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INTRODUÇÃO 
 

Ricardo Lísias é um escritor jovem, mas já possui quatro romances 
publicados; dentre esses destaco aqui o chamado O céu dos suicidas, romance 
que, como o título já denuncia, traz a questão do suicídio. O interessante desta 
obra é o fato de trazer, não a perspectiva daquele que comete o ato de 
suicidar-se, mas, sim, daquele que fica e guarda o luto, ou no caso deste livro, 
guarda a culpa; daquele deixado que se vê em compromisso com o morto. 

A definição do termo ‘comprometer’ encontrada no dicionário HOUAISS 
é, entre outras parecidas, “obrigar-se reciprocamente”, e não pensamos 
diferente disso; há, claro, o compromisso que fazemos conosco, mas nesta 
situação nos tornamos dois para que o comprometimento aconteça, um ‘eu’ 

RESUMO: Ricardo Lísias é um escritor jovem, mas já 
possui quatro romances publicados; dentre esses 
destaco aqui o chamado O céu dos suicidas, romance 
que, como o título já denuncia, traz a questão do suicídio. 
O interessante desta obra é o fato de trazer, não a 
perspectiva daquele que comete o ato de suicidar-se, 
mas, sim, daquele que fica e guarda o luto, ou no caso 
deste livro, guarda a culpa; daquele deixado que se vê 
em compromisso com o morto. Ricardo cria um 
compromisso com André de encontrar para ele um lugar 
bom em que possa estar, sabemos, contudo, desde o 
início que se trata, na verdade, de apenas buscar um 
conforto para ele, Ricardo, que está aqui, vivo, se 
culpando pela morte do amigo. De tal modo, pensando a 
relação entre a culpa e o luto, neste trabalho a pretensão 
é a de trilhar reflexivamente o caminho de Lísias para 
compreender sua superação do luto e da culpa a ele 
atrelada, como fica evidente ao fim do romance. Para tal 
reflexão, teóricos que pensaram sobre o suicídio e o luto 
foram indispensáveis, entre eles A. Alvarez com seu livro 
sobre o suicídio e Parkes com seu livro sobre o luto. 
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que espera e um ‘eu’ que se sente na obrigação de atender às expectativas do 
outro. Há, então, necessariamente no mínimo duas pessoas envolvidas nessa 
relação de compromisso. Na semiótica, por exemplo, existe a expressão 
‘contrato fiduciário’ que é muito parecido com o compromisso; este contrato 
fiduciário existe a partir do momento em que uma pessoa, por suas ações, faz 
com que outra pessoa espere certo comportamento dela, ou seja, há como que 
um compromisso entre as duas partes, uma que espera e outra que se sente 
na condição de corresponder às expectativas daquela que espera.  

É importante que se enfatize a questão de a relação envolver 
necessariamente mais de um sujeito, e reforço: um que espera e outro que se 
sente na obrigação de corresponder às expectativas do que espera. Havendo 
essa necessidade de reciprocidade na relação de compromisso, como falar, 
assim, em compromisso com o morto? Ora, o morto não tem expectativas, não 
espera nada de nada nem de ninguém, pois é nada, vazio. Essa situação, 
entretanto, é muito comum. O enlutado sente-se normalmente comprometido 
com aquele que partiu. 

Penso em Diário de luto de Roland Barthes, como fica claro no título 
esse é um diário que Barthes manteve durante alguns anos após a morte de 
sua mãe. Neste ele relata acontecimentos interiores e exteriores a ele e 
também analisa alguns de seus comportamentos ante a perda de sua mãe.  
Nas suas declarações fica muito evidente o compromisso que ele sente ter em 
relação a sua mãe; logo no início de seu luto diz o seguinte: “Um reconforto é 
ver (nas cartas) que muitas pessoas (longínquas) tinham percebido o que ela 
era, o que nós éramos, pelo modo como ela está presente em “RB”. Portanto, 
consegui isso, que agora se reverte em bem.” (BARTHES, 2011, pág. 47) 

