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Se puderes desejar algo a mim, não desejais riqueza nem poder, mas a
paixão da possibilidade; desejaria apenas um olho que, eternamente jovem, ardesse
de desejo de ver a possibilidade.
Kierkegaard, Der Augenblick [ O instante ]

PREFÁCIO
Nos últimos anos o suicídio foi retirado de um longo silêncio onde habitou
cercado por medos e preconceitos. Tal silêncio não fez com que ele deixasse de
ocorrer. Hoje já não enfrentamos esse tema com todos os pudores que outrora o
protegia. Por essa razão já temos bastante noções conceituais sobre o conceito de
suicídio e dados estatísticos que revelam a gravidade deste fenômeno. Assim, pulo
essas introduções tradicionais para ir direto ao ponto que aqui nos interessa. Qual
seja, a relação do suicídio com a contemporaneidade.
O presente livro é importante e tem a coragem de enfrentar o tema.
O mundo contemporâneo vive uma distopia. Distopia que podemos entender
enquanto antítese da utopia. Ela promove às mentalidades a vivência de uma utopia
negativa. A distopia é uma combinação de fatores sociais conducentes a um estado
imaginário cujas experiências pensáveis e experienciais são de absurda privação,
opressão e desesperança.
O mundo distópico é um lugar horrendo e infeliz.
Uma analogia da vida psíquica e o mundo digital, cibernético, é possível. O
universo virtual é organizador de grandes áreas da vida subjetiva. Nele, em especial
os jovens, constituem suas redes de sociabilidades, identidade, relações, aprendem
sobre a vida, sexo, corpo, mas também deixam de viver outras tantas situações
importantes para a sequência da vida. Nas redes sociais constituem sua imagem e
seus modos todo especiais de sustentação psíquica.
Mas nem tudo deu muito certo nessa história. E aqui o suicídio vem conversar
conosco, de forma bastante contemporânea. Assistimos e ficamos sabendo que
jovens estão se matando quando constatam que sua imagem social e até mesmo as
coordenadas de seu corpo se desfiguram e fragmentam no mundo virtual. Sabemos
que nossos registros psíquicos são três: real, simbólico e imaginário. Se um deles
sofre um abalo, a onda será sentida nos outros dois. Se o modelo de sociabilidade é
a rede social, quando esta se torna persecutória, desesperadora, punitiva, ela se
configura como espaço distópico. Se a vida psíquica está imbricada libidinal,
pulsional e narcisicamente no espaço virtual, uma instabilidade na rede implica um
desarranjo subjetivo em escala. Essa é a experiência de quem vê seu avatar ser
destroçado na rede.

Tudo isso para dizer que o suicídio é o resultado da Distopia, algo bem
contemporâneo.
Recente foi lançado o filme Ferrugem. Filme que nos confronta com um grupo
de adolescentes. Uma delas é a Tati e ela costuma partilhar sua história nas redes
sociais. Sua vida sofre uma grande transformação quando um vídeo contendo cenas
íntimas vaza e é compartilhado entre os alunos da escola e até fora dela.
Em desespero, sentindo-se humilhada, sua identidade destroçada, na
iminência de grande punição, Tati se dirige à escola onde estuda, traz consigo um
revólver, e no corredor, se mata. Seu Universo se tornou distópico.
A arte imita a vida. Esse não é um caso isolado.
O que temos aqui? Um psiquismo que reage a um fenômeno, um fenômeno
bem contemporâneo, que nos permite melhor entender a constituição psíquica dos
jovens nos dias atuais.
O suicido é uma ruptura, ruptura radical. Ruptura com a sociedade, a cultura
quando se apresentam injustas, quando fazem restar para o sujeito uma forma
indigna de viver ou o relegando à invisibilidade social. Ruptura com o Outro, que
violenta, que impede a liberdade, que persegue, que oprime. Ruptura com o
passado, devido às marcas históricas da violência, do trauma, da incompreensão.
Ruptura com o futuro, quando o sujeito não encontra perspectiva de realização de
seus desejos deixando o vazio como promessa. Ruptura com o sofrimento, as
formas de organização da vida psíquica que resultam em dor e patologias.
O suicídio é altamente subjetivo por denunciar as condições da cultura, dos
meios sociais e também por revelar a vida psíquica, o universo simbólico e
imaginário daquele que se entrega à morte. Diz Olivier Douville: “Não há, portanto,
cenas íntimas que não tenham correspondência com o exterior, o que quer dizer que
a fundação institucional do humano, o recalcamento originário, as invenções das
regiões em totem e em tabu são cenas intra e trans-psíquicas. Sobretudo, elas
precedem o real de cada sujeito que, a cada nascimento, se apresenta ao mundo”.
Entender quais os dilemas contemporâneos é parte fundamental para
compreender porque muitos sujeitos não querem mais viver neste mundo.
O suicídio é uma passagem, pelo menos essa é parte da esperança, de que
em outro lugar a vida seja mais clara, mais visível, menos injusta, menos sofrida. O
suicida parte para um lugar melhor, por isso o suicídio é uma passagem. E o sujeito
que o comete usa de sua liberdade para resolver seu dilema.

As mudanças intensas características do mundo atual nos deixam carentes
de novas possibilidades estruturais e no seu lugar impera um vazio devastador
causando constante vacilação quanto à identidade e os significados da existência.
Nesta forma distópica de vida, a violência ganha valor e destaque. Olhem
para o mundo, para os programas de televisão e noticiários, os filmes e séries e
teremos essa comprovação. Neste cenário o suicídio é uma alternativa. Triste
enredo que se desenvolve a nossos olhos.
A psicanalista Daisy Justus escreve que “a autodestruição, uma vez levada às
vias de fato, virá sempre atravessada por uma carga implícita de satisfação libidinal”.
Ela sustenta a ideia bastante reveladora de que ao se matar o sujeito instaura uma
subjetividade. Ato instaurador diante da ausência de sentido, do vazio, do
desespero, da anomia, da distopia.
A construção da identidade é resultado da construção da imagem do corpo,
do imaginário, do fantasiar. É também o encontro de palavras e símbolos com um
corpo e seu contexto, seu entorno. Pois bem, se o sujeito contemporâneo tem nas
redes sociais o modelo e o lócus para a construção de seu narcisismo, o abalo a
este narcisismo será perigoso quando sua exposição for negativa, humilhante,
ameaçadora. Ou mesmo quando for deletado. Seria uma experiência de morte. De
ser perdido pelo Outro. O imaginário aqui passa a ter valor de real e como tal
causará o desespero, a ameaça de destruição e desaparecimento.
A hipótese aqui é que o aparelho psíquico está excessivamente virtualizado,
carecendo de referências simbólicas e reais e como tal, posicionando os sujeitos
próximos demais ao vazio, ao desespero, à esquise. A medicalização da vida
cotidiana para dar conta do vazio, da ansiedade e da incapacidade motora ajuda a
validar essa hipótese.
Precisamos de práticas de acolhimento que concebam o Sujeito em suas
dimensões simbólicas, as tradições, a família, os laços, a constituição, a Cultura, o
parentesco e a linguagem como organizadores do mundo psíquico.
Nas páginas que se seguem temos importantes contribuições de autores,
cada qual na sua vertente de conhecimento, nos trazendo resultados de suas
produções e questionamentos. Rodnei Câmara, na sociologia, apresenta Émille
Durkheim e seu método de abordagem dos fenômenos sociais, destacando, entre
outras, a noção de anomia estando no fundamento do suicídio. Sua afirmação de
que os insanos se matam menos é importante para não preconcebermos que o

suicídio seja causado unicamente pela patologia psíquica. Ademais, sua ótima
revisão do clássico O Suicídio, atualiza a urgência do resgate dessa obra. Alexandre
Zatera, na psiquiatria, contribui para entendermos aqueles casos em que uma
desorganização da ordem psíquica pode conduzir à morte de si. Nos faz conhecer
também a triste realidade das crianças que enveredam para a morte voluntária, cuja
hipótese de que a alienação dos pais, e a terceirização dos cuidados podem estar
na base desse fenômeno. De forma sensível informará o leitor de que o olhar o outro
e reconhecer sua existência é o básico e necessário a se esperar das relações
humanas. Sandra Bazzanella e Sandro Bazzanella, na filosofia, nos fazem
mergulhar na vida e obra de Schopenhauer, suas teses sobre a Vontade na relação
com o suicídio. Revelam que no suicídio, a vontade é de viver, mas os sofrimentos
podem se sobrepor à vontade. Destaque para formas de manifestação da vida.
Paulo Silas filho, no direito, convida Goethe e Flaubert a participar da discussão para
mostrar que o suicídio nem sempre é cometido por conta de uma patologia psíquica
e, como tal, isso se reflete na sociedade em geral. Se não há crime no ato suicida,
há, no entanto, a figura jurídica da indução ao suicídio por terceiros, aí sim um crime.
E aqui me pergunto se o Estado que torna a vida insuportável, que persegue,
marginaliza, desumaniza, não poria ser uma indução dessa ordem? A tese é fraca,
eu sei, mas fica a provocação. Marly Perrelli, na psicologia, aponta os riscos
advindos das estratégias de combate ao Covid19, que incluem o isolamento e o
distanciamento social, gerando estados de vulnerabilidade. E Larissa Zucco,
estudante de psicologia, que, com seu entusiasmo acadêmico tão necessário fez
render esse importante fruto no formato de livro. E nos faz perceber a importância da
autópsia psicológica que possibilita alguma inteligibilidade para os suicídios
consumados. Destaque para sua sensibilidade em tocar nos temas da dificuldade
dos lutos na vida contemporânea, das perdas e da importância da fala.
Vozes distintas que compõem um livro diverso. Com vários olhares, díspares
como é a nossa experiência, dividida. Somos sujeitos, fazemos parte da vida de
outros, nossos desejos envolvem o corpo e a subjetividade do outro, estamos
entrelaçados, parte de nós é outro, parte do outro somos nós. Como tal, não somos
indivíduos, não há indivíduo quando estamos vivos e em relação com os outros.
Apenas

somos

indivíduos

quando

podemos

ser

vistos

e

contados

tão

separadamente que já não temos mais relações, não participamos em nada da vida
coletiva, do outro, da vida social. Aí sim, totalmente separado, alienado, destituído

de existência, destituído de relações, cortado ao extremo da vida, aí sim aparece o
indivíduo. Interessante que as causas para o suicídio sejam exatamente estas, a
falta de relação com o outro, sua separação da vida.
Ser indivíduo é um risco suicida. Portanto, sejamos sujeitos, assujeitados à
linguagem, participantes da cultura, relacionados com o outro, perpassados pela
vida.
Célio Luiz Pinheiro1
Setembro, 2020

