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Resumo 
Neste artigo, descrevo algumas das maneiras que uso a palavra escrita, na 
forma de 'documentos vivos', para permitir o compartilhamento de histórias e 
conhecimentos sobre as maneiras como os jovens lidam com pensamentos 
suicidas, ou o que também é denominado 'pensamentos de saída' ou 
'pensamentos de morte'. Essas explorações acontecem em meu trabalho 
com jovens em uma unidade psiquiátrica. Compartilho aqui um exemplo de 
uma conversa individual e também descrevo como coleciono e uso histórias 
em um trabalho em grupo ou contexto coletivo. Os jovens com quem falo me 
disseram que essas conversas e documentos compartilhados são 
importantes para eles. 
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Há muitos anos coleciono documentos vivos (ver 
Newman, 2008). Recentemente, venho desenvolvendo 
documentos vivos em resposta às dificuldades que os 
jovens. seus familiares e amigos enfrentam e 
compartilham comigo na unidade psiquiátrica onde 
trabalho. Um que tem muita relevância é o documento 
'Como lidamos com os 'pensamentos de saída' ‘' [com 
sentido de 'pensamentos sobre maneiras de sair 
daquela chuva de ideias suicídas']. Neste artigo, 
escrevo sobre algumas das maneiras como uso este 
documento para coletar histórias sobre como lidar com 
pensamentos suicidas - o que também pode ser 
denominado 'pensamentos de saída' ou 'pensamentos 
de morte' - e experiências suicidas. Compartilho um 
exemplo de como coletei uma história em uma 
conversa individual e como coleciono histórias em um 
trabalho em grupo ou contexto coletivo. Os jovens com 
quem falo me disseram que essas conversas ou coleta 
de histórias são importantes, como mostra o breve 
relato a seguir. 

Fale sobre 'pensamentos 
de morte', não dance em 
torno deles. 
Pensamentos de saída ou pensamentos de morte ou 
pensamentos suicidas têm uma presença marcante na 
unidade psiquiátrica. Já ouvi muitas vezes dos jovens 
que, embora falar sobre pensamentos suicidas possa 
ser intenso, eles querem essas conversas aconteçam. 
Recentemente, tive esse sentimento confirmado por 
alguns jovens, ao oferecerem sugestões para que o 
grupo de familiares e amigos também se dirigissem a 
unidade. 

A cada semana surgem perguntas semelhantes para a 
família e amigos que frequentam o grupo. Duas 
questões que evocam o que pode ser uma experiência 
angustiante, mas comum, para familiares e amigos dos 
jovens da unidade são: como podemos lidar com o 
terror de eles acabarem com a vida? O que devemos 
fazer se estivermos preocupados com a possibilidade 
de eles acabarem com suas vidas? Levei essas 
perguntas, junto com outras, aos jovens da unidade e 
perguntei se eles tinham alguma sugestão ou resposta 
que gostariam de dar às famílias e amigos que vêm ao 
grupo. Os jovens ofereceram muitas respostas às 
perguntas acima, mas um tema comum incluía o 
desejo de falar mais sobre os pensamentos. Esta 
resposta é representativa: 

"é complicada. Pensamentos suicidas não são 
falados o suficiente. Mas falar sobre isso é bom. 
É um tabu que ninguém quer abordar. Eu diria 
para falar sobre isso, não dançar em torno 
disso. Apoie-nos. Gosto quando dizem 'Sinto 
muito por você, é difícil'. Minha mãe apóia 
minhas emoções e não as escova para debaixo 
do tapete, mas demorou um pouco para chegar 
lá." 

Portanto, estou interessado em encontrar maneiras de 
falar sobre os pensamentos e coletar histórias de 
'know-how' sobre os pensamentos, em vez de "dançar 
em torno deles". 

Vou agora delinear algumas das maneiras como 
coleciono essas histórias. Primeiro, vou compartilhar 
um exemplo de coleta de uma história durante uma 
conversa individual e, em seguida, compartilharei um 
exemplo de coleta de uma história em um grupo ou 
que foi contada de forma mais coletiva. O documento 
vivo 'Como lidamos com pensamentos fora de questão 
‘ é incluído a seguir e, no final, alguns princípios que 
emergem do meu trabalho com documentos vivos são 
incluídos. 