Nestas palavras, fica visível o sentimento de compromisso que Barthes 
tem em relação a sua mãe ao dizer que conseguiu fazer com que a memória 
de sua mãe ficasse acordada; como se eles tivessem combinado de ele não 
deixar que a imagem dela não desaparecesse. É perceptível também que o 
próprio luto se transforma em um compromisso; ficar enlutado e sofrendo por 
quem se foi é uma prova do valor que a pessoa tinha para o deixado.  Este se 
sente forçado socialmente a provar o amor que tinha pelo falecido. Parkes em 
seu livro Luto: estudos sobre a perda na vida adulta diz da questão comum de 
que quanto maior o amor pelo falecido mais dolorido deve ser o processo de 
luto; em suas palavras: 

 
Poderia parecer banal dizer que a intensidade do luto é 
determinada pela intensidade do amor. É mais fácil afirmar isto 
do que prová-lo. Em nossa sociedade, o “amor” é uma virtude 
tão valorizada que raramente se encontra uma viúva ou um 
viúvo dizendo que não amava o cônjuge. (PARKES, 1998, pág. 
146) 
 

Se o amor é uma virtude tão valorizada em nossa sociedade, provar que 
o morto era absurdamente amado a partir do sofrimento exacerbado do luto é 
algo que o deixado se sente incentivado a demonstrar. Esse compromisso com 
o morto, torna-se evidente, não é necessariamente com o morto, é um 
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compromisso que o deixado assume de si para si, ou talvez de si para a 
sociedade; o próprio Barthes se dá conta disso: “Por um lado, ela me pede 
tudo, todo o luto, seu absoluto (mas então não é ela, sou eu que a encarrego 
de me pedir isso).” (BARTHES, 2011, pág. 32).  

Na maioria dos seus relatos em que o compromisso com sua mãe 
falecida fica em evidência, a culpa acaba aparecendo como consequência ou 
causa desse sentimento; sentindo-se compromissado em mostrar seu vazio 
ante a perda materna e seu amor a ela sente-se culpado por pensar em fazer 
algo que com a presença de sua mãe não poderia fazer: 

 
Os desejos que tive antes de sua morte (durante sua doença) 
agora não podem mais ser realizados, pois isso significaria que 
é sua morte que me permite realizá-los – que sua morte 
poderia ser, em certo sentido, libertadora com relação a meus 
desejos. (BARTHES, 2011, pág. 18) 
  

A obsessão por provar o amor ao morto é tanta que há sofrimento 
apenas ao pensar que o luto algum dia possa passar; diz Barthes: “ver com 
horror, como simplesmente possível, o momento em que a lembrança daquelas 
palavras que ela me disse não me fariam mais chorar” (BARTHES, 2011, pág. 
55).  Esse horror de que ele fala, entretanto, em outra nota mostra que vem 
muito mais do medo de ser esquecido após sua morte do que propriamente 
medo de deixar de sofrer pela mãe: “muitos seres ainda me amam, mas 
doravante, minha morte não matará nenhum deles” (BARTHES, 2011, pág. 22). 
Vejo nessa confissão a possibilidade de também ser essa insistência no luto 
como medo e reação ao seu próprio esquecimento por parte dos seus afetos 
que vão ficar após sua morte.  

Voltando à obra de Lísias, esta começa com a própria personagem se 
apresentando e em algum momento desabafa: “Desde que tudo isso começou, 
tenho percebido que sentir saudades significa, em alguma parcela, arrepender-
se.” (LÍSIAS, 2012, pág. 18). Saberemos apenas mais tarde do que se trata 
tudo isso que ele diz ter começado neste momento em que nos narra seus 
pensamentos e fatos já passados, e é desta relação entre saudade e 
arrependimento que suponho sair a explicação para toda a loucura em que 
entra a personagem.   

Formado em história, desvinculado de crenças religiosas, Ricardo Lísias 
era muito apegado a seu amigo André, antigo companheiro de quando 
cursavam os dois, história. André era um rapaz muito inteligente, mas também 
tinha graves problemas de personalidade, inventava personagens para si e era 
muito melancólico; sempre indo e vindo de internações em clínicas 
psiquiátricas, chegou o momento em que não conseguiu mais segurar a sua 
situação existencial e suicidou-se. Lísias diz que esse acontecimento em sua 
vida o transportou a momentos muito antigos e “desde então grito muito. 
Comecei a ficar nervoso. Senti ódio dele. Quando me acalmei, comecei a ter 
saudades de tudo. Lembro das coisas e me arrependo” (LÍSIAS, 2012, pág. 
145). Mais uma vez, a personagem nos traz a relação de saudade e culpa, e, 
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com isso, começamos a entender a fixação que Ricardo começa a ter por 
religião, embora ateu, após a morte de seu amigo.  