1Psicanalista,

Antropólogo, possui Graduação Bacharelado e Licenciatura em Psicologia pela
Universidade Tuiuti do Paraná (1993) e Formação de Psicólogo pela Universidade Tuiuti do Paraná
(1994). Experiência clínica em consultório na área de Psicanálise. Mestre em Antropologia Social
pela UFPR. Atua principalmente nos seguintes temas: psicanálise, antropologia da saúde, suicídio,
representações da morte, luto, melancolia e depressão. Ministra cursos de formação em Psicanálise
em Instituição particular bem como em cursos de extensão em Universidades. Participa de Projetos
de Saúde Preventiva e Projetos de Saúde Mental. Coordenador do evento Cinema e Psicanálise.
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APRESENTAÇÃO
A presente obra que chega até o leitor é fruto de um projeto de pesquisa,
iniciado em 2019, que objetivou investigar as causas psicológicas envoltas nas
tentativas de suicídio, através de entrevistas com pessoas, cujo histórico
manifestava alguma agressão contra si ou sua vida.
Ao lado de Marly Perrelli, analisamos cada detalhe e cada possibilidade de
intervenção a fim de que pudemos coletar dados sem deixar prejuízos emocionais
ou psicológicos nos participantes dessa empreitada. E assim ela aconteceu. No
início de 2020 o primeiro resultado foi publicado, e com grande carinho relembro de
cada palavra lá escrita, de cada tarde organizando dados e buscando discussões
sobre as temáticas encontradas – que não foram poucas. E tenho muito orgulho em
dizer que, hoje, aqui está o segundo resultado dessa pesquisa.
A obra conta com novos dados e novas discussões a respeito da temática
“morte e morrer”, e também com a participação majestosa de professores que
carrego comigo como fonte de inspiração e respeito, e profissionais que tanto me
auxiliaram nessa jornada. Dentre eles, Alexandre Zatera, que trouxe a contribuição
da psiquiatria para a significância da temática; bem como o professor Sandro
Bazzanella, referência em Agambem hoje no Brasil, com a discussão do suicídio a
partir da filosofia de Schopenhauer; professor Rodnei Câmara, com a contribuição
sociológica para a compreensão desse fenômeno; Paulo Silas Filho, fantástico,
querido, fonte de inspiração - gratidão por me aproximar da escrita e me auxiliar em
todo processo, que compõe a discussão a partir dos entendimentos do Direito
Brasileiro; e Marly Perrelli, luz na minha vida, que por onde passa encanta com sua
humanidade, força e vontade de transformar esse mundo em um lugar melhor, que
traz a discussão necessária sobre onde se encaixa a morte e o morrer em tempos
de pandemia. Deixo registrado desde já os meus agradecimentos pelo aceite de
cada um e pela participação nesse projeto.
Antes do fim da linha, título dado pela minha orientadora, amiga, musa, e
deusa (como carinhosamente a chamo) citada acima, representa que há uma saída,
não importa a dificuldade pela qual se está passando, pelo problema que está
enfrentando ou a situação que o aflige nesse momento. Sempre existem opções!
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Falar sobre a morte, o morrer, e o desejo por estar morto é desafiador do
início ao fim, afinal, não estamos acostumados a debater sobre esse fenômeno no
nosso cotidiano ou se quer pensar nele. O tabu sobre a morte é tão presente que
acredita-se que apenas tocar nesse assunto por si só já gera um mau presságio. A
morte deixa de ser parte do ciclo da vida e do viver para tornar-se um sinônimo de
perda, de luto, de ausência, de vazio.
Entender o ser humano, seus processos psicológicos e toda sua
complexidade exige muito mais do que coragem, principalmente quando nos
deparamos com a intensidade do sofrimento psíquico. A perda gera inúmeros
sentimento de tristeza, revolta, raiva, medo, resistência em aceitar a realidade,
desejo de negociar com a morte, e o não conseguir lidar com seus sentimentos e
pensamentos, ou não conseguir elaborar de forma saudável o luto, tem grande
potencial de vir a se tornar um transtorno psicológico, uma doença, ou sintomas até
mesmo sintomas psicossomáticos.
O tema suicídio tem ganho visibilidade na atualidade graças a lutas de
psicólogos, psiquiatras, agentes de saúde e as políticas públicas voltadas à saúde
mental,

além

de

campanhas

como

o

Setembro

Amarelo

que

visam

a

conscientização do sofrimento psíquico, a valorização da vida, a necessidade do
falar e de que existem profissionais capacitados para tratar e amparar nos
momentos de crise. E isso significa progresso para aqueles que trabalham com a
saúde mental.
Vivemos em uma sociedade adoecida e que não consegue mais mascarar
esse adoecimento. Durante séculos fomos condicionados a reprimir tudo que surgia
de maneira espontânea, sentimentos, afetos, criatividade, desejos... Tudo isso foi
deixado de lado para que pudéssemos caber em padrões estabelecidos por essa
sociedade que dita e impõe regras, mas, felizmente, existem pessoas fora da linha,
ovelhas negras, bodes expiatórios – chamem como desejar, e através delas que as
mudanças acontecem. Hoje temos novos olhares sobre a beleza, estética, raças,
etnias, status, sexo, orientação sexual, presença na sociedade, maternidade,
feminino, masculino dentre tantos outros que aqui poderiam ser citados.
Fato é, não se pode fazer a mudança se os métodos continuarem sendo
exatamente os mesmos. Continuarem julgando com base em nossos preconceitos,
preconceitos esses que são aprendidos e repetidos num ciclo vicioso (que podem
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ser rompidos!), continuaremos aceitando desigualdades, essas advindas das
separações de classes sociais e raciais (por quê?), continuaremos olhando uns para
os outros com a ideia de que todos são nossos rivais e que ajudar o outro significa
prejudicar a si (será?), permaneceremos no retrocesso clamando por progresso
enquanto erguemos frases que chamam o passado como quem diz “lá estávamos
acertando”.
A Psicologia é ciência, é profissão, é ética, é cuidado com o ser humano, é
escutar de maneira qualificada, é acolher, é responsabilidade, é liberdade, é lutar
pelos Direitos Humanos custe o que custar. Aquele que busca o caminho dela com
valores diferentes desses, sinto muito, mas não a merece.
É preciso ter força para saber que, sim, você irá lutar! É preciso ter paciência,
porque nem sempre lutar será igual a ganhar, e para isso você precisará de
resiliência para encarar a realidade. É preciso ter em quem se apoiar, pois as
jornadas cansam, e às vezes precisamos de um colo para chorar. É preciso
aprender a abrir mão daquilo que já não lhe pertence mais, deixar de lado o que só
machuca, que não cabe mais nessa nova versão de quem se é. É preciso olhar para
si e reconhecer o seu progresso, o seu caminho, seus passos, o que te fortaleceu
até aqui. Guarde, guarde bem! Tem momentos que precisamos encontrar essa força
e abraçá-la.
Desfrute sem moderação, boa leitura!
Larissa Zucco
Setembro, 2020
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SOBRE A MORTE E O MORRER: SUICÍDIO NA CONTEMPORANEIDADE
Larissa Zucco2
1 INTRODUÇÃO
Dentre tantas discussões possíveis para a presente temática, optou-se por
iniciar trazendo a perspectiva trazida por Barbagli (2019) quando parafraseou Enrico
Morselli, em 1829, citando que a morte e o suicídio são, de fato, os fenômenos mais
intrigantes e desafiadoras quando se depara frente a sociedade ocidental, afinal, a
morte ganhou visibilidade, por assim dizer, no século XIX, quando estudiosos
europeus problematizaram as estatísticas advindas de estudos sobre o aumento do
suicídio, seja por credo religioso, ideias políticas ou a própria formação científica.
Para tanto, questiona-se o motivo pelo qual a sociedade ocidental anula ou
faz vista grossa para a morte voluntária ou o suicídio ainda na atualidade, quando se
tem dados tão expressivos frente a essa problemática, que derivam tanto do cunho
social quanto das políticas públicas.
Dentro de uma perspectiva cristã, quando fala-se em sociedade ocidental,
automaticamente diz-se sobre um povo que cresce e reproduz correntes religiosas
com intensa força entre seus grupos e gerações como um pressuposto à existência
– que também pode ser visto como uma fonte de sentido para a vida, mas que por si
só geraria uma discussão a parte – e portanto tem-se a ideia ou crença de que
existem dois pecados que não são passiveis de perdão ou absolvição, sendo eles:
a) o pecado contra o Espirito Santo; b) o suicídio ou tirar a própria vida. (Mateus
[novo testamento], capítulo 12, versículos 31-21; Êxodo [velho testamento], capítulo
20, versículo 13).
O fruto primeiro deste trabalho (IARROCHESKI; PERRELLI, 2020) já traz
vertentes do filósofo, sociólogo e historiador Karl Marx, referenciando o fato de que o
suicídio representa em larga escala um sintoma de uma sociedade adoecida e
deficiente, que não é capaz de suprir as necessidades (psicológicas e emocionais)
de sua população, o que acarreta nos altos números de suicídios que, anualmente,
em todo o mundo, mostra-se crescente (Marx, 2006). E, Friedrich Engels (1820 –
Acadêmica de Psicologia da Universidade do Contestado – UnC. E-mail: lari.zucco.lzn@gmail.com
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1895) que acrescenta aos estudos de Marx (1818- 1883), que o motivo pelo qual se
justificaria o suicídio entre classes baixas ou pobres seria justamente a fuga do
estado miserável ao qual se vivenciava.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2018, estimavase que: 1) aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos; 2)
para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A
tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em
geral. 3) o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens com idade entre 15 e
29 anos. 4) 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média
renda. 5) Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os
métodos mais comuns em nível global.
Em 2019, ainda conforme dados disponibilizados pela OMS (2019), tem-se
que a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se. Contudo observa-se que os dados
que dizem respeito às tentativas de suicídio e atos consumados ainda está distante
dos dados reais, afinal, apenas 80 dos 183 Estados Membros da OMS “possuíam
dados vitais de registro de boa qualidade”. Considera-se ainda que a “maioria dos
países sem esses dados era de baixa e média renda”, levando a crer que não é
possível pensar em estratégias mais eficazes de prevenção do suicídio a nível global
enquanto não obter-se relatórios mais desenhados do progresso e coleta de dados
sobre o assunto.
Deve ser levado em consideração que atualmente, não é possível calcular os
números de suicídios no Brasil, afinal, muitos acidentes de trânsitos são vistos como
suicídios, porém registrados como acidentes de trânsito. Para que seja pensado em
estratégias, é necessário que haja um entendimento amplo da situação ou tema
abordado, envolvendo perícia, polícia, bombeiros e demais envolvidos no processo
ou ato de registro de ocorrência. Assim sendo, afirma-se que “metade de todas as
mortes entre jovens de 10 e 24 anos nas Américas se deve a homicídios, mortes no
trânsito e suicídios, todas elas evitáveis, conforme revela o novo relatório lançado
pela Organização Pan-Americana da Saúde” (OPAS, 2019).
E, nessa perspectiva é possível abrir espaço para o que recentemente vem
sendo estudado e debatido por profissionais da área da saúde, que é a chamada
autopsia psicológica.
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Essa é uma possibilidade tida como nova. A autopsia psicológica funciona
como um exame retrospectivo, cujo intuito é chegar à uma compreensão do suicídio.
Através deste é possível avaliar e investigar pistas diretas ou indiretas que podem
estar associadas ao comportamento letal ou suicida, compreendendo os aspectos
psicológicos de uma morte específica. Para que isso aconteça, é necessário uma
“análise de dados, fatos e circunstancias passadas, relacionadas a um determinado
indivíduo” que – por motivos de tirar a própria vida – não pode ser examinado,
estabelecendo a construção de um “perfil psicológico da vítima de suicídio, podendo,
entre outras contribuições, embasar programas de prevenção, corroborando e/ou
identificando novos fatores de risco e correlatos”, que também podem ser utilizados
para fins de pericias, forense ou processos judiciais (WERLANG, 2000).
Ainda assim, a dificuldade presente na identificação do comportamento
suicida mostra-se frequente. Em um mundo globalizado e tecnológico, pode-se
supor que os indivíduos busquem expor em suas redes sociais seus sentimentos,
mesmo que de maneira minimizada. E, possivelmente, através deste seja possível
identificar a ideação suicida, planos de tirar a própria vida e/ou publicações
constantes de despedidas.
Dentre as pesquisas e estudos realizados na área da saúde mental, levantase a hipótese da presença de transtornos mentais envolvidos nas tentativas de
suicídio, como a depressão, ansiedade, transtorno boderline, ou até mesmo
distorções cognitivas. Contudo, não há consenso de que toda tentativa de suicídio
envolve um indivíduo com psicopatologia ou transtornos psicológicos (SOARES,
2003; RODRGUES, et al, 2012; FEIJÓ, et al, 1996).
Há ainda, estudos que tangem a grande exposição à eventos adversos na
infância como uma possível característica para o desenvolvimento de pensamentos
ou ideação suicida, já abordado no primeiro estudo dessa pesquisa (IARROCHESKI;
PERRELLI, 2020).
Dando prosseguimento, considera-se toda tentativa de suicídio como um fator
de risco para novas tentativas, pois tem-se a percepção de que antecedentes de
suicídio geram comportamento suicida. E, deve-se ser levando em consideração a
valorização das tentativas, pois elas podem simbolizar três componentes
fundamentais, sendo eles: 1) pedido de socorro ou ajuda; 2) desejo de morte, de
morrer ou de acabar com o sofrimento; 3) tentativa simbólica de modificar o
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ambiente em que está inserido, as pessoas ao redor ou as relações através do ato.
Deve-se observar também que a segunda é a mais comum dentre as três formas
destacadas (SILVA, 2010).
Dentro das tentativas de suicídio também é possível identificar o nível de
letalidade envolto na intencionalidade suicida, e assim é exequível o parâmetro de
métodos tidos como mais violentos ou menos violentos, ou seja, com menor ou
maior grau ou chance de “fracassar”. Assim sendo, pode-se entender que quanto
maior a busca e o desejo de morte, menor a probabilidade de sobrevivência pois o
método escolhido tende a ser mais agressivo, como por exemplo armas de fogo e
enforcamentos, conforme já destacado em dados da OMS (2018).
Para fins de prevenção, é necessário um envolvimento global ético e
responsável que busque por melhorias de vida de sua população, auxílios e
presença de políticas públicas dispostas a tratar sofrimentos em estágio inicial,
evitando que o quadro psicológico evolua para crises fortes e frequentes e
pensamentos suicidas. E, de toda forma, o acompanhamento pós tentativa também
deve suprir as necessidades momentâneas do paciente, contendo equipes
preparadas, éticas e empáticas para entender a dor do outro e facilitar o luto que
será vivenciado após a tentativa de suicídio tida como um fracasso. É de extrema
importância trabalhar o simbólico para esse indivíduo, bem como a elaboração do
luto, entendimentos da crise e do ato, pessoas envolvidas no momento que
antecedeu à tentativa, onde ela ocorreu, se houve um pedido de socorro ou ajuda,
como foi socorrida, e, por fim, trabalhar o sistema familiar ou rede de apoio que irá
desenvolver os cuidados posteriores (COUTO, 2019).
Portanto, essa pesquisa tem fins de extrema relevância ao que envolve a
saúde mental e até mesmo ao livre exercício da fala, pois, através dela pode-se
encontrar a “cura”. Falar sobre suicídio em nossa sociedade ocidental tornou-se ao
longo dos séculos um verdadeiro tabu, onde acredita-se (erroneamente) que falar
sobre a morte ou o morrer irá atraí-la. Falar sobre o que causa incômodo é o
segundo passo para entender o motivo que o cerca, o primeiro é admitir a existência
do incômodo. Seus objetivos envolvem a identificação e/ou investigação das causas
psicológicas das tentativas do suicídio (RODRIGUES, 2013).
Essa pesquisa foi desenvolvida no segundo semestre de 2019, e surgiu com
a oportunidade e apoio do Programa de Bolsas Universitárias do Estado de Santa
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Catarina – UNIEDU, que resultou inicialmente na publicação de um artigo cientifico e
com a prorrogação da bolsa de pesquisa no primeiro semestre de 2020 que teve
como intuito o aprimoramento da produção bibliográfica, tendo como resultado o
presente livro. A pesquisa contou com a participação de 3 voluntários atendidos pela
política pública de saúde mental denominada Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), que foram entrevistados no período de janeiro à fevereiro de 2020, com
entrevistas semiestruturadas separadas por blocos temáticos, cuja abordagem
utilizada foi qualitativa – que busca valorizar a fala -, dentro das normas
estabelecidas pelo comitê de ética e pesquisa, com Termos de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE), gravadas e transcritas posteriormente. Todos os cuidados
cabíveis à integridade e impactos indesejáveis nos participantes da pesquisa foram
realizados e evitados durante e posteriormente as entrevistas. Assim sendo:
Além dos princípios éticos deve-se estar atento a resolução do Conselho
Nacional de Saúde, n° 196/96 versão 2012 que destina-se a resguardar a
integridade física, psicológica, social e moral dos seres humanos que
participam como voluntários de uma pesquisa. Faz parte também do rol de
documentos a ser levado em consideração pelo pesquisador em Psicologia,
o código de ética profissional da Psicologia, reelaborado em 2005, pela
resolução do Conselho Federal de Psicologia 010/2005. Os preceitos éticos
do código de ética da Psicologia (CFP, 2005) definem no art. 16: “O
psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a
produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias: a) Avaliará
os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela divulgação dos
resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e
comunidades envolvidas; b) Garantirá o caráter voluntário da participação
dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas
situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios
deste Código; c) Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou
organizações, salvo interesse manifesto destes; d) Garantirá o acesso das
pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos,
após seu encerramento, sempre que assim o desejarem”. Assim, com todos
os cuidados éticos na realização da pesquisa constroem-se princípios
norteadores para não haver intercorrências éticas na validação da presente
pesquisa (IARROCHESKI; PERRELLI, 2019, p.10).

