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A HISTÓRIA DE HANNAH 
E SUAS REPERCUSSÕES

U m encontro bem-sucedido entre a in-
dústria de entretenimento e seu pú-
blico acendeu o alarme de pânico dos 
adultos: o temor de que seus adoles-

centes se suicidassem. 13 Reasons Why, um se-
riado de treze capítulos, chegou às telas caseiras 
dez anos depois do livro que lhe deu origem: Os 13 
porquês, de Jay Ascher, lançado em 2007. Produ-
zida e exibida pela Netflix, a série conta a história 
do suicídio de Hannah Baker, uma garota norte-a-
mericana de classe média. Rapidamente os jovens 
jogaram-se em maratonas para assisti-lo, enquan-
to seus pais e parte da mídia lhe atribuíam o poder 
de ser uma espécie de Flautista de Hamelin, cuja 
melodia levaria os jovens a jogar-se de um preci-
pício como os ratos daquele conto.

Ao longo dos episódios, somos convidados a es-
cutar as gravações deixadas por Hannah após sua 
morte, nas quais ela vai arrolando os aconteci-
mentos que a motivaram a cortar os pulsos. Em 
cada uma das treze fitas cassetes, que mediante 
ameaças ela garante que sejam ouvidas pelos cole-
gas a quem culpa por sua morte, Hannah vai con-
tando seus sofrimentos e responsabilizando uns e 
outros por isso. Ela opta por uma tecnologia anti-
ga, as fitas, mas o seriado ocorre nos dias atuais. 

Essas gravações relatam situações realmente 
graves, como ter fotos suas vazadas na rede com 
claras intenções de destruir sua reputação, ter so-
frido um estupro, assim como ter sido obrigada 
a presenciar situação similar ocorrida com uma 
amiga. Porém, encontramos também motivos to-
los e inconsistentes. Por exemplo, o fato de uma 
poesia escrita por ela ter sido publicada à sua re-
velia por um colega que admirava seu trabalho. 
Mesmo sem a menção de sua autoria, como o poe-
ma chamou a atenção na comunidade escolar, ela 
sentiu-se exposta. Ou, ainda, o afastamento da-
quela que considerava sua melhor amiga.

As dores psíquicas não devem ser mensuradas 
desde fora: se alguém diz que um episódio aparen-
temente banal o deixou arrasado, a ninguém cabe 
discordar disso. Mas, pensando nos parâmetros 
internos da própria jovem, é interessante obser-
var como um desentendimento entre amigas vale 
o mesmo que um estupro como condição para ser 
arrolado entre seus suplícios. 

Clay, o personagem por meio do qual os epi-
sódios são costurados, é um garoto tímido, apai-
xonado pela protagonista, que, devido a seu 
escasso amor próprio, vacilou inúmeras ve-
zes em declarar-se. Essa covardia seria a razão 
para estar incluído entre os acusados de destruir 
a vida de Hannah. Embora ela insista que ele é 
o único que não teria lhe feito um grande mal, 
apenas deixou de fazer-lhe suficiente bem, há 
uma fita dedicada a ele. 

Quem consegue lembrar-se, sabe muito bem que 
os anos adolescentes não são fáceis de transpor. 
Porém, se por tanto tempo tantos sobrepujaram 
essas dificuldades, por que os jovens atuais não o 
fariam? Por que supor que eles seriam tão mais frá-
geis que seus adultos, a ponto de serem facilmente 
sugestionáveis pela ideia de suicídio? Não nos pa-
rece que se trate disso. O potencial para despertar 
a identificação com essa série não é a vontade de 
tirar a própria vida, mas sim a subjetividade auto-
centrada da protagonista, sua certeza de ser vítima 
de bullying ou de descaso por parte dos colegas e a 
gravidade extrema que atribui a isso. 

Tantos maus-tratos podem chamar a atenção 
do espectador em seu caso: ela não pertence a 
nenhum dos grupos a que nossa sociedade pre-
conceituosa reserva sua crueldade. Ela é branca, 
heterossexual, de classe média, inteligente, espi-
rituosa, bonita e nasceu em uma família amorosa, 
com pais que tentam respeitar seus desejos e pro-
piciar-lhe as condições possíveis para realizá-los. 
Mas Hannah sofre constantemente, por quê? 

Ela enfrenta a selvageria da cultura de aparên-
cias em que vivemos, encenada naquele hábi-
tat, tão popular nos seriados norte-americanos, 
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em que o ensino médio equivale a uma espécie 
de ilha onde são confinados os piores exempla-
res da espécie humana. Nenhum de nós, após 
ter passado os anos adolescentes, discordará de 
que é um trecho da vida que pode adquirir tin-
tas dramáticas, no qual somos destinados a vi-
ver em um lugar bem pouco arejado. Para piorar, 
somos péssima companhia para nós mesmos: a 
autocrítica feroz, tanto mais quando se espera 
tanto dessa etapa da vida, é a musa sinistra que 
canta durante todo o percurso adolescente. Os 
outros são considerados um inferno também na 
medida em que os responsabilizamos pelo auto-
desprezo que sentimos. 

