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“O Surto Cotidiano Daqueles Que Não Enlouqueceram, portanto, 
traz uma representação desses jovens que não veem mais solidez 
nas suas personalidades (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. 
Ed. Zahar, 2001), sentem-se cada vez mais imersos na solidão das 
suas próprias mentes, e não encontram aportes alcançáveis que 
minorem a sua dor existencial, enquanto voam de surto em surto a 
cada dia. Desse modo, a videoarte surge como uma ferramenta não 
corpórea capaz de fazer com que seus espectadores possam ver a si 
mesmos durante os delírios e assim percebam que não estão 
sozinhos sentindo o peso do mundo.”





“Deste modo, a pesquisa teve como foco entender os resquícios 
físicos, emocionais e psicológicos daqueles que já pensaram em se 
matar e dos que consumaram este ato, para que a equipe 
conseguisse representar imageticamente esses sentimentos no 
produto audiovisual. Além de entender as razões do suicídio por si 
só, o foco no contexto descrito anteriormente foi constante: um 
sujeito no meio de uma crise individual, a qual está presente de 
forma coletiva na sociedade.”







“É por causa dessas, e outras evidências, que um 
país precisa possuir um plano de governo claro e 
abrangente para toda população, ou seja, 
políticas de inclusão, de retratamento histórico, 
de ressocialização, de igualdade de direitos e 
oportunidades entre gêneros, sexualidades e 
raças. É sabido também, pela OMS, que para 
cada suicídio há inúmeras pessoas que tentam 
consumar o ato, e sentem vergonha de procurar 
por ajuda, já que não qualificam as suas 
ansiedades e baixas autoestimas como sintomas 
válidos de uma doença mental.”





“Com isso, O Surto Cotidiano Daqueles Que Não Enlouqueceram 
tem o objetivo principal de ser uma válvula de escape para todas e 
todos que estejam sentindo-se sozinhos ou achem que são os únicos 
a pensarem em suicídio. Como as políticas públicas nacionais à 
saúde mental ainda se mostram ineficazes, a arte toma o seu papel 
de tocar a alma da sociedade e aliviar, na medida do possível, o peso 
da vida contemporânea.”