Acrescenta-se por fim que os serviços de políticas públicas como os centros
de referência, foram contatados para prestar atendimentos psicológicos necessários
após a participação, principalmente se o participante observou ou sentiu-se com
prejuízo emocional por acessar lembranças relacionadas a(s) tentativa(s).
Para

melhor

desenvolvimento

desta

temática,

morte

e

suicídio

na

contemporaneidade, será incluindo contribuições de pesquisadores de diferentes
áreas do saber, tais como a da psiquiatria, da sociologia, da filosofia, do direito e da
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psicologia, afim de trazer diferentes olhares a diferentes aspectos sobre o tema que,
ao mesmo tempo que leva ao aprofundamento do assunto referenciado, tido ainda
como um tabu na sociedade ocidental, proporciona para além, uma reflexão ampla
aos leitores, interessados e preocupados com a temática em questão e seus
impactos na sociedade.
2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SUICÍDIO NO OCIDENTE
Por mais complexo que seja o entendimento de como surgiram os primeiros
relatos de suicídio na história da humanidade, é fato que, sempre é possível
encontrar um momento em que um determinado assunto tenha sido observado pelo
povo e com esse tema não é diferente.
No que diz respeito ao assunto, é notável que os maiores marcos estão
associados ao aumento de mortes por suicídio. Marzio Barbagli (2019), propõe uma
discussão interessante no que se refere ao entendimento do suicídio no ocidente e
no oriente. Ressalta-se que, no quesito, historicidade tem-se:
Na idade média, o suicídio às vezes assume o significado de um ato de
heroísmo ou de martírio. Em certos momentos, algumas pessoas
pertencentes a grupos de fiéis perseguidos pelos cristãos se mataram
coletivamente. Nos séculos XIII e XIV, foi o que fizeram algumas vezes os
cátaros ou albigenses. Lançando-se em massa ao fogo, ou os judeus, que
se mataram uns aos outros para escapar dos inimigos (BARBAGLI, 2019).

Apesar disso, a história também mostra que o número de pessoas que tiraram
suas próprias vidas no decorrer dos séculos manteve-se muito baixo. Porém, a partir
do século XVI, houve a impressão de que a morte voluntária adquiriu uma
frequência de crescimento.
Em 1542, por exemplo, Lutero afirmou que havia na Alemanha uma
epidemia de suicídios, tese que foi várias vezes repetida nas décadas
seguintes pelos pastores protestantes. [...] Na Rússia, nos últimos quinze
anos do século XVII, houve suicídios em massa. Entre 1684 e 1691, pelo
menos vinte mil homens e mulheres se mataram ateando fogo em si
mesmos (BARBAGLI, 2019).

Ademais, a curiosidade que os cercam, parece haver uma tendência que
refere-se a influência do pensamento religioso em massa e mudança da
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religiosidade com o passar do tempo, levando a crer que o grupo de homens e
mulheres que atearam fogo em si mesmos estavam convencidos de que o fim
estava próximo e o sacrifício de antecipar a situação seria purificador e então eles
seriam salvos. Mas que também foi entendida como uma “explosão dramática”,
como exemplifica Barbagli (2019).
A partir disso, segundo o autor acima referenciado, é possível verificar o
suicídio como ato de sacrifício próprio em nome de um bem maior ou de uma razão
que motiva-se ao engrandecimento de alguém ou de uma causa.
Contudo, considera-se o grande marco do aumento do suicídio no ocidente no
final da década de XVIII, e, Barbagli (2019), ainda acrescenta que após 1690 foi
observado o suicídio nas classes mais elevadas, dentre eles condes, baronetes,
cavaleiros, ricos, burgueses, funcionários do Estado, etc, e isso foi visto então como
o “mal inglês” onde as discussões sobre o que levava pessoas (importantes ou não)
a tirarem suas próprias vidas. Posteriormente, em 1698, foi observado e
denominado como “homicídio de si mesmo e de lunáticos melancólicos” (sendo que
o primeiro termo era utilizado para denominar o que hoje é compreendido como
suicídio).
No que diz respeito ao histórico de suicídios e tendência ao suicídio, a
Inglaterra tornou-se referência em casos relacionados ao mesmo, em 1727, um dos
escritos de um pesquisador, citado em Barbagli (2019), à sua família diz que, “além
de ficar impressionado com a liberdade do governo, também ficará com a facilidade
com que as pessoas se matam”, e que sentiu-se aos poucos com “alguns sintomas
como a perda do apetite e do sono, aumento de ansiedade e inquietude sem motivo
aparente”, e por fim tomara-se de uma melancolia negra, tudo o deixava “ansioso e
triste e que se fosse inglês teria posto fim ao seu sofrimento”. Portanto, pode-se
levantar a hipótese da influência do meio ambiente local para com o comportamento
humano. O que, por sua vez, permite também a discussão do que vem sendo
debatido, desde Freud (2010), sobre o mal-estar na cultura e seus impactos na
população.
Alguns estudos da contemporaneidade vêm justamente para falar da
influência dos aspectos climáticos e ambientais (SETTE; RIBEIRO, 2011) nas
tentativas de suicídio, como a título de exemplo, o fator dia ensolarado como mais
propenso a produzir hormônios que proporcionam alegria/felicidade e em
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contrapartida, dias nublados e/ou chuvosos como mais propensos à produção de
cortisol, hormônio do estresse.
A partir de 1686 houve um aumento considerável nos números de mortes por
suicídio, e daí para frente a escala continuou a subir em Londres, relata-se que de
1706 à 1710 os números dobraram, e duas décadas depois a escala não declinou,
foi justamente o oposto. Os dados já estavam triplicando. E então, o dito “mal inglês”
foi se alastrando e já era possível de ser observado em vários países europeus.
A bem da verdade, o tema da morte voluntária entrará com grande
destaque nos salões parisienses já no final de abril de 1671, e por muitos
dias fora o centro daquelas conversas brilhantes e refinadas que eram muito
apreciadas pelos homens e sobretudo pelas mulheres da alta sociedade. O
que desperta um interesse tão apaixonado fora o suicídio, não de um nobre,
mas do mordomo de uma grande nobre, porém consumado em defesa de
um bem ao qual a própria aristocracia atribuía um valor inestimável: a
honra. O episódio, narrado inúmeras vezes e que ganhou grande fama, veio
a público em duas cartas de 24 e 26 de abril de 1671, pouco depois da
ocorrência, escritas por Madame de Sévigne que, com sua insuperável
capacidade de magnetizar a atenção de interlocutores, era uma animadora
incansável das conversas daqueles salões (BARBAGLI, 2019).

O que se teve com isso? A ausência da fala. Conclui-se que o discurso e as
discussões a respeito do suicídio ou da morte voluntária tornou-se ainda mais
incomum, quer fosse na França, na Inglaterra, Alemanha e outros países que
começaram a aparentar tal adoecimento. As pessoas foram forçadas e proibidas de
falar sobre o tema. Mas isso não resolveu. Nem nos teatros, nem nas conversas
cotidianas e nem em diários. E, ainda nos tempos de hoje, é possível observar,
mesmo que ainda em campo de hipótese como fenômeno a ser estudado
efetivamente, uma proibição inconsciente no que tange ao assunto suicídio, ao
sofrimento mental, psicológico e emocional.
Dialogar sobre a morte sempre foi um afrontamento na sociedade ocidental,
porém, no cenário atual o estigma só tem aumentado. Isso ocorre por meio
das crenças que visam ao seu silêncio, ou seja, não se permitir falar ou
vivenciar a morte, ela é interdita, busca-se a infinitude da vida e a felicidade
constante. Infelizmente, a discussão sobre ela vem à tona de forma violenta
e marcada por sofrimento, muitas vezes desconhecido (SANTANA, et al,
2015, p. 55).