Coleção individual de 
histórias 
A curta transcrição a seguir oferece uma maneira de 
coletar as histórias de maneira mais individual. Stuart 
era um jovem que estava hospedado na unidade. Ele 
estava lutando com os pensamentos suicidas. 
Perguntei-lhe se poderíamos falar sobre como ele 
estava indo e talvez especificamente como ele 
estava indo com aqueles pensamentos.   
Ele concordou. 

Não muito depois de nossa conversa, Stuart reafirmou 
que estava bastante determinado a acabar com sua 
vida assim que deixasse a unidade. Como documentos 
vivos são documentos duplo-historiados, não me 
preocupei em documentar uma história que pudesse 
mostrar o quão poderosos os pensamentos podem ser. 
Houveram histórias de habilidades que surgiram e 
levantaram a questão de como isso pode ser difícil. 
Documentar o quão difíceis podem ser os 
pensamentos de "saída" foi uma das intenções da 
conversa. Eu também tinha outro propósito. O objetivo 
era introduzir um contexto no qual Stuart pudesse 'ser 
para os outros', contribuindo com uma história para um 
documento que seria compartilhado com outros jovens. 
E meu palpite é que ele iria encontrar algo diferente em 
sua história neste contexto, ao contrário do que se ele 
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estivesse 'sendo mais para si mesmo'. Assim, com 
esses dois propósitos como ponto de partida para 
nossa breve conversa, mudamos em uma direção que 
escavou provisoriamente alguns "aspectos positivos" 
em sua vida em termos de pensamentos, o que foi 
significativo para Stuart, pois ele disse que "não tinha 
muitos pontos positivos no momento '. 

Um ou dois dias antes dessa conversa, negociei com  
Stuart para deixar o documento vivo 'Como lidamos 
com os 'pensamentos de saída'" com ele. Percebi com 
Stuart durante essa conversa que ele não tinha lido o 
documento, mas não queria que ele sentisse vergonha 
disso. 

A curta conversa que compartilhamos foi a seguinte: 

David: Então, eu queria ver como você estava indo 
com os pensamentos de querer morrer. Você se 
importa se falarmos sobre eles? 

Stuart: Não. 

David: Tudo bem. Como eles estão indo? 

Stuart: Bem, eles ainda estão lá. Eu sei que vou acabar 
com minha vida quando sair daqui. 

David: Sabe, eu acho que dei a você o documento 
'Como lidamos com' pensamentos de saída '', o 
documento que inclui histórias de jovens que 
vêm aqui sobre como eles lidam com 
'pensamentos de saída' ou ‘pensamentos de 
morte' ou 'pensamentos suicidas '. 

Stuart: Sim, você me deu. 

David: Tudo bem se você não teve a chance de ler. 
Como você estava falando, achei que poderia 
ser útil adicionar algumas de suas ideias ao 
documento, pois pode ser bom para outras 
pessoas ouvirem histórias sobre como isso 
pode ser difícil ou como os pensamentos 
podem se afastar. Mas não é minha intenção 
colocar pressão sobre você ... 

Stuart: Eu poderia tentar. 

David: Bem, talvez você possa falar um pouco sobre 
como isso é difícil. Eu sei que aqueles 
pensamentos de querer morrer têm sido muito 
fortes. Tudo bem se eu escrever algumas de 
suas ideias para possivelmente adicioná-las ao 
documento 'Como lidamos com os 
“pensamentos de saída”'? Você pode me dizer 
o que pensa sobre adicionar algo ao 
documento quando terminarmos de conversar. 

Stuart: Sim, tudo bem ... Bem, me sinto sozinho no 
mundo. Não tenho nada e nenhum lugar para 
ir, sem amigos, sem família. Parece que 
ninguém entende e não há ninguém a quem 
eu possa recorrer. 

David: Certo, parece tão horrível ... Fico triste em ouvir 
isso. 

Stuart: Não entro em contato agora. Eu parei de fazer 
isso. 

David: Ok. 

Stuart: Já ouvi pessoas me dizerem 'você sabe, você 
realmente deveria tentar isso ... ou aquilo'. Mas 
você sabe, eu não acho que eles possam dizer 
isso, já que não passaram por algo assim. 

David: Sim, claro. Você quer que as pessoas ofereçam 
ideias ou soluções se souberem de como a vida 
pode ser difícil, de como você pode ficar 
desesperado? 

