
a m a d r u g a d a do sábado 26 de 
março, antes de cair da janela de 
seu apar tamento , no 7 º anda r 

de um prédio de São Paulo, a atriz Cibele 
Dorsa, de 36 anos, se despediu pelo Twitter: 
"Lamento, eu não consegui suportar a mor-
te em meus braços. Mas lutei até onde eu 
pude". Q u a n d o seu noivo, o apresentador 
de TV Gilberto Scarpa, aos 27 anos pulou 
da mesma janela, dois meses antes, Cibele 
registrou no Facebook: "Meu noivo se sui-
cidou esta noite, com ele mor to eu me sinto 
morta . Prefiro ir com ele, minha força não 
faz mais sentido. Quero ir encontrá-lo". En-
tre as duas datas, a atriz deu outros sinais de 
que pretendia dar fim à própria vida. Cinco 
dias antes de morrer, a f i rmou, de novo no 
Twitter: "Em breve estarei em cartaz com 
u m a tragédia da minha autoria". Na m a n h ã 
em que morreu, Cibele tinha 3 mil seguido-
res no Twitter. Ninguém deu o alarme sobre 
o que estava se passando com ela. Depois da 
tragédia, sua conta se m a n t é m no ar, agora 
com mais de 11 mil seguidores. No Face-
book ela publicou, na véspera de sua morte, 
um vídeo de imagens suas com o noivo. 
Essa conta t ambém continua funcionando. 
A polícia ainda não afastou a possibilidade 
de a atriz ter caído da janela por acidente, 
mas o cenário em torno dela é típico dos 
suicidas. A outra questão ainda em aberto 
diz respeito à responsabil idade das redes 
sociais em episódios como esse - elas po-
deriam ter evitado a mor te de Cibele? Ivana 
Bentes, professora de comunicação e mídia 

digital da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, acredita que há um lado positivo na 
criação de alertas e dispositivos que possam 
detectar pensamentos suicidas, da mesma 
forma que crimes são percebidos e denun-
ciados. Mas adverte: "Tudo o que é usado 
para prevenir t ambém pode ser usado para 
controlar. O m u n d o digital ainda é mui to 
novo, e seus limites estão em processo de 
entendimento". 

O Facebook no Brasil tem um link para 
alertas de suicídio, mas o caminho é difícil 
e leva a sites estrangeiros. O usuário tem 
de entrar em Perfil, Conta, Central de Aju-
da e digitar suicídio, para en tão deparar 
com o seguinte alerta em inglês: "Se você 
encontrou u m a ameaça direta de suicídio 
no Facebook, entre em contato com as au-
toridades imediatamente". Twitter e Orku t 
não t êm n e n h u m serviço de prevenção 
de suicídios. O advogado Arthur Antônio 
Mondin , responsável pelo atendimento on-
line do CVV, que trabalha na prevenção de 
suicídios, diz que é possível firmar parceria 
com as redes sociais, mesmo que seja apenas 
para divulgar o serviço. Setenta milhões de 
brasileiros estão na internet - destes, 79% 
estão em pelo menos u m a rede social. Se 
as pessoas passam cada vez mais t empo na 
internet , a maior ia fa lando de sua vida e 
sentimentos, as redes sociais poder iam ser 
grandes aliadas na prevenção a suicídios. 

Amigos e seguidores de Cibele aparen-
t emen te não n o t a r a m q u e ela quer ia se 
matar. O p rodu to r teatral da atriz, Maciel 



Fama diz que, apesar de triste, ela parecia 
estar " tocando a vida" com coragem. "Ela 
tinha mania de expor publicamente os sen-
timentos, mas, para q u e m falava com ela 
todos os dias, como eu, a ideia de suicídio 
não existia", af irma. Na segunda-feira 21, 
Cibele pediu indicação de alguém que pu-
desse editar um vídeo de imagens dela com 
o companheiro. Fama sugeriu u m a pessoa, 
que entregaria o material em três dias. "Ela 
reclamou do prazo. Cheguei a perguntar : 
você tem pressa de quê?", diz. Cibele apenas 
sorriu. Foi o vídeo publ icado no Facebook 
antes de sua mor te . 

É possível que a superexposição da atriz 
tenha mascarado os sinais de que algo ia 
mal. Cibele, paulistana de classe média bai-
xa, saiu de casa aos 15 anos para ser modelo 
e atriz. Teve dois filhos de dois casamentos, 
um deles c o m o cavaleiro Álvaro de Mi-
randa Neto, o Doda, medalhista ol ímpico 
hoje casado com a bilionária grega Athina 

Onassis. Mesmo desconhecida do grande 
público, Cibele sempre p rocurou a mídia. 
Em 2007, sofreu um acidente de carro que 
chegou a deixá-la em coma. Deu entrevis-
tas ainda no hospital e , no ano seguinte, 
lançou um livro a respeito. Dias depois do 
suicídio do noivo, ela expôs de fo rma im-
pressionante os detalhes da tragédia n u m 
p r o g r a m a de televisão. Antes de morrer , 
enviou u m a carta à revista de celebridades 
Caras, explicando sua decisão e ped indo 
perdão aos filhos. "O que ela dizia parecia 
mais desabafo do que um plano. Infeliz-
mente nos enganamos", diz Fama. 

A míd ia t radicional cos tuma registrar 
suicídios de forma discreta, por boas razões. 
Em 1974, o sociólogo David Phillips publi-
cou o estudo Suicídio e mídia, que most ra 
que a média de pessoas que se m a t a m au-
menta nos dez dias seguintes à divulgação 
de um suicídio. Q u a n t o mais exposição, 
maior o impacto. Para evitar ondas de sui-

cídio, a Organização Mundial da Saúde di-
vulgou em 2000 uma orientação de conduta 
dirigida a profissionais de comunicação. Ela 
sugere discrição no trato da notícia e que 
se evite a glorificação do suicida, para não 
torná- lo um exemplo a ser seguido. Essa 
orientação é respeitada pela mídia histó-
rica, mas as redes sociais aceitam tudo. Os 
perfis da mor t a que cont inuam no ar, por 
exemplo. Para Vera Lemgruber, psiquiatra 
da Santa Casa, no Rio de Janeiro, a m a n u -
tenção desses perfis tem efeito nocivo sobre 
a sociedade."Ela deixou nas redes sociais 
um histórico de todos os seus sentimentos 
pré-suicídio", af i rma Vera. "Ninguém sabe 
de que forma o que ela escreveu pode reper-
cutir sobre os outros. É u m a situação de ris-
co emocional." Além disso, está se fazendo 
a exposição da int imidade de alguém que 
não está mais vivo: "Está ali a intimidade de 
u m a mulher que não tem mais a chance de 
apagar aquilo tudo". 
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