Os colegas, cada um às voltas com dramas si-
milares, geralmente são incapazes de olhar para 
fora, estão imersos em suas próprias ruminações 
narcisistas e autodepreciativas. Péssimo mo-
mento para isso, pois os adolescentes precisam 
de amigos e amores como de oxigênio, em con-
traponto ao vazio deixado pelo enfraquecimento 
dos laços familiares. A tendência é que, quando 
funcionam, as amizades sejam memoráveis e os 
amores intensos, porém quando esses vínculos 
fracassam os resultados serão dramáticos, tudo 
é vivido ao extremo. 

Não podemos esquecer que o adolescente 
afasta-se da família, mas em geral não é cons-
ciente do próprio movimento, sente-se expul-
so ou abandonado pelos seus. Por isso, o olhar 
amoroso dos pares é imprescindível para ameni-
zar o sentimento de desamparo resultante dessa 
perda. Na ausência de laços com os da sua mes-
ma geração, os jovens sentem-se frágeis, incon-
sistentes, parecem estar à morte, mas raramente 
morrem disso. 

Na vida de Hannah, seus colegas, tão autocen-
trados como ela, são acusados da mesma incapa-
cidade de empatia que ela própria amplamente 
demonstra ter. Graças a esse mecanismo de atri-
buir aos outros o que está sentindo, obviamente 
não percebe que tampouco liga para as dificulda-
des alheias. Atribui pouca importância à timidez 

paralisante do enamorado protagonista, a mes-
ma que também afeta outro garoto invisível, que 
a fotografa secretamente porque a ama. Não re-
gistra o medo de assumir-se gay de mais de um 
amigo, nem se compadece das durezas de uma fa-
mília devastada pelas drogas de outro. Tampouco 
percebe a rigidez militar causadora de um clima 
opressivo nas famílias de vários colegas. Alheia 
ao trauma de um amigo que presenciou o suicídio 
da própria mãe, escolhe-o para envolvê-lo na sua 
morte, responsabilizando-o pela distribuição das 
fitas. Não registra a existência dos apuros finan-
ceiros dos pais, tanto que, quando eles lhe pedem 
ajuda em um trâmite bancário, ela perde um en-
velope com muito dinheiro. Nenhuma das histó-
rias ou problemas dos outros parece ter verdadeira 
relevância para a jovem suicida. No palco de sua 
queixa, os holofotes focam apenas no seu único e 
precioso sofrimento.

EFEITO WERTHER

A forma explícita em que o ato suicida é apre-
sentado na série, uma cena de intermináveis mi-
nutos na qual ela se esvai em sangue na banheira 
após cortar os pulsos, parece uma espécie de tuto-
rial para ensinar aos jovens a se matar. Apesar do 
mau gosto, que já justificaria a retirada da cena, ela 
é tão deletéria assim? Obras que contam dramas 
suicidas são gatilhos para atos suicidas?

Os debates em tom alarmista sobre a série alicer-
çam-se também na memória da epidemia de sui-
cídios causada na Alemanha no século XVIII, por 
ocasião do lançamento do livro Os sofrimentos do 
jovem Werther, de Goethe. Essa obra, que é tam-
bém marco importante do romantismo como mo-
vimento literário, alcançou grande popularidade e 
ficou ligada a essa fama nefasta. O episódio deu 
forma à preocupação pelo efeito mimético que os 
exemplos reais ou ficcionais de suicídio poderiam 
causar em almas despreparadas.

Fantasias encenadas em obras de ficção até po-
dem exercer influência, tanto mais potencialmente 
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negativa quanto mais frágeis sejam os indiví-
duos afetados. Porém, somente para um especta-
dor em plena crise psicótica o suicídio funcionaria 
por simples contágio. Aliás, nesses casos, o mes-
mo efeito poderia ter sido produzido por algo vis-
to na rua, no noticiário, por uma voz interior ou 
mesmo uma história que escutou alguém mencio-
nar. O “efeito Werther”, ou seja, a ideia de que o 
suicídio de alguém muito conhecido dê impulso a 
quem está em cima do muro, namorando o ato de 
partir deste mundo, parece-nos supervalorizada.

A receptividade de certas tramas macabras que 
se popularizam deve-se menos a que sejam cau-
sadoras desses conteúdos e mais a que ilustram o 
que anda na cabeça do seu público. Trocando em 
miúdos: as histórias mais revelam nossos pen-
samentos do que os produzem. Descartado esse 
fator, de que o seriado estivesse incutindo esse as-
sunto, ou melhor, essa saída, no pensamento dos 
adolescentes, faltaria indagar por que tantos su-
puseram que as treze razões de Hannah soariam 
convincentes e convidativas ao suicídio. 

Essa série foi considerada um alerta sobre os 
efeitos letais do bullying na adolescência. Na his-
tória, a escola e as famílias entram em uma espé-
cie de histeria coletiva, como se todos os alunos 
estivessem em risco de suicídio, vitimados pelos 
maus-tratos sofridos por parte dos colegas. Fora 
da ficção, não constatamos um “efeito Hannah”, 
no sentido dos atos suicidas que, por emulação, 
teriam se sucedido ao lançamento do seriado. 

