos
sociais, tanto que ele fez um grande
esforço para desacreditá-lo. Por exemplo, Durkheim argumentou que se a
imitação fosse realmente importante,
deveríamos achar que as nações que
fazem fronteira com um país com uma
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alta taxa de suicídio teriam taxas altas,
mas um exame dos dados mostrara que
tal relação não existia. Durkheim admitiu que alguns suicídios podem ser o
resultado de imitação, mas é um fator
tão pequeno que não tem significante
efeito sobre a taxa global de suicídio.
Conforme Durkheim, “o que pode
contribuir para o desenvolvimento do
suicídio ou do crime não é o fato de se
falar deles, é a maneira como se fala”.
Mais de cem anos depois, a imprensa começa a rever o silenciamento em
torno do suicídio, ao reconhecer que
se trata de um problema de saúde pública que precisa ser discutido. Os jornalistas leram mal Durkheim?
Não creio que os livros de Durkheim
façam parte, hoje, da literatura obrigatória dos cursos de jornalismo. Pensando numa perspetiva foucaultiana, a
revisão do silenciamento poderá estar
ligada à relação entre a verdade e o poder na governamentalidade moderna,
o que requer também melhores conhecimentos acerca do suicídio por parte
do Estado como requisito para uma
melhor atuação sobre este fenómeno.
Fundamental para essa nova orientação
estratégica é a reformulação do trabalho dos media.
Durkheim propôs que o suicídio
não fosse analisado como caso isolado, mas como um fenómeno social.
Pela sua análise, deveria ser considerada a incidência coletiva dele numa
sociedade e num tempo específicos.
Isso sustenta-se até hoje?
Certamente. A perspetiva de
Durkheim, como afirmámos anteriormente, não explica tudo. Porém, é
extremamente útil quando se trata de
pensar os alicerces sociais do suicídio na sociedade contemporânea. A
ilusão geralmente advém do facto de
propagar-se que vivemos num mundo
individualista, sem se considerar que,
também, o individualismo gera laços
sociais. A relação entre sentimentos
sociais, correntes sociais e taxa de suicídios parece-me ainda hoje pertinente.
Não nos ligamos com a intensidade do
passado, os mecanismos de ligação são
outros, mas a interdependência é maior

Aparentemente não. Durkheim
examinou e rejeitou a teoria da
imitação associada a um de seus
contemporâneos, o psicólogo social
francês Gabriel Tarde, teoria que
argumenta que as pessoas cometem
suicídio, e se envolvem em uma ampla
gama de outras ações, porque estão a
imitar as ações dos outros
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D

avid Émile Durkheim (18581917): nascido na França,
ficou conhecido como um
dos fundadores da sociologia moderna. Com Karl Marx e Max Weber, é considerado como o principal arquiteto da ciência social
moderna e pai da sociologia. Foi
sociólogo, antropólogo, cientista
político, psicólogo social e filósofo. Em 1895, fundou o primeiro
departamento de sociologia de
uma universidade europeia e, em
1896, criou um dos primeiros jornais dedicados à ciência social,
intitulado L’Année Sociologique.
Seu primeiro trabalho sociológico importante foi Da divisão do
trabalho social (1893). Em 1895,
publicou As regras do método
sociológico. Com sua monografia
seminal, O sui- cídio (1897), estudou as taxas de suicídio em populações católicas e protestantes.
Trata-se de uma investigação social moderna pioneira que serviu
para distinguir a ciência social em
relação à psicologia e à filosofia
política. O livro As formas elementares da vida religiosa (1912)
apresentou uma teoria da religião,
comparando a vida social e cultural das sociedades primitivas e a
das sociedades modernas.

nas sociedades modernas do que foi no
passado. Quando essa interdependência
não é funcional as patologias tendem a
acentuar-se.
O Senhor ocupa-se de estudos
de fenómenos religiosos. Até há bem
pouco tempo a Igreja não previa um
rito fúnebre para quem se suicidasse.
Como é que a mudança dessa prática
pode ajudar na elaboração do luto dos
familiares?
Segundo Peter Berger, sociólogo e
teólogo luterano, toda a ordem social
socialmente construída deve enfrentar a possibilidade constante de ruir

em anomia, pelo que a morte constitui para a sociedade um formidável
problema não só devido à sua óbvia
ameaça à continuidade das relações
humanas, mas também porque põe
em cheque os pressupostos básicos
da ordem sobre os quais descansa a
sociedade. Ao prever um rito fúnebre
para quem se suicida, a Igreja facilita
tremendamente a catarse dos familiares, pois, se a morte é desestruturante,
como afirma Berger, a derivada de um
suicídio ainda mais o é.
Arlindo Mendes, antropólogo cabo-verdiano, nos seus trabalhos sobre
a morte em Santiago, sugere que deve-

mos ter presente que os rituais fúnebres, enquanto formalidades, gestos,
palavras, pensamentos e ações relativas a certas atitudes ou costumes populares, têm como propósito entrar em
contato com o que é inexplicável, com
vista a dar um sentido à própria vida
humana.
Essa mudança feita Igreja também
revela uma atualização desta instituição
como os sinais do tempo em que vivemos. O foco na misericórdia, nas periferias humanas, revela-nos uma Igreja que
procura humanizar-se cada vez mais,
quando já se anuncia no horizonte um
mundo pós-humanista.
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O suicídio pode tornar-se na solução
única para pôr fim ao sofrimento
Ao falar-se em suicídio, temos que ter em conta que “o suicida deseja livrarse de um sofrimento que não suporta e para o qual não está a encontrar
outra saída”, explica o psicólogo José Teixeira. Para ele, “A mente em sofrimento, altera a perceção do mundo e, neste estado, subtrai da estrutura
cognitiva o repertório de possibilidades de ação que a circunstância e a vida
oferecem”. Em relação aos sobreviventes, observa a importância de tentar
ajudá-los a falar sobre o assunto. “conversar sobre os medos e receios, escutar com atenção e estar sempre disponível para ajudar e orientar sobre
sítios onde estas questões são abordadas, podem salvar vidas”. Confira!
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Por que é que as pessoas
se suicidam?
Diversos estudos mostram que o suicida deseja livrar-se de um sofrimento que
não suporta e para o qual não
está a encontrar outra saída.
A mente em sofrimento altera a perceção do mundo e,
neste estado, subtrai da estrutura cognitiva o repertório de
possibilidades de ação que a
circunstância e a vida oferecem; tornando o sofrimento
intenso, o problema insolúvel
e o indivíduo um fracasso,
impotente diante da realidade. E conjugado com outros
fatores de vulnerabilidade
o suicídio pode tornar-se na
solução única para pôr fim ao
sofrimento. Importa sim, pôr
fim ao sofrimento.
O que se costuma atribuir
como a causa de um suicídio
é a expressão final de um
processo de crise vivido pela
pessoa. Não se trata, portanto, de querer matar-se; mas
sim, de livrar-se de um sofrimento para o qual não se vê
outra saída.
A maioria das pessoas
que considera a possibilidade de cometer o suicídio não
está certa de quer realmente
morrer. Os eventos negativos
podem dar uma grande motivação para quem o repertório
de soluções para uma situação difícil se tenha circunscrito ao suicídio.
Um suicídio nunca tem
uma causa única ou isolada.
Existem situações de vulnerabilidade para o suicídio,
que vão desde transtornos
mentais (depressão, uso
abusivo de álcool e outras
drogas, esquizofrenia; ansiedade; situação de perdas;
doenças graves; crises relacionais diversas, e inclusive
a facilidade de acesso aos
meios, etc. Entretanto, estas situações, apesar de não

serem determinantes para o
suicídio, podem contribuir
para a sua ocorrência, diante
de um intenso sofrimento.
O que antecede a decisão do suicídio?
Evidências apontam que,
ao longo da vida, de cada 100
pessoas, 17 chegam a pensar
em suicídio, cinco chegam a
planear e três tentam. A capacidade de lidar com um
problema e as reações do ambiente podem influenciar a
precipitação da decisão.
Embora um ato suicida
dependa de uma multiplicidade de variáveis não necessariamente
planeadas,
existem estágios no desenvolvimento da intenção suicida, iniciando-se geralmente
com a imaginação ou a contemplação da ideia suicida.
Posteriormente, um plano de
como se matar, que pode ser
implementado por meio de
ensaios realísticos ou imaginários até, finalmente, culminar em uma ação destrutiva
concreta. Pessoas com depressão ou que perderam a
esperança, que estão em desamparo ou desespero devem
ser escutadas SEMPRE. Neste caso, fazendo paródia com
o ditado, é bom lembrar que
“cão que ladra pode morder”;
pois, 90% dos suicidas dão
sinal, ou seja pedem ajuda,
e, geralmente não são devidamente acudidas por razões
várias, inclusive por falta de
informação e preconceitos
relativos ao problema.
O objetivo da escuta e do
apoio é preencher uma lacuna criada pela restrição cognitiva e dar à pessoa a esperança de que as coisas podem
mudar para melhor e ampliar
o espectro de respostas/saídas para o problema.
Se houver informações
adequadas e educação mais

ampla sobre o suicídio, largas situações poderão ser
identificadas e resolvidas,
uma vez que antes de chegar ao ato final, o candidato
a suicida emite vários sinais.
As frases de alerta como: “Eu
preferia estar morto”; “Eu
não posso fazer nada”; “Eu
não aguento mais”; “Eu sou
um perdedor e um peso para
os outros” “Os outros vão
ser mais felizes sem mim”,
são sinais de alerta importantes para a escuta atenta. São
formas particulares de pedir
ajuda para um psiquismo em
sofrimento e intenso conflito. Uma dica de avaliação
do estado de ânimo pode ser
estimular conversas sobre o
futuro; para quem esteja com
ideias ou a planear o suicídio
é difícil falar sobre o futuro;
podem tanto evitar como ironizar. Neste caso, não vale
apena insistir demais sobre o
tema do futuro, mas pode-se