Dessa forma, a partir do levantamento dessas informações demográficas e
históricas sobre o suicídio no âmbito geral da escala mundial, propõe-se a
explanação das tentativas de suicídios aqui levantadas através de pesquisa por
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Antes do fim da linha: suicídio na contemporaneidade (ISBN: 978-65-88712-01-6)

amostragem, mediante entrevista realizada com candidatos que se submeteram à
participação da pesquisa, no âmbito territorial de um município do Planalto norte
catarinense.
3 PARTICIPANTES DA PESQUISA
Nesse capítulo, o foco torna-se a pesquisa de campo desenvolvida a partir de
entrevistas com indivíduos com tentativas de suicídio ao longo da vida. A pesquisa
contou com 3 participantes, sendo eles duas mulheres e um homem, com diferentes
idades, níveis de escolaridade diversos, entre outros tópicos citados no infográfico 1.
Todos os participantes foram informados previamente sobre o conteúdo da
pesquisa, seus objetivos e a finalidade da coleta de dados, também lhes foi
apresentado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, lido na integra e
questionado quanto ao acordar do mesmo e coletado assinaturas, cada participante
ficando com uma via do termo para si. A pesquisa teve como registro de aprovação
do CEP/UnC (Conselho de Ética e Pesquisa) nº 23988619.4.0000.0117, autorizado
em 25/11/2019.
Além disso, os participantes ficaram cientes de que os centros de atenção
psicossocial (CAPS), bem como outras políticas públicas voltadas à saúde mental,
estariam apostos, caso necessário, após a entrevista. Também foram informados
que, por serem voluntários, não teriam gastos, e poderiam desistir a qualquer
momento da pesquisa.
Assim sendo, o infográfico 1 foi organizado com o intuito de agrupar
informações pertinentes aos dados pessoais de cada participante, levantando em
conta as caracteristicas principais sobre o primeiro bloco temático da entrevista
(dados de identificação) – como as entrevistas foram gravadas, no momento da
transcrição foram utilizados nomes ficticios, afim de resguardar o sigilo e
confidencialidade dos dados pessoais e de identificação do participante –, contendo
a idade dos participantes; sexo dos participantes; escolaridade dos participantes;
estado civil dos participantes; religião dos participantes; e se os participantes
possuiam filhos.
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Figura 1 – Dados sobre os participantes da pesquisa sobre tentativas de suicídio em um município do
planalto norte catarinense (2020)

Fonte: Dados levantados pela pesquisadora por meio de aplicação de entrevistas com três
participantes em um município do planalto norte catarinense (2020)

Através dos dados acima apresentados, observa-se que a maioria dos
participantes eram mulheres, e para idade média foi realizado cálculo de soma de
todas as idades e posteriormente a divisão pelo número total de participantes, ou
seja, 20+24+42=86 e 86/3=28, assim sendo, a idade média dos participantes é de
28 anos. Ainda assim, os níveis de escolaridade mostram-se variados entre o ensino
fundamental completo ao ensino superior incompleto. O estado civil foi em sua
totalidade solteiros, com apenas uma participante com filhos, e, a maioria praticante
de religião católica e um não praticante.
Após essa introdução dos participantes, será mantido o padrão de
identificação (participante 1; participante 2; participante 3) e abordado sobre as
tentativas de suicídio, quando ocorreram, como se manifestaram, métodos
utilizados, se houve internações ou intervenções no momento da tentativa ou após a
tentativa.
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Figura 2 – Dados sobre as tentativas de suicídio dos participantes da pesquisa em um município do
planalto norte catarinense (2020)

Fonte: Dados levantados pela pesquisadora por meio de aplicação de entrevistas com três
participantes em um município do planalto norte catarinense (2020)

Dentre os dados apresentados, o que chama a atenção é que todos os
participantes tiveram mais de uma tentativa de suicídio, o que confirma a hipótese
de que uma tentativa de suicídio pode ser gatilho para outras tentativas, o que torna
essencial a pósvenção do suicídio. Esse termo (pósvenção) foi utilizado pelo
psicólogo americano Edwin Shneidman (1975 apud FUKUMITSU et al., 2015), que
discorre sobre a necessidade de abrandar o impacto sofrido pelos indivíduos
enlutados. Logo, “propõem a pósvenção como uma intervenção que visa diminuir as
sequelas deixadas pela morte por suicídio, cuidando daqueles que sofreram com o
impacto que este tipo de morte violenta causa”, sendo caracterizada pelo olhar e
acolhimento humanizados, com uma equipe qualificada e integrada e com apoio e
acolhimento aos familiares (MULLER; PEREIRA; ZANON, 2017).
Os métodos empregados para as tentativas de suicídio em sua maioria
constam medicamentos e enforcamento, segundo a OMS (2018), o enforcamento é
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um método recorrente e acrescenta que “o conhecimento dos métodos de suicídio
mais utilizados é importante para a elaboração de estratégias de prevenção que têm
se mostrado eficazes, como a restrição de acesso aos meios de suicídio”. E,
também que a “redução de acesso aos meios utilizados (por exemplo, pesticidas,
armas de fogo e certas medicações)” pode ser uma prevenção e também um meio
de controle das tentativas de suicídio.
No primeiro trabalho desenvolvido com essa pesquisa, algumas tabelas com
recortes dos relatos sobre as atentivas de suicídio dos participantes foram citadas e
as conclusões possíveis foram destacadas:
Composta por dados sobre as tentativas de suicídio [...] os métodos
utilizados e sobre a sua vontade de morrer ou indícios do que levou ao
atentado contra própria vida. É possível perceber que o participante 1 relata
sobre a vontade de morrer e atribuiu ao ‘dormir’ no entanto usou
medicamentos para sua tentativa. No momento de dor e sofrimento
emocional o sujeito recorre ao método de suicídio que está próximo como o
participante 1 relatou medicamentos e corda do sapato. Enquanto a
participante 2 descreve o abandono familiar e ausência de um lar como
fatores que à levam a esse ‘cansaço’ de onde surge a vontade de morrer. A
participante 3 traz indícios de um sofrimento intenso antes das tentativas de
suicídio, com mudanças na rotina, tristeza e pensamentos suicidas
recorrentes (IARROCHESKI; PERRELLI, 2020, p. 10).

Tais dados são necessários para que as discussões a seguir se mostrem
relevantes para tal participante e pelos motivos que o cercam (OMS, 2018). Como
citado, o luto pode ser considerado um gatilho para o suicídio quando não elaborado
ou trabalhado de forma correta e saudável. As perdas estão presentes no nosso diaa-dia, de diversas formas, como em perdas de bens materiais, de identidade, de
privacidade, de planos ou expectativas para o futuro, de capacidades físicas ou
psíquicas, de segurança, de um ambiente conhecido e até a perda de entes
queridos ou a morte de si próprio (COUTO, 2019).
As perdas e o sofrimento se mantêm sempre por perto, mas nem por isso se
acostuma com ela, a dor da perda é singular, sentida de maneira única por cada ser
humano. Como explica Couto (2019) “a maneira como lidamos com elas, de uma
maneira geral, nos mostra o modo como enfrentamos as mais diversas situações e
adversidades de nosso cotidiano”.
E quando se aborda o que diz respeito ao luto, tem-se que:

25
Antes do fim da linha: suicídio na contemporaneidade (ISBN: 978-65-88712-01-6)

De forma simples, o sentimento de perda está relacionado com algo que
nos foi ou é significativo, e do qual nos encontramos sem perspectivas de
tê-lo novamente. Ao longo de nossas vidas passamos por inúmeras
mudanças e situações de perdas, das mais simples às mais complexa, elas
‘são parte da vida - universais, inevitáveis, inexoráveis. E essas perdas são
necessárias, porque para crescer teremos que perder, abandonar e desistir’
(VIORST, 2008, p. 14).

O luto pode ser experienciado através de algumas fases, pois, se
compreende como “um processo psíquico de elaboração de uma perda significativa
e, por definição, é um conjunto de reações diante de uma perda” (KOVÁCS, 2002
apud COUTO, 2019). Dentre os sentimentos vivenciados pelo indivíduo enlutado,
podemos destacar os seguintes: choque, tristeza; descrença, choro, confusão
mental, raiva, tensão/hipervigilância, culpa, perda de concentração e memória,
vergonha, sentimento de impotência, desesperança, disfunção, vazio, solidão,
sono/alimentação/higiene são deixados de lado e o isolamento.
Figura 3 – Dados sobre as reações à tristeza dos participantes da pesquisa em um município do
planalto norte catarinense (2020)

Fonte: Dados levantados pela pesquisadora por meio de aplicação de entrevistas com três
participantes em um município do planalto norte catarinense (2020)
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Portanto, a tristeza torna-se uma parte natural e essencial no processo do
luto, afinal, é um processo normal e esperado para que ocorra a elaboração
saudável da perda, seja ela qual for, “o luto tem como função ajudar o enlutado a
reconstruir e a (re)adaptar diante de mudanças que a nova realidade exige”
(COUTO, 2019).
Mas como é possível identificar o processo de luto e, principalmente, se a
maneira com a qual está se desenvolvendo esse processo está acontecendo de
forma saudável?
As fases do luto são definidas e variam conforme os teóricos estudados.
Segundo Bowlby citado em Couto (2019), essas fases são delineadas, para fins
didáticos, em:
1 - Choque ou Entorpecimento
Reação imediata à morte da pessoa. Tem duração de algumas horas ou
semana(s) e pode vir acompanhada de manifestações de desespero/aflição
ou de raiva. Pode haver choque e incapacidade de aceitação da notícia.
Nesta fase o enlutado pode parecer desligado, ainda que apresente um alto
nível de tensão, ataques de pânico e raiva.
2 - Desejo e busca da pessoa perdida
Dois processos contraditórios coexistem aqui: a realidade da perda, com
todos os sentimentos que a acompanham, bem como a esperança do
reencontro; alguns têm a sensação de que o falecido irá voltar e tem alguns
sonhos com os falecidos ‘vivos’. É comum que as pessoas apresentem
raiva, desespero, inquietação, insônia e preocupação. Enquanto
permanecer a raiva é porque a perda não foi aceita.
3 - Desorganização e Desespero
Nesta fase uma tristeza profunda é sentida, pois temos a constatação da
perda como definitiva. Neste sentido, a pessoa tenta suportar a oscilação
das emoções. Pode haver a sensação de que mais nada tem valor, até
mesmo acompanhada de um desejo de morte, já que a vida sem o outro
não vale mais a pena. Como está em pleno processo do luto e está
tentando dar conta de seus pensamentos, sentimentos e ações, é comum
que a pessoa se sinta desesperada, apática e até mesmo deprimida.
4 - Reorganização
Se o processo do luto ocorrer bem, a pessoa começa a avaliar seu novo
contexto e buscar maneiras de enfrentá-lo. Nesta fase se processa a
aceitação da perda como algo definitivo e a constatação de que uma nova
vida precisa ser começada. Há uma necessidade de se remodelar para
aceitar novos papéis e assim, adquirir habilidades novas. Ainda assim, é
comum e pode haver sentimento agudo de solidão (COUTO, 2019, p. 2425).

Segundo essa teoria de Bowlby, todos os indivíduos passariam por essas
fases para conseguir se readequar a nova realidade, contudo, não considerava
essas fases apenas para o momento da morte, e sim para todas as perdas sentidas
e vivenciadas pelos indivíduos que envolvem sentimentos considerados das fases
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do luto, mas não necessitando seguir uma ordem padronizada, mas que
necessariamente passaria por elas em algum determinado momento da vida.
Ainda assim, o entendimento do luto normal pode ser definido na perspectiva
de Parkes (1998) como um acontecimento que gera uma perda mas não envolve
“nenhum outro tipo de trauma ou repercussões que alterem a integridade física e,
principalmente psicológica da pessoa”, é marcado por uma crise momentânea que
irá depender e se desenvolver a partir das técnicas utilizadas para o enfrentamento
dessa crise. O autor ainda destaca que a maneira pela qual esse indivíduo irá
conceber e posteriormente administrar o sentimento de perda precisa “estar
associada às suas vivências e experiências” logo, a sua habilidade de lidar e tolerar
as frustrações sentidas “em consonância a sua habilidade de lidar e tolerar as
frustrações sentidas” pode variar de acordo com a sua vivência subjetiva.
Conforme explica Alves e Da Rocha (2019), “não há um período préestabelecido para que o indivíduo enlutado interiorize suas dores” afinal, a
subjetividade sempre se fará presente, caracterizando a forma como cada qual age
frente à um acontecimento e quais são as motivações pessoais que o influenciam,
bem como a maneira que os seus pensamentos estão direcionados nessa fase,
positiva ou negativamente. Aceitar as perdas de uma maneira menos complexa é
um trabalho difícil e que necessita de um auxilio profissional ou de uma rede de
apoio preparada para lidar com isso, afinal “o luto não tem um prazo determinado
para iniciar e terminar”.
Cada pessoa reage ao luto de uma forma diferente, alternando a
intensidade de sua reação; porém, não deixam de sofrer pela perda. O ser
humano, procura uma maneira de amenizar a sua dor, mas as vezes, ao
perceber que a perda é irreparável, que o objeto não irá voltar, pode
transformar o luto em patológico. Esse luto acontece quando o enlutado
vivencia uma tristeza profunda, que se estende mesmo depois de certo
tempo da perda; não consegue reagir e perde o sentido da vida a partir de
tal fato. Além disso, o luto patológico pode desencadear reações
disfuncionais, tais como violência e raiva, entre outras, e predispor o
indivíduo a um colapso físico ou doenças psicossomáticas [...]. O indivíduo
que vivencia o luto patológico é acometido por um profundo desânimo,
perda de interesse pelo mundo externo, inibição da atividade em geral e
incapacidade de amar. Este fato, explicado pela ocorrência do luto, se
resume em viver exclusivamente em função do objeto perdido,
desvencilhando-se de qualquer desejo e interesse pela vida [...]. Contudo,
vale ressaltar que toda perda produz um sentimento de abandono e,
consequentemente, uma experiência de frustração; no entanto, a frustração
ocasiona algum tipo de agressividade para com o objeto que é responsável
por ela. Todavia, no luto patológico, para sair desta condição o enlutado
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precisa se afastar da lembrança do objeto perdido; logo, o perderá duas
vezes (ALVEZ; ROCHA, 2019, p. 4).