Na verdade, houve efeito, aumentaram os pe-
didos de ajuda aos serviços de prevenção ao 
suicídio e uma mobilização dos adultos, expli-
citando uma inquietude geral pela sobrevivên-
cia dos adolescentes. Essas vozes trouxeram à 
luz assuntos sobre os quais temos medo de falar. 
A relevância de escutá-los não decorre de eles 
tenderem realmente a matar-se somente por es-
tar atravessando essa fase, mas sim de inevita-
velmente se questionarem sobre o sentido da 
vida e pensarem bastante sobre o que os motiva-
ria a passar para a próxima fase e com que forças 

fazê-lo. O medo de fracassar, de desiludir seus 
pais, a angústia, os episódios de pânico ou ex-
tremo desânimo, a falta de coragem dos adoles-
centes para seguir adiante emergem como temas 
possíveis e necessários a ser abordados.

Goethe criou uma narrativa capaz de tradu-
zir o que a sociedade já vivia como transforma-
ção subjetiva, que é um enfoque nos sofrimentos 
individuais. No caso, os que já afetam àque-
les que ainda viveram muito pouco. Na litera-
tura romântica pouco importa a magnitude real 
dos fatos, mas sim o tamanho do sofrimento do 
protagonista. O personagem Werther morreu de 
desilusão amorosa, apaixonara-se por uma moça 
casada, não sendo correspondido. O escritor 
captou o espírito da época, ele já era como ou-
tros jovens, que consideravam seus padecimen-
tos pessoais potencialmente trágicos. Se, com 
isso, provocou suicídios, ou apenas deu visibili-
dade a um fenômeno já em curso em seu tempo, 
fica difícil definir. 

É em função desse impasse que se convenciona 
não divulgar na imprensa notícias sobre suicídios 
ocorridos. O objetivo é evitar que a espetaculariza-
ção dessas mortes possa instigar àqueles que pen-
sam em colocar fim na própria vida como forma 
de fazer ouvir sua mensagem ou mesmo de alcan-
çar alguma popularidade por meio de uma última 
performance pessoal. 

Os críticos da série aventaram justamente esse 
tipo de perigo. Isso não seria um argumento des-
prezível, considerando que Hannah assumiu, a 
partir da morte, uma relevância que dificilmente 
conseguiria em vida. Porém, a busca de prestígio 
não é motivo suficiente de verdadeiras tentativas 
de suicídio: para tanto é preciso um sofrimento 
dilacerante e a premente necessidade de apagar-
-se, fazer isso cessar, que são contraditórias com 
esse objetivo.

A obra é paradoxal, pois, embora enfoque 
uma jovem suicida, ela não tem o perfil de al-
guém capaz de semelhante ato. Claro, ela é uma 
personagem, e os seres da literatura não têm a 
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obrigação de coerência clínica. De qualquer ma-
neira, vale assinalar que duvidamos muito de 
que alguém na vida real, parecido a Hannah, 
viesse a suicidar-se. 

Em primeiro lugar, gostaríamos que ficasse cla-
ro que Hannah certamente sofreu, em boa parte 
em mãos da opressão que na adolescência afeta 
particularmente as garotas. A busca do amor por 
parte das adolescentes nutridas pela fantasia ro-
mântica que se colou na feminilidade esbarra na 
afirmação viril, que coloca o sexo oposto na con-
dição de objeto descartável.

A partir dessa situação que assola boa parte das 
colegiais heterossexuais, há várias saídas: entre-
gar-se ao jogo, tentando virá-lo a seu favor, do-
minando as artes da sedução; aliar-se a outras 
meninas, protegendo-se mutuamente; priorizar o 
convívio com garotos alheios à virilidade insegu-
ra e agressiva de alguns dos seus colegas; acomo-
dar-se no papel de objeto de cobiça masculina e 
tentar adaptar-se a ele. É difícil saber a qual des-
sas alternativas Hannah aderiu, mesmo porque a 
trajetória de todos nós costuma ser de tentativa e 
erro. O que podemos saber da personagem é que 
ela optou por uma chantagem tardia, nesse sen-
tido tentando sim virar o jogo a seu favor, mas 
quando seus interlocutores tivessem perdido o 
direito de resposta.

Hannah arquitetou uma vingança detalhada-
mente planejada: as instruções deixadas por ela 
orquestram os movimentos de seus acusados, que 
ficam acuados pelas fitas e a ameaça de divulgá-
-las caso não as sigam. Tanto sangue frio é de fato 
possível nos suicidas francamente determina-
dos ao seu ato, pois costumam organizar a cena 
de modo a não ser impedidos. Porém, ao contrá-
rio de Hannah, cujo objetivo é distribuir a culpa 
por sua morte entre o maior número de acusados, 
alguém que não esteja mais suportando viver pre-
cisa tirar os outros de seu caminho, em vez de co-
locá-los. Os suicidas são os únicos que ficam com 
a última palavra. Desejam restringir os efeitos de 
sua mensagem ao sentido que pretenderam, não 

estão abertos a réplicas, nem interessados em ob-
servar os efeitos de suas ações. Quem se mata não 
suporta mais e ponto.

Embora nos pareça que a personagem não teria 
o perfil suicida, a ideia das várias razões é inte-
ressante. Especialmente no suicídio, a causalidade 
única deve ser descartada. Raramente é um fato, 
um incidente, uma derrota que faz alguém tentar 
se matar. Quando esse comportamento se insta-
la, muitas coisas já aconteceram e é no conjunto 
delas que devemos buscar as razões. Isso é espe-
cialmente importante para que os envolvidos em 
casos de suicídio não fiquem se martirizando. Um 
suicídio começa muito antes do ato, e não é nos 
últimos momentos que vamos encontrar o culpa-
do principal, um fato derradeiro, até porque isso 
não faz sentido.