Se houver
informações
adequadas e
educação mais
ampla sobre o
suicídio, largas
situações poderão
ser identificadas
e resolvidas, uma
vez que antes
de chegar ao ato
final, o candidato
a suicida emite
vários sinais.

conversar também sobre os
travões do passado, de modo
a se ampliar o campo perceptivo daquilo que a dinâmica
psíquica traz para o presente. Sem perder de vista que
a identificação, a avaliação
e o tratamento de indivíduos
suicidas exigem a consideração de muitas variáveis importantes; os indivíduos suicidas têm uma variedade de
necessidades que vão desde a
informação até ao aconselhamento e à medicação, porque
a espectro de relação causal
é amplo.
Se a pessoa sobrevive à
tentativa de suicídio, o que
deve ser feito?
Segundo a OMS há cerca de 20 tentativas para cada
sucesso; e 15% a 25% das
pessoas que tentam suicídio
cometem nova tentativa no
ano seguinte e 10% consegue
matar-se em anos próximos.
O passado, especialmente
o passado recente, tem força
dominante na dinâmica psíquica atual, portanto é um
preditor do comportamento
futuro. O sofrimento recente
ainda machuca, além de seus
impactos (vergonha, receios
e medos diversos) que pesam
sobre a consciência da pessoa. O medo da rejeição e da
exclusão, o fardo que possa
sentir estar a representar para
os familiares e amigos contam muito
Quando a pessoa se mostra mais calma, não significa
necessariamente que o problema se resolveu. Ela pode
estar mais calma justamente
por já se ter decidido pelo
suicídio como forma de terminar com o seu sofrimento, aguardando apenas uma
oportunidade. A semana que
se segue à crise é um período
durante o qual a pessoa está
particularmente fragilizada e
em perigo de flagelar-se no-
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vamente. Ela não deve ficar
sozinha, nem ter ambientes e
recursos que facilitem o ato.
Por outro lado, muitos
suicídios ocorrem quando a
pessoa começa a melhorar do
quadro depressivo, ou seja,
quando tem a energia e a
vontade de transformar pensamentos em ação autodestrutiva. O início do tratamento/recuperação da depressão
é um momento crítico que
requer o máximo cuidado.
Nestes casos, vale sempre
lembrar que a pessoa continua em risco; informar-se e
sobretudo conversar sobre os
medos e receios, escutar com
atenção e estar sempre disponível para ajudar e orientar
sobre sítios onde estas questões são abordadas, podem
salvar vidas.
Há casos em que o suicídio deveria ser considerado
um direito da pessoa?
Para um profissional de
ajuda, a veia de entendimento é a de que muito excecionalmente o suicídio é uma
decisão consciente, considerando esta como uma adequada perceção da realidade
e um pleno uso das faculdades cognitivas.
Se se olhar para o lado
da neuro-química, um sentimento suicidário que produz
uma ideação suicidária é
próprio da natureza humana,
diante de uma intensa ameaça; nesta circunstância as
conexões neuronais avisam
ao ser humano que chegou
ao seu limite, e autorizam
o suicídio com um pacificador, um apaziguador do
conflito e sofrimento. Esta é
uma forma natural de defesa
quando o sofrimento ameaça desintegrar o indivíduo; e
não uma decisão racional do
ser humano. Deste ponto de
vista, pode-se aferir que um
individuo não é livre para a

escolha, se não observa racionalmente e de forma irrestrita o campo de escolha que
tem, que vai muito além das
opções que as circunstâncias
lhe apresentam.
Neste sentido, cabe ao
profissional trabalhar o esgotamento de todas as possibilidades, partindo do princípio
da vida como luta, que contém veredas de peregrinação

espinhosas. Aprender a apreciar o sabor da alegria e de
desespero como condição de
vida, tudo transita; e a vida
precisa pulsar como condição de exercício de direito e
de liberdade.
Por outro lado, sabe-se
que há países em que suicídio é crime; e outros mais em
que é coberto por um silêncio normativo, prevalecendo

valores culturais e religiosos
muitas vezes baseados em
preconceitos. Nestes casos,
os valores morais fazem variar as opiniões.
Que contornos específicos tem a dor da perda para
familiares e amigos de alguém que se suicida? Como
elaborar este luto?
O suicídio é sempre um
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transtorno que transborda a
esfera individual do suicida. Em cada suicídio, 5 a 10
pessoas sofrem sérias consequências, relatam fontes
da OMS. E conforme vários
analistas, sobreviver a uma
perda por suicídio é um processo mais intenso, severo
e difícil do que uma perda
por causas naturais “Após a
sua ocorrência, um mal-estar
toma conta de todos que, de
alguma forma, mantiveram
algum tipo de relacionamento com a vítima”. Deixando
os familiares e pessoas próximas constrangidos e com
sentimentos que variam da
dor da perda, à vergonha, à
impotência e à culpa. Para
além disso deixa marcas sociais que fragilizam a coesão
da própria comunidade.
Em Cabo Verde, o suicídio é pouco estudado e muito estigmatizado; é tomado
como uma questão individual, o que dificulta muito o
seu entendimento como um
problema que afeta toda a
sociedade. Nesse contexto, o
medo, o preconceito, o incómodo e atitudes diversas levam uns e outros a sussurros
de valorização da coragem e
a vergonha da fraqueza. As
comunidades, muitas vezes,
como forma de defesa, conotam o ato como sendo de
coragem e defesa da honra.
Trata-se de um mecanismo
de defesa social que mascara a dor e o medo e aumenta
as feridas do ego; servindo,
todavia, de sinal verde para
o suicídio a indivíduos em
situações de fragilidade diante de situações de vulnerabilidade.
O luto por alguém que
cometeu suicídio é diferente
daquele que ocorreu frente a
outras formas de morte. São
comuns os sentimentos de
culpa por não se terem perce-

bido os sinais, não se terem
feito alguma coisa que talvez
evitasse o acontecimento, por
palavras ditas, ou não ditas,
etc. Segundo a literatura da
área, são frequentes também
os sentimentos de impotência, raiva e ansiedade. Para
além disso, a perda de uma
pessoa da família por suicídio
pode desencadear sintomas
de desorganização emocional, mistura de luto e raiva,
assim como sintomas típicos
de stress pós-traumático.
Psicanalistas observam a
importância de tentar ajudar
os sobreviventes a falar sobre o ocorrido. “Isso pode ser
muito difícil para as pessoas
próximas, que podem estar
muito aterrorizadas, angustiadas.” Mas também é preciso respeitar o tempo individual para conseguir falar da
experiência”. O luto é sempre um processo individual,
mas nestes casos quanto mais
amplas e empáticas forem as
redes de apoio, sejam de familiares, de amigos ou espaços ou grupos de orientação
e ajuda, tanto melhor, para
ajudar na resinificação das
relações, no reforço positivo
do ego ferido, a fim de encontrar saídas mais airosas
para a fase.
Suicídio entre jovens
em Cabo Verde parece ter
aumentado. Que vulnerabilidades a adolescência
apresenta em relação ao
suicídio?
Segundo a OMS, as faixas etárias na qual, historicamente, mais se comete suicídio são entre os “grandes”
pessoas com idade superior
a 70 anos e os jovens de 1529 anos, em que chega a ser
a segunda principal causa de
morte.
Cabo Verde segue a tendência global de aumento do