Stuart: Sim, caso contrário, as pessoas simplesmente 
não sabem. E eles podem dizer coisas que 
podem fazer você se sentir muito pior. 

David: Você poderia dizer mais um pouco sobre como 
você pode se sentir pior? 

Stuart: Se eu estender a mão e ficar desapontado com 
a resposta, posso me sentir muito mais 
deprimido. Isso acontece o tempo todo.   

Isso é tão terrível que sinto ainda mais que não 
há nada pelo que viver. 

David: Sim, parece terrível, Stuart ... Você disse antes 
que não estendia a mão agora. Me dá uma foto 
sua. Vou dizer a foto que recebo, mas fique à 
vontade para discordar de mim. Tenho a 
impressão de que, por não se aproximar, você 
pode estar se protegendo de se sentir ainda 
mais para baixo do que já se sente ou de sentir 
ainda mais fortemente que não há nada pelo 
que viver.   
Eu me pergunto o que você pensa. Eu posso 
estar errado. 

Stuart: Sim, provavelmente está certo, eu acho. Acho 
que não procuro mais um pouco de despeito 
também. 

David: Oh certo. Respeito sua honestidade Stuart. 
Portanto, não estender a mão pode significar 
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proteger-se de se sentir ainda mais deprimido ou 
de sentir ainda mais fortemente que não há 
nada pelo que viver e um pouco de rancor? 

Stuart: Sim. 

David: Espero que você não se importe que eu faça 

outra pergunta ...  

Stuart: Não. 

David: É possível, então, dizer que você tem boas 
intenções quando não estende a mão? 

Stuart: Sim, suponho. Mas eu gostaria que as pessoas 
pudessem falar melhor. Parece uma merda. 

David: Sim, não é bom, huh ... Posso verificar, como é 
pensar que você tem intenções positivas? 

Stuart: Umm. É bom, pois não tenho muitos pontos 
positivos no momento. 

David: Fico feliz que você possa encontrar algo positivo 
entre o grande poder desses pensamentos de 
querer morrer. E eu agradeço por você estar 
aberto a esta conversa que estamos tendo. 
Posso perguntar outra coisa? Diga-me se 
houver muitas perguntas. 

Stuart: Não, vá em frente. 

David: É justo dizer que você poderia estar fazendo 
aquela coisa de proteção deliberadamente? 

Stuart: Sim, acho que sim. 

David: O que você gosta de pensar? Que você está 
fazendo algo deliberadamente para se proteger? 

Stuart: É um pequeno sucesso. Não vejo isso como um 
sucesso à primeira vista, mas quando penso 
sobre isso em retrospecto, é. 

David: É bom ouvir isso, Stuart. Agradeço muito por 
falar comigo sobre esse tópico difícil. Tudo 
bem se terminarmos aí? Você quer falar sobre 
mais alguma coisa? 

Stuart: Não, podemos deixar isso aí. 

David: E tudo bem se suas palavras forem doadas para 

o documento 'Como lidamos com os “pensamentos de 

saída”'?  

Stuart: Sim, tudo bem. 

David: Ok, vou reunir suas palavras agora e mostrá-las 
a você mais tarde para ver se você está feliz 
com o que eu coloquei. 

Esta é a história de Stuart que foi adicionada ao 
documento vivo. Como eu compartilhei este documento 
em muitos grupos e com muitos jovens desde que 
Stuart e eu conversamos, sua história contribuiu para 
muitos. 

O documento vivo 
Abaixo está o documento vivo 'Como lidamos com os' 
pensamentos de saída '' que mostrei a Stuart e que 
agora inclui sua história. 

Como lidamos com pensamentos 'extravagantes' 
Somos jovens que temos que lidar com pensamentos 
'extravagantes'. As palavras a seguir oferecem apenas 
algumas maneiras de fazermos isso. 