Um pequeno gesto pode salvar um suicida, como 
também a ausência dele pode ser fatal. Mas pode-
mos responsabilizar pela desatenção o último da 
fila? Não seria melhor pensar em toda a teia social 
– ou o fracasso em ter uma – como responsável? 
Embora seja equivocado distribuir as culpas sem 
hierarquia definida, como se todas a prejudicas-
sem por igual, a história de Hannah nos faz pen-
sar corretamente no sofrimento e no adoecimento 
como resultados de um acúmulo paulatino. Nos 
casos de suicídio geralmente é isso que acontece.

É nesse sentido que o dito “efeito Werther” 
parece-nos mascarar a realidade. Ficamos cul-
pando apenas a última gota pelo transbordar do 
copo. Esse raciocínio nos captura, pois oferece 
uma desculpa mais fácil e leva a culpa para longe 
dos diretamente envolvidos. A opção dessa obra 
foi colocar o suicídio em pauta sem medo, e de 
fato desencadeou efeitos positivos de prevenção 
desse ato. 

Talvez 13 razões ajude a derrubar o tabu e abra 
caminho para outras representações dessa temá-
tica tão grave. Se bem que seja compreensível o 
temor de dar visibilidade e, com isso, incentivar 
bravatas suicidas, o silêncio, o segredo caracte-
rístico dos assuntos proibidos, também sabe ser 
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perigoso. A partir da história de Hannah, famí-
lias, escolas e grupos de amigos sentiram-se libe-
rados para expressar seus temores e falar sobre 
o assunto. Não temos dúvida de que essa é uma 
importante contribuição para a prevenção dessas 
mortes devastadoras.

ADOLESCENTES LIMÍTROFES

Hannah armou uma cena que não tinha nada 
de final. Seu ato amarrou a todos os envolvidos 
em torno de sua pessoa, levou-a ao centro dos 
acontecimentos. A pergunta que se impõe é por 
que renunciaria a observar seus colegas, que an-
tes a ignoravam, transformados em personagens 
do roteiro escrito por ela? Ficamos quase secre-
tamente esperando que Hannah reapareça para 
apreciar sua vitória. 

Alguém assim poderia blefar uma morte, mesmo 
sem ter consciência da teatralidade de seus atos 
e sentimentos. Poderia até mesmo correr o risco 
de um acidente, que acontece em algumas tenta-
tivas de suicídio voltadas para a busca de olhares 
e atenção. Estas últimas não são menos perigosas 
do que as verdadeiras, embora em geral deixem 
pistas que possibilitem um salvamento. 

Hannah fez isso: tentou fazer-se ouvir pelo 
conselheiro da escola, apelando para que ele en-
tendesse a gravidade do seu sofrimento; deixou 
vistosamente suas fitas na casa do amigo antes de 
cortar os pulsos, o qual demorou demais a encon-
trá-las na porta. Enfim, alguns dos seus últimos 
atos poderiam ter sido percebidos se a sorte não a 
houvesse desfavorecido. 

Há vidas em que chantagear emocionalmente os 
outros é uma atividade central. Tais pessoas asse-
melham-se de alguma forma à nossa personagem, 
pois seus supostos sofrimentos parecem-lhes o 
centro do mundo, e elas não costumam perdoar 
qualquer tipo de desatenção. Suas relações com 
familiares, colegas, amigos e amores costumam 
desembocar em alguma forma de apontá-los como 
culpados por um rosário de carências, frustrações 

e insucessos que possam lhes ocorrer. Não é raro 
que tais sujeitos sejam convincentes, competen-
tes na argumentação e acabem, como Hannah, en-
volvendo as pessoas ao seu redor nas cenas que 
precisam protagonizar. Não é difícil encontrar 
coadjuvantes, principalmente entre os adultos: 
mobilizar nos demais sentimentos supostamente 
altruístas ou culposos ao fazê-los sentirem-se im-
portantes pelo destino de alguém que se vitimiza 
é uma proposta bastante tentadora para a maior 
parte de nós. 

A questão é que, embora ameaças de suicídio 
possam fazer parte desses quadros, raramente as 
concretizarão com a devida eficiência e, se vierem 
a perder a vida em alguma dessas performances, 
será por acidente. Nossa personagem assemelha-
-se aos quadros clínicos denominados “limítrofes” 
ou “borderline”. É interessante observar que essa 
terminologia, alusiva à fronteira entre a neurose e 
a psicose, não deve levar-nos a ver Hannah como 
um caso patológico. Talvez essa história ajude a 
perceber como as bordas das etapas da vida e da 
sanidade mental encontram-se com frequência.

Mudanças de humor, irritabilidade explosiva, 
uma angústia insuportável que paralisa na hora 
de encarar as próprias dificuldades, assim como 
a tendência a projetar sobre os pais, irmãos, cole-
gas, namorados e amigos aquilo que se está sen-
tindo, são comuns na adolescência. O desânimo 
absoluto, quando só se deseja dormir, “para sem-
pre se possível”, enquanto, ao mesmo tempo, a 
vida urge, chama e não se quer “dormir nunca 
mais”, para aproveitar cada momento, são esta-
dos de espírito cuja alternância não causa estra-
nheza nessa fase da vida. 