O luto é sempre um processo individual,
mas nestes casos quanto mais amplas
e empáticas forem as redes de apoio,
sejam de familiares, de amigos ou
espaços ou grupos de orientação e ajuda,
tanto melhor, para ajudar na resinificação
das relações, no reforço positivo do ego
ferido, a fim de encontrar saídas mais
airosas para a fase...
suicídio na camada juvenil
especialmente. Estudos mais
globais mostram que o maior
percentual dos casos está ligado à depressão, em seguida, a transtornos decorrentes
do abuso de substâncias lícitas, como o álcool e o cigarro, e também ilícitas.
Portanto, para além dos
conflitos próprios desta fase
de desenvolvimento, diante dos condicionalismos de
vida moderna, hoje, o uso do
álcool e de demais substâncias psicoativas são fatores
de risco muito relevantes a
considerar.
O processo educativo
hoje, pouco propicia o desenvolvimento de resiliências
nos jovens, permitindo que
estes aprendam a lidar com
frustrações e a encararem a
vida como um desafio onde
o sabor da meta a alcançar
depende do sacrifício da caminhada. Sobretudo para
aprenderem a desenvolver
estratégias para a resolução
em situações conflituosas e
difíceis, possibilitando que
tenham sempre um repertório de modelos emocionais
saudáveis de respostas para
enfrentar os desafios.
Fica-se com a impressão
de que se vive mais o imagi-

nário de que o real; onde todos vivem como sendo aquilo que gostariam que fossem.
A verdade escorrega entre os
dedos, e muito apressadamente se esvanece, deixando
um ambiente de incertezas e
de insegurança. Estas situações levam os adolescentes
a enfrentarem dilemas relacionados ao amadurecimento e ao futuro. Ficam assim
suscetíveis e expostos a um
ambiente muito permissivo a
qualquer tipo de experiência,
como o álcool e as drogas;
como se tudo de fato passasse com a mesma ligeireza. E,
nesta fase as estruturas cognitivas em desenvolvimentos, sendo expostas a riscos
e a experiências stressantes,
as sequelas emocionais destas vivências acompanham o
indivíduo ao longo da vida,
podendo constituir-se em fatores de vulnerabilidade.
Algumas escolas têm
discutido temas como o
bullying. Elas também não
seriam espaços adequados
e oportunos para se discutir a prevenção do suicídio?
As escolas são sempre
os melhores lugares para
trabalhos preventivos e promocionais, de longo alcance.
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Certamente o bullying acontece em todas as realidades
estudantis e é uma questão
grave para o desenvolvimento emocional e da autoestima
dos alunos. Em Cabo Verde
deveria haver intervenções
sistemáticas contra essa prática, sendo também aqui uma
realidade que apresenta os
seus contornos graves.
O individuo é um ser essencialmente comunitário. O
bullying leva alunos a desespero pela limitação do espaço
relacional, pela sua despontecialização e pela desafetação
do seu lugar psicossocial e
consequente esvaziamento
do seu poder.
Abrir espaços para o
diálogo (formal e/ou informal), análise de estratégias
de ação com os alunos em
cenários criativos, estudos
de caso, debates reflexivos,
partilha de experiências são
cominhos considerados os
melhores. Permitem ter à
frente do nariz informações e
experiências empíricas sobre
os medos, os receios e os preconceitos que que afetam uns
e outros de forma pessoal,
levando a uma perceção segmentada do real. Contudo,
antes de falar sobre o suicídio
é preciso estar-se preparado
sobre a abordagem adequada
de modo evitar preconceitos
e a banalização.
E o risco de sufocá-los
por tanto cuidado?
Muitas vezes, vive-se
contornando os extremos,
procurando fazer o melhor, e
acaba-se sendo negligente ou
extremamente protetor. Muitas vezes porque se cresceu
em ambientes bastante permissivos, torna-se excessivamente rigoroso ou vice-versa;
sem esquecer dos momentos
em que se repete, sem muita racionalidade, exatamente

Abrir espaços
para o diálogo
(formal e/ou
informal), análise
de estratégias
de ação com os
alunos em cenários
criativos, estudos
de caso, debates
reflexivos, partilha
de experiências
são cominhos
considerados os
melhores.

o que se viveu com os pais,
não podendo refletir o que se
passa no tempo presente. Os
pais e professores precisam
ser “suficientemente bons cuidadores”. Os cuidadores (nas
escolas e famílias) devem
funcionar como ambientes
suficientemente bons. Não se
refere a ambientes ótimos ou
muito bons. O conceito “suficientemente bom” emprestamo-lo a Donald W. Winnicott,
na sua abordagem ao desenvolvimento infantil no livro
“o brincar e a realidade”.
Esses tipos de ambiente
transmitem confiança para
que os filhos e os alunos ou
pessoas com alguma dependência ou vulnerabilidade
possam sentir-se apoiados
a desenvolver seu potencial
em espaço que lhes ofereçam
segurança. Estes espaços não
oferecem o que acham ser

melhor ou muito bom, antes
procuram proporcionar condições para exploração e para
o crescimento do potencial
relacional, cognitivo e humano inerente a todos; mas que
cada um avança segundo seus
próprios recursos internos, na
relação que estabelece com o
ambiente externo.
Em algumas religiões,
os ritos fúnebres dedicados
aos suicidas costumavam
ser diferentes. Porquê?
As realidades divergem
em função das culturas e
das religiões dominantes. A
maioria das religiões valoriza
a vida e tem uma baixa consideração, implícita ou explicita, por aqueles que decidem
romper com o que é considerado um dom para a maioria
das religiões. Esta noção, de
per si, coloca o suicídio num
lugar diferente dos planos
de Deus. Nestes a morte tem
um sentido para onde a vida
ganha especial significado.
Diferentemente, para os que
se suicidaram a vida perdeu
o sentido, ou tornou-se insuportável. E a morte torna-se
um escape – uma salvação,
pelo menos para o ego cindido pelo sofrimento.
A religiões transmitem a
mensagem de que Deus está
muito distante dos planos dos
suicidas. Com efeito, fica a
dúvida na comunidade, se
essas almas merecerem os
mesmos cuidados, ritos, dedicação e louvor da Deus
pelas suas existências. Geralmente, quando não são os
religiosos a marcarem as diferenças, é a própria comunidade que se encarrega de traçar as diferenças. Estas ações
e diferenciações resultam de
uma má compreensão do suicídio, de suas complexidades
e de como o humano procura
lidar com o sofrimento quando ultrapassa determinados

limites. Sobretudo, de como
o suicídio seja um ato, com
causas e consequências também comunitárias.
Estes entendimentos, ditam o tradicional código de
silêncio, quando não se consegue tacitamente estabelecer uma causa natural para a
perda. O silêncio permite que
a normalidade proceda, sem
culpa. Neste caso, é melhor
que seja assim, embora em
seguida o silêncio precise ganhar voz e aceder a ouvidos
empáticos, compreensíveis e
desmistificadores das dúvidas, dos medos e das ansiedades.
A arte, particularmente a literatura, o cinema e
a música, é oportuna para
subsidiar reflexões acerca
do suicídio?
Em primeiro lugar, a sublimação constitui uma forma de dar sentido à vida; e
por isso a arte é uma excelente forma de prevenção do suicídio, sobretudo em situações
de afetação por doenças crónicas. As artes audiovisuais
são, assim também, formas
eficazes de comunicação para
eliminação de barreiras, desmistificação de preconceitos
e de construção de pontes
para a vida sã. Podem ser
bons recursos para abrir horizontes de perceção, para uma
maior flexibilidade diante da
realidade; para amadurecer
as capacidades cognitivas
que tornam os indivíduos
mais tolerantes e promovem
uma vida comunitária mais
solidária e humana.
A arte audiovisual, contudo, para que seja útil e
possa subsidiar a prevenção
do suicídio precisa ser feita
de forma cuidada. Estudos
e evidências têm mostrado
que a mídia e a literatura
também podem provocar o

TERRA NOVA IDEIAS - OUTUBRO DE 2019

23

ENTREVISTA

desencadear de atos de suicídio, quando descrevem o
modus operandi (descrição
de detalhes de como ocorreu)
e sejam sensacionalistas, e
explorem o heroicíssimo do
ato – mormente quando sejam pessoas famosas. Estas
atitudes ajudam a precipitar
decisões para aqueles que
estando emocionalmente frágeis a influências ambientais;
sendo encaixadas como uma
saída possível e até “compreensível” para o problema.
A internet potencializa
os riscos para um suicida?
A internet é apenas um
recurso, que pode se usado
para vários fins; um mundo
onde encontros podem dar-se com pessoas de bem e
com criminosos. Não conheço estudos de impactos que
contrabalançam as perdas e
os ganhos do uso da internet,
relativamente ao suicídio.

Entretanto, existem sites que
ajudam a pessoa fornecendo
planos suicidas e outros que
tentam prevenir os suicídios.
Se na internet o jogo/desafio da baleia azul fez tantos
estragos, no sentido inverso,
encontramos grupos de ajuda, quando não existem nas
comunidades locais. Nesse
sentido, a baleia rosa, aparece como espaço de interajuda com milhões de seguidores.
A história mostra-nos um
silêncio quase total sobre o
assunto nos anos 70 – o que
prevalece ainda em certas
comunidades. E a vanguarda
ainda supõe que existe sempre a possibilidade de que
a informação acerca do suicídio possa fazer a ideia do
suicídio parecer “normal”.
Por seu lado, acontece hoje
também, a cobertura repetitiva e contínua do suicídio,
explorado com bastante sen-

sacionalismo, por certas mídias, como forma de vender
notícias; segundo a OMS
são dois extremos perigosos:
o silêncio e a repetição sensacionalista.
Assim como a apropriada
disseminação de informação
e a consciencialização são
elementos essenciais para o
sucesso dos programas de prevenção do suicídio, informa-

ções inadequadas podem precipitar decisões em situações
de crise. Neste sentido, para
quem acompanha alguém com
ideação suicida, por exemplo,
a pesquisa na internet sobre
formas de suicídio, pode ser
um sinal de alerta, tão sério
como uma manifestação de
intenção de se matar.