Então, sabemos que o luto saudável é composto de fases, fases que auxiliam
no processo de elaboração da perda e de readaptação a nova realidade, seja sem o
ente querido, seja sem um bem material ou seja sem a compreensão da sua
identidade. Quando esse processo não acontece de maneira saudável, o luto se
transforma em um sentimento dolorido e angustiante que não passa e nem diminui
com o passar do tempo. O indivíduo começa a manifestar sintomas tanto emocionais
quanto físicos, resultando nas chamadas doenças psicossomáticas (WORDEN,
1998).
Figura 4 – Dados sobre as reações à frustração dos participantes da pesquisa em um município do
planalto norte catarinense (2020)

Fonte: Dados levantados pela pesquisadora por meio de aplicação de entrevistas com três
participantes em um município do planalto norte catarinense (2020)
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Nesse caso, também apresentam-se as fugas da realidade afim de tentar
esquecer a perda sentida e os sentimentos de luto. Worden (1998) disserta que as
pessoas enlutadas esquivam-se do sentimento de dor emocional através das fugas
de pensamentos, evitando toda e qualquer coisa que possa estar relacionada à
perda sentida, criando uma (ir)realidade idealizada e repleta de expectativas que
não condizem ao atual momento e não colaboram ao processo de enfretamento do
luto. Os sentimentos de dor e angustias tornam-se “tão grandes que levam os
indivíduos, por exemplo, a utilização de álcool ou outras drogas para fugir do que
está realmente sentindo” (WORDEN, 1998).
Portanto, é de suma importância que o enlutado consiga, e aqui fala-se em
termos emocionais,
Realocar o ente querido e dar continuidade a sua vida, pois o luto tem por
objetivo primordial o deslocamento dos desejos, lembranças e sentimentos
relativos àquela pessoa que faleceu que ainda se fazem presentes e ativos
na pessoa que sobreviveu (FREUD, 1996 apud ALVES; ROCHA, 2019, p.
6).

Dentre os sentimentos vivenciados no luto, o estresse também se apresenta
como uma resposta ao sofrimento advindo de uma perda que não era esperada.
Biologicamente somos preparados para reagir em situações ameaçadoras, através
dos mecanismos de luta ou fuga, e nesse caso não é diferente. Toda perda pode ser
vista e entendida como “ameaçadora para a integridade física, psicológica e social
do indivíduo”, como afirma Kubler-Ross (2005), e que, portanto, a necessidade da
realização do tratamento psicoterápico “beneficia principalmente, nessas situações
de luto por perdas inesperadas, quando o enlutado tem necessidade de uma
readaptação imediata, para a restauração do seu funcionamento pleno” e o retorno
as atividades da vida diária.
Dentre as opções de auxílio para o enfrentamento do luto, Couto (2019)
destaca algumas opções: admitir sua vulnerabilidade; estabelecer limites; encontrar
significado na crise; explorar as possibilidades; ter fé e acreditar em algo; localizar
partes do problema com as quais pode lidar; identificar necessidades e buscar
soluções.
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Figura 5 – Dados sobre as reações ao falar sobre as tentativas de suicídio dos participantes da
pesquisa em um município do planalto norte catarinense (2020)

Fonte: Dados levantados pela pesquisadora por meio de aplicação de entrevistas com três
participantes em um município do planalto norte catarinense (2020)

Falar sobre o sofrimento psíquico nem sempre é uma tarefa fácil, aliás,
acredita-se que é uma das maiores dificuldades do ser humano. O trabalho da
psicologia e, principalmente, da psicanálise vem sendo explanar que a dita “cura” só
ocorre através da fala, ou seja, quando manifestamos verbalmente aquilo que nos
causa aflição, medo, tristeza, dor e demais sentimentos, e que falar sobre um
problema ou uma dificuldade não é ser fraco ou mostrar suas fraquezas, é ser capaz
de ouvir-se e tornar-se consciente daquilo que até então manifesta-se em
comportamentos, falas, sonhos e posturas, inconscientemente.
Ao acessar conteúdos inconscientes através da fala, o paciente tem a
oportunidade de tomar contato com o que Freud chamou de força atuante
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da representação não ab-reagida. Ao permitir que o “afeto estrangulado”
encontre uma saída através do discurso, esta representação é submetida a
uma nova cadeia associativa. Assim, o efeito curativo de que Freud fala nos
seus primeiros textos sobre a histeria (1893-1895), diz respeito a um afeto
dissociado da ideia original recalcada. E é exatamente a re-significação
deste afeto que a fala possibilita (FOCHESATTO, 2011, p. 166).

Portanto, dá-se a oportunidade do indivíduo “colocar para fora” aquilo que
causa dores e angustias em seu íntimo, desvinculando-se das lembranças
dolorosas, pensamentos e sentimentos de culpa e/ou raiva, e permitindo que
emoções reprimidas venham à tona e causem certo nível de alívio através do
processo terapêutico, como se explica a seguir:
[...] Freud expõe que, quando a reação é reprimida, o afeto permanece
vinculado à lembrança. Entende-se por ‘reação’ todo tipo de ‘reflexos
involuntários, das lágrimas aos atos de vingança’. Prossegue dizendo que,
quando a reação ocorre em grau suficiente, grande parte do afeto
desaparece e faz uso de expressões cotidianas como ‘desabafar pelo
pranto’ ou ‘desabafar através de um acesso de cólera’, a fim de explicar o
processo terapêutico realizado através da fala. Tudo isto, para reforçar sua
tese de que a linguagem serve como substituta da ação, ou seja, com a
ajuda da linguagem, um afeto pode ser ‘ab-reagido’ quase com a mesma
eficácia que uma vingança, por exemplo (FOCHESATTO, 2011, p. 166).

A linguagem é um processo psicológico básico que norteia as relações
humanas e através dela é possível que haja um entendimento mútuo entre os seres
humanos, ela pode se manifestar de formas diversas, exemplo através da fala, dos
sinais, de figuras e meios visuais, da escrita e das ferramentas de acessibilidade
como braile, libras, mecanismos de voz, etc. E, por meio da fala, também pode-se
reconhecer aquilo que está oculto porém manifestando sintomas, essa escuta
qualificada deve ser realizada por um profissional da psicologia e/ou psiquiatria que
seja capaz de compreender o sofrimento psíquico e emocional, levando-o a sério e
buscando soluções para o quadro apresentado, pois através deste “é dada ao
paciente a oportunidade de se conectar com ideias recalcadas que produzem os
sintomas atuais” (FOCHESATTO, 2011).
Dentro do processo terapêutico é necessário fazer falar tanto quanto fazer
ouvir, aprender a vencer resistências, saber interpretar e utilizar as interpretações à
favor do processo de consciência e construir uma aliança de confiança entre analista
e analisando para que a análise ocorra de maneira adequada (CELES, 2005).
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Falar sobre aquilo que nos causa sofrimento é a forma mais eficaz de
conseguir ajuda, por isso, também é importante saber com quem falar. Procurar
ajuda psicológica é a maneira mais indicada para o enfrentamento de crises,
dificuldades e problemas vivenciados de modo intenso e que estejam causando
sofrimento, seja ele psíquico, emocional ou manifestados através de sintomas
físicos, e as chamadas doenças psicossomáticas.
O suicídio ou a ideação suicida vem acompanhada de intenso sofrimento, dor,
angustia e tristeza. O sentimento é de incapacidade e de não merecimento,
tendendo a menosprezar-se e sentir-se que não há por que ou por quem viver.
Quando vivenciamos momentos de luto, perdas, tristezas intensas, o cérebro tende
a ter baixa de hormônios importantes para o bem-estar físico e psíquico,
aumentando a produção de hormônios de estresse, como o cortisol, e diminuindo
hormônios da “felicidade”, como a serotonina. Por isso, em casos mais avançados, é
necessário o tratamento psicoterápico associado ao uso de medicamentos que
regulem os agentes químicos desregulados a nível orgânico.
4 SOBRE A MORTE E O MORRER PELO VIÉS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA
Dentre tantas abordagens possíveis para discutir sobre a temática da morte e
do morrer sobre o viés da percepção com a qual os indivíduos da sociedade
ocidental reagem a esse fenômeno, a escolhida para a realização das
considerações

finais

é

a

Psicologia

Analítica

Junguiana,

onde

busca-se

principalmente contextualizar a ideia do ser humano como ser racional e capaz de
criar consciência sobre a vida e a existência, mas, que também a cria sobre a
finitude e a morte.
Tendo como base essa premissa, o primeiro tópico destacado dá-se sobre a
ideia de finitude da vida que acontece no imaginário humano:
A inevitável ideia de finitude sempre fez parte do imaginário humano. É
possível encontrar seu rastro na poesia, na música e nas artes plásticas,
independentemente de época. Desde os tempos das cavernas, quando a
escrita ainda não havia se estabelecido nem assumido o papel de meio de
comunicação com a posteridade, a iconografia transmitia a ideia de que os
seres humanos já se deparavam com a numinosidade das imagens
arquetípicas da morte: perda, ruptura, desintegração, degeneração, mas
também fascínio, sedução, transformação, entrega, descanso ou alívio
(MAGALHÃES et al, 2012, p. 134).
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Quando se entende a morte como um fenômeno relacionado à perda, é
necessário a compreensão de que essa representação pertence a um imaginário
compartilhado entre os seres humanos, e aqui destaca-se principalmente a
sociedade ocidental, de que a morte simboliza “a ausência, a separação, a perda e a
sentimentos de aniquilação e desamparo” e essa é uma das representações mais
fortes já observadas na história da humanidade (KOVÁCS, 1992).
Segundo Magalhães (2012), o que é possível observar com a história das
civilizações é que cada cultura reage de uma determinada maneira, como já
evidenciado nas discussões no item anterior, e, pode-se supor que o “contraste
entre o orgânico ou biológico e o social ou cultural” se deu através dos povos
gregos, e, que as fases de desenvolvimento do ser humano se manifestem da
mesma forma, a constar: nascimento, infância, adolescência, juventude, vida adulta
e velhice, ainda que composta por momentos vivenciados de forma única e
subjetiva, diferenciando-se uma das outras.
Dessa forma, a morte pode ser melhor aceita quando compreendida do ponto
de vista biológico e de finitude? Ou seria a cultura uma âncora que, de certa
maneira, oferece amparo – na cultura ocidental – para que seja elaborado um ritual
de luto frente à uma perda?
O tema da morte fazia parte da vida diária também dos povos da
Antiguidade ocidental: na filosofia grega, o “nada” era uma ideia
inconcebível; as conjecturas sobre a morte, portanto, especulavam sobre o
que aguardaria o homem após o fim do corpo. Na mitologia grega, era o
Hades, mundo subterrâneo, o último destino dos homens. Entre os
romanos, os espetáculos em que centenas de milhares de gladiadores
combatiam entre si até a morte e cristãos eram supliciados colocaram o
tema também na pauta do dia. Conforme Elias (2001), assistir a tigres e
leões famintos devorando pessoas vivas pedaço a pedaço, ou a gladiadores
mutuamente se ferindo e se matando, dificilmente se constituiria hoje em
diversão, mas assim era para os senadores ou para o povo romano. Os
gladiadores saudavam o imperador, ao entrar nas arenas, com uma frase
emblemática: morituri te salutant, ‘os que vão morrer te saúdam’. Ainda de
acordo com Elias, a possibilidade de dizer isso aos dominadores requer
uma consciência da morte mais ampla do que a que temos hoje, e uma
maior aceitação do fato de que a espécie humana é uma comunidade de
mortais (MAGALHÃES et al., 2012, p. 140-141).