Considerando que boa parte desses sintomas é 
arrolada em descrições do transtorno da persona-
lidade borderline, seríamos levados a pensar que 
há uma epidemia desse quadro na adolescência. 
Evidentemente que a psiquiatria não comete a 
insanidade de confundir uma etapa da vida com 
uma patologia; estamos aqui fazendo esse paralelo 
apenas para lembrar o quanto nossa personagem 
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revela a labilidade psíquica própria de outro limi-
te: aquele que é preciso transpor entre a infância 
e a adolescência e, logo após, entre essa fase e a 
vida adulta. 

Outra borda difícil de delimitar nessa época é 
a que nos separa dos outros. As crianças peque-
nas, por exemplo, contam mentiras ingênuas para 
constatar, surpresas, que suas mães ou outros 
adultos não conseguem ler seus pensamentos. 
É um alívio para elas quando descobrem o rei-
no secreto constituído pelas próprias mentes. Os 
adolescentes passam por outra rodada dessas, 
que muitas vezes inclui também algumas menti-
ras ou omissões, que servem para lembrá-los do 
quanto os pais não sabem tudo sobre eles. Porém, 
essa descoberta tem duas mãos: constata-se tam-
bém que é impossível saber o que se passa na ca-
beça alheia, que foge ao controle que muitas vezes 
se gostaria de ter. Inseguranças amorosas decor-
rem naturalmente dessa separação, pois, se não se 
sabe o que o outro pensa, tampouco temos como 
mensurar o quanto nos aprecia.

O funcionamento de Hannah, que mistura as 
próprias ideações com as dos outros, situa-se nes-
sa confusão prévia à individualização dos pensa-
mentos. Vários dos acusados pelas revelações das 
fitas, além de outros personagens, insistem na ne-
cessidade de questionar, de levar em conta seus 
pontos de vista divergentes dos registrados nas 
gravações, que confundem as certezas da garota 
suicida com fatos reais. 

Hannah recusou-se a acreditar que o que ela 
pensava não era o mesmo que passa na cabeça 
dos outros, por isso suas impressões e versões ti-
nham que ser únicas e definitivas. Essa fusão de 
mentes é infantil, anterior à solidão dos que já des-
cobriram que não carregam a mãe, ou um adul-
to onipresente e cuidador, dentro de si. Suportar 
o caráter insondável da mente alheia, assim como 
lidar com divergências, compreender a relativi-
dade do próprio ponto de vista, são modalidades 
maduras de pensamento. Nossa personagem não 
dá sinais de dispor desses recursos, assim como 

tampouco o fazem muitos dos que consideramos 
adultos. Há aspectos das personalidades limítrofes 
que lembram a dificuldade de crescer, talvez por 
isso estejamos aqui falando de bordas, travessias 
que nossa personagem optou por não fazer.

É impossível afirmar definitivamente que os ar-
gumentos da garota não poderiam soar a alguém 
como persuasivos ao suicídio. A nosso ver, eles 
parecem mais convincentes em relação a tentar 
furtar-se de questionamentos. É duro perceber a 
própria fragilidade, a dos pais e professores, a das 
instituições em que se alicerça nossa sociedade. 
Hannah morreu preservando sua fé no grande po-
der de um mundo cruel, onde ela parece mais re-
levante do que é. A efetividade de sua vingança, 
arquitetada para colocar-se no centro dos aconte-
cimentos, acabou parecendo um golpe de mestre 
para tal fim.

ADMIRÁVEL EGOÍSMO

A garota cheia de autocomiseração, que, após 
partir, tentou deixar um rastro de culpa por meio 
de suas fitas, não soou simpática para todos. Al-
guns se solidarizaram com os sentimentos dela, 
viram ali retratada a solidão que sentem ou de 
que padeceram na adolescência, assim como a 
dor pelo bullying. As cenas reviveram as condutas 
agressivas e discriminatórias das quais boa par-
te dos estudantes são vítimas. Algumas das ex-
periências retratadas na série são de indiscutível 
malignidade, como, por exemplo, a cultura do es-
tupro que expõe tantas garotas à violência e a si-
tuações traumáticas. Aliás, infelizmente, esse tipo 
de agressão é tão disseminada que, se fosse direta-
mente causadora de suicídio nas suas vítimas, te-
ríamos verdadeiras epidemias de perdas. Portanto, 
apesar dessas compreensíveis razões para o sofri-
mento, a personagem também causou profunda 
irritação pelas repetidas demonstrações de egoís-
mo, cegueira e surdez quanto ao que se passava 
com os outros e ante o que tentavam lhe dizer. 

Capitulo_10.indd   176 19/10/17   13:41



13 RAZÕES PARA NUNCA CRESCER / 177

Por que solidarizar-se com alguém que se apre-
senta de modo tão narcisista? Certamente isso é 
uma tentação para aqueles que ficaram presos a 
uma posição infantil ou são eternamente saudo-
sos dela, pois acreditam ter nascido para ser cui-
dados e admirados incondicional e eternamente. 
Tal atitude majestosa só cabe aos bebês e às crian-
ças bem pequenas, que se iludem na condição de 
bibelô da casa. Os adolescentes e adultos que se 
recusam a admitir qualquer protagonismo nos re-
vezes sofridos querem ser como eles, aconchega-
dos no amor supostamente onipresente dos seus 
pais. Ao longo da infância vamos percebendo que 
não é bem assim, que eles são mais fracos e de-
satentos do que desejávamos, que vivem às vol-
tas com os próprios problemas e ausentam-se com 
maior frequência do que gostaríamos. Graças a 
isso, vamos desligando-nos deles, interessando-
-nos por outras pessoas e assuntos fora do lar, por 
brincar e falar, por crescer. 