JOSE MARIA TEIXEIRA é Mestre em Psicologia Social e licenciado em Psicologia Clínica, com larga experiência nos domínios de intervenção para a mudança de comportamentos nas
áreas sociais, da saúde e do desenvolvimento,
tem atuado como professor universitário/consultor/formador, assim como na área de gestão de
programas e projetos de desenvolvimento.
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Existe uma relação estreita entre o
consumo abusivo de álcool e outras
drogas e o suicídio

A recente Lei que regula a produção, a comercialização e o consumo de álcool
em Cabo Verde, faz parte de um leque de iniciativas que visam diminuir os
efeitos nefasto do consumo abusivo de álcool em Cabo Verde. Em entrevista
ao Terra Nova Ideias, Manuel Faustino, médico psiquiatra e rosto da campanha
presencial “menos álcool mais vida” explica que “Existe uma relação estreita
entre o consumo abusivo de álcool e outras drogas e o suicídio”. Para Faustino
“o suicídio é possivelmente a atitude mais drástica que o ser humano pode ter”
e é potencializado pelo consumo abusivo de álcool e outras drogas. Confira!
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Como explicar o suicídio? Por que é que alguém
toma atitude tão drástica?
O suicídio é possivelmente a atitude mais drástica que
o ser humano pode ter. Constitui um ato contra a vida, não
apenas no sentido de que lhe
põe termo mas, também, numa
perspetiva,
eventualmente,
mais profunda, da negação do
instinto com que o ser humano
nasce, que é o da preservação
da vida.
Na grande maioria dos
casos, o suicídio está ligado
a uma intensa perturbação
emocional que pode estar associada a uma doença mental.
Muitas perturbações do humor
(depressão, transtorno bipolar)
perturbações psicóticas, como
a esquizofrenia, encerram elevada taxa de risco de suicídio,
acontecendo o mesmo com
perturbações provocadas pelo
uso abusivo de substancias
psicoativas.
Convém ressaltar que o
fato de as pessoas sofrerem
dessas doenças, não significa que, fatalmente, terão de
tentar consumar o suicídio.
Existe um espaço para a prevenção que poderá passar pelo
tratamento, mas, também, e
sobretudo, pelo apoio de familiares e amigos, especialmente,
quando existem indícios ou
mesmo tentativas de suicídio.
Nas circunstâncias em que
a solidariedade é escassa, o individualismo é muito acentuado, a competição é desenfreada e as perspetivas de futuro
obscuras, o risco de suicídio é
muito mais elevado.
Existem outras motivações, não necessariamente patológicas, que podem motivar
o suicídio, como as de ordem
filosófica, política, relacionadas com o conceito de honra
ou com a intenção de fugir a
responsabilidades.
A depressão, uma das principais doenças potenciadoras

presentou 1,4% de todas as
mortes, situando-se em 15º
lugar para a população geral
e em segundo na faixa etária
situada entre os 15 e 29 anos.

A depressão, uma das principais doenças potenciadoras do suicídio, que segundo a OMS afeta cerca de 120 milhões
de pessoas no mundo, cresceu 18% nos
últimos dez anos e deverá, em 2020, ser
a doença mais incapacitante do planeta.
do suicídio, que segundo a
OMS afeta cerca de 120 milhões de pessoas no mundo,
cresceu 18% nos últimos dez
anos e deverá, em 2020, ser a
doença mais incapacitante do
planeta.
Esperemos que essa alta
prevalência não contrarie a
tendência de redução das taxas
de suicídio no mundo.
Todo o suicídio é antecedido por uma dor psíquica
insuportável?
Os suicídios relacionados
com distúrbios do humor, seguramente, são acompanhados
de um sofrimento, tão profundo e intransponível que surgem como única solução para
tanta dor.
O seu objetivo é pôr termo
a um sofrimento atroz, a uma
dolorosíssima situação que
dilacera a alma e não permite
vislumbrar qualquer saída.
Muito provavelmente nas
situações em que estão em
jogo questões de honra, o sofrimento, muito provavelmente
diferente do referido anteriormente, será igualmente muito
intenso, acontecendo o mesmo
com as situações limite motivadas por questões de natureza
política. Nestes dois casos, as
circunstâncias especificas poderão influenciar o modo como
o processo é vivenciado, sendo

indiscutível que o desespero
dessas situações é profundamente doloroso.
Há fatores de risco que
levam ao suicídio?
Sim, existem fatores de
risco para o suicídio, sendo de
referir em primeiro lugar, as
doenças antes citadas, incluindo o uso abusivo de substâncias psicoativas, aos quais se
deve acrescentar antecedentes
familiares de transtorno de humor, anteriores tentativas de
suicídio, isolamento, falta de
perspetivas.
A excessiva competição,
a pressão para a obtenção do
êxito a qualquer custo, a pressão para um consumismo exacerbado, aumentam o risco de
suicídio
Em que faixa etária há
mais incidência de tentativa?
Ainda que exista uma tendência para a redução do suicídio no mundo, as tentativas
de suicídio são cada vez mais
frequentes nas faixas etárias
jovens, a nível internacional,
acontecendo mesmo em Cabo
Verde. Ainda que não disponhamos de dados epidemiológicos seguros, não restam dúvidas de que essas faixas são as
mais atingidas
De referir que segundo a
OMS, em 2014 o suicídio re-

A pessoa que sobrevive a
uma tentativa de suicídio fica
com que tipos de sequelas?
E o que deve ser feito para
ajudá-la?
Como se referiu a tentativa
de suicídio deve ser considerada um fator de risco para o suicídio. Quanto maior o número
de tentativas, maior a possibilidade de suicídio. Assim, a
pessoa que já ensaiou uma ou
mais vezes, deve ser apoiada e
cuidada. Ela deve ser acolhida
sem ser invadida, estimulada
a procurar ajuda, quando em
dificuldades e nos casos de
possível doença, aconselhada
e apoiada na procura de tratamento.
Há casos em que o suicídio deveria ser considerado
um direito da pessoa?
Nesta questão existe uma
dimensão pessoal muito íntima
e uma outra legal. A primeira
está ligada a convicções filosóficas ou religiosas, havendo
pessoas que entendem que a
vida não lhes pertence mas
sim a Deus e que, por isso, em
circunstancia alguma poderão
atentar contra ela, enquanto
outras consideram que devem
ter todo o poder sobre a vida
e dispor dela com toda a autonomia e assumem, em consequência o direito ao suicídio.
A nossa legislação ao punir
a instigação e o auxílio ao suicídio posiciona-se contra essa
prática.
Países onde há elevados
índices de suicídio têm lidado de que maneira com o
problema?
As medidas dependem
das realidades locais. De
modo geral, procura-se privi-
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Ingere-se cada vez mais
bebidas alcoólicas, inicia-se
em idades cada vez mais precoces, o que para além das consequências na saúde, apresenta
repercussões muito acentuadas
nos meios familiar e laboral,
na violência, nos acidentes de
trânsito e de trabalho.
Existem famílias que gastam, com bebidas alcoólicas o
dobro dos recurso que utilizam
na saúde ou na educação.
Isso não impediu que em
2015 se gastasse pouco mais
de dois milhões de contos na
importação de leite, três milhões em cereais e mais de
cinco milhões na importação
e produção de bebidas alcoólicas…
Algo teria de ser feito…
Como se referiu acima,
existe uma relação estreita entre
o consumo abusivo de álcool e
outras drogas e o suicídio. Potenciam a violência contra terceiros e contra si próprios.

legiar as de carater preventivo, incentivando o tratamento, preparando as pessoas
para reconhecer as situações
de risco e os pedidos de ajuda ainda que inconscientes.
As intervenções dependem
das situações específicas,
das camadas mais atingidas e
dos fatores desencandadores
mais comuns.
Uma atenção particular
tem sido atribuída às camadas
jovens, uma vez que a prevalência do suicídio tende a aumentar no seu seio.
Entre os países desenvolvidos, onde há mais suicídios,
o mais atingido é a Coreia do
Sul (29,1 casos a cada 100
mil habitantes). Especialistas
associam esses casos a intensa competitividade, muita
pressão social e desamparo
à terceira idade. Nos anos
1950, o país começou a sair
da pobreza para se tornar

numa das nações mais ricas.
A realidade dos sul-coreanos
evidencia que não basta uma
sociedade alcançar progresso económico e tecnológico se
prescinde de questões humanitárias e sociais?
A resposta é afirmativa.
A melhoria das condições sociais é muito importante para o
bem-estar das populações, mas
não é suficiente para se alcançar a felicidade. Aliás, países
desenvolvidos como o Japão
e a Bélgica, exibem, também,
elevadas taxas de suicídio.
Geralmente, nesses países
a competição é muito intensa,
o estímulo ao consumismo,
bastante acentuado, os ritmos
de trabalho alucinantes. O estímulo ao uso abusivo de substâncias psicoativas, costuma
ser elevado. Tudo isso favorece as tentativas de suicídio.
O senhor coordenou a
campanha “Menos álcool,

mais vida”, da Presidência
da República. Por que houve
esta iniciativa? Há alguma
ligação entre o consumo exagerado do álcool e o suicídio?  
A razão de ser da campanha é a existência de uma realidade muito complexa para
nós. O uso abusivo de bebidas
alcoólicas é uma das principais causas de doença e de
morte no país, contudo, a permissividade desse consumo é
elevadíssima e o estímulo permanente nesse sentido é quase
escandaloso.

