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Prefácio

No século XVIII, quando no lugar das mídias sociais existia a literatura como principal gatilho dos modos 
de pensar e agir de uma sociedade, Johann Wolfgang von Goethe publicou um romance que acabou por se 
tornar uma referência para a literatura da época, bem como um emblemático material. Com notas de sofrimento 
e amor mesclando suas próprias experiências pessoais de desilusões amorosas, o livro Os sofrimentos do jo-
vem Werther, conta a história de um jovem que vive sua primeira e avassaladora paixão por uma mulher casada 
e, embora correspondido em sua paixão, não consegue levar adiante o relacionamento. Perdido de amor, o 
jovem acaba por tirar a própria vida.

Até aí parece que estamos falando apenas de mais um romance de época. Porém, essa história com tom 
depressivo e desesperador acabou por se tornar não apenas um ícone literário, mas também uma referência 
para inúmeros jovens que foram atraídos pelo mesmo desfecho. O suicídio passou a ter um novo elemento, e 
o “efeito Werther” talvez tenha sido responsável por um dos maiores tabus construídos a partir da ótica de que 
falar sobre suicídio seja o maior dispositivo do mesmo.



É fato que livros e fi lmes que evidenciam o suicídio como resolução de problemas da vida, ou mesmo 
artistas famosos que buscam essa saída, acabam por infl uenciar várias gerações. Não é a toa que as taxas de 
suicídio crescem signifi cativamente logo após situações como, por exemplo, a morte de Marilyn Monroe ou 
outros famosos suicidas. Para alguns teóricos, é como se existisse um certo glamour ou idealização dessa trá-
gica e irreparável forma de lidar com o sofrimento.

Mas, apesar de muitos estudos e pesquisas a respeito, pouco se fala quando o assunto é suicídio. Como 
existe um código de ética da mídia desencorajando a publicação de assuntos relacionados ao tema, buscan-
do conter assim o suicídio em série ou, em outras palavras, o “efeito Werther”, temos em pauta um assunto qua-
se proibido. Paradoxalmente, o que se sabe é que a atualidade é preenchida por assustadoras e crescentes 
taxas de suicídio, sendo uma das três principais causas de morte em pessoas com idade entre 15 e 44 anos e 
segunda entre 10 e 24 anos, conforme a OMS (Organização Mundial de Saúde). No Brasil, 32 brasileiros morrem 
por dia, vítimas de suicídio. Na adolescência, temos dados ainda mais chocantes, a cada 30 pessoas em uma 
sala de aula 5 já pensaram em suicídio.

Diante de dados alarmantes como esses, temos duas psicólogas, Victória e Monique, que optam por en-
frentar esse delicado tema e ajudar a buscar estratégias de enfrentamento que possam minimizar o sofrimento 
daqueles que pensam na morte como saída. Como frequentemente refere nosso colega Aneron Canals, em 
suas aulas, o suicídio é uma solução defi nitiva para um problema temporário. As autoras desta obra, encaram 
essa premissa de frente, auxiliando o leitor a compreender que existem tantas outras soluções, promovendo 
assim saídas saudáveis para o gerenciamento da dor.

Utilizando a metáfora da ostra e da pérola, Victória e Monique vão construindo uma linguagem acessível 
e direta e ao mesmo tempo sensível e cuidadosa para lidar com esse tema tão importante de ser encarado e 
discutido. 
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Ainda segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos por meio de políticas pú-
blicas e planos integrados de prevenção. E é exatamente essa a direção que as autoras optam por seguir ao 
escrever um material com enfoque preventivo e promotor de saúde.

Para mim é uma grande honra receber o convite de prefaciar este material. Monique e Victória foram mi-
nhas alunas no InTCC. Victória trabalhou no nosso projeto preventivo TRI e ambas sempre se destacaram em 
suas práticas clínicas pelo cuidado e seriedade com seus pacientes. O assunto suicídio há muito tempo me 
sensibiliza e incita a ideia de que, como profi ssionais da saúde, temos o dever de nos voltar para a prevenção 
como intervenção primária. Por já conhecer o trabalho das duas, ao receber o material, já sabia da qualidade 
do mesmo. Mas foi uma grata surpresa me deparar com uma proposta inovadora, com criativos exercícios e 
orientações bem embasadas para lidar com um público maior do que a sociedade imagina, que carrega nas 
costas a dor de ter que lidar com a vontade de morrer como alternativa de libertação ao próprio sofrimento. 