A adolescência é o trecho mais decisivo da sepa-
ração com a família, quando os filhos começam a 
sair de casa de fato. Por isso mesmo é uma fase tão 
difícil, na qual duvidamos ter forças ou mesmo de-
sejo suficientes para fazê-lo. Nesse sentido, o que 
mais preocupa na popularidade desse seriado não 
é uma eventual epidemia de suicídios juvenis, mas 
sim de onde vem tanta empatia com uma perso-
nagem cheia de autocomiseração e pouco disposta 
a incumbir-se de suas amarguras. Tal identifica-
ção de fato pode ocorrer por parte daqueles que, 
como Hannah, acreditam estar sempre no centro 
dos olhares. Trata-se de um expediente bastan-
te simples para lidar com a perda do lugar central 
que as crianças supõem ocupar no amor dos pais: 
acreditar que fora de casa se tem igual importân-
cia, mesmo que seja às avessas (o famoso “falem 
mal de mim, mas falem!”).

A solidão que se experimenta na adolescência é 
do tipo que desarma os refúgios emocionais cons-
truídos ao longo da infância. As crianças brincam 
sentindo dentro de si a presença acolhedora dos 
adultos cuidadores. Elas o fazem falando alto, com 

gestos, músicas e interjeições, ocupam espaço em 
um ambiente que consideram ser um cenário be-
nevolente para fantasiar a céu aberto, sem medo 
de expor-se. Para elas, o olhar alheio é protetor, 
representa função materna, e dificilmente se sen-
tem sós, mesmo quando brincam sozinhas. A “ca-
pacidade de estar só”, definida por D. W. Winnicott 
como uma das mais importantes aquisições matu-
rativas dos bebês, é justamente essa possibilidade 
de brincar sozinho, sem interagir diretamente com 
a mãe, apenas supondo sua presença.

Na adolescência temos necessidade de liberar-
-nos dessa presença interna, que acaba soando 
opressiva. A puberdade traz consigo a busca da in-
timidade, o banheiro, o quarto e o corpo em trans-
formação fecham-se aos olhares, já não se recebe 
bem a intrusão familiar. O desejo de estabelecer os 
próprios contornos expulsa da mente essa habi-
tante imaginária que outrora dava segurança. Por 
isso a necessidade de ser visto e lembrado pelos 
pares torna-se premente para sentir-se protegido. 
A contrapartida disso é o terror de ser “transpa-
rente”, como dizem sentir-se a maior parte dos jo-
vens, que consideram nunca ser notados. Hannah 
revoltou-se contra esse sentimento de solidão. Já 
não havia como buscar nos pais um reconheci-
mento que esperava dos seus amores, amigos e co-
legas, porém ela não se conformava com o “pouco” 
que estes tinham para lhe oferecer.

A tarefa da sedução amorosa, a que se entregam 
os adolescentes apaixonados, é um antídoto con-
tra os restos do narcisismo infantil. O apaixonado 
não espera nada grátis, como era em casa, supõe 
que é preciso fazer algo para chamar a atenção do 
seu objeto de desejo e fazer-se amar. Se a queda 
do trono de criança majestosa não tiver ocorrido, 
todo tipo de dificuldade para ser correspondido 
será sentida como uma rejeição insuportável, uma 
estocada a mais na dor da separação com os pais. 
Isso ocorrerá mesmo quando não se tiver explici-
tado o interesse pela pessoa amada.

Esse é um modo de funcionamento comum 
entre os que cresceram em uma família do tipo 
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que coloca seus descendentes, até avançada ida-
de, como príncipes e princesas cujos desejos são 
uma ordem. Isso explicaria que tenhamos mui-
tos jovens como Hannah, portanto, identificados 
com seus padecimentos. Serão incapazes de en-
frentar qualquer revés com outra reação diferen-
te de uma chantagem: “se não for como espero, 
não brinco mais”; “se eu morrer, a culpa será sua”. 
Para estes, se sua presença não puder ser impe-
riosa, quem sabe sua ausência seria? Esse tipo de 
subjetividade, por sorte, é melhor em ameaças e 
bravatas do que em atos, afinal, se amam demasia-
do a si mesmos, por que se suprimiriam? De qual-
quer maneira, sempre convém prevenir acidentes 
decorrentes dessas chantagens amorosas, alguns 
falsos Werthers são capazes de atitudes perigosa-
mente convincentes.