A maioria das tentativas
de suicídio não é relatada,
nem registada. O problema,
portanto, tem uma grandeza
não dimensionada pelas estatísticas oficiais?
Sim existe uma subnotificação dos casos de suicídio e
mais ainda das tentativas de
suicídio. As razões prendem-se com as nossas dificuldades
gerais em matéria de registo,
acrescidas de alguma resistência, por razões culturais e outras, em registar determinados
episódios.

MANUEL DA PAIXÃO DOS SANTOS FAUSTINO nasceu na cidade de Mindelo a 26 de Março
de 1948. Médico psiquiatra, foi ministro da saúde e
de educação em vários governos e desde 2011 tem
desempenhado o cargo de Chefe da Casa Civil do
Presidente da República e é atualmente também
coordenador da campanha de iniciativa presidencial
“Menos álcool, mais vida”.
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A ideia de suicídio não vem de uma
conversa com alguém, vem de dentro da
própria pessoa
Numa época marcada pelas relações virtuais e pela predominância das redes sociais, muitas vezes esquecemo-nos de quem vive ao nosso lado e, às
vezes, vivendo dramas e situações difíceis. “Quando no dia-a-dia estamos
atentos às pessoas próximas, preocupando- se que com elas não de forma
superficial, mas sim tentando saber realmente como passou o dia, compreender como está a vivenciar as coisas da vida, ou mesmo vivenciar algo
em concreto, estamos a prevenir o suicídio”, defende Odete Andrade Mota,
enfermeira e professora universitária.
Em entrevista concedida por e-mail ao Terra Nova Ideias, Mota esclarece
que não há um fator apenas que leva a pessoa a provocar a própria morte.
“A ideia de suicídio não vem de uma conversa com alguém, vem de dentro
da própria pessoa, e se ele não o controlar, essa ideia passa a ser persistente, até por vezes chegar à acção. Por isso, devemos alertar as pessoas
a pedirem ajuda quando essa ideia lhes passa pela cabeça ou tornar-se
persistente”. Confira!
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A decisão pelo suicídio é
repentina ou pensada?
Pode ser tanto um ato de
impulsividade (repentino) associado muitas vezes a algo
negativo que lhes acontece na
vida. Isto normalmente acontece em pessoas com características na sua personalidade de
impulsividade. Mas também
pode ser planeado. Quando
planeado eles escolhem o método, local, dia, hora, por vezes organizam alguns aspectos
familiares que querem deixar
resolvidos antes.
Mas todos os que se suicidam independentemente de
terem planificado ou não os últimos dias, já lhes passou pela
cabeça de alguma forma, que
suicídio seria uma saída.
A alguns, as ideias de suicídio que lhes passam pelas
cabeça. São leves, passageiras
e pontuais, mas para outros
podem ser mais persistentes e
com mais frequência (dizemos
pessoas com ideação suicida).
E podem evoluir do primeiro
para segundo. Por isso, nunca
podemos desvalorizar.
A velha historia de quem
diz nunca faz, não é verdade.
A ideia está lá e algum dia podem ter força para a colocar
em prática.
Sinais são emitidos?
Sim, emitem sempre sinais.
Alguns verbalizam diretamente a ideia suicida ou outros
dão sinais como: começam a
oferecer pertences que muito
apreciem e que normalmente
não ofereceriam facilmente
a ninguém; pagam as dividas
para acertar contas, tentam resolver algumas questões pendentes com familiares, no trabalho, com amigos, sobretudo
quando estes forem importante
para quem fica; despendem de
pessoas como se fosse alguém
que vai passar muito tempo
sem se ver. Pedem desculpas,
perdão à pessoas que acha-

ram que magoaram algum dia.
Eles saem repentinamente de
um estado de profunda tristeza, desânimo e isolamento
para um estado de alegria e
energia e começam a resolver
assuntos (acontece nos últimos
dias antes do suicídio).
Mas chamo a atenção que
esses sinais isolados não nos
dizem muita coisa, por são
ações comuns que normalmente o indivíduo pode ter, o
que as vezes torna difícil as
pessoas comuns associá-los a
ideia suicida.

OUTROS SINAIS
COMUNS:

Sempre que alguém lhe
diz, eu se me acontecer tal coisa, suicido-me; ou “diz não valho nada, mais vale desaparecer...”; “mais vale acabar com
tudo”, “até um dia…” (este
se não vai viajar). São exemplo de frases que mostram
que alguém tem ideia suicida,
mesmo que não tenham nada
planificado. Quer dizer que
em algum momento a ideia lhe
passou pela cabeça.
Nunca desvalorizar essas
conversas, porque são sinais,
pois, mesmo que nunca cheguem a colocá-las em prática,
já colocaram essa hipótese, e
algum dia para alguns pode
tornar-se realidade.
Esses são exemplos de
alguns sinais que podem dar.
Uma pessoa que comete o suicídio não tem necessariamente
que estar antes triste e isolada.
Por isso, muitas pessoas ficam
admiradas quando alguém que
não estava nestas condições se
suicidou. Assim, deixo umas
dicas, é importante sempre
perguntar às pessoas próximas
como estão; como se sentem;
como têm passado o dia; o que
têm feito; se estão satisfeitas
com as coisas que fazem; se
se passa algo menos bom nas

suas vidas. E perguntar como
têm lidado com isso, como se
sentem relativamente a isso.
Quando no dia a dia estamos atentos às pessoas próximas, preocupando-nos com
elas não de forma superficial,
mas sim tentando saber realmente como passaram o dia,
compreender como estão a
vivenciar as coisas da vida,
ou mesmo vivenciar algo em
concreto, estamos a prevenir
o suicídio. Pois, se detetamos
algo na conversa, logo ficamos
alerta e podemos pedir ajuda,
assim, antecipamos um possível suicídio.
Com isso, quero deixar
claro, que não estou a culpar as
pessoas não tenham conseguido identificar os sinais, em alguém próximo que tenha suicidado. Até porque muitas vezes,
desconhecem-nas ou não estão
despertos para isso.
Motivos circunstanciais
(problemas financeiros, crises em relacionamentos, dores crónicas, doenças etc.)
são suficientes para alguém
acabar com a própria vida
ou necessariamente deve
ocorrer alguma associação
com algum tipo de sofrimento psíquico?
Na verdade, estes exemplos colocados acima podem
ser factores desencadeadores
desta ação suicida. Mas a base
da questão é que quando a autoestima é baixa, a capacidade
de resiliência também é baixa.
Perante os problemas, as pessoas não sabem como lidar, o
suicídio acaba por ser um escape (ou seja, adotam estratégias menos adequadas para os
resolver).
A ideação suicida está associada muitas vezes a depressão
(é um sintoma de depressão) e
ansiedade, mas também, pode
acontecer num individuo perante um surto psicótico (com
delírios e alucinações). Apesar
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de este último ser menos comum, também se dá de forma
diferente. Estes normalmente não se matam por não ter
mais vontade de viver (como
acontece na depressão – casos mais comuns de suicídio),
mas sim porque ouvem vozes
de comando (alucinações) que
insistem em lhes dizer que devem fazer isso. E como não
estão com discernimento com
a realidade, acabam por se suicidar (estes são casos menos
comuns).
Por que é que o suicídio é
um tabu?
A organização mundial de
saúde considera que sim e eu
também. Porque muitas pessoas têm a falsa ideia, de que
se falar de suicídio, ou perguntar a alguém se já pensou
no suicídio, que estamos a
incentivá-lo. Se consideramos
necessário perguntar a alguém
que achamos que poderá ter
ideia de suicídio, convém até
fazê-lo, pois alguns, quando
confrontados, verbalizam ter
tido a ideia. Assim, podemos
atuar atempadamente.
A ideia de suicídio não
vem de uma conversa com
alguém, vem de dentro da
própria pessoa, e se ele não o
controlar, essa ideia passa a ser
persistente, até por vezes chegar à acção. Por isso, devemos
alertar as pessoas a pedirem
ajuda quando essa ideia lhes
passa pela cabeça ou tornar-se
persistente.
É preciso falar aberta e
publicamente sobre o suicídio? Porquê?
Como já expliquei, sim deve-se falar publicamente sobre
isso. Mas também o mais importante é mostrar às pessoas,
os sinais para que todos ficam
alerta e tentem antecipar ao
máximo que poderem pessoas
a suicidarem-se, assim como,
explicar as formas de preven-
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ção. Para mim, nada adianta
falar do suicídio se não falarmos sobre os sinais de alerta
e prevenção para o podermos
reduzir.
Qual a maneira adequada de se tratar o tema e em
quais ambientes isso deve
ocorrer?
Para mim, a forma mais
adequada de se tratar o tema é
realizando sessões educativas
e treino de algumas habilidades por parte dos profissionais
de saúde; realização de outras
intervenções por outros elementos da sociedade civil, incluindo a igreja. Pode perguntar-me como?
- Trabalhando com as pessoas os aspectos associados
aos laços familiares: fortalecimento de relações familiares e
de amizades – saber que temos
o suporte, muito importante.
- trabalhando a fé das pessoas, que pode ser associado a
qualquer religião que lhes faça
sentido, ou acreditar em algo.
Isso dá-nos sempre esperança
e força para lutar, tentar e continuar.
- trabalhando/treinando a
espiritualidade
- trabalhando a auto-estima, o auto-conhecimento das
pessoas
- treinando a resiliência das
pessoas e as competências psicossociais
Isto tudo vai ajudar a pessoa na tomada de decisões
mais adequadas sobre a sua
vida. E desta forma, estaremos
a prevenir o suicídio, sem necessariamente falarmos do suicídio. Não que seja contra essa
abordagem, utilizando a palavra (tema), até porque falei
anteriormente sobre isso, mas
porque acho que a resolução
da questão vai mais fundo.
É que todos temos problemas e nunca as vamos deixar
de ter. Um problema de uma

