
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Terapia 
Facebook 
Pacientes postam na rede social informações sobre seu câncer e o 
tratamento a que se submetem, recebendo solidariedade dos amigos 

de não reanimação (ONR) e suicídio assisti-
do - avaliando-se melhor suas consequên-
cias e implicações. 

Essa abordagem tem feito com que o tema 
da doença grave e da morte deixe de ser trata-
do como tabu e possa ser enfrentado de for-
ma mais humana e realística. 

Nesse sentido desmitificador, chamam a 
atenção Topic of Câncer e Tumourtown, dois 
textos de Christopher Hitchens, o polemis-
ta inglês recentemente vitimado pelo cân-
cer. Sem negar a gravidade dramática de sua 
situação, mas também sem abandonar o hu-
mor e a ironia, Hitchens descreve suas expe-
riências ao ser diagnosticado e ao se subme-
ter aos tratamentos para o câncer, descre-
vendo-as como o ingresso num mundo para-
lelo até então desconhecido, regido por nor-
mas próprias, com uma língua e costumes 
específicos. 

Recentemente me foi dito que até mesmo 
no Facebook pessoas postam em suas pági-
nas informações sobre o câncer que as aco-
mete e o tratamento a que se submetem, 
recebendo manifestação de afeto e solidarie-
dade por parte dos amigos. Surpreende tal 
acontecimento na medida em que quebra a 
imagem preconceituosa que muitos fazem 
daquela mídia social, entendida comoa vitri-
ne maior do que chamei acima de sociedade 
da felicidade compulsória. 

De fato, as pessoas se apresentam no Face-
book como se vivessem no melhor dos mun-
dos. Elas estão fazendo coisas interessantís-
simas, em lugares maravilhosos. Ninguém 
ali parece ter problemas. Estão esconjura-
dos todos os fantasmas que atazanam a vida 
da maioria dos pobres mortais - uma vida 
sem grandes acontecimentos excepcionais, 
o desafio de estabelecer um relacionamento 
afetivo estável e prazeroso, o conseguir man-
ter-se financeiramente, o medo de não ter 
amigos, etc. O que aparece no Facebook é a 
imagem idealizada de cada um, com os aspec-
tos positivos exacerbados e os negativos es-
camoteados. Mas por que deveria ser dife-
rente? Não é exatamente isso que acontece 
nos contatos sociais presenciais? Neles tam-
bém procuramos mostrar o melhor que te-
mos, poupando o interlocutor de aborreci-
mentos e coisas desagradáveis, sendo exata-
mente por esse motivo que temas como 
doenças e mortes são evitados. A única dife-
rença entre o Facebook e os contatos diretos 
não virtuais é a amplitude desmesurada das 
relações ali exibidas, os amigos a mancheias, 
às dezenas, centenas, até milhares... 

De qualquer forma, que o câncer possa 
aparecer no Facebook e suscitar uma solida-
riedade entre seus participantes mostra co-
mo as relações ali expostas podem ter a mes-
ma força afetiva dos contatos reais, sendo 
mais uma indicação de que esse deixa de ser 
um assunto proibido, para alívio e satisfa-
ção dos doentes. Não mais sofrerão em silen-
cio, temendo compartilhar sua dor com os 
demais. 
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medicina, o câncer deixou de ser uma entida-
de monolítica e se fragmentou numa plurali-
dade de doenças diferentes, com diversos 
graus de malignidade e capacidade invasiva. 
Apesar de continuar aterrorizante, nem sem-
pre o câncer é uma sentença de morte. 

O diagnóstico de câncer provoca mudan-
ças radicais na rotina e nas perspectivas da-
quele que foi atingido. O impacto emocional 
é imenso. Toda a libido do sujeito abandona 
o mundo externo e ele se volta para si mes-
mo. Ávida social e amorosa perde o interes-
se. A única coisa que merece a atenção é o 
próprio corpo e seus cuidados. Instala-se a 
depressão e, para o doente, o outro agora é 
um espectador do drama que vive, de quem 
espera receber conforto e apoio enquanto 
transita pelos estágios de negação, raiva, bar-
ganha, depressão e aceitação, tão bem descri-
tos pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. 