Essa cultura tipicamente ocidental busca constantemente negar os assuntos
relacionado a morte e o morrer ou então fugir dessa realidade, como exposto na
citação acima, na história mitológica de Perséfone e Hades há a exemplificação de
algo próximo à negociação – também chamado de barganha quando das fases do
34
Antes do fim da linha: suicídio na contemporaneidade (ISBN: 978-65-88712-01-6)

luto - para reverter um acontecimento, que seria pactuar um acordo com Hades para
“salvar” ou “liberar” Perséfone do submundo, do “inferno”.
A

Psicologia

Analítica

surge

através de

estudos que

caracterizam

principalmente os arquétipos, as imagens arquetípicas compartilhadas à milênios por
todas as civilizações, sem que uma tivesse conhecimento da outra, e isso pode ser
explicado através do que Jung denominou de Inconsciente Coletivo, nele estão
armazenadas todas as passagens, mitos, ritos, e conhecimentos da humanidade e
presente dentro de cada indivíduo dessa gigantesca civilização, todas as respostas
para as perguntas que são feitas a milênios estão dentro de cada um, reconhecidos
através do que por ele foi denominado como “hereditariedade”, mas que não estão
acessíveis a consciência humana. Ainda assim, outro componente fundamental é o
chamado inconsciente pessoal, onde todas as experiências subjetivas são
armazenadas, tudo aquilo que foi adquirido pelo indivíduo por meio da experiência e
que fora “constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes, e, no
entanto desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos”
(JUNG, 2014).
O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da ideia
do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na
psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. [...] Minha tese
é a seguinte: à diferença da natureza pessoal da psique consciente, existe
num segundo sistema psíquico, de caráter coletivo, não pessoal, ao lado do
nosso consciente, que por sua vez é de natureza inteiramente pessoal e
que – mesmo quando lhe acrescentamos como apêndice o inconsciente
pessoal – consideramos a única psique passível de existência. O
inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado.
Ele consiste de formas preexistentes, arquétipos, que só secundariamente
podem tornar-se conscientes, conferindo uma forma definida ao conteúdo
da consciência (JUNG, 2014, p. 51-52).

Quando se enfrenta um acontecimento marcado pela morte de alguém
próximo, inconscientemente relacionamos o ocorrido ao fato da finitude da vida,
criando consciência de que a imortalidade humana não existe. Portanto, a morte do
outro surge também como “uma lembrança de nossa própria morte” pois atinge
diretamente “nossas fantasias de imortalidade” (MAGALHÃES et al., 2014).
Nas palavras de Kovács (1992b), o século XX esconde a morte, a morte
vergonhosa, transformada em tabu, tal como fora o sexo na era vitoriana. A
sociedade expulsou a morte para proteger a vida. Conforme Elias (2001),
nosso atual ‘estágio de civilização’ nos confina a uma total falta de
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espontaneidade na expressão dos sentimentos em situações críticas, como
as que envolvem a morte. Cumpre que aprendamos a sofrer e a nos
manifestar com autocontrole (MAGALHÃES et al, 2014, p. 142).

Assim sendo, tanto o mito quanto o rito são necessários às vivências
humanas, faz-se fundamental compreender qual o mito pessoal de cada indivíduo
com a imagem da morte, afinal, o simbolismo indubitavelmente se faz presente e é
através dele que se pode transformar a experiência com a morte e realizar ritos,
sejam de passagem ou não, para elaboração psicológica do luto. Jung, ao longo da
vida e de seus estudos percebeu que a trajetória da vida se reproduz através de
representações mitológicas, algo como se todas as histórias já tivessem acontecido
e se repetem constantemente na vida de todos os seres humanos. Por isso,
trabalhar com metáforas, mitologia e simbolismo auxilia no processo terapêutico:
[...] a necessidade de mitologizar a respeito da morte sempre foi enfatizada
por Jung, uma vez que qualquer afirmação objetiva sobre a mesma seria
impossível. Assim, o problema jamais deveria ser transformado numa
questão intelectual, sendo necessário dar-lhe atenção diferenciada e ousar
esboçar outra concepção, já que o inconsciente nos oferece comunicações
e alusões metafóricas. Desta forma, nossa leitura aqui se reportará à
simbologia presente na mitologia. O percurso realizado pelo sol, em sua
trajetória diária, é comparado por Jung ao nosso ciclo vital. O sol nasce,
eleva-se no horizonte e encontra-se a pino no meio-dia, passando então a
realizar um movimento descendente, até que se ponha, ao fim da tarde,
percorrendo o outro lado da terra durante a noite. [...] a vida teria o mesmo
ritmo e obedeceria a essa mesma curva parabólica. O momento do meiodia, ou metade da vida, é o que Jung denomina metanoica, a ocasião em
que a consciência deve abrir-se para o outro lado e, sentindo-se mais
fortalecida, pode reconsiderar o valor criativo do inconsciente e voltar-se
para o que ainda lhe falta desenvolver. Assim, ao meio-dia da vida nasce a
morte, no sentido de que esta passa a ocupar um lugar fundamental na
consciência, devendo mesmo constituir o principal centro de interesse no
envelhecimento. Quando o sol começa a declinar no horizonte,
analogamente, também declina o corpo. A consciência, entretanto, deve
continuar em expansão (MAGALHÃES et al, 2014, p. 147).

Para muitos, a cultura religiosa é capaz de oferecer subsídios para que esse
momento tão delicado seja enfrentado de maneira mais leve, pois, “o processo do
morrer, sempre assistido pelos vivos em uma espécie de espetáculo, representava a
passagem do mundo terreno à comunidade dos anjos e santos”, ou seja, a ideia de
que após a morte conquista-se o paraíso, o descanso divino (OLIVEIRA, 1977).
Mas há quem acredite que o ritual de velório e enterro se tornou tão repetido
que não há mais significado psicológico para o enfrentamento e elaboração do luto
(MAGALHÃES et al., 2014), manifestando a insatisfação e rebeldia contra a resposta
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obtida, a título de exemplo as famosas frases ditas em velórios “Deus quis assim”,
“Ele(a) está em um lugar melhor ao lado de Deus”, “Pelo menos descansou” dentre
tantas outras que aqui poderiam ser citadas.
O simbólico presente na religião e no pensamento ou desejo de ressureição é
compreendido, por Jung (2014), como um dos 5 significados para o renascimento,
portanto, quando se traz a significância de que a morte de outro pode simbolizar a
participação no processo de transformação tem-se que: “a transformação não ocorre
diretamente pelo fato de o homem passar por morte e renascimento, mas
indiretamente pela participação em um processo de transformação como se este se
desse fora do indivíduo”, ou seja, apresenta-se como participação presente ou rito
de transformação para aquele que vê de fora mas trabalha internamente com o
conteúdo de encontro, a morte.
Pela presença no ritual o indivíduo recebe a graça. Nos mistérios pagãos
também existem transformações semelhantes, em que o neófito também
recebe a graça, tal como sabemos acerca dos mistérios de Elêusis. Lembrome da profissão de fé do neófito eleusino, que enaltece o efeito da graça
sob a forma da certeza da imortalidade (JUNG, 2014, p. 118-119).

Em momentos de enfrentamento da perda ou de conflitos que assolam o
inconsciente humano é possível destacar a presença da imagem arquetípica do
Velho Sábio, seja em sonhos, parábolas, metáforas ou histórias contadas e/ou
ouvidas em um momento expressivo da vida, como se aquela mensagem precisasse
chegar àquela pessoa daquele determinado momento, algo que Jung irá chamar de
sincronicidade (JUNG, 2014a), mas não é dela que se busca falar aqui. O arquétipo
do Velho Sábio é comum em todas as civilizações e costuma aparecer na figura de
uma avó, um senhor desconhecido, um espírito de alguém que já se foi, e até
mesmo atribuído a uma figura divina, que se manifesta ou aparece para deixar uma
mensagem de conhecimento, guiando para uma resposta que se direciona a
resolução de um conflito ou para amenizar o sofrimento. Ela pode ser observada por
exemplo no desenho Caverna do Dragão, onde a figura do Velho Sábio se faz
representada pelo Mestre dos Magos, ou ainda através de filmes, exemplo o
personagem Mestre Yoda em Star Wars.
Assim sendo, conclui-se que a cultura, principalmente através das crenças,
pode ser uma fonte de apoio para o processo de elaboração do luto e de despedida
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daquele que veio a falecer, reforçando a fala presente em rituais de despedidas
proferidas por representantes religiosos “agora ela(e) encontrou sua paz e está ao
lado de Deus” que tendem a trazer a sensação conforto, alivio e consolação para a
dor sentida.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discutir sobre a morte, o morrer e o suicídio é provocante e fatigante, afinal,
dificilmente essa temática está presente no dia-a-dia, como em rodas de conversas,
almoços em família ou ainda em debates acadêmicos. A compreensão dos fatores
que levaram a morte até o seu tabu torna-se essencial para que se possa trabalhar
em cima dela, tendo a consciência de que tudo é finito e que a nível biológico a
morte está presente a todo instante, como por exemplo a morte celular, talvez se
consiga tornar mais racional a elaboração do luto e emocionalmente menos intensa.
Na antiguidade a morte era compreendida como algo digno de atenção, os
cuidados com o cadáver eram mais familiares e de certo modo o morrer não era algo
temido, como explica Oliveira (1977), o período era categorizado como arquétipo de
morte “domada”, a morte estava presente e era considerado um fenômeno normal e
esperado. Contudo, com a modernização e capitalização, os processos de cuidados
cadavéricos foram sendo terceirizados, não sendo mais a família quem realizava os
cuidados em aparar unhas, cabelos, vestimentas e melhora na aparência do defunto
e sim uma empresa que o buscava e o devolvia pronto para ser velado. Com isso, o
autor relata como o primeiro distanciamento da morte e a aparição das emoções
como arquétipo de morte “romantizada”, surgido justamente no período do
romantismo. Através dela se expunha a “alma, liberdade e fuga para o além” e
acreditava-se num reencontro futuro, atribuindo um caráter dramático aos
acontecimentos relacionados à perda. E, por fim, o arquétipo de morte “selvagem”
advindo da modernidade. Isso se dá porque àquele que ora era tão presente e
doméstica agora se tornou vergonhosa e “objeto de interdição” uma vez que “não se
trata mais de um fenômeno natural, mas de fracasso, impotência ou imperícia”
(OLIVEIRA, 1977).
Mudanças sociais são responsáveis pelas dificuldades de elaboração do
luto nos dias atuais. O rápido índice de industrialização, urbanização e o
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avanço da técnica médica levaram a uma desvalorização dos ritos
funerários. A consequência disto é que ao viverem perdas significativas, as
pessoas sentem-se sozinhas, sem saber o que fazer, principalmente
quando estão distantes de seus familiares, fato comum na atualidade. Nos
centros urbanos, houve aumento significativo da violência, dos acidentes e
do abuso de drogas, resultando no aumento das mortes violentas e
traumáticas, um dos fatores de risco para luto complicado. A morte
escancarada por ser inesperada não permite preparo prévio. Envolve
múltiplos fatores que podem dificultar a sua elaboração: perdas múltiplas
(morte de várias pessoas da mesma família), perdas invertidas (filhos e
netos que morrem antes de pais e avós), presença de corpos mutilados,
desaparecimento de corpos e cenas de violência (KOVACS, 2008, p. 460461).

