
 
 
 

 
 

CARTA ABERTA AOS PAIS, MÃES, RESPONSÁVEIS POR ESTUDANTES QUINZE 

 
Senhores Pais, Mães, Responsáveis 

  

Hoje, dia 22 de outubro de 2018, fomos tomados por uma imensa tristeza ao receber a 

notícia do falecimento de nosso estudante da 3ª Série do Ensino Médio, Victor Gustavo Hermes dos 

Santos, em circunstância tão absurda. Muitos são os questionamentos e as reflexões que nos tocam 

a alma nesse momento. Temos tentado, em nosso dia a dia, sanar tensões, mediar conflitos, 

socorrer os que sofrem, alertar a TODOS para o fato de que TODOS temos problemas - crianças, 

adolescentes, jovens - e tais problemas não podem ser ignorados. Temos tentado! Acertamos 

sempre? Não! Conseguimos sempre? O dia de hoje nos mostrou que não. Mas, não podemos 

esmorecer! Vamos continuar trabalhando para esse fim, ampliando esforços e dando outros passos.  

Nesse contexto, lembrando o conteúdo veiculado em nossa última Oficina de Pais, 

ministrada em setembro deste ano, chamamos a atenção para certos sinais, que poderão ser 

evidências de condutas de risco, a exemplo de “Mudanças bruscas de comportamento, isolamento 

social e abandono de atividades prazerosas, tristeza persistente, alterações do sono e apetite, 

queda no rendimento escolar, lesões sem explicação aparente (sugerindo autoagressão) e 

mensagens que caracterizam desesperança, despedida ou com conteúdo de morte nas mídias 

sociais”1. Estes sinais, sob hipótese alguma, podem ser negligenciados.  

A todos os pais/mães/responsáveis deixamos nosso pedido: quando nos ouvirem dizer 

“Venham, vamos conversar!”, por favor, venham mesmo! Esse esforço é nosso, mas é também de 

vocês! Só assim, juntos, conseguiremos dar passos mais amplos e mais seguros na direção de 

ajudar “nossos(as) meninos(as)”. E mais, ouçam seus filhos, atentem para eles, conheçam seus 

limites e dificuldades, seus anseios e incômodos, ofereçam apoio. Eles, talvez, não tenham os 

mesmos problemas que nós, os tais “problemas de gente grande”; mas, os deles incomodam e os 

fazem sofrer, tanto quanto os nossos nos incomodam e nos fazem sofrer. 

Além disso, perdoem mais, deem “carão com carinho”, respeite-os, demonstrem que se 

importam verdadeiramente. Deem atenção, divirtam-se juntos, ainda que em pequenas ações 

cotidianas. Se na vivência do cuidado, tudo isso não for suficiente, busquem ajuda.  

Em síntese: amem seus filhos! Mas, como nos diz a Palavra d’Aquele que nos fez, nos ama 

e quer cuidar de nós: “Filhinhos, não amemos de palavra nem boca, mas em ação e em verdade” 

(1 João 3. 18). 

Sobre “Vitinho”... resta-nos a saudade. Para sua família e amigos, nossa oração e nossa 

mão estendida.   

Que Deus nos abençoe! 

 

Equipe do Colégio Presbiteriano Quinze de Novembro 

                                                             
1 Fragmento do texto Carta aberta à população sobre suicídio, de autoria da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Associação 
Psiquiátrica da América Latina (APAL) e Conselho Federal de Medicina (CFM). Disponível em: < https://www.spdm.org.br/ 
imprensa/noticias/item/2667-carta-aberta-a-populacao-sobre-o-suicidio>. Acesso em: 22 de out. de 2018. 
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