Hannah não está só, muitos jovens hoje querem 
crescer, deixar a infância, mas sem pagar o pre-
ço: prefeririam que seu mundo seguisse cuidando 
deles como antes. Ficam desconsolados e agressi-
vos ao descobrir que os outros já não os admiram e 
protegem como seus pais faziam. Apesar das tan-
tas críticas dirigidas aos adolescentes mimados, 
acreditamos ser desnecessário encaixar toda uma 
geração de bem nascidos nessa categoria de nar-
cisistas absolutos. Felizmente a maior parte de-
les tende a não cair no canto de sereia dos mais 
velhos, que lhes oferece a comodidade hipnótica 
de ser protegido para sempre. Se esses pais con-
seguissem fazer o tempo parar, nunca envelhece-
riam, jamais se tornariam superados e obsoletos. 
Em sua maioria, até os mais mimados dos filhos 
acabam por revelar insatisfações com o ninho e 
apontam para fora dos limites do lar. 

Fora de casa, quer para os mais bem prepara-
dos, quer para os mais imaturos, os desafios são 
assustadores e o convívio com os de sua geração a 
prioridade. Mesmo entre os mais corajosos para as 
aventuras no mundo externo, a experiência da es-
colaridade na adolescência exige grande equilíbrio 
emocional, que é o que mais falta nessa época. Se 

pudéssemos dizer a um deles uma única frase de 
alento, esta seria: acredita, isso acaba! 

MAL-ESTAR NA ESCOLA

O bullying, ou seja, os maus-tratos recebidos ge-
ralmente na escola, encontrou nas últimas déca-
das uma escuta até então inédita e é tema central 
nessa série. Resta a pergunta de por que demora-
mos tanto para enxergar o óbvio? Que tipo de am-
nésia envolveu por tanto tempo os professores e 
pais para esquecer o que viveram e o que se passa-
va entre seus colegas? 

A ficção retrata o inferno que podem ser os co-
légios há muito mais tempo do que a populariza-
ção do conceito nos faz crer. No Brasil, o melhor 
exemplo é O Ateneu, de Raul Pompeia, escrito em 
1888. Já na literatura ocidental, acreditamos ser 
O jovem Törless, de Robert Musil, de 1906, uma 
magnífica descrição das torturas sofridas pelos 
alunos que são vitimados por seus colegas e do 
descuido de seus cuidadores. 

De certa forma, uma inesquecível crítica à 
crueldade que brota entre crianças e adoles-
centes confinados é O senhor das moscas, de 
William Golding, publicado em 1954, que já con-
ta com duas versões cinematográficas. Essa ale-
goria descreve a selvageria das agressões que são 
capazes de infringir-se mutuamente quando fi-
cam sem a supervisão dos adultos. Em todas as 
histórias mencionadas, trata-se de meninos, até 
pelo fato de a escolarização regular das meni-
nas ser um fenômeno mais recente. O que obser-
vamos atualmente em termos de agressões, do 
bullying nas escolas, é que entre elas não impera 
um regime de maior tolerância e bondade.

As escolas têm sido um reduto de regramen-
to, onde restaria alguma autoridade dos mais ve-
lhos e professores que ainda teriam algo a ensinar 
aos mais jovens, embora nem sempre sejam bem-
-sucedidos nessa missão. Não é raro que as pró-
prias famílias oscilem entre esperar que a escola 
introduza na vida dos filhos uma autoridade que 
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falta em casa, combinada com uma postura opos-
ta, que exige que não se imponham restrições aos 
seus príncipes. Face à rarefação da presença efeti-
va dos adultos, do enfraquecimento da hierarquia 
entre as gerações, os grupos de alunos acabam au-
torregulando-se em ambientes que lembram a ilha 
de O senhor das moscas. Deixados à própria sor-
te, os jovens estabelecem suas estruturas de poder, 
hierarquias e categorias de inclusão e exclusão dos 
membros dos seus grupos de modo caricatural, 
demonstrando a crueldade do poder exercido pela 
força bruta, pelas bravatas de prestígio e a instabi-
lidade dos confrontos constantes. 

Nessa série há um grupo de garotos que segue 
um rapaz rico, violento e autoritário. É um líder 
perverso e tirânico, responsável pelos estupros 
e idealizador de várias situações de bullying. Ao 
seu redor, cada um dos seguidores está às voltas 
com uma fragilidade em particular, mas sentem-
-se ao mesmo tempo destacados e protegidos por 
sua influência. A autoridade será mais totalitária e 
perversa quanto menos for baseada no respeito à 
experiência do líder, em regras que lhe garantam 
autenticidade ou em méritos que tenham lhe vali-
do o reconhecimento do grupo.

Muitas vezes os familiares se omitem em ocu-
par um lugar de autoridade e influência por idea-
lizar o potencial dos descendentes, invertendo a 
equação tradicional que situava a sabedoria nos 
mais velhos. Outras vezes, pode tratar-se de pais 
incapazes de encarar a pessoa real de seus filhos, 
preferindo o resguardo das fantasias sobre eles, 
nas quais seus rebentos não têm falhas, medos ou 
quaisquer incapacidades. Eles esperam maravi-
lhas, afinal, não suportam ter investido tanto es-
forço em troca de tão pouco, esquecem que filhos 
são péssimos pagadores da dívida que seus pais 
supõem que eles contraíram. 

Há, ainda, os que se refugiam em uma espe-
rança ingênua, que é a compreensão da infância 
como uma fase de inocência. Os filhos nasceriam 
com uma essência admirável, seriam bons quan-
do ainda não foram corrompidos pela sociedade, 

por isso tanto melhor se as nefastas influências 
dos adultos impuros se mantiverem fora do cami-
nho dessas cândidas criaturas. Mas é exatamen-
te o contrário: é o contrapeso da cultura, na figura 
dos pais, professores e outros adultos, que impe-
dem as crianças de serem agressivas em excesso e 
de tiranizarem seus pares.