Tempo antes de seu amigo cometer o suicídio, Ricardo estava o 
abrigando em sua casa, mas ao cansar de ver seu amigo cortando os pulsos, 
se mutilando sempre e enlouquecendo o tempo todo quebrando os móveis de 
sua casa, Ricardo o manda embora. Duas semanas depois, André liga para 
Ricardo, o informa de sua próxima internação e pede para que ele fique de 
olho; nervoso, Ricardo começa a gritar com seu amigo e desliga o telefone sem 
avisar, depois disso diz ter tirado o fio do telefone da tomada. Dias depois, 
Ricardo começa a sentir-se culpado por sua reação com o amigo e pensa em 
ligar pedindo desculpas, mas não consegue, o medo, nos diz: “ ninguém 
conviveu com ele nesses últimos dias. Eu, ao menos, desapareci porque não 
aguentava mais. e confesso: fiquei com medo.” (LÍSIAS, 2012, pág. 101).  

Imediatamente após saber do enforcamento de André, Ricardo sai 
desesperado pelas ruas da cidade e entra em uma igreja católica, mas nos diz 
também que não se lembra de muita coisa desse dia. Sua fixação por religião 
vai crescendo a cada dia e começa buscar várias pessoas de crenças distintas 
para que algum destrua a ideia de que aquele que se suicida não vai para o 
céu, não tem um céu; mesmo aparentemente não acreditando nesse além.  

Pergunto-me porque um homem que se diz alheio às crenças religiosas 
começa a preocupar-se com o que pensam os religiosos e o que acontece com 
alguém depois que este morre. Lendo este livro, lembrei-me imediatamente de 
um filme do diretor Woody Allen, “Hannah e suas irmãs” de 1986; a 
personagem vivenciada pelo próprio Woody Allen começa a pensar sua finitude 
após receber um diagnóstico negativo de câncer. Também sem crença em um 
deus, a personagem começa a andar pelas ruas da cidade em descontrole e 
reflete que se sua morte não virá decorrente deste câncer que pensava ter, 
essa viria de qualquer forma em algum dia, certamente. Sua reação é parecida 
com a de Ricardo, imediatamente começa a procurar uma religião, e após 
escolher em que acreditaria, há uma cena muito emblemática; ao chegar a sua 
casa com uma sacola de compras de mercado, a personagem começa a retirar 
as coisas de dentro da sacola e uma por uma vai empilhando, como se fossem 
para uma mesma necessidade, comida e artigos religiosos. A relação desta 
personagem com a religião é a mesma mantida com os alimentos, a cena deixa 
isto bem claro; é alimento para a vida, um para a vida física, o outro para a da 
alma, ou melhor, para nutrir uma esperança de alma que não morre, que 
continua.  

Ricardo parece buscar esta mesma relação com a religião; uma certeza 
de continuidade. Mas diferente da personagem de Woody Allen, Ricardo não 
busca esta continuidade para si, mas para seu amigo, André. Ricardo cria um 
compromisso com André de encontrar para ele um lugar bom em que possa 
estar, sabemos, contudo, desde o início que se trata, na verdade, de apenas 
buscar um conforto para ele, Ricardo, que está aqui, vivo, se culpando pela 
morte do amigo. De tal modo, pensando a relação entre a culpa e o luto, neste 
trabalho a pretensão é a de trilhar reflexivamente o caminho da personagem 



 

 

 

232 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

232 

Ricardo Lísias para compreender sua superação desse luto e dessa culpa 
demonstrada no fim do romance. 