Lembrando-nos de nossos entes queridos 
Muitos de nós pensamos nas consequências para os 
outros se acabássemos com nossas vidas. E isso 
pode nos ajudar a continuar. Um de nós disse: 

Recentemente, disse à minha mãe que 
costumava pensar no fim da minha vida e me 

A história de Stuart: Um pequeno sucesso 

Posso me sentir sozinho no mundo. Pode parecer 
que não há nenhum lugar para ir, sem amigos, sem 
família. Parece que ninguém entende e não há 
ninguém a quem recorrer. Ou, quando estendo a 
mão, posso ficar desapontado com a resposta e 
posso me sentir ainda mais deprimido. Tudo isso 
pode me fazer sentir que não há nada pelo que 
viver. Agora eu quase não alcanço. Minha intenção 
é me proteger de me sentir ainda mais deprimido, 
bem como um pouco de rancor também. Mas 
principalmente esta é uma intenção positiva. É bom 
saber que tenho uma intenção positiva porque não 
tenho muitos pontos positivos. E se estou me 
protegendo de me sentir ainda mais deprimido, 
isso me faz pensar que estou fazendo algo 
deliberadamente. Isso para mim é um pequeno 
sucesso.  
Não vejo isso como um sucesso à primeira 
vista, mas quando penso sobre isso em 
retrospecto, é.
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perguntava 'e se eu não estivesse aqui? Como 
os outros reagiriam? ' Ela começou a chorar e 
disse 'você sabe que eu não iria superar em seis 
meses, eu nunca iria superar'. Achei que não só 
iria foder minha vida, mas também sobre o 
efeito cascata para amigos e família. Eu tive 
amigos morrendo por diversos motivos. É 
horrível. As pessoas não superam isso. Você 
muda a vida das pessoas para sempre. 
Portanto, não quero que as pessoas se sintam 
assim. 

Outro comentário foi: 

Às vezes você chega ao ponto em que pensa, 
'porra, isso é tão difícil, estou fazendo todas as 
coisas certas, mas é exatamente a mesma coisa'. 
Tive uma overdose duas semanas após minha 
primeira admissão de seis semanas em uma 
unidade psiquiátrica. Usei a medicação do meu 
pai. Até aquele dia eu nunca o tinha visto chorar. 
Eu estava deitado na cama do hospital e o vi 
chorando. Foi uma das coisas mais difíceis que 
já passei. Acho que a principal coisa que me 
impede é pensar que não posso fazer isso com 
ele. Só sei que seria muito difícil para ele. 

Outro de nós disse: 

Outro dia eu estava conversando com meu pai e 
ele me contou sobre a morte de minha irmã. Ela 
morreu no útero e minha mãe teve que dar à luz. 
Meu pai disse que ela nunca superou isso. E ele 
me disse: 'sua mãe não aguentaria duas 
crianças mortas e eu também não'. Portanto, 
lembrar de meus entes queridos me ajuda a 
controlar pensamentos suicidas. 

de nós disse: 

Tive um amigo próximo que se suicidou quando 
estava no sexto ano e outro no ano passado. 
Além disso, meu irmão teve uma overdose 
involuntária há dois anos. Eu vi como isso afetou 
minha família, minha comunidade e eu. Acho que 
não quero que as pessoas passem por isso. 

Quando não posso viver para mim, vivo para minha 
família 
… posso viver para os outros também. Quando não 
posso viver para mim, vivo para minha família. 
Experimentar ideias suicidas diariamente pode ofuscar 
tudo o que as pessoas que cuidam de mim fizeram. 
Mas, olhando para trás, para cada experiência difícil, 
vejo que minha mãe esteve ao meu lado. Lembro-me 
do dia de Natal do ano passado, estava pronto para 
morrer e tinha um plano. Sentei-me no chão em pânico 
e gritando e dizendo a minha mãe para me deixar, para 
sair de casa, mas ela simplesmente não quis. Eu tenho 

um sistema de apoio que tem amor incondicional por 
mim, apesar de tudo que passei e fiz com que eles 
passassem. Tirar minha vida seria desrespeitar tudo o 
que minha mãe e minha família fizeram por mim. 

Nós merecemos viver. 

Eu realmente fiz um plano de como fazer isso e tentei 
levá-lo adiante. Quando tentei agir sobre isso, pensei 
em minha família. E quando pensei um pouco mais 
sobre isso, pensei, 'são outras pessoas e pensamentos 
que estão fazendo isso comigo'. Então percebi que 
mereço viver, assim como todos nesta sala. Eu 
realmente acredito nisso. Temos pensamentos e 
pessoas que nos fazem sentir como lixo, mas 
merecemos viver. Minha avó faleceu há alguns anos. 
Isso me fez começar a questionar o que há para viver. 
Mas se eu terminar as coisas e a vir mais cedo ou mais 
tarde, sei que ela vai me acertar. 