Parece uma péssima ideia confinar por vários 
anos um grupo de jovens inseguros e frágeis, obri-
gados a permanecer imóveis por horas em um 
único recinto, inquietos com a presença uns dos 
outros e ociosos, pois fazem o possível para alie-
nar-se das atividades pedagógicas. Isso soa como 
um pesadelo, e geralmente o é. Se pelo menos ti-
véssemos clareza de que isso é temporário, ajuda-
ria. Mas quando estamos na escola parece que não 
haverá amanhã. O presente é opressivo, tem-se a 
sensação de estar preso em um filme infinito, sem 
cortes nem edição, em um único plano sequência. 

Hannah é linda, desejada por muitos e admira-
da por alguns, que lhe dedicam amizade e lhe pro-
põem alianças naquele ambiente escolar hostil. 
O narrador do seriado, que conduz as cenas com 
a tônica de seu olhar enamorado, custa a declarar-
-se devido à sua insegurança, enquanto ela rara-
mente lhe facilita as coisas. O ambiente para nossa 
heroína não é mais duro do que para seus contem-
porâneos, como não é tão diferente do vivido pe-
las gerações anteriores. Mas ela queixa-se, acusa, 
arma verdadeiras ciladas para os que convivem 
com ela, de modo a provar a si mesma e à poste-
ridade que não foi escutada, amada e respeitada o 
suficiente. Suas reclamações fazem eco em jovens 
e adultos, porque gostamos de crer que alguém é 
mais responsável do que nós mesmos pelo destino 
que nos tocou. 

MAL-ESTAR COM A 
FEMINILIDADE

Entre as motivações para o ato de Hannah, 
encontram-se as várias formas de opressão às 
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mulheres, que nos parecem ser as únicas poten-
cialmente traumáticas. Embora afetem mulheres 
de todas as idades, essas agressões aumentam em 
número e grau quando elas encontram-se no auge 
de seus atrativos físicos e ainda verdes para dar 
conta disso. Constrangimentos verbais, postagem 
de fotos comprometedoras na rede, maledicência 
e, por fim, o abuso sexual propriamente dito, são 
práticas, infelizmente, correntes e tradicionais. 

As adolescentes sempre lidaram com a violên-
cia masculina como se fosse inevitável e faziam o 
possível para evitar as más línguas, sempre pron-
tas para condenar qualquer lampejo de liberdade. 
Até hoje, as agressões que elas sofrem raríssimas 
vezes são percebidas e punidas, mesmo nos luga-
res teoricamente mais arejados.

A recente popularização do movimento femi-
nista entre as jovens lhes deu a coragem de rea-
gir e organizou uma pressão social para que suas 
denúncias sejam recebidas de forma respeitosa e 
os culpados punidos. Ante a dimensão da violên-
cia ainda sofrida pelas mulheres, a reação é ainda 
acanhada e restrita a poucos territórios do plane-
ta, mas sua existência representa um caminho an-
tes inexistente. Nossa personagem e suas amigas 
não partilham desses avanços, elas inclusive têm 
parca solidariedade entre si, mas a série revela si-
tuações que garotas e mulheres contemporâneas 
não têm deixado ser varridas para baixo do tapete. 
Portanto, poderíamos dizer que estamos diante de 
um seriado interessante, no sentido da denúncia 
feminista dos perigos do bullying sexual contra as 
adolescentes. Curiosamente, não tem sido essa a 
razão de sua popularidade.

“Suicídio é para fracos”, diz uma personagem se-
cundária, uma garota estranha, sofrida e forte que 
não figura entre os acusados e vai ganhando visi-
bilidade ao longo dos capítulos. Ela, que ao contrá-
rio da vistosa Hannah poderia considerar-se como 
transparente, é a única que realmente ousa criti-
car a protagonista principal, cujas reivindicações 
tantos, dentro e fora do seriado, parecem validar. 

Para a maior parte do público adulto, as treze 
razões são tocantes porque se sentem em perma-
nente dívida com suas próprias fantasias a respei-
to dos adolescentes. É em nome dessa idealização 
da juventude e dos filhos que se tenta provê-los 
de mais, sempre mais recursos e cuidados. Igno-
ra-se que é assim que se constrói uma gaiola dou-
rada, onde eles ficam presos nos sonhos dos mais 
velhos e fadados a uma fragilidade poliqueixosa. 

O desafio dos pais é achar a medida certa: es-
tar suficientemente perto para escutar um pedi-
do de ajuda, e longe o bastante para que os filhos 
aprendam a andar sozinhos. Eles vão errar, vão 
sofrer, privá-los disso é impedi-los de crescer. Se 
você estiver demasiado dedicado a tentar impedir 
o sofrimento inevitável dos adolescentes talvez 
o problema esteja com a sua própria vida, com o 
medo do vazio que se abre após a partida dos prín-
cipes e princesas.

Aprisionar os descendentes em um mundo de 
fantasia visa acima de tudo provar os poderes de 
realeza dos pais. A realidade ignora esses cargos 
nobiliárquicos, nela os filhos aprendem sofrendo e 
os pais também precisam crescer.
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