 
  

O suicídio: alguma teoria 
  

A. Alvarez dedicou todo um estudo sobre o suicídio em seu livro O deus 
selvagem: um estudo do suicídio; neste nos conta alguns casos de suicídios e 
suicidas colocando-se, inclusive, entre eles, como potencial suicida, claro, já 
que diz não ter tido a coragem de executar sua própria morte. A diferença entre 
um e outro não parece ser muito grande como Alvarez afirma, já que o que 
normalmente está no desejo do suicida é de tirar de si a parte que lhe 
desagrada, e não o morrer, necessariamente. Em algumas épocas distintas da 
que nós vivemos, a obviedade do matar-se por estar sofrendo por algo de 
muito errado em sua vida, nem sempre foi o maior motivo para o suicídio. Para 
Alvarez, entretanto, o suicídio sério é aquele suicídio cometido por alguém 
sentindo que a vida já não é mais possível de viver por motivos íntimos e 
individuais. E é sobre esses suicidas que vale a pena falar neste trabalho. Hoje, 
a razão no ato suicida já não faz mais sentido e sim a complexidade da 
dubiedade existencial razão versus emoção que habita o homem moderno que 
já não acredita mais na razão pura. E é dessa ambiguidade assumida do 
homem moderno que vem a pouca diferenciação entre aqueles suicidas que 
efetuaram o suicídio e aqueles que ainda permanecem vivos, apesar das 
tentativas. Disso também vem a dificuldade de se falar sobre o suicídio, pois 
como diz Domingos da Silva Gandra Júnior em seu artigo “Suicídio na 
perspectiva antropológica”: 

  
O termo suicídio dá margem a discussão uma vez que se 
aplica a fenômenos que não constituem fenomenologicamente 
a mesma coisa. A tentativa de suicídio não é, por exemplo, 
suicídio. Nem sempre, aqueles que tentam o suicídio desejam 
morrer, mas apenas realizar uma tentativa de morte que de 
antemão não tem possibilidade de sucesso. Por outro lado, 
muitos realizam ações com o propósito efetivo de morrer e por 
circunstancias não morrem. (JÚNIOR, 1984, pág. 176) 
 

As observações de Alvarez corroboram essas de Gandra Júnior, pois 
não há mesmo como saber intimamente a verdadeira intenção do ato suicida 
naquele com desejos suicidas; como nos mostra, até as pesquisas 
psicanalíticas mostram essa complicada tarefa de tentar compreender a mente 
suicida. Devido a essa dualidade tipicamente humana, por mais que o sujeito 
deseje tirar sua própria vida, há ainda, e principalmente nos jovens, o desejo de 
ficar, na esperança de que sua vida possa mudar e seu sofrimento acabar. Isso 
por que ainda há o desejo de vida, não é a vida por ela mesma ruim, mas a 
maneira da vida acontecer para o indivíduo que pode fazer com que esse sinta 
vontade de exterminá-la. Ainda, como já dito aqui, o que pode acontecer é o 
desejo de matar-se não por completo, para deixar de existir, mas apenas no 
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desejo e na esperança de tirar de si o que o faz sofrer: “um homem pode 
desejar matar apenas alguns aspectos de si mesmo, na ilusão de que a morte 
de tais aspectos irá libertar para a vida alguma outra parte dele próprio.” 
(ALVAREZ, 1999, pág. 115). Por isso, ainda tendo por referência o estudo de 
Alvarez, há aqueles suicidas que passam a vida apenas se autoflagelando sem 
chegar às ultimas consequências do suicídio, que é a morte, tendo o gesto 
suicida mais importância que a sua consequência, “nessas circunstancias, a 
morte pode acontecer, mas é supérflua” (ALVAREZ, 1999, pág. 129).  

Se no suicida essa vontade de ainda continuar a viver, de ainda ter 
esperanças de melhoras na vida é latente, o apego à vida por aqueles não-
suicidas -são esses não aqueles que nunca pensaram em suicídio, pois essa 
vontade é algo pertencente ao homem, mas aqueles que não planejam o ato 
ou não se autoflagelam- para esses o suicídio pode parecer algo absurdo e 
covarde.  Com todos os esforços feitos durante a existência humana para o 
prolongamento da vida, pode parecer aos demais uma incoerência desistir da 
vida enquanto outros lutam por esta.  