Preciso estar com alguém. 
Tenho uma lista de pessoas em quem penso que me 
impedirão de fazer qualquer coisa. Mas quando você 
é realmente ruim, não funciona. Eu sei que quando 
estou no meu pior, não me conecto com isso. Acho 
que preciso estar com alguém, literalmente, 
segurando minha mão. E muitas vezes não preciso 
de uma conversa profunda e significativa.  
O silêncio pode ser importante. Eu só preciso que 
alguém esteja lá. E posso melhorar no dia seguinte. 

Os pensamentos podem  

ultrapassar os medicamentos.  
A medicação pode ajudar um pouco, mas pode ser 
superficial porque seus pensamentos superam os 
seus remédios. Você pode receber medicamentos 
cada vez mais fortes, mas eles vão até certo 
momento, antes que o pensamento os domine 
novamente. E você pode se sentir pior com 
medicamentos. Você pode sentir que não está no 
controle de sua vida, que é um escravo da medicação. 
É muito improvável que estejamos e devemos tentar 
apreciá-lo. 
Há uma história sobre a terra, o sol e o universo que 
eu uso que me ajuda em tempos difíceis. Penso em 
como todos nós somos feitos de poeira estelar em 
certo sentido, em como o sol e as estrelas funcionam 
na fusão nuclear. E eu penso nos elementos químicos 
neste processo e que o hidrogênio é eventualmente 
usado em estrelas e estrelas explodem. Portanto, os 
elementos que constituem nossos corpos tiveram 
suas origens na morte de uma estrela, uma 
supernova em explosão. Então eu penso que, com 
toda a probabilidade de sermos assim, devemos 
tentar nos divertir. 

Eu perderia as mudanças 
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… gosto de lembrar de coisas que eu perderia. Eu 
sentiria falta do meu cavalo. Eu sei que ele depende de 
mim. E eu sentiria falta, não apenas de coisas como 
não poder me casar, mas também de pequenas coisas, 
como se minha banda favorita lançasse um novo 
álbum ou histórias tristes. Mesmo que não sejam 
coisas necessariamente promissoras, as histórias são 
sempre interessantes. O mundo e as histórias estão 
sempre mudando e eu perderia essas mudanças. 

Amoroso e verdadeiro 
Quando penso em coisas como 'quão fácil seria pular 
daquele penhasco ali?', Tento ter um segundo 
pensamento que diz 'o que você está pensando agora 
é absurdo porque não é amoroso nem verdadeiro. Não 
é amoroso acabar com a minha vida e é mentira não 
lidar com as causas dos meus pensamentos '. Esse 
pensamento me salvou muitas vezes. 

Eu sei que não tenho que ser feliz o tempo todo. 
Pensamentos suicidas vêm com peso. Posso atribuir 
poder a eles ou posso deixá-los sentar lá. Eu sei que 
eles vão acontecer, mesmo com freqüência, mas posso 
torná-los mais leves. Então acho que posso continuar o 
meu dia. Isso nem sempre funciona, mas também sei 
que não preciso ser feliz o tempo todo. 

As pessoas se importam  

O desespero tenta me dizer 'ninguém se importa'. Acho 
difícil responder ao desespero. O que eu gostaria de 
responder é 'as pessoas se importam e ficariam 
magoadas se eu fizesse alguma coisa'. 

A essa altura, terei outra coisa para viver. 
Eu estava assistindo a um programa de TV anos 
atrás e uma criança morreu. Minha mãe disse 'Eu não 
aguentaria se um dos meus filhos morresse'. E eu 
sabia que não poderia fazer isso com ela. Então 
pensei - e sei que isso fica um pouco obscuro - vou 
ter que esperar até que ela morra antes de acabar 
com minha vida. No entanto, acho que a essa altura 
terei outro motivo para viver ... E ela está me 
pressionando para ter netos! 