pessoa não é mais ou menos
importante ou grave do que
outro. Quem sente e a pode
avaliar é a própria pessoa
que o vive, por isso, não a
podemos medir e nem desvalorizar. As pessoas têm que
desenvolver as suas capacidades para lidarem com problemas e frustrações de vida,
pois nem sempre conseguimos um desfecho desejado,
mas temos de saber conviver
com isso de forma adequada. Ver os problemas como
desafios e não como danos
ajuda a prevenir o suicídio e
a sentirmo-nos melhores com
a vida. Para tal, desde criança temos que ir fazendo este
treino, para chegarmos a um
ponto mais amadurecido em
adulto. Resumindo, deve-se iniciar todo esse trabalho
com crianças, adolescentes,
adultos, idosos individualmente. Mas também as famílias e sua funcionalidade têm
um papel importantíssimo (o
que confirma a necessidade
constante das acções de que
falei anteriormente). Neste
mundo globalizado, o avanço
da tecnologia, e o desenvolvimento humano remete-nos
para novos desafios e adaptações que temos que aprender
a gerir e lidar, caso contrário
perdemo-nos.
Há preconceito com
quem se mata? E os familiares, sofrem algum tipo de
hostilidade?
Sim, existe o preconceito
para quem se mata e quem tenta suicídio. As pessoas normalmente consideram-nas pessoas
fracas, cabeças leves, entre outras coisas.
Penso que os familiares
não sofrem hostilidade. Mas
depende da situação. Alguns
ficam com sentimento de culpa
por não terem identificado ou
impedido que a situação ocorresse.

Estima-se que sobreviventes de tentativas de suicídio têm entre cinco e seis
vezes mais possibilidades
de tentar o ato novamente.
Como lidar com eles?
Na verdade, essas pessoas
são, ou pelo menos devem ser
seguidas pelos psicólogos, assim
como a família para ficar alerta,
ou ajudar a resolver alguns pontos. As restantes pessoas devem
lidar com eles como qualquer
outra pessoa, para além, de que
devem ficar mais atentos aos sinais de alerta.
Ajudar as pessoas a manterem-se ocupadas em atividades, ajuda-los na sua fé,
melhorar sua auto-estima e
a desenvolver algumas competências que não tinham desenvolvido até agora, torna-se

pertinente como ser assertivo,
empático, saber dizer não e
saber levar um não, conseguir
iniciar conversa, aprender a
estabelecer relações, ganhar
autonomia de acordo com idade, obter capacidade de tomar
decisões de acordo com idade,
aprender a lidar com frustração, ter iniciativa, desenvolver
pro-atividade.
O aumento da probabilidade
de tentar novamente suicidar-se
está relacionada com a ideia que
já passou uma vez pela cabeça e
que pode voltar a passar, assim
como, aqueles que ficam com a
ideia e nunca chegaram ao acto.
A diferença é que passaram ao
ato tiveram força e impulso para
ação, logo já sabemos que têm
força para colocá-lo novamente
em prática.
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Familiares e amigos de
quem se mata elaboram a
perda de que maneira? O
luto que decorre de um suicídio é diferente se comparado com os relacionados com
outras formas de morte?
Vou responder em conjunto às duas questões, porque
elas são semelhantes:
- É difícil responder esta
questão, porque a forma como
cada um vive o luto varia. É
sempre diferente de pessoa
para pessoa. Dependendo da
personalidade de cada um, assim vai ser o luto, ou seja, para
alguns a forma de morte poderá influenciar muito no luto,
mas para outros não.
A situação torna-se diferente quando as pessoas assistem a um acto de suicídio.

E com as crianças, como
explicar, como lidar com o
luto?
Desde que as crianças não
assistam ao ato (porque aí a
intervenção será diferente e
acompanhamento de profissionais especializados), deve-lhe explicar a morte como
explicaria qualquer outra
morte, assim como, a forma
de lidar com o luto também
será igual. Mas a forma como
se explica e lida vai depender
da idade, por exemplo, crianças pequenas não necessitam
de detalhes.
Deseja acrescentar algo?
A única coisa que acrescento é que as nossas vivencias sociais interferem na
construção da nossa perso-

nalidade e identidade, para
além de influenciar as nossas
estruturas e funcionamento
cerebrais. Por isso, há que se
valorizar cada contacto, convívio, relações, aprendizagem
que temos ao longo da vida
e durante o nosso processo
de crescimento e desenvolvimento. O ambiente interfere
da mesma forma que a nossa
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alimentação e o nosso sono.
Os iscos, mental, social e espiritual formam o indivíduo e
encontram-se todos interligados, logo, não podemos separá-los. Com isto, quero dizer
que todos, mas toda a gente,
devemos trabalhar juntos e
em sintonia para melhorar a
saúde de qualquer indivíduo.

Odete Andrade Mota é Licenciada em Enfermagem,
Mestre e especialista em Enfermagem de saúde Mental e
Psiquiatria, com pos-graduação em psicoterapia da criança e do adolescente. Atualmente é docente no curso de
Enfermagem na universidade de Cabo Verde, com experiência na prática clinica em Portugal como Enfermeira no
Hospital Júlio de Matos.
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O problema está na forma como damos
uma notícia sobre o suicídio
No ano 2000 as Nações Unidas ofereceram ao mundo da comunicação
social um manual sobre a prevenção do suicídio. Quase 20 anos depois
de esta importante ferramenta ser publicada, ela ainda é desconhecida de
uma boa parte das redações e dos jornalistas. Aidé Carvalho, jornalista da
RTC, que se tem destacado no tratamento das questões sociais nos seus
programas e reportagens confessa numa entrevista que concedeu ao Terra
Nova Ideias, que desconhece tal manual. Para ela, quando a notícia é suicídio “O jornalista deve informar sim, mas dever saber informar e não apenas
quando o ato é cometido por figuras públicas”. Confira!
Suicídio é um tema tabu
para a imprensa. Em muitas redações, consagrou-se a orientação de noticiá-lo apenas quando
personalidades públicas ou celebridades suprimem a própria
vida. O que mudou, já que nos
últimos anos o assunto tem sido
abordado com mais frequência?
Penso que talvez a imprensa cabo-verdiana já se deu conta
que ajudar na prevenção do suicídio não está no seu silencio.
Muito pelo contrário, se for a
informação for bem passada, se
se trabalharem os dados juntamente com autoridades e se se
alertar a toda a sociedade, isso
ampliará a importância de debater ou refletir o tema.

AIDÊ CARVALHO é jornalista da RTC e apresentadora de TCV. É formada em por jornalismo com vários
prémios pelas suas reportagens com forte cunho social.

Como é que a imprensa
cabo-verdiana lida com o tema
do suicídio?
Muitas vezes pensamos que
estamos ajudando ao divulgar os
factos relacionados com o suicídio
mas na verdade podemos estar a
reforçar o estigma e o preconceito, principalmente para quem se
encontra numa situação de fragilidade emocional ou mental. Não
se trata de não abordarmos o tema,
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mas o problema está na forma
como damos uma notícia sobre
o suicídio. Penso que a imprensa
cabo-verdiana de um modo geral
não tem tido essa sensibilidade de
informar com cautela, apenas o
que causará impacto positivo até
para a prevenção de outros casos.
Temos visto algumas notícias com
todos os pormenores sobre o suicídio, inclusive com descrição de
como a pessoa se suicidou, a carta
que deixou, etc., o que é desnecessário!
Que perspectiva o jornalismo deve ter ao tratar de suicídio?
O jornalista deve informar
sim, mas dever saber informar e
não apenas quando o ato é cometido por figuras públicas (embora
o impacto seja maior). Devemos
informar com responsabilidade.
Informar na perspectiva de ajudar
e prevenir. Ou seja, informações
que alertem sobre o problema e
ajudem na prevenção. Nós jornalistas não devemos expor imagens
de pessoas mortas ou expor os
seus familiares, principalmente
filhos menores.
O que noticiar?
Noticiar o caso de suicídio de
uma maneira pedagógica e passar
até número de telefones de instituições ou associações de apoio.
Se for possível, mostrar casos de
pessoas que tentaram cometer o
suicídio mas depois conseguiram
superar o desejo de tirar a própria
vida. Testemunhos que sirvam de
mudança para o bem. Ou seja,
mostrar o valor da vida. O jornalista não deve focar-se no ato em
si mas sim procurar entender as razões que poderão estar por detrás
da tal motivação e alertar a sociedade sobre o problema que poderá
carecer de uma atuação em tempo
útil. Falar das causas do suicídio
e como prevenir (caso da depressão), trazer bons depoimentos e
conselhos de especialistas da área.
A Organização Mundial da
Saúde elaborou manuais para
orientar jornalistas no tratamento de temas ligados ao sui-