Esse distanciamento cada vez maior da morte transformou o morrer em 
um tabu que antes era ocupado pelo sexo; a morte é transformada em algo 
ruim desde a infância ao esconder da criança as verdadeiras informações 
sobre a morte de familiares e amigos, como diz Ariés “já não são as crianças 
que nascem dentro de repolhos, mas os mortos que desaparecem por entre 
flores” (pág.260). Em sua História da morte no ocidente Philippe Ariès nos 
mostra os percursos do luto na história de como ele se tornou, hoje, algo 
proibido. No mundo moderno, conta-nos, o luto foi silenciado. O enlutado já não 
pode dar mostras públicas de seu sofrimento, sendo obrigado a isolar-se da 
sociedade e aceitar calmamente o seguir em frente. Certamente aí surge um 
paradoxo que provavelmente dificulta mais ainda o processo de luto, pois ao 
mesmo tempo em que há a obrigação de mostrar o sofrimento pelo morto, há 
também a necessidade de não perturbar os outros com o seu sofrimento 
indesejável para eles.  

Num país habitado por maioria cristã, se a morte é vista como algo a ser 
escondido, disfarçado, muito mais deve ser se esta foi provocada pelo próprio 
falecido. Para os cristãos a vida é uma dádiva de deus, é somente este que dá 
a vida ao homem e apenas este tem o direito de tirar; explicando o pensamento 
católico sobre o suicida Evaldo D’assumpção nos diz que após a vinda do 
cristo, a morte foi vista como uma passagem e não como um fim. Assim, a 
morte passa ser uma ponte para a aproximação com deus, para ter a plena paz 
existencial. Com este pensamento, D’assumpção pronuncia a respeito do 
suicídio: 

 
O que dizer então do suicida, quando este busca encurtar sua 
vida em busca de paz eterna? A interrupção voluntária da 
própria vida é uma violência contra os planos de Deus. É, de 
certa forma, uma pretensão do homem de ser maior do que o 
próprio criador. (D’ASSUMPÇÃO, 1984, pág. 103) 
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Interessante esclarecer que na crença cristã a criminalização do suicídio 
se deu longo tempo depois de seu surgimento e suas bases estão nas culturas 
supersticiosas primitivas. Desde estes, os suicidas foram vistos de maneiras 
problemáticas e envolvidos por mistérios; o medo e a culpa gerado pela morte 
do suicida nos que ficaram tornaram o luto desse sempre diferenciado do luto 
daquele por morte involuntária. Para os povos primitivos o velório do suicida 
era todo ritualizado de forma a fazer crer que o espírito não voltasse para 
vingar-se dos que ficaram, já hoje, o luto pelo suicida tornou-se quase proibido. 
Conforme Ariès, quando o luto é reprimido o deixado contrai vários sintomas 
que o prejudicam em sua vida cotidiana, por isso, o melhor remédio para o 
deixado é viver a experiência do luto: “Parece que a vivência do luto, do choro, 
da saudade da pessoa morta, ajuda mais do que as injeções de coragem e 
resignação que alguém tente oferecer” (GUENTHER, 1984, pág. 117). 

 
 

Em busca de um céu: A culpa e o compromisso  
 
“Aqui está, André” (LÍSIAS, 2012, pág. 186), assim termina o romance e 

os relatos de Ricardo Lísias sobre seu luto por seu amigo suicida. Essa última 
frase do romance mostra duas coisas, uma já dita que é a relação de 
compromisso que a personagem Ricardo mantinha com o morto, e a outra é a 
superação do luto ou o atendimento da expectativa do morto, ou melhor, do 
próprio Ricardo. Isso porque há a sensação de superação por Ricardo oferecer 
a André sua nova coleção como um presente.  

Quando André comete suicídio, a primeira reação de Ricardo é a raiva, 
sai pelas ruas gritando e vociferando contra seu amigo: 

 
O André se enforcou, Ricardo. Saí andando e cruzei todo o 
bairro de pinheiros a pé várias vezes. Não sei se gritei. Acho 
que sim. Estava com ódio. O André tinha se revelado o maior 
filho da puta do mundo. Devo ter entrado numa igreja católica. 
(LÍSIAS, 2012, pág. 104) 
 

Como já dito por Parkes a raiva é muito comum em casos de luto por 
suicídio; a pessoa que tira a sua própria vida escolhe sair da vida de seus 
afetos, os deixando com o buraco de sua presença e como consequência 
comum a culpa, outro fator comum aos que sobrevivem ao suicida. Sobre essa 
culpa, Alvarez comenta que em muitos casos, quando o suicida não deixa 
explicito, por bilhetes, por exemplo, seu suicídio, os familiares tendem a pensar 
que a morte foi acidental e não proposital: 

