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RESUMO

Em março de 2017 foi lançada uma série televisiva na qual uma adolescente, durante o planejamento de seu suicídio, gravou sete fitas, 
registrando 13 razões determinantes de sua morte, gerando muitas discussões sobre o tema. O suicídio é considerado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como um problema de saúde pública, de elevada incidência e impacto mundial. Todo ano mais de 50 mil pessoas tiram a própria 
vida, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Estudos demonstram que as tentativas são até 20 vezes mais frequentes. Trata-se, 
portanto, de um construto complexo, o qual deve ser constantemente estudado e corretamente definido. Conceitualmente, o comportamento 
suicida é dividido em Ideação, Intenção, Planejamento, Tentativa e Ato consumado. A ideação, foco do presente estudo, diz respeito ao aspecto 
cognitivo do comportamento suicida, como pensamentos, ideias automáticas ou racionalizadas sobre a própria morte, e sobre o ato de causar a 
própria morte. É exatamente por ter um caráter cognitivo tão forte que há uma relação teórica e prática, cientificamente comprovada, entre a 
ideação e a depressão, especificamente à desesperança. Trata-se da análise cognitiva distorcida, influenciada pelo humor deprimido, na qual o 
indivíduo não consegue estabelecer uma visão positiva, adequada ou equilibrada sobre seu próprio futuro. Diante da necessidade e importância 
de discussões sobre os temas e com base na linguagem apresentada pela referida produção cinematográfica, o presente estudo teve como 
objetivo apresentar considerações sobre a ideação suicida e a depressão com base nos argumentos e acontecimentos apresentados na narrativa 
fictícia. De fato, o uso de histórias como base metafórica para discussão, exemplificação, explicação ou análise de construtos psicológicos é 
comum e apresenta boa aceitação em publicações nacionais e internacionais. Foi realizada uma análise “episódio a episódio” da série, 
apresentando informações relevantes sobre a personagem que se suicida (Hannah) e também em relação ao protagonista, o qual ouve as fitas 
deixadas por ela e passa por um episódio depressivo (Clay). Como resultados, foi possível inferir um modelo de distorção cognitiva para Hannah. 
Foram percebidas algumas situações não traumáticas de inflexibilidade cognitiva e filtro mental negativo, os quais levam a comportamentos 
compensatórios também observados. As situações traumáticas vivenciadas foram compreendidas, neste contexto, como reforçadores destas 
distorções. Foi possível também identificar o processo depressivo pelo qual Clay experimenta, até culminar com seu processo de luto. Por fim, 
retorando ao foco em Hannah, foi possível perceber que ela apresentou, além de depressão e desesperança, os comportamentos suicidas de 
ideação, intenção, planejamento e ato consumado. Como análises complementares, foram elencados aspectos relevantes presentes também na 
literatura científica como, por exemplo, o contágio do telespectador à depressão vivida por Clay e o fato de Hannah ter procurado ajuda: estudos 
mostram que aproximadamente 80% das pessoas que se suicidam procuraram por ajuda antes da decisão. À guisa de conclusão, é possível notar 
que, mesmo negligenciando o que é requisitado pela OMS no que diz respeito a como o fenômeno suicida deve ser cuidadosamente relatado na 
mídia, a produção televisiva permitiu o acesso a informações a diferentes faixas etárias, proporcionando discussões relevantes nos mais diversos 
níveis de conhecimento, não só sobre suicídio e depressão, mas também sobre bullying, outra temática fortemente relatada. Obviamente, este 
estudo apresenta limitações, visto não ter caráter totalmente científico, e por não ser possível uma análise detalhada da personalidade da 
personagem, ou ainda de fatos não apresentados propositalmente na narrativa. Entretanto, os objetivos propostos foram alcançados. Pesquisas 
futuras podem ser realizadas no sentido de novas análises, incluindo as temáticas aqui não elencadas.
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