cídio. Qual a sua análise desses
materiais?
Na verdade não li esses documentos, mas acho que é de
aplaudir esta iniciativa. Agora
estou curiosa e vou ler esses documentos porque, certamente, vão
ajudar-me a tratar melhor o tema
de suicídio que é muito delicado.
Há organizações que recomendam que o suicídio não dever ser enaltecido nem tomado
como ato de coragem. Deve-se
evitar a “romantização” ou a
“heroicização”. O que pensa sobre isso?
Acho muito bem. Nunca
devemos dizer que o ato teve sucesso, ou narrar a história de amor
como a de Romeu e Julieta, ou
relatar a carta de amor deixada à
pessoa amada etc. Mas sim, mostrar que é o ato consumado que
não deveria acontecer.
O sistema público de saúde
está preparado para enfrentar
casos relacionados com suicídio,
tanto na prevenção quanto no
acolhimento das vítimas?
Não. Penso que o nosso sistema não está minimamente preparado. O sistema público de saúde
não tem acolhido bem os doentes
mentais. Um exemplo: o Hospital
da Trindade está muito afastado
do centro da cidade. O isolamento
dos doentes mentais não ajuda na
sua recuperação. Até parece que
estão excluídos. Muitos familiares
não os conseguem visitar porque
não têm dinheiro para pagarem o
transporte. Não há apoios para os
familiares dos doentes mentais,
quer psicológicos ou financeiros.
Os doentes mentais que deambulam pelas ruas, estão abandonados
à própria sorte. A dura realidade
é essa: muitos familiares não sabem lidar com os seus doentes
mentais. O tema do suicídio não
está permanentemente na agenda
de atividades dos serviços de saúde. A própria comunicação social
também apenas fala do assunto
quando acontece algum caso de
suicídio ou durante data que se
assinala o Dia de prevenção do
suicídio.
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COMO NOTICIAR CASOS ESPECÍFICOS DE SUICÍDIO
Os seguintes aspectos devem
ser levados em consideração:
- A cobertura sensacionalista de
um suicídio deve ser assiduamente
evitada,
particularmente quando uma celebridade está envolvida. A cobertura
deve ser minimizada até onde seja
possível. Qualquer problema de saúde mental que a celebridade pudesse
apresentar deve ser trazido à tona.
Todos os esforços devem ser feitos
para evitar exageros. Deve-se evitar
fotografias do falecido, da cena do
suicídio e do método utilizado. Manchetes de primeira página nunca são
o local ideal para uma chamada de
reportagem sobre suicídio.
- Devem ser evitadas descrições
detalhadas do método usado e de
como ele foi obtido. As pesquisas
mostraram que a cobertura dos suicídios pelos meios de comunicação
tem impacto maior nos métodos de
suicídio usados do que na frequência
de suicídios. Alguns locais – pontes,
penhascos, estradas de ferro, edifícios altos, etc – tradicionalmente
associam-se com suicídios. Publicidade adicional acerca destes locais
pode fazer com que mais pessoas os
procurem com esta finalidade.
- O suicídio não deve ser mostrado como inexplicável ou de uma

maneira simplista. Ele nunca é o resultado de um evento ou fator único.
Normalmente sua causa é uma interação complexa de vários fatores,
como transtornos mentais e doenças
físicas, abuso de substâncias, problemas familiares, conflitos interpessoais e situações de vida estressantes. O reconhecimento de que uma
variedade de fatores contribuem
para o suicídio pode ser útil.
- O suicídio não deve ser mostrado como um método de lidar com
problemas pessoais como falência
financeira, reprovação em algum
exame ou concurso ou abuso sexual.
- As reportagens devem levar
em consideração o impacto do suicídio nos familiares da vítima, e nos
sobreviventes, em termos de estigma
e sofrimento familiar.
- A glorificação de vítimas de
suicídio como mártires e objetos de
adoração pública pode sugerir às
pessoas suscetíveis que a sociedade
honra o comportamento suicida. Ao
contrário, a ênfase deve ser dada ao
luto pela pessoa falecida.
- A descrição das consequências
físicas de tentativas de suicídio não
fatais (dano cerebral, paralisia, etc),
pode funcionar como um fator de
dissuasão.

INFORMAÇÕES SOBRE AJUDA DISPONÍVEL
Os media pode ter um papel
proativo na prevenção do suicídio,
ao divulgar as seguintes informações junto com as notícias sobre
suicídio:

temente associa-se com depressão,
sendo que esta é uma condição
tratável;

- listas com os sinais de alerta de
comportamento suicida;

- demonstrações de empatia aos
sobreviventes (familiares e amigos das vítimas) com relação ao
seu luto, oferecendo números de
telefone e endereços de grupos de
apoio, se disponíveis. Isto aumenta a probabilidade de intervenção
por parte de profissionais de saúde
mental, amigos e família, em momentos de crises suicidas.

- esclarecimentos mostrando que
o comportamento suicida frequen-

Fonte: OMS: PREVENÇÃO DO
SUICÍDIO: UM MANUAL PARA PROFISSIONAIS DA MÍDIA

- listas de serviços de saúde
mental disponíveis e telefones e
endereços de contato onde se possa obter ajuda (devidamente atualizados);
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O suicídio é um problema de saúde pública

Daniel Silves Ferreira
As mortes provocadas por sida e cancro começaram a ser combatidas com
maior eficácia por meio de campanhas informativas que estimulam as pessoas a conhecer o assunto, reconhecer sintomas ou sinais e saber onde
procurar ajuda. Não é diferente com o suicídio: as pessoas precisam entender que pensar em matar-se é mais comum do que se pensa, que quem
está nessa situação precisa de apoio e que é possível pedir e receber ajuda.
Em entrevista ao Terra Nova Ideias, Daniel Silves Ferreira, ex-presidente da
Associação de Promoção da Saúde Mental A PONTE e ex-bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde salienta: “O suicídio é um problema sério
e complexo que anualmente atinge cerca de um milhão de pessoas, sendo
por isso, um problema de saúde pública” e como tal “deve ser discutido
a todos os níveis” desde “os que elaboram políticas e atribuem verbas,
aos que implementam as políticas, profissionais de saúde (e não apenas
os profissionais de saúde mental), famílias, escolas, igrejas, associações,
comunicação social e às comunidades em geral”. Para Silves Ferreira “um
bom programa de prevenção, se bem implementado, pode efectivamente
contribuir para a redução das taxas de suicídio”. Confira a entrevista!
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Qual é o trabalho da Associação A PONTE, em relação ao suicídio?
A Associação A PONTE é
uma organização da sociedade
civil que pretende contribuir
para a promoção da saúde da
população, especialmente na
área da saúde mental. De entre
outros objectivos, ela pretende
contribuir para a difusão de
conhecimentos e atitudes que
evitem práticas prejudiciais
à saúde, com destaque para a
saúde mental e promover a defesa dos direitos das pessoas
que apresentem limitações importantes no domínio da saúde
mental, bem como às respectivas famílias.
Dentro desta linha, ela
tem, na prevenção do suicídio,
como importante problema de
saúde pública, uma das suas
principais actividades.
Todos os anos, a comunidade internacional assinala, a
10 de Setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio,
patrocinado pela Associação
Internacional de Prevenção do
Suicídio, com o apoio da Organização Mundial da Saúde.
É um momento ímpar de reflexão sobre esta questão que,
pela sua magnitude, com cerca
de um milhão de mortes por
ano, constitui um grande problema de saúde pública.
A Associação A PONTE
aproveita a ocasião para participar neste amplo movimento
mundial de prevenção do suicídio e, a nível nacional, tem
procurado avançar no terreno,
organizando actividades como
vigílias no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, durante as
quais todos os presentes acendem uma vela para demonstrar
o seu engajamento na prevenção do suicídio, lembrar um
ente querido desaparecido por
causa do suicídio, manifestar o

seu apoio aos sobreviventes do
suicídio, reafirmar o valor da
vida e celebrar a saúde mental,
o que vem reflectido na mensagem única que a Associação
endereça a todos os participantes em todas as localidades
onde a cerimónia é realizada.
O lançamento de brochuras alusivas à temática, desdobráveis e outros materiais
de sensibilização com informações valiosas e orientações
claras para reforçar a prevenção do suicídio é também uma
prática corrente da Associação
A PONTE.
Finalmente, devo referir-me à participação em palestras
nas escolas, e comunidades e
intervenções na comunicação
social, sempre com o objectivo
de divulgar as informações e
o conhecimento e por essa via
aumentar a consciência pública sobre esta importante questão que é o suicídio e a possibilidade da sua prevenção.
A Associação A PONTE
é apontada como a principal referência à prevenção
do suicídio em Cabo Verde.
Como é que ela opera? Que
metodologia é utilizada?
Acredito que a Associação
A PONTE seja uma referência
em matéria de prevenção do
suicídio em Cabo Verde. Há
bem pouco tempo, não se falava nisso, como se o suicídio
não existisse. Não será a única
referência, mas, de certa forma, foi graças à A PONTE, naturalmente com a colaboração
e apoio dos seus parceiros, que
a questão do suicídio foi colocada na ordem do dia.
Isso, deve-se, em última
análise, ao profundo engajamento da A PONTE na promoção da saúde mental e na
defesa dos direitos das pessoas com doenças mentais.
Vale sempre recordar a grande