Quando não falo com as pessoas sobre os 
pensamentos, posso pensar que são verdadeiros. 
Pensamentos suicidas tentam me dizer: 'todos 
ficariam melhor sem você, você é um fardo. Se você 
deixar o mundo, eles ficarão tristes, mas não terão 
que se preocupar mais '. Sei que quando não falo com 
ninguém sobre o que os pensamentos suicidas estão 
tentando dizer, então eles podem se tornar uma ilusão 
e posso pensar que o que eles dizem é verdade. 
Nessas horas, tento encontrar alguém que me ame 
para conversar. No entanto, meus pais parecem não 

me apoiar muito, por isso pode ser difícil falar com 
eles. Eles não dizem que me amam, mas eu sei que 
amam. Eles simplesmente não sabem como 
expressar seus sentimentos. 

Eu me cerco de qualquer tipo de amor. 

Quando eu entro nesse estado eu digo para minha 
mãe, eu vou lá fora, eu olho para a lua. Eu me cerco de 
qualquer tipo de amor; família, amigos ou animais. Eu 
tento me retirar da situação. E eu penso 'não se deixe 
vencer'. Sou competitivo; Eu não quero que isso me 
derrote. 

Eu não quero que alguém pense 'o que eu poderia ter 
feito?' 
Eu pensei sobre o que realmente aconteceria se 
alguém próximo a mim realmente fizesse isso. Eu sei 
que estaria constantemente pensando 'o que eu 
poderia ter feito?' Eu não quero que alguém 
experimente isso. 

Eles podem não soar como grandes sonhos 
Na minha cabeça, eu gostaria de ter uma vida. Acho 
que seria bom ter um emprego, alguns hobbies, 
alguns bons amigos, ser produtivo, ter orgulho de 
mim mesmo. Eles podem não soar como grandes 
sonhos, podem parecer insignificantes, mas são 
meus sonhos. O que me ajudou com esses sonhos - 
é difícil colocar em palavras - foi meu plano parecer 
um pouco mais realista. O plano envolve a mudança 
para outro país e o início de uma pequena fazenda; 
envolve uma fazenda com plantação de açafrão. Os 
pensamentos de saída ainda estão lá quando penso 
sobre o plano; eles estão oferecendo um backup. 
Eles coexistem com o plano, mas o plano tem 
precedência. A outra coisa que me ajuda a não 
evitar pensamentos é a cortesia. Não quero que 
outros experimentem as consequências. É 
importante para mim ser uma boa pessoa - pelo 
menos tento. 

Estou disposto a lidar com as consequências? 
Tenho a tendência de me perguntar 'estou 
disposto a lidar com as repercussões da minha 
morte?' E eu percebo que não. Isso é útil, porque 
sei que me importo o suficiente com os outros 
para não fazer isso. 

Eu estaria jogando fora o investimento… 
…de outras pessoas. Eu gosto de viver para outras 
pessoas. Penso na minha família, amigos, 
companheiro, médico e psicólogo. Eles estiveram lá, 
eles ouviram, eles me vestiram, me deram uma casa, 
me deram escola e muito mais. Eles investiram em 
mim. Jogando fora minha vida, estaria jogando fora um 
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investimento. Eu não quero fazer isso. O que pode me 
ajudar agora é minha enfermagem. Lembro-me de uma 
conversa com uma enfermeira há alguns anos, quando 
estava doando sangue. Lembro-me de ter pensado na 
época: 'o que eu preferiria, morrer agora e acabar 
como alimento para vermes que não duraria muito, ou 
aproveitar o fato de ter um corpo saudável?' Quero 
utilizar meu corpo saudável e não jogar fora esse 
investimento. Não quero deixar os dias sombrios 
tomarem conta de mim; Eu quero contribuir ajudando 
outras pessoas. 

Eu me imagino lá 

O que me faz continuar é me imaginar sendo feliz, 
contente com a vida e tendo uma família. Pode ser 
difícil lembrar disso. Eu praticamente me imagino lá. 
Sei que sou uma pessoa forte e penso 'se já passei 
por isso vou chegar lá'. 

Não pude ajudar os outros com a minha própria morte 
Uma das coisas que me mantém aqui é pensar 'Eu não 
estaria lá para ajudar meus amigos e família a lidar 
com a minha morte'. Gosto de ajudar os outros mais do 
que me ajudar. Eu me sentiria mal por não ser capaz 
de ajudar os outros em minha própria morte. 