Dentro dessa categoria, o suicídio também se faz presente, é uma morte da
qual não se espera e os indivíduos próximos são acometidos de grande sentimento
de incompreensão e desejo por respostas que justifiquem o acontecimento.
Entretanto, através da pesquisa realizada, foi possível evidenciar que o intenso
sofrimento psíquico, a angustia, o sentimento de não pertencimento ou de não
merecimento (não merecer estar vivo) e lutos diversos mal elaborados, são
considerados gatilhos para tentativas de suicídio. O sofrimento psíquico necessita de
atenção especializada, pois em casos graves pode levar ao aparecimento ou
fortalecimento de transtornos psicológicos, pensamentos e ideação suicida e a
tentativa de suicídio.
Transformar as políticas públicas para que se tornem capazes de prevenir e
atender casos de imediato e preparar profissionais, familiares e sociedade como um
todo para a identificação e enfrentamento de crises pode vir a auxiliar na prevenção
das tentativas de suicídio. Saber ouvir sem julgamento, treinar a escuta qualificada,
estar preparado para acolher o indivíduo em sofrimento e orientá-lo a buscar ajuda
especializada pode reduzir os pensamentos disfuncionais e fazê-lo ver caminhos e
alternativas para o enfrentamento da situação problemática. Desmistificar as
políticas públicas e com isso os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é um
passo importante para o reconhecimento da saúde mental e principalmente
reconhecimento de que existem tratamentos para transtornos psicológicos e que
esses vão muito além das intervenções medicamentosas.
Por fim, utiliza-se dos questionamentos de Leonardo Oliveira (1997) para
incentivar que a jornada da pesquisa não seja deixada de lado nem transformada
em irrelevante ou, pior, como algo digno apenas daqueles com poder aquisitivo para
tal: “quais caminhos o fenômeno da morte estaria seguindo no século XXI?” e “tais
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caminhos se aproximariam do conceito de morte domada, romântica, selvagem ou
estaria o homem contemporâneo engendrando um novo arquétipo de morte?”.
Para lembrar: o conhecimento é a ferramenta que causa medo pois seus
impactos são diretamente relacionados a perda da ignorância e do conforto
oferecido em aceitar tudo que chega até nós, que a elaboração dessa perda seja em
forma de rito de transformação para a verdadeira jornada acadêmica que encanta e
gera prazer ao debruçar-se em conhecimento.
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SUICÍDIO: SINAL AMARELO EM TEMPOS PANDÊMICOS
Marly Terezinha Perrelli3
1 INTRODUÇÃO
O cenário mundial foi subitamente modificado em dezembro de 2019 com a
notícia da disseminação do novo coronavírus denominado de SARS-CoV-2,
causando a doença COVID – 19, originado na China. A dimensão global dos
reflexos da COVID-19, fez com que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
reconhecesse a sua transmissão como uma pandemia, declarando uma Emergência
em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN). Diante do aumento do
contágio, o Brasil emitiu em janeiro de 2020 uma portaria (nª188)4 pelo diário oficial
da união que a partir deste documento iniciou-se as estratégias de saúde para a
prevenção enfrentamento ao novo coronavírus. O surto coronavírus (COVID-19)
ameaçaram não apenas a saúde física e o sistema de saúde, mas a saúde mental
da população. Desta forma a OMS alertou sobre adoecimento mental da
humanidade diante à pandemia e solicita que os governantes invistam em políticas
públicas para a sua prevenção e tratamento dos possíveis transtornos mentais.
Nesta crise sanitária, manter o distanciamento social estabeleceu a
orientação como forma de mitigar os riscos de contaminação e as ações de
cuidados como lavar as mãos e o uso do álcool gel, evitar aglomeração para impedir
a propagação da doença. As consequências do distanciamento foram imediatas,
afetaram diretamente a execução de atividades rotineiras, as relações de
convivência social, modificações no trabalho, aderindo o home oficie. Os efeitos
psicológicos neste cenário de incerteza diminuíram consideravelmente o senso de
controle sobre a realidade resultando em sofrimento psíquico extremos. Os impactos
psicológicos afetaram a saúde mental da população mundial provocando medo pelo
risco de contaminação, confusão diante das informações pouco transparentes ou

3Doutora

em Psicologia pela UFSC; Especialista em Psicologia das Emergências e Desastres;
Presidente do Sindicato dos Psicólogos do Paraná; Membro fundadora da Rede de Apoio
Psicossocial (RAP); E-mail: marlyperrelli2002@yahoo.com.br.
4 Disponível em http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020241408388
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notícias falsas, distanciamentos de seus entes queridos, crise financeira, entre
outros (ZHANG et al., 2020; KHAN et al., 2020).
As implicações da COVID – 19 para a saúde mental são profundos e o
sofrimento emocional excessivo desencadeia uma série de reações emocionais
como medo, ansiedade, angústia, intolerância a incerteza, tédio entre outros. Sendo
um momento desafiador muitos sentimentos afloram, potencializam e impactam nas
relações humanas durante a pandemia e as reações demostram uma tendência no
aumento de transtornos mais grave como: estresse agudo, transtorno depressivo e
de humor, transtorno do estresse pós-traumático. O risco ao suicídio pode se
agravar diante a pandemia, sendo assim a incidência pode aumentar após a
exposição ao sofrimento psíquico extremo.
Adentrando a temática do suicídio evidenciamos seu significado que deriva
etimologicamente do latim sui (si mesmo) e caedes (ação de matar) e significa uma
morte intencional autoinfligida (CORREA; BARRERO, 2006).
De acordo com a OMS cerca 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os
anos, estima-se que número expressivo de tentativa que nem sempre são
comunicadas, sendo fator de maior risco da morte provocada. O suicídio é a
segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79%
dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Ingestão de
pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de
suicídio em nível global. É importante ressaltar sobre a confiabilidade dos dados em
razão subnotificação, de um total de 172 países membros, a OMS considera que
apenas 60 enviam dados de boa qualidade, na maioria, nações desenvolvidas. E é
justamente nos 112 restantes que se encontram 78% dos suicídios registrados no
mundo. Os dados estatísticos representam uma preocupação mundial, pois
apresenta-se como um de seus desfechos, taxas alarmantes de mortes por meio
propositivo da pessoa, sendo um desafio para a saúde pública (WHO, 2014).
Portanto, é um grave problema de saúde pública, que deve reforçar e construir
respostas capazes ajudar neste processo doloroso de sofrimento que necessita
ampla estratégia multisetorial.
No nosso país, o Brasil, encontra-se entre os dez países que registram os
maiores números absolutos de suicídios, com 9.852 mortes em 2011. O coeficiente
médio para o período 2004-2010 foi de 5,7%. Nesta mesma pesquisa estão
44
Antes do fim da linha: suicídio na contemporaneidade (ISBN: 978-65-88712-01-6)