 
Aqueles que o suicida deixa para trás preferem, é claro, que o 
quadro seja pintado dessa forma, já que a autodestruição, 
entre seus muitos atributos, é profundamente desagradável 
para eles- se não por outro motivo, porque leva facilmente à 
culpa. (ALVAREZ, 1999, pág. 96) 
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A raiva está atrelada, como evidente nas palavras de Parkes e Alvarez, 
à culpa, pois como dizem os dois pensadores o suicida muitas vezes finaliza o 
ato de matar-se para provar ao mundo que estava realmente em péssimas 
situações e que precisava de ajuda. O texto de Parkes busca examinar as 
determinantes do luto, ou seja, as situações que fazem o luto ser tal como ele é 
em cada indivíduo, nesse diz que compreender a fundo cada situação de luto é 
impossível, pois “nunca seremos capazes de entender em sua totalidade 
qualquer aspecto do comportamento humano, assim como não podemos 
esperar identificar os aspectos mais importantes da conduta resultante em 
todos os casos de luto” (PARKER, pág. 145); Mas, apesar disso, acredita que 
algo pode ser apreendido a partir de exemplos investigados. Disso faz uma 
relação de fatores que determinam o luto tal qual ele se torna a cada pessoa. 
Esses fatores determinantes envolvem os antecedentes do enlutado, o tipo de 
morte do afeto do enlutado, sua situação no momento da morte do outro e 
também a situação posterior à morte do outro. Vale pensar também em 
aspectos referente aos que se foram, como por exemplo, a idade e também o 
relacionamento desse com os deixados. Nos dados coletados pelo autor ficou 
evidente que quando a morte é já esperada, antecipada por doença ou por 
idade, torna-se muito menos dolorido o luto, pois o luto é também 
conscientemente antecipado; quando se dá uma morte inesperada e em 
jovens, provavelmente por acidentes, o luto se torna muito mais dolorido e 
problemático.  

Já ficou dito aqui que a morte de André foi por suicídio, portanto, Ricardo 
é um enlutado por suicídio. O caso do suicídio é comentado por Parkes e 
podemos acreditar que este é caso de luto repentino. Diz-se que o luto 
repentino é muito mais difícil de enfrentar e muito mais dolorido e problemático. 
O luto que não seria repentino, então, é aquele antecipado. Este se dá 
comumente com pessoas doentes e com as mortes esperadas com prazos 
estabelecidos por diagnósticos de impossibilidade de cura. Nesses casos, as 
pessoas ao redor vão se preparando para perder a companhia física desse 
moribundo por saber que este irá a qualquer hora sair do convívio delas. No 
caso do suicídio, por mais que se pense ser este uma morte inesperada, é 
possível e, na verdade, provável que seja algo esperado, algo previamente 
demonstrado pelo suicida. Pensando assim, seria fácil dizer que o luto por 
suicida deve ser algo mais aceitável que uma morte por acidente, por exemplo, 
mas a questão não deve ser pensada simplificadamente. No suicídio,é 
exatamente esta prévia do ato que pode complicar o processo de luto dos 
deixados. Diz o autor que “os rompantes da raiva podem levar a um 
comportamento de autopunição.”, e nos enlutados por suicídio este sentimento 
de raiva e de culpa se torna quase que uma regra já que de acordo com 
Cleiren (1992), 50% dos suicídios são antecipados e, sabendo disso aqueles 
próximos do suicida, é comum que esses se sintam culpados por pensarem 
que não fizeram o suficiente para que o suicida mudasse de ideia.  