Protegendo-me deliberadamente por não estender a 
mão 

Posso me sentir sozinho no mundo. Pode parecer que 
não há nenhum lugar para ir, sem amigos, sem família. 
Parece que ninguém entende e não há ninguém a 
quem recorrer. Ou, quando estendo a mão, posso ficar 
desapontado com a resposta e posso me sentir ainda 
mais deprimido. Tudo isso pode me fazer sentir que 
não há nada pelo que viver. Agora eu quase não 
alcanço. Minha intenção é me proteger de mais 
mágoas, bem como de um pouco de rancor também. 
Mas principalmente esta é a intenção positiva de me 
proteger. É bom saber que tenho uma intenção positiva 
porque não tenho muitos pontos positivos. E se estou 
me protegendo de mais dor, isso me faz pensar que 
estou fazendo algo deliberadamente. Isso para mim é 
um pequeno sucesso. Não vejo isso como um sucesso 
à primeira vista, mas quando penso sobre isso em 
retrospecto, é. 

O instinto de viver pode vir do desconhecido da morte 

Acho que é o instinto humano de querer viver. Faz 
parte da minha genética. O instinto pode vir do 
desconhecido da morte, do que acontece depois que 
eu morrer. Também sinto que muitas pessoas 
colocaram tempo e esforço para que eu me tornasse 
melhor e não quero desperdiçar todo o seu esforço. 
Ele sabia que eles ajudariam a me manter segura. 

Eu me identifico com a história dos 'outros se 
importam'. Eu tenho um irmão mais velho. Ele age 
como um irmão mais velho típico e muitas vezes penso 
que ele realmente não está interessado em mim e na 
minha vida e realmente não se importa. A primeira vez 
que quis me matar, gritei com ele sobre como eu queria 
morrer. Essa foi a primeira vez que ele me viu ter um 
colapso. Ele mostrou que se importava, mesmo sendo 
aquele irmão mais velho, e muitas vezes penso que na 
verdade não se importa. Ele trouxe meu gato e meu 
cachorro até mim porque sabia que eles iriam me 
ajudar a me manter segura enquanto eu esperava pela 
ambulância. Estamos muito próximos agora por causa 
disso. 

Coleção coletiva de 
histórias 
Eu costumo compartilhar o documento 'Como lidamos 
com os' pensamentos de saída '' com os jovens em 
grupos. Normalmente, nós lemos tudo, revezando-nos 
para ler um parágrafo se estivermos confortáveis para 
fazer isso. Em seguida, faço as seguintes perguntas 
que escrevo no quadro branco: 

• À medida que lemos as histórias, o que despertou 
para você em torno de como você lida com 
pensamentos alternativos? 

• O que despertou em você a maneira como você 
pode lidar com os pensamentos de saída? 

As duas histórias a seguir mostram esse processo. 
Esta primeira história fazia parte do documento, lida 
entre muitos. A segunda história saiu da discussão 
depois que o documento foi lido em resposta às 
minhas perguntas.   

'Estou disposto a lidar com as consequências?' 
Tenho a tendência de me perguntar 'estou disposto a 
lidar com as repercussões da minha morte?' E eu 
percebo que não. Isso é útil, porque sei que me 
importo o suficiente com os outros para não fazer isso.  

Não pude ajudar os outros com a minha própria 
morte. 
Uma das coisas que me mantém aqui é pensar: 'Eu 
não estaria lá para ajudar meus amigos e família a lidar 
com a minha morte'. Gosto de ajudar os outros mais do 
que me ajudar. Eu me sentiria mal por não ser capaz 
de ajudar os outros a lidar com minha própria morte.  

Na semana passada, compartilhei este documento 
vivo com uma jovem na unidade. Eu a convidei a 
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adicionar uma história se ela estivesse interessada. 
Mais tarde naquele dia, voltei para minha mesa e lá 
estava o documento com sua história: 'Basta por 
agora'. Enquanto estava em seu quarto, ela havia 
escrito meticulosamente a história na última página 
abaixo da história final. Ela respondeu à história 
’Quando não posso viver para mim, vivo para minha 
família', não porque essa história ressoou para ela, 
mas porque essa história não ressoou para ela. 

Ela disse que não se relaciona com isso porque acha 
que as pessoas que cuidam dela entenderiam a dor 
que ela sentia e não a culpariam por suas ações se 
ela acabasse com sua vida. Ela contou uma história 
diferente, uma história que encontrou alguma forma 
contrastando-a com a história “Quando não posso 
viver para mim, vivo para minha família”. Sua história 
é a última adição ao documento. O processo pelo 
qual ela elaborou tal história sugere um dos princípios 
e considerações que estão surgindo para mim ao 
coletar documentos vivos. Esses princípios e 
considerações são descritos abaixo: 

• Encontrar a história de alguém quando uma pessoa 
reconhece 'Eu não faço o que está sendo oferecido 
nessas histórias' 

• Encontrar a história de alguém quando uma pessoa 
reconhece 'Eu também faço o que está sendo 
oferecido nessas histórias'  

• Documentar o história do problema, pois isso pode 
moldar a confiança de que as histórias no 
documento nascem do conhecimento de como o 
território pode ser difícil. Isso também contribui para 
um documento de dupla-história. 

• Quando os problemas são avassaladores, uma 
opção é convidar a pessoa a contribuir para um 
documento vivo, para que ela possa possivelmente 
construir responsabilidades duplas: 'ser pelos 
outros' e 'ser por mim'. 

• Quando os problemas são avassaladores, uma 
opção é convidar alguém para contribuir com um 
documento vivo, para que eles possam 
possivelmente construir dois objetivos: 'fazer uma 
contribuição' e 'fazer meu ponto de vista'. 

• Se as pessoas ficam surpresas por não haver 
'ensino' na 'apostila' e reconhecem que é a 
linguagem e as histórias de outras pessoas que 
trilharam um caminho semelhante, essa surpresa 
pode criar engajamento com as histórias dos outros 
e também com as suas. 

• As pessoas podem ficar menos sobrecarregadas 
se não tiverem que falar como 'indivíduos', mas 
como um grupo. 

• As pessoas podem ficar menos sobrecarregadas 
se não precisarem "iniciar" a conversa, mas ela 
pode ser iniciada pelas histórias dos outros. 

• Considere perguntar sobre as intenções positivas 
por trás de uma ação, especialmente uma ação 
que corre o risco de ser categorizada como um 
sintoma de uma doença. 

• Considere perguntar ou perceber pistas sobre os 
limites da utilidade de tais ações. 

• A elaboração contínua de documentos vivos pode 
ser uma forma de responder a quaisquer dilemas 
ou dificuldades que surjam. 

Esses princípios ou considerações oferecem 
orientação para mim durante alguns dos momentos 
difíceis em meu trabalho; especialmente com o 
estresse e a tristeza sobre os jovens serem cativados 
pelos pensamentos. No entanto, essas considerações 
vêm de um contexto particular. Imagino que se você 
tentasse algo como 'documentos vivos' em seu 
contexto particular, seja com os pensamentos ou 
algum outro tema, você elaboraria novos princípios e 
considerações. Essa diversidade nas formas de fazer 
esse trabalho pode ser enriquecedora e estimulante. 
O que também pode ser energizante, e também muito 
comovente, são os próprios documentos, ricamente 
evocativos de como as pessoas estão lutando para 
recuperar suas vidas. 
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Caro leitor 

Este artigo foi publicado originalmente pelo Dulwich Centre Publications, uma pequena editora 
independente com sede em Adelaide, Austrália. 

Você pode nos fazer um grande favor respeitando os direitos autorais deste artigo e de qualquer artigo 
ou publicação nossa. 

O artigo que você leu é de direto© do Dulwich Centre Publications, conforme permitido pela 
Australian Copyright Act 1968, nenhuma parte deste artigo pode ser reproduzida, 
armazenada em um sistema de recuperação, comunicada ou transmitida de qualquer forma 
ou por qualquer meio sem permissão prévia . 

Todas as perguntas devem ser feitas ao proprietário dos direitos autorais em:  
Dulwich Centre Publications, Hutt St PO Box 7192, Adelaide, SA, Australia, 

5000 Email: dcp@dulwichcentre.com.au 

Obrigado! Nós realmente apreciamos isso. 

Você pode descobrir mais sobre nós em: www.dulwichcentre.com 
Você pode encontrar uma variedade de recursos on-line em: www.narrativetherapyonline.com  
Você pode encontrar mais de nossas publicações em: www.narrativetherapylibrary.com 
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