A linguagem em torno da doença privile-
gia as metáforas bélicas. O câncer é o inimi-
go a ser combatido em todos os níveis - nas 
políticas públicas de saúde, nas condutas mé-
dicas, no interior do corpo daquele que o 
contraiu. Nessaguerra declarada que o sujei-
to trava contra o câncer, atos de bravura não 
são raros. Qualquer um de nós pode lembrar 
exemplos em suas relações pessoais nos 
quais a coragem e a tenacidade mostradas 
constituem-se exemplos edificantes, além 
de muito ajudarem a condição de vida naque-
las circunstâncias. 

Por mais que os costumes tenham evoluí-
do, não é possível diminuir a magnitude e a 
reverberação existencial trazidas pela cons-
ciência da morte, a dor pela perda dos entes 
queridos e o inevitável luto por ela desenca-
deado. A cultura produziu rituais sociais e 
religiosos que tentam torná-la menos assus-
tadora. As pompas fúnebres preparam o cor-
po do morto para sua última aparição social 
e o encaminham para o destino final, enquan-
to os ritos religiosos garantem-lhe uma so-
brevida espiritual no além. 

Os debates éticos sobre os procedimen-
tos médicos frente a doentes moribundos 
ou portadores de quadros irreversíveis têm 
ajudado a abordar o tema da morte de forma 
mais isenta e com clareza. Pôde-se então dis-
criminar e nomear diferentes situações - eu-
tanásia, ortotanásia, distanásia, tratamento 
fútil e obstinação terapêutica, cuidado palia-
tivo, recusa de tratamento médico e limita-
ção consentida de tratamento, retirada de 
suporte vital (RSV) e não oferta de suporte 
vital (NSV), ordem de não ressuscitação ou 
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oenças graves e 
morte são temas 
desaprovados no 
trato social. Não é 
difícil entender o 
porquê. Elas ata-
cam diretamente 
nosso narcisismo 
ao romperem 
com as fantasias 

de onipotência e invulnerabilidade, escanca-
rando o desamparo e apontando de forma 
muito concreta para aquilo que mais nega-
mos, apesar de ser a única certeza na vida: 
nossa finitude. 

Se a postura de fuga e distanciamento des-
sa questão é própria do ser humano, isso fica 
ainda mais intensificado na sociedade atual, 
comandada pela publicidade a nos vender a 
ideia de que a completude decorre da aquisi-
ção de produtos materiais, na qual o espírito 
do tempo impõe que todos sejam compulso-
riamente felizes, plenamente realizados nos 
planos profissional, afetivo e financeiro, ca-
so contrário se é descartado como loser, fra-
cassado. Nesse contexto, qualquer coisa que 
empane tal brilho é afastada, negada, repri-
mida. Doença e morte, definitivamente, não 
cabem nesse universo. 

Mas, por serem parte inalienável da reali-
dade, elas não se deixam facilmente repri-
mir. Estão sempre presentes em nossas con-
versas, apesar do empenho em afastá-las ou 
ignorá-las. O mesmo ocorre nas mídias regi-
das pela ideologia do consumo e pela lógica 
do espetáculo, obrigadas que são a noticiar a 
doença e a morte dos poderosos e das celebri-
dades; a morte em massa ocorrida nas gran-
des catástrofes naturais; a morte nas guer-
ras, atentados e acidentes de vários tipos; a 
morte matada e violenta acontecida nos cri-
mes da periferia, matéria-prima dos progra-
mas policiais que gozam de imensa populari-
dade não só entre os menos favorecidos. 

Na contemporaneidade, o câncer é a mais 
importante das doenças. É tão temido que 
até há não muito tempo as pessoas nem se-
quer diziam seu nome, mantendo a arcaica 
crença no poder mágico das palavras, numa 
impossibilidade de distinguir entre repre-
sentação e coisa representada. A palavra ti-
nha a força de uma sentença de morte e co-
mo tal era censurada. Com os avanços da 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. 2012, Aliás, p. J5.