O maior sentimento de culpa em Ricardo surge exatamente porque 
sabia que seu amigo passava por sofrimentos. Se quando Ricardo descobre o 
suicídio de seu amigo começa a sentir raiva por esse o ter abandonado 
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sabendo que isto causaria sofrimento para ele que continuaria aqui, ao mesmo 
tempo começa a sentir culpa porque sabe que seu amigo deixou muitas pistas 
de que isso aconteceria, e ele próprio, Ricardo, quando seu amigo ainda vivia, 
sabia disso: 

 
De novo, começo a chorar. Não consigo resistir. Estou 
chorando porque o André se enforcou uma semana depois de 
ir embora da minha casa. Choro porque falei que na minha 
frente ele não iria se cortar. Na minha casa, não. Choro porque 
a gente ria muito, porque o coloquei para fora de casa e uma 
semana depois me ligaram para dizer que ele tinha se 
enforcado. O meu amigo estava muito sozinho. O meu amigo 
se enforcou. Não paro de chorar porque o André tinha se 
enforcado, porque só fico nervoso e porque todo mundo diz 
que quem se mata não vai pro céu. (LÍSIAS, 2012, pág.56) 
 

“O meu grande amigo pensava nisso havia muito tempo” (LÍSIAS, 2012, 
pág. 102). Culpa-se por não ter percebido, ou talvez pior, por ter percebido, 
mas optado por não enxergar pedindo para que André fosse embora e não se 
cortasse em sua frente. Começa, então, sua saga em busca de sanar sua 
culpa; busca os lugares pelos quais passou André antes de cometer o suicídio. 
Um desses é uma casa abrigo para doentes mentais ou esclerosados, a 
respeito dessa visita diz que “queria apenas andar um pouco e ver como ele 
passava o tempo” (LÍSIAS, 2012, pág. 51). Espelhando sua relação com André 
na relação que começa a observar de uma avó muito velha e sua neta, tenta se 
convencer de que o lugar em que André passou seus últimos dias de vida era 
muito bom e pacífico: 

  
Apesar de tudo, tinha gostado do lugar. Era limpo, bem-
iluminado, e os funcionários, atenciosos. Mesmo o Bin Laden 
estava vestido com certo cuidado e não parecia ser apenas um 
maluco abandonado. A vovó da boneca aparentava alguma 
dignidade. Aquela instituição, conferi depois, aceita 
pouquíssimos convênios médicos. É caro internar-se lá. Não 
sei se devia revelar, mas fiquei com orgulho de André. (LÍSIAS, 
2012, pág. 57-58) 
 

Esse orgulho, ou melhor, essa tentativa de enganação não dura muito 
tempo; ele próprio não consegue aceitar tão fácil a limpeza do lugar como 
desculpa para sua desatenção. Logo confessa para si a solidão dos que vivem 
lá, apesar da, e talvez por isto, assepsia do lugar.  Relatando imaginariamente 
o que passava pela mente da neta da velha segurando uma boneca, ele acaba 
reconhecendo a solidão em que André vivia por lá. Ele confessa: “sei o que a 
menina está pensando: nunca vamos te deixar sozinha, vovó. Mas ela já está 
sozinha”.  (LÍSIAS, 2012, pág. 54), e mais a frente, sua culpa mais explícita 
ainda: “o meu amigo estava muito sozinho.” (LÍSIAS, 2012, pág. 56), “mas todo 
mundo lá dentro é infinitamente solitário” (LÍSIAS, 2012, pág. 66). 
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Na contínua busca de se livrar da culpa, lembra-se de que seu amigo 
era católico e o que mais lhe perturba é saber que nas religiões os suicidas não 
vão para o céu; destarte, começa desesperadamente encontrar em alguma 
delas, ou em outro lugar qualquer a certeza de que seu amigo foi para o céu, e 
está em paz, agora.  

Em uma briga que se envolve na sua procura de um céu para André, 
acaba indo parar em um hospital; neste, acredita que o médico é deus, e nessa 
crença busca o conforto ao receber a informação desse médico de que André 
foi direto para o céu, e sem sofrimentos. 

Com a morte de André, outro luto é resgatado por Ricardo; Muitas 
lembranças são resgatadas: “até o suicídio do meu grande amigo André, nunca 
tive vontade de voltar atrás com nada. Agora, comecei a sentir saudades de 
tudo.” (LÍSIAS, 2012, pág. 21). O impacto da morte de seu amigo o leva de 
volta a episódios de luto não vivenciado; o mais importante é o de sua tia, que 
não morre literalmente, mas viaja para bem longe e não volta mais. A situação 
em volta da viagem de sua tia ficou sempre muito escamoteada e a despedida 
foi a mais distante possível.  