Os governos
procuram, através
de programas
de prevenção,
reduzir as taxas,
de suicídio. Sabese que graças aos
avanços científicos
e o conhecimento
acumulado sobre
factores biológicos,
culturais, sociais,
psicológicos
e contextuais,
o suicídio é
prevenível.
associação existente entre o
suicídio e as doenças mentais,
particularmente a depressão,
mas também o abuso de álcool
e drogas, a esquizofrenia e a
doença bipolar.
Há alguns anos surgiu a
polémica do jogo Baleia Azul
que estimulava crianças e
adolescentes a cometerem
suicídio. Teve algum impacto
em Cabo Verde?
Acompanhámos a polémica do jogo Baleia Azul, pois
sabemos que o suicídio pode
ser induzido e também imitado quando as pessoas são vulneráveis e estão fragilizadas
por uma doença mental, por
exemplo. Contudo, do nosso
conhecimento o dito jogo não
teve nenhum impacto em Cabo
Verde.
O suicídio é um problema
de saúde pública. Os governos,
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em suas diversas instâncias,
estão preparados para enfrentar esta questão?
Sim, o suicídio é um problema de saúde pública. Todos
os anos, quase um milhão de
pessoas morre por suicídio e,
por cada pessoa que se suicida,
aproximadamente 25 têm uma
tentativa de suicídio.
O suicídio é a segunda ou
terceira causa de morte dos
adolescentes e jovens na maioria dos países. E, para além
destas estatísticas estão histórias individuais de sofrimento
dessas pessoas que, por razões
diferentes, questionam o valor das suas próprias vidas;
mas também o sofrimento das
famílias e das comunidades
afectadas.
Os governos procuram,
através de programas de prevenção, reduzir as taxas de
suicídio. Sabe-se que graças
aos avanços científicos e o conhecimento acumulado sobre
factores biológicos, culturais,
sociais, psicológicos e contextuais, o suicídio é prevenível.
Assim, um bom programa de
prevenção, se bem implementado, pode efectivamente contribuir para a redução das taxas
de suicídio.
Há muito tabu e preconceito em relação ao suicídio.
Isto atrapalha que o tema
seja abordado de maneira
mais clara e objectiva? Onde
se deve discutir o assunto?
O estigma e o preconceito
são seguramente as duas maiores barreiras na prevenção do
suicídio. E naturalmente que
isso atrapalha muito. A questão
do suicídio não é discutida nem
debatida porque há tabu, as
doenças mentais (assim como
os doentes mentais) são estigmatizadas e marginalizadas. A
busca de ajuda não é estimulada. O suicídio, sempre que
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possível, é escondido ou omitido. Para fechar o círculo do
estigma e do preconceito não
há programas de prevenção e
logicamente, não há fundos
para isso. Muitas vezes, isso é
extensível à saúde mental.
A questão do suicídio
deve ser discutida a todos os
níveis. Os que elaboram políticas e atribuem verbas, os
que implementam as políticas, os profissionais de saúde
(e não apenas os profissionais
de saúde mental), as famílias,
as escolas, as igrejas, as associações, a comunicação social
e as comunidades em geral.
Se a discussão atingir esse nível, haverá razões para termos
mais esperança.
Parece que há ilhas, como
o Fogo, com mais incidência
de casos de suicídio. Há alguma razão especial, para que
tal aconteça?
Já se falou nisso. A ilha
do Fogo teria mais suicídios
do que as outras. Também, de
certa forma o adágio popular
tem procurado fazer crer que
haveria mais doenças mentais
naquela ilha. Na ausência de

dados fidedignos, devo dizer
que talvez tenha sido assim
nalgum período mais ou menos distante da nossa história.
Há mais de 20 anos, uma
tentativa (nossa e de um colaborador, já falecido) procurou
esclarecer a situação, ao procurar analisar o suicídio na ilha
do Fogo (na altura um só concelho), no concelho da Praia,
no de Santa Catarina (que incluía São Salvador do Mundo)
e na ilha de São Vicente. Pesem embora os problemas metodológicos, dela não apareceu
nenhuma diferença estatisticamente significativa, entre, por
exemplo, a ilha do Fogo e o
concelho de Santa Catarina.
Enfim, creio que é uma
situação que merece ser estudada com um maior rigor metodológico.
Deseja acrescentar algo?
O suicídio é um problema
sério e complexo que, anualmente, atinge cerca de um
milhão de pessoas, sendo por
isso, um problema de saúde
pública. Tendo em conta o número de vidas preciosas perdidas por suicídio em cada ano

e a situação difícil de muitas
famílias, de amigos e de colegas que são afectados por estas
perdas, as medidas preventivas
estratégicas contra o suicídio,
consubstanciadas num programa de prevenção, são cruciais
e devem ser bem planeadas e
integradas como elementos
centrais das políticas de saúde
mental em todos os sistemas
de saúde.
Os avanços científicos e o
conhecimento que nós temos
hoje nos permitem actuar sobre os factores de risco e sobre os factores de protecção e,
deste modo, reduzir a taxa de
suicídio.
O aumento da consciência
pública sobre o suicídio, a melhoria dos cuidados dispensados, a educação dos vigilantes,
o rastreio e cuidados disponíveis aos grupos de alto risco,
a redução da disponibilidade
de álcool e de drogas e uma
abordagem mais cuidadosa e
responsável dos órgãos de comunicação social são intervenções que contribuem para isso.
É também importante a
actuação nos factores de protecção como a resiliência, a
autoestima e a autoconfiança, a capacidade de lidar com
problemas e resolvê-los, e a
abertura para a procura de ajuda, que podem contribuir para
prevenir o suicídio.

A integração social e religiosa, o vínculo social e manutenção de bom relacionamento com amigos, colegas e
vizinhos, o acesso à ajuda de
pessoas relevantes e o pronto
acesso aos cuidados de saúde
estão associados são também
factores associados ao baixo
risco de suicídio e a baixos índices de tentativas de suicídio,
pelo que devem merecer a nossa atenção.
Entretanto, a estigmatização e a marginalização em
relação ao suicídio, às doenças mentais e aos comportamentos suicidas são ainda,
infelizmente, uma realidade.
Impõe-se, então, uma luta
permanente contra o estigma
e o preconceito. Uma maior
consciencialização da sociedade e um programa de prevenção do suicídio poderiam
permitir uma intervenção
precoce e a prevenção do suicídio, ao possibilitarem que
pessoas em risco procurem a
ajuda que lhes pode salvar a
vida.
Acreditamos, na Associação A PONTE que, ao agirmos
desta forma, estaremos a prevenir o suicídio, como diz a tradução oficial do lema do Dia
Mundial de Prevenção do Suicídio 2019 “Trabalhando Juntos para Prevenir o Suicídio”.

Daniel Silves Ferreira é médico psiquiatra e trabalha
no Serviço de Psiquiatria do Hospital Agostinho Neto
(Praia), desde 1997, do qual foi Director em 2003-2004.
É Mestrado em Política e Serviços de Saúde Mental, pela
Universidade Nova de Lisboa (Portugal), especializado
em Psiquiatria pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Brasil) e a Licenciatura
em Medicina pelo Instituto de Ciências Médicas da Universidade de Argel (Argélia).
Trabalhou no Hospital Agostinho Neto (1986-87) e desempenhou o cargo de Delegado de Saúde da Boa Vista
(1987-1990) e do Tarrafal de Santiago (1990-1991). Foi Director do Programa Nacional de Saúde Mental, presidente de A Ponte, Associação de Promoção da Saúde Mental
e bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde.
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MUITO OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO
Mas não se vá ainda. Ajude-nos a manter de pé o trabalho do Jornal Terra Nova.
O jornalismo vigia a fronteira entre a civilização e a barbárie. Fiscaliza o poder em todas as suas dimensões. Está a serviço
da democracia e da diversidade de opinião, contra a escuridão do autoritarismo do pensamento único, da ignorância e da
brutalidade.
Há 44 anos o Jornal Terra Nova exercita o espírito crítico, fiel à verdade factual, atenta ao compromisso de fiscalizar o poder
onde quer que ele se manifeste.
Nunca antes o jornalismo se fez tão necessário e nunca dependeu tanto da contribuição de cada um dos leitores. Seja Assinante do Jornal Terra Nova, contribua com um veículo dedicado a produzir uma informação de qualidade, profunda e
analítica no respeito da Doutrina Social da Igreja. A democracia agradece.
Quem assina um jornal independente, assina um compromisso com a democracia!
Contacte-nos hoje mesmo: 9998026
jornalterranova@gmail.com
www.terranova.cv