Victória e Monique nos mostram as tantas outras possibilidades que o acrônimo VIDAA pode inaugurar 
neste doloroso e passageiro momento. Se você chegou aqui, parabéns! Agora coragem para virar a página e 
dar o próximo passo rumo ao bem-estar e à preservação de sua maior pérola: a própria VIDA.

Marina Gusmão Caminha
Psicóloga, sócia-diretora do Instituto TRI e sócia-diretora do InTCC





Introdução

Se você está lendo este livro agora é porque não está encontrando solução para sua dor ou conhece 
alguém que esteja passando por isso neste momento. Não sabemos o que causou e nem o tempo que você 
já vem suportando esse sofrimento, mas imaginamos que é uma sensação individual e com uma intensidade 
importante. Acreditamos que você já tenha tentado algumas soluções para diminuir esse sofrimento e não as 
encontrou. Porém, quando estamos falando de vida, não podemos deixar isso passar. Nem sempre conse-
guimos sozinhos, às vezes precisamos de ajuda e tudo bem, afi nal de contas, todo mundo precisa em algum 
momento e isso não é sinal de fraqueza. Este livro é um convite para tentar mais uma vez, mas agora com novas 
ferramentas e, assim, vencer mais um dia.

Vamos dar voz para isso de novo? Nossa vida é como uma pérola: precisa ser bem cuidada e valorizada. 
Para que isso aconteça, é importante nos abrirmos, como as conchas, para enxergar novas possibilidades e ver 
quão valiosa a vida é. 

Muitas vezes quando tudo parece dar errado, o suicídio surge como uma possível solução, e as pes-
soas não recebem o que elas mais precisam: acolhimento, seja pela falta de entendimento sobre o assunto, 



pelo suicídio ainda ser um tema tabu ou por vergonha de expor o que sente. Nesses momentos, é comum 
que as pessoas se afastem do convívio com amigos e familiares, não refl itam sobre as suas necessidades 
emocionais e, assim, tenham mais difi culdades de encontrar saídas.

Sabemos que neste momento é bem possível que você esteja com pouca esperança, mas o convidamos 
a embarcar na experiência deste livro e chegar mais perto de notar a vida como uma pérola.
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Como usar este livro

Ao adquirir este livro, é importante que você leia com cuidado e atenção. Preencha os questiona-
mentos no momento em que não estiver muito mobilizado, em uma posição confortável e em um ambiente 
seguro para você. Não precisa se apressar, dedique um tempo para responder da sua melhor forma.

Procure tentar estar aberto e absorver o que faz mais sentido para você, mesmo que algumas 
partes pareçam não ser alternativas. Imaginamos que você esteja há um tempo tentando, então talvez 
não seja nos primeiros exercícios que você vai aumentar sua esperança. Por isso, é importante que 
leia até o fi nal.

Quando achar necessário, faça pequenas pausas entre um exercício e outro, para refl etir sobre o que 
estamos trabalhando aqui. Assim, quando precisar das estratégias, você terá mais domínio para utilizá-las 
e elas farão mais sentido para você.

Para um melhor entendimento, dividimos os capítulos pensando na palavra VIDAA, em que cada letra 
signifi ca um passo importante e imprescindível para o nosso processo. No término do livro, você irá en-
contrar um cartão para lembrar das estratégias aprendidas e um espaço para anotar, com as suas palavras, 



o que mais fez sentido. Logo, quando o pensamento de tirar a própria vida aparecer, você terá o cartão 
com um resumo do que foi aprendido para lhe ajudar a combatê-lo da melhor forma.

Se pensarmos na vida como a pérola, que tem brilho, sentido e é valiosa, podemos olhar para o 
pensamento de morte como algo totalmente oposto, sem brilho, sem sentido, sem vida! No decorrer do 
livro, você vai encontrar o termo “pensamento fosco”, também como sinônimo de “pensamento de tirar 
sua vida/pensamento de morte”.

É necessário ressaltarmos que este livro não substitui um processo de psicoterapia com psicólogo(a). 
Assim, se perceber que, mesmo comprometido na realização das atividades, os pensamentos de tirar sua 
vida ainda permanecerem, busque uma orientação profi ssional especializada.
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