presentes Transtornos mentais encontram-se presentes na maioria dos casos de
suicídio, principalmente depressão, transtorno do humor bipolar e dependência de
álcool e de outras drogas psicoativas. Um estudo populacional revelou que, ao longo
da vida, 17,1% das pessoas tiveram ideação suicida, 4,8% chegaram a elaborar um
plano para tanto, e 2,8% efetivamente tentaram o suicídio (BEDINELLI; MARTÍN,
2017).
2 DUELO ENTRE O ARGUMENTO E A AÇÃO DO SUICÍDIO
Suicídio é considerado um sofrimento existencial intenso que provoca o
processo autodestrutivo de proporção graves na vida da pessoa. Esta dor emocional
ocorre quando somos laçados em situações de adversidade, as quais não sabemos
lidar e não temos repertório para enfrentar naquele momento. Os comportamentos
autolesivos são aprendidos como a melhor maneira de lidar com o adoecimento
psíquico nas fases difíceis da vida humana e comunicar a complexidade da dor. É
um ato definitivo para um problema temporário (SHNEIDMAN, 1993; FUKUMITSU,
2011).
De acordo com Lovisi, Santos, Legay, Abelha e Valencia (2009), os principais
fatores associados ao suicídio são: tentativas anteriores de suicídio, doenças
mentais (principalmente depressão e abuso/dependência de álcool e drogas),
ausência de apoio social, histórico de suicídio na família, forte intenção suicida,
eventos estressantes e características sociais e demográficas, tais como pobreza,
desemprego e baixo nível educacional. Embora não exista uma definição única
aceitável, o suicídio implica necessariamente um desejo consciente de morrer e a
noção clara do que o ato executado pode resultar.
Compreender o suicídio como um fenômeno coletivo, Durkheim (1982)
menciona que por meio dos dados estatísticos podemos analisar de forma ampla e
não individual os aspectos da ocorrência dos suicídios, levando em consideração
também as questões sociais (credos religiosos, famílias, sociedade política, grupos
profissionais etc.), em função dos quais o suicídio varia. O suicídio é um fenômeno
crescente na atualidade (BOTEGA, 2014).
As peculiaridades das ocorrências no Brasil, 51% dos casos de suicídio
acontecem dentro de casa. Estima-se que apenas um em cada três casos de
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tentativa de suicídio chegue aos serviços de saúde, de forma que os dados sobre o
comportamento suicida são bastante incipientes. Uma tentativa anterior aumenta o
risco de concretização do suicídio cerca de cem vezes em relação a quem nunca
tentou; este é o principal fator de risco para a efetivação do intento, sendo um alerta
fundamental para a existência de fenômenos psicossociais complexos. Os
transtornos mentais mais comumente associados ao comportamento suicida são:
depressão, transtorno de humor bipolar, dependência de álcool e de outras drogas
psicoativas, esquizofrenia e certos transtornos de personalidade. A coexistência
destas condições agrava a situação de risco (BOTEGA, 2014).
Devemos compreender que o suicídio é multifatorial, pois envolve aspectos
biológicos, psicológicos e sociais, a partir da premissa que o ser humano é
composto de uma relação biopsicossocial deve-se compreender multiplicidade dos
fatores envolvidos neste fenômeno. Observando tais aspectos em uma pessoa, é
possível perceber os fatores de risco do suicídio.
O suicídio possui um aspecto perigosamente contagioso; exerce também,
sobre as pessoas mais vulneráveis, demonstrando como a solução para as
dificuldades emocionais daqueles que estão em sofrimento psíquico. A provocação
da morte é compreendida como a melhor solução encontrada pelo indivíduo para
escapar de uma dor psicológica insuportável. Esta dor que toma conta da mente
está carregada de estados emocionais negativos (culpa, vergonha, angústia, pânico,
solidão) e acompanhada de ideais de morte (cessação), como estímulo para colocar
um fim nas emoções intoleráveis (WERLANG; BOTEGA, 2004).
Estados de humor irritável ou depressivo, períodos prolongados de
isolamento, hostilidade com família e amigos, afastamento da escola ou queda
importante no rendimento escolar, comportamentos como abuso de substâncias
(álcool e drogas), violência física, atividade sexual imprudente e fugas de casa são
alguns sinais de risco para uma possível conduta suicida. A partir da ideia de que o
ser humano é composto de uma relação biopsicossocial, deve-se compreender
especificamente, do comportamento suicida (SOLOMON, 2002).
No momento da pandemia o risco de suicídio aparece como uma das
consequências secundárias do distanciamento social. É importante considerar as
mudanças em uma variedade de fatores de risco econômicos, psicossociais e
associados à saúde (WERLANG; BOTEGA, 2004). Os estudos sobre o suicídio
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enfatizam o papel fundamental das conexões sociais que desempenham na
prevenção do suicídio. Indivíduos que vivenciam a ideação suicida podem não ter
conexões com outras pessoas e muitas vezes se desconectar deles conforme
aumenta o risco de suicídio.
Na medida em que essas estratégias aumentam o isolamento social e a
solidão, podem aumentar o risco de suicídio. Portanto, do ponto de vista da
prevenção do suicídio, é preocupante que a estratégia de saúde pública mais crítica
para a crise do COVID-19 seja o distanciamento social. Além disso, familiares e
amigos permanecem isolados dos indivíduos hospitalizados, mesmo quando sua
morte é iminente. Outro ponto a considerar como risco ao suicídio está relacionado
ao estresse econômico, que refere-se a desacelerações econômicas, fechamento de
empresas, perda do emprego, causando recessões financeiras interferindo na vida
das pessoas. Este tipo de estresse está associado as taxas mais alta de suicídio.
Fatores de riscos ao suicídio diante da pandemia, inclui vários aspectos
referente ao convívio social podemos elencar a diminuição do acesso à comunidade
e apoio religioso (fechamento de igrejas, tempos, etc.), distanciamento do convívio
com entes querido, liberdade em ir e vir, infodemia (excesso de informações ou
informações falsas), entre outros. Em relação aos aspectos ligados a saúde,
dificuldade de acesso ao tratamento na saúde mental, barreira nos atendimentos a
saúde (acesso reduzido e superlotação em serviços de emergências), sobrecarga no
trabalho dos profissionais linha de frente e medo de infectar pessoas, doenças préexistente. No contexto da saúde mental os aspectos ligados ais riscos de suicídio
são a ansiedade generalizada, transtorno depressivo, uso e abuso de substâncias
psicoativas (LOVISI; SANTOS; LEGAY; VALENCIA, 2009).
As reações emocionais das tentativas de suicídios também estão ligadas a
sensação de não pertencimento que significa a perda de sentido à vida que envolve
a se reconhecer parte em suas relações afetivas. O sentimento de desesperança,
desamparo, sensação de desvalorização, pensamentos intrusivos, alteração no sono
e flutuação no humor e tentativas anteriores são fatores de riscos ao suicídio e são
sinais importantes para observar e tomar medidas para prevenir o suicídio.
As medidas preventivas destacam-se como fatores protetores do risco ao
suicídio e identifica-se como fundamental o desenvolvimento de estratégias de
prevenção, acompanhamento e posvenção, visando o bem-estar da população. Por
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exemplo, a interação online é uma ferramenta importante de comunicação e
fortalecimento de laços sociais durante o isolamento. Contudo, é preciso ficar atento
ao uso das mídias virtuais com conteúdo sobre o comportamento autolesivo e
suicida. Páginas de Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp e outras mídias
digitais possibilitam tanto a construção de vínculos, o compartilhamento de
experiências e a oferta de apoio, quanto podem contribuir para a normalização de
comportamentos autolesivos. Embora a autoagressão seja frequentemente um
comportamento velado, a criança ou o jovem pode dar sinais sutis de que precisa
ajuda (KAWOHL, 2020).
3 CUIDAR PARA NÃO ADOECER
O acesso aos cuidados na saúde mental também são medidas de precauções
no manejo de indivíduos com crises de saúde mental. E neste momento pandêmico
várias são as ações de prevenção são construídas, caso não seja possível o
atendimento presencial: atendimento remoto, contato por telefone, vídeo chamada.
Esses meios são utilizados por plataforma de atendimento para mitigar os possíveis
suicídios. Para os profissionais de saúde mental são constantes as preocupações
sobre suicídio, no entanto, a implementação políticas públicas deve ser prioridades
de saúde incluindo a prevenção e posvenção ao suicídio.
Ainda na prevenção é relevante destacar sobre as recomendações da
Organização mundial de saúde na promoção da saúde mental, de Bertolote (2012) e
de Gunnel et al. (2020) podendo ser classificadas como:
a) Universal: destinada a toda a população, independente do risco, e seu
objetivo é impedir o início de determinado comportamento.
b) Seletiva: tem foco em indivíduos e populações que estão sob baixo risco,
as que ainda não desenvolveram o comportamento alvo da intervenção.
Seu objetivo é reduzir os fatores de risco através da busca ativa, oferta de
informações e acolhimento.
c) Indicada: intervenção imediata, específica para indivíduos e populações
que estão sob risco iminente ou que já desenvolveram o comportamento
alvo.
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Portanto, toda a ação referente a prevenção deve ser intensificada para
impedir o aumento do suicídio, bem como minimizar os riscos.
De acordo com Scavacini (2018, p. 210), é importante aumentar a
conscientização e diminuir o estigma que atravessa sobre o suicídio, assim focar na
prevenção, o autor diz ser necessário os 6Cs: conscientização (awareness) para as
pessoas perceberem e ter conhecimento que o suicídio existe e que é um problema
de todos; campanhas para ajudar na conscientização e divulgação da problemática
do suicídio; capacitação e treinamento para ensinar as pessoas e os profissionais a
busca da aprendizagem em como lidar e tratar do suicídio; competência (literacy)
para aplicar esse conhecimento para a pessoa com comportamento suicida e as
pessoas próximas; conversa para incentivar o diálogo e a possibilidade de falar
abertamente sobre o suicídio; conexão (connectedness) saudável entre pessoas,
familiares, organizações, comunidades e grupos para perceberem que na
coletividade que une forças para a prevenção do suicídio e que toda a vida importa
(SCAVACINI, 2018).
Os efeitos da pandemia da doença coronavírus 2019 (COVID-19) para a
saúde mental podem ser profundos e há sugestões de que as taxas de suicídio irão
aumentar e se tornará uma preocupação mais urgente à medida que a pandemia se
espalha e tenha efeitos de longo prazo na população em geral, na economia e nos
grupos vulneráveis. Pessoas em crises suicidas requerem atenção especial e
programas de acolhimento capaz de oferecer atendimento, tratamento e
acompanhamento. É imprescindível na fase aguda da crise a busca de serviços que
podem ser desde atendimentos privados, público e voluntário como no caso do
Centro de valorização a vida (CVV).
Atualmente na COVID -19 e com distanciamento social as linhas de ajuda
pode contribuir significativamente na escuta e no apoio para o enfrentamento da
crise. Proporcionar acesso ao atendimento especializado às pessoas em situação de
crise suicida, oferecer informações adequadas, pode reduzir a incidência de morte
provocada. Em momentos de desespero ou descrença o apoio comunitário pode
ajudar na superação dos conflitos internos e a rede de apoio é considerada como
fatores protetores na prevenção ao suicídio. A prevenção do suicídio, portanto,
precisa de consideração urgente (LIMA, et al. 2020).
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A vivencia neste momento de pandemia está causando e causará sofrimento
intenso e deixará muitas pessoas vulneráveis impactando na saúde mental, portanto
o suporte social e a intervenção psicológica são estratégias importantes
disponibilizadas para reduzir o risco ao suicídio.
A Campanha, como setembro amarelo pode auxiliar na conscientizar sobre a
prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa, envolvendo a sociedade a refletir
sobre o valor da vida. As ações desta campanha estão ligadas constantemente na
orientação que as verbalizações dos sentimentos são importantes, ou seja, falar
sobre as emoções no sofrimento ajuda a esvaziar a angústia e pode evitar que a
pessoa provoque a sua morte. Existe um tabu de que falar sobre o tema pode de
alguma forma estimular a pessoa a tirar a própria vida, mas o suicídio tem etapas: a
ideia, o planejamento e, depois, a ação. Então é benéfico que as pessoas tenham
espaço para falar sobre o sofrimento, pode trazer alívio e conforto5.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O suicídio deve ser um tema a ser estudado constantemente, em razão da
complexidade deste fenômeno e suas múltiplas determinações. Deve ter
constantemente investimentos em pesquisa para construir políticas públicas capazes
de auxiliar na prevenção e posvenção. Outro aspecto relevante é a qualificação de
equipes de saúde que estão envolvidos em situações da ocorrência de tentativas de
suicídios, pois habitualmente o tentante chegará as unidades hospitalares quando
não foi exitosa sua maneira de tirar sua vida. Ter conhecimento sobre o fenômeno
suicídio e suas causas, poderá contribuir no trabalho dos profissionais de saúde e
tornar a prevenção mais eficaz. Faz-se necessário investir em publicações sobre
prevenção e intervenção, com vistas não apenas à melhoria das práticas de
assistência, mas também à diminuição da distância entre o que é produzido na
academia e a construção das políticas públicas. Temos que levar em consideração
que todo suicídio ocorrido levam mais pessoas ao sofrimento, que são os enlutados,
estes sentem-se culpados na maioria das vezes e sem voz e indicações de
tratamento, devemos estar atentos para indicar grupos de escutas para auxiliá-los a
continuar sua vida, mesmo sem seu ente querido. E os sobreviventes do suicídio?
5

Disponível em https://www.setembroamarelo.com/
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Onde estão? Quais as indicações para sua conexão com a vida novamente? Por
isso a amplitude das políticas públicas as pessoas e sofrimento devem estar à baila,
pois, toda vida importa.
O grande desafio para a prevenção e posvenção é encontrar meios eficazes
que de promover a consciência da busca de tratamento, encontrar canais de
comunicação com os tentantes oferecendo alternativas terapêuticas para evitar o
suicídio. Fortalecer os laços afetivos, maneira de lidar com o sofrimento extremo,
estratégias de enfrentamento da dor emocional, por meio de campanhas, pode ter
alcance em refletir a maneira de lidar as emoções destrutivas. Parece que ficamos
em um círculo de tentativas, enquanto os tentantes executam meios para a morte
como alternativas de lidar com a dor emocional.
Encontrar saída antes do fim da linha, não é só para os tentantes, mas para
os representantes políticos que devem estar atentos a esta temática e promover
ações e avaliá-las para compreender se é eficaz ou não.
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SUICÍDIO E CONTEMPORANEIDADE
Alexandre Zatera6
1 INTRODUÇÃO
Qual o preço de nossa evolução? Qual o preço que nos foi imputado por
sermos o animal mais cognitivamente evoluído do planeta? A modernidade nos
trouxe mais paz, tranquilidade e qualidade de vida? A Era Digital é a era do
distanciamento e da

indiferença diante da vida

e do ser humano?

A

contemporaneidade trouxe mais e maiores justificativas para encontrar no suicídio e
as respostas para as faltas de perguntas?
São com essas questões que se deseja abordar este tema cada vez mais
visto, lido, ouvido na nossa realidade e até mesmo, infelizmente dentro de nossos
círculos de pessoas mais próximas. Antes alguns conceitos importantes para
entendermos melhor o assunto:
Suicídio – morte autoprovocada, com evidências (implícitas ou explícitas) de
que a pessoa tinha intenção de morrer.
Ideação suicida – pensamento relacionado à intenção de cometer suicídio.
Varia em gravidade, desde a simples vontade de desaparecer até a formulação de
um plano de suicídio concreto.
Intenção suicida – desejo e expectativa subjetiva de que um ato
autodestrutivo resulte em morte.
Comportamento suicida – conjunto de ações tomadas pelo indivíduo com a
finalidade de terminar a própria vida. Deve-se sempre avaliar a letalidade do
comportamento suicida, isto é, o quanto essas ações são realmente capazes de tirar
a vida do indivíduo.
Tentativa de suicídio – ato de consequências não fatais praticado por um
indivíduo, acompanhado de evidências (implícitas ou explícitas) de que a pessoa
tinha a intenção de morrer.

6
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Risco de suicídio – probabilidade de um indivíduo com fatores de risco para
suicídio efetivamente cometê-lo. Pode-se sempre estimar o risco de suicídio com
base em uma boa entrevista com o paciente (ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA
AMERICANA (APA), 2002).
2 DISCUSSÕES SOBRE A TEMÁTICA DO SUICÍDIO ATRAVÉS DO OLHAR DA
PSIQUIATRIA
De modo algum se pensa em esgotar o tema, mas de contribuir com
argumentos para gerar outras discussões, pois um tema assim não pode deixar de
ser discutido em todos os settings pelos quais o Ser Humano atua e modifica. Pelo
simples fato de que a cada 40 segundos uma pessoa se suicidar no planeta (ABP,
2014). Uma vida ceifada precocemente, de modo não natural, que tem no seu bojo
um sofrimento indescritível para os que encaram esse caminho literalmente sem
volta.
Outro fato importante, não se pode entender ou pretender entender o
fenômeno suicídio, sem antes entender o caminhar evolutivo do Ser Humano.
Portanto, algumas ideias e conceitos são lançados nesse texto para que o leitor
reflita, busque informações e tenha consigo ferramentas importantes para entenderse e ofertar ajudar a outrem no caso de identificar alguém em sofrimento psíquico
(DIAMOND, 2013).
De fato, a evolução ceifou do Ser Humano algo muito precioso, a ponto de
igualar-se à própria vida e o nome disso é a Liberdade! Se pensarmos nos primeiros
grupos humanos (aqui especificamente o homo sapiens), sabe-se que esta
verdadeira obra prima da evolução foi concebida para viverem livres, em
comunidade e em aprendizado mútuo e constante, essas características foram
decisivas para que essa espécie de humanos superasse as demais apesar de serem
os mais fracos e menos resistentes às intempéries do meio-ambiente dentre todas
as outras espécies humanas (HARARI, 2018).
Mas aquilo que se mostrou como a suprema e a decisiva questão para vencer
as demais espécies humanas na luta pela sobrevivência, tornou-se o calcanhar de
Aquiles desta espécie

que

pretensamente

se

supõe

como

o

ápice

do

desenvolvimento humano neste planeta. Com o avançar do caminho deste primata
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na escala evolutiva, isso demandou de adaptações internas do próprio processo
cognitivo desse animal social. Desde como reconhecer, se o outro à sua frente pode
ser um inimigo ou aliado, até a formação e a manutenção de grandes comunidades
unidas. E assim esse processo civilizatório se mostrou afinal como a grande
armadilha do destino para o