Algo muito importante para Ricardo sempre foi suas coleções; mesmo as 
tendo abandonado por um longo tempo, se considera um colecionador. Talvez 
por isso a morte de André tenha retomado o luto não vivido por sua tia e toda 
sua vontade de retomar o passado e recuperar sua coleção. Tanto André, 
quanto sua tia o valorizavam como colecionador e davam importância relevante 
a esta sua habilidade. Um dos arrependimentos de Ricardo é não ter dado 
importância à importância que sua tia dava a sua coleção, se preocupando em 
trazer tampinhas de bebidas de lugares distantes. Também neste luto está a 
culpa; a culpa deste luto não vivenciado juntada à culpa do luto de André que 
também está sendo impedido de vivenciar, já que suicida e por isso rodeado de 
tabu: “por enquanto minha família está fingindo que nada aconteceu” (LÍSIAS, 
2012, pág. 71), esses lutos se unem em um só que Ricardo necessita superar 
para seguir em frente.  

É então que vem a compreensão das últimas palavras de Ricardo: “Aqui 
está, André”, referindo-se a sua nova coleção. Retomo então as palavras de 
Barthes referente a sua sensação de compromisso com sua mãe morta: 

 
Por um lado ela me pede tudo, todo o luto, seu absoluto (mas 
então não é ela, sou eu que a encarrego de me pedir isso). E, 
por outro lado (sendo então de fato ela mesma), ela me 
recomenda leveza, a vida, como se me dissesse ainda: “vá, 
saia, distraia-se...” (BARTHES, 2011, pág. 32) 
 

O luto e a culpa são superados quando Ricardo resolve seguir em frente 
e continuar sua vida após a vida do outro ter cessado para ele. É acreditando 
que o outro gostaria que ele continuasse que Ricardo aceita a morte do amigo 
e perde a culpa de ter continuado aqui enquanto o outro não.  
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A superação do luto: palavras finais 
 
Com a morte do outro, sofremos uma morte em nós mesmos também; o 

outro faz parte do que somos, por isso seguir em frente é tão difícil. Temos de 
prosseguir apesar de tudo isso, como diz Zenita Cunha Guenther em seu artigo 
Educação e morte no qual defende uma educação desde a infância sobre o 
morrer: “Para quem está vivo, é muito difícil, porque tem que continuar.” 
(GUENTHER, 1984, pág. 117). Para que se consiga continuar, faz-se 
necessária a vivência dessa perda, enfrentando-a e não a escondendo, como 
prossegue em sua fala Guenther: “parece que a vivência do luto, do choro, da 
saudade da pessoa morta, ajuda mais do que as injeções de coragem e 
resignação que alguém tente oferecer” (GUENTHER, 1984, pág. 117).  

Foi dito que a personagem Lísias antes do suicídio de seu amigo André 
guardava dentro de si um luto não superado, não vivido, o de sua tia, 
represado por seus familiares. Novamente, sua família tentou ignorar e evitar o 
luto de Ricardo, mas as condições passadas e as que se passavam no 
momento do suicídio do amigo, e também as condições da morte de seu 
amigo, um suicídio anunciado, impediram que a personagem se resignasse 
ante a discreta proibição do sofrimento pela perda de um amigo querido.  

Ignorando os pedidos de sua mãe para que se comportasse e se 
tratasse, Ricardo vai fundo em seu sofrimento, misturando em seu luto dúvidas, 
curiosidades passadas, revolta contra todos a sua volta, visões, crenças, 
religiosidade entre outras reações conturbadas. É toda essa perturbação e 
confusão na busca de algo que ele mal sabia o que era ao visitar o país de 
seus antepassados, por exemplo, ou de percorrer ruas e entrar em igrejas sem 
muito saber o porquê, que, aos poucos Ricardo vai se encontrando e, nas 
memórias que tanto vinham a sua mente causando arrependimentos que 
consegue superar o passado e se disponibilizar a seguir em frente.  

O que importa afinal é o compromisso com nós mesmos; sabemos que o 
morto não reage a mais nada e que se reagisse poderia ser que ele não 
quisesse que o esquecêssemos, e isso seria o mais verdadeiro já que temos o 
medo de sermos esquecidos. Por isso, a decisão de seguir em frente é muito 
mais uma aceitação de uma perda de parte de nós mesmos que uma 
obediência a um possível pedido do outro. 
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