
RESENHA DO LIVRO “UMA LUZ SOBRE O SUICÍDIO”

O papel do Perito Criminal é de suma importância e deve ser desempenhado com se-
gurança, serenidade e um enorme respeito a cada corpo com que ele, expert, venha 
a se deparar. Pág. 41.

Com esta assertiva delineando o papel do Perito Criminal Oficial, destacamos a importância da função exercida pelo profissio-
nal da Criminalística nos diversos momentos em que tal expert é chamado a demonstrar: conhecimento, prática e postura individual.

Em toda a obra deixamos clara esta prioridade, mesmo nos momentos em que, sobrepujando a própria humanidade, atuamos 
com o distanciamento exigido pelas técnicas para, em nosso íntimo, em ocasião oportuna, sorvermos os sentimentos inequívocos 
dos que abraçam esta profissão.

Exatamente por não se desvincular na totalidade, o ser humano, de sua ação, foi que trouxemos a público um trabalho em que 
a técnica específica, a arte e a religiosidade que permeiam os seres foram imbricadas em nossa vida profissional e, quiçá, pessoal, 
como delineamos, em alguns momentos, no livro.

Como Perito Criminal Oficial que fomos – e exercemos nossa função até nossa aposentadoria por tempo de trabalho –, lidamos 
com a exigibilidade da evidência clara na realização de nossos laudos, em especial, os que tratavam de autoextermínio.

Como educadoras que sempre fomos, trouxemos nossa interpretação e leitura de várias produções artísticas humanas, numa 
tentativa de embasar e facilitar o trabalho de todos os demais, em suas atividades precípuas, na árdua tarefa de identificar e auxiliar 
a quem está em sofrimento.

E, por conseguinte, ratificando nossa crença pessoal e identificando, nos anos trabalhados, o auxílio e a força que a Doutrina 
dos Espíritos trouxe (e segue trazendo) ao nosso cotidiano, expressamos nossa forma de ver alguns casos sob esta ótica, em especial.

A obra Uma luz sobre o suicídio é a forma expressa que encontramos de mostrar o quanto a serenidade é um diferencial 
na vida do profissional da Perícia Criminal Oficial, seja para executar com segurança a técnica, seja para atuar com respeito e carinho 
junto a cada corpo ao encontro do qual vá.

Relembrando casos antigos, revisitando lugares descritos, revivendo a gama de sentimentos que conhecemos, com desvelo, 
buscamos trazer o grito silencioso preso na garganta de cada corpo que, não sabendo mais como se desvencilhar da dor que o con-
sumia, matou a si enquanto matéria, mas não eliminou as energias e vibrações que decorrem de sua ação, que extrapolam aquele 
momento e causam consequências diversas naqueles que se acercam do seu corpo e do seu ato, sejam familiares, transeuntes ou 
profissionais. Esta é a tônica da obra em questão.

Uma luz sobre o suicídio se mostra tripartida desde o seu prefácio, que traz a visão técnica de um “papa” da Criminalística 
mineira, carinhosamente conhecido por Tininho; traz também uma verdadeira leitura poética de um poeta mineiro resendecostense já 
consagrado e membro da cadeira número 1 da Academia de Letras de São João Del’Rei e, por fim, traz uma visão que aponta para o 
espiritual, sem, contudo, deixar ao largo as demais partes da obra, na escrita fácil e agradável de um Delegado de Polícia aposentado. 
Os três prefácios buscam destacar as correspondentes partes que compõem o livro, quais sejam, técnica, poética e espiritual, as 
quais, conforme já delineamos anteriormente, em conjunto, formam o todo humano que nos corresponde. 
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Esperamos, como nos disse gentilmente o poeta Evaldo Balbino, trazer mais luz à vida daqueles que permanecem com as suas 
tristezas e os seus tormentos após a partida dos que lhes eram mais caros, além de alertar àqueles que ainda não passaram por essa 
desventura, mas se encontram na iminência de vivenciá-la, para que possam, com a bênção divina, evitá-la. 
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