
PREÂMBULO 
 

É para mim um enorme privilégio ver este trabalho publicado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Espero 

poder corresponder às expectativas de todos os que lerem o livro que agora têm em 

mãos.  

Não posso deixar de referir o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa (ISCTE), onde sou docente desde 1991, que desde a primeira hora me tem 

proporcionado todos os meios para realizar um trajecto de descoberta científica, 

académica e pessoal. 

As páginas que se seguem resultam de um trabalho de investigação realizado entre 

1999 e 2003 (em que contei igualmente com o apoio essencial do PRODEP/FCT), e 

apresentado em Maio de 2004, no ISCTE, no âmbito de uma dissertação de 

doutoramento em psicologia social intitulada “Ilusões: A Melodia e o Sentido da Vida 

na Adolescência”. 

O texto original foi agora revisto e actualizado, sem ser alterada a sua estrutura. 

Esperamos que possa ser lido por qualquer pessoa que, independentemente de ter (ou 

não) um interesse académico-científico pelo mesmo, se indague acerca dos 

significados da adolescência, da morte, do suicídio, da música e da vida. Este é 

igualmente um trabalho que pode interessar aos técnicos de saúde, jovens, pais, 

professores e educadores, em geral. 

 

A nossa civilização despreza o sofrimento, a morte e o suicídio. Não aceita sinais de 

dor e de tristeza. Mas a morte de um jovem é particularmente sentida. E 

incompreendida. É inaceitável aos olhos de uma civilização que venera a juventude, o 

agradável e aprazível. Ninguém deve referenciar estas realidades tão incómodas, 

especialmente no caso de uma criança ou adolescente. Impera o silêncio, o medo, a 

dissimulação, a fuga, a fantasia, a rejeição. Ou, nalguns casos, a repressão 

psicológica face a um jovem que, naturalmente, questiona a morte, o suicídio e a 

vida. 

Tentando transgredir um denso silêncio, na premência inadiável das dúvidas e 

oscilações que os acompanham no seu desenvolvimento, a todos os níveis, os jovens 

empreendem uma intensa busca de valores, identidade e autonomia. Daí apelarem 

aos outros, correrem riscos, mesmo para lá das normas sociais, de certos limites e da 

sua própria segurança... como meio de se conhecerem e de irem mais além. Neste 

contexto psicossocial surgem, por exemplo, os comportamentos de risco, glorificados 

pelo grupo de pares e por uma sociedade obcecada pela juventude e pela 

imortalidade.  



Intimamente, os adolescentes não crêem que vão morrer, ainda que por vezes 

desejem ardentemente desaparecer, ser outra coisa, ter gosto em viver ou 

experimentar situações diferentes. Quando a tensão é muita, as dificuldades parecem 

inelutáveis e o sofrimento «arrasa por dentro», um adolescente desesperado pode 

tomar este anseio interior por uma necessidade de morrer. Como nos têm mostrado 

vários autores, o «adolescente suicida» deseja morrer e viver ao mesmo tempo. No 

fundo «apenas» pretende descobrir razões válidas para se aceitar, apreciar a vida e 

saber como (sobre)viver. 

Este constituiu um ponto de partida para o presente trabalho, em que analisamos as 

representações sociais da morte, do suicídio – o tema central – e da música na 

adolescência. Pela complexidade do suicídio, e como a teoria das representações 

sociais sugere a interligação entre as ciências psicológicas e sociais, integrámos 

contributos, conceitos e abordagens teóricas da psicologia, da psicopatologia, da 

história, da sociologia e de outras ciências sociais – na Parte I. 

Na Parte II reflectimos acerca desta teoria das representações sociais (Moscovici, 

1961, 1976), onde se enquadra a nossa investigação. Estas focalizam-se no modo 

como se pensam ou criam as nossas realidades, como se desenvolvem, partilham, 

comunicam e modificam. Associam e estruturam ideias, sentimentos e acções, 

ajudando-nos a entender aquilo que à partida nos é estranho ou difícil – como o 

suicídio.  

Na Parte III relatamos a pesquisa empírica, realizada com uma população de 

estudantes do ensino secundário, de ambos os sexos e idades entre os 15 e os 18 

anos. Numa primeira fase da investigação, exploratória, os dados foram recolhidos em 

diferentes cidades. Numa segunda fase, com base nos resultados entretanto obtidos, 

efectuamos três experiências, em Lisboa. Conforme os objectivos estabelecidos, 

analisamos as representações sociais da morte, da música e do suicídio, exploramos a 

relação entre estas e certos contextos (visuais, textuais e musicais) e articulamo-las 

com as preferências musicais adolescentes, os seus sentimentos mais comuns, a 

ideação de morte ou de suicídio, as tentativas de suicídio e os comportamentos de 

risco ou de auto-agressão.  

De modo a não tornarmos este trabalho demasiado extenso, sem prejudicar a 

leitura estatística e interpretação de quaisquer dados nem retirar do texto o que é 

essencial para o seu correcto entendimento, e para facilitar a consulta a Gráficos, 

Tabelas, Quadros de resultados, Questionários e Comentários, optámos por colocar a 

maior parte dos mesmos em CD-ROM. Que assim substitui a habitual secção de 

Anexos. Portanto, todos os Quadros, Gráficos ou Questionários que são referenciados 

no texto, e que não se encontram no mesmo, estão no referido CD, associado a este 

livro, sendo a sua consulta rápida e facilitada. 



Os resultados obtidos contribuem, em especial, para a compreensão do suicídio na 

adolescência, para a investigação e a prevenção dos comportamentos suicidas e para-

suicidas, e para a relação, tanto dos sentimentos típicos, como das diversas 

preferências musicais adolescentes, com as suas noções de morte, suicídio e vida, a 

ideação de morte ou de suicídio e os comportamentos para-suicidas. 

Urge entender, de modo cada vez mais amplo, este fenómeno do maior interesse, 

complexidade e impacto social, que nunca deixa de nos aludir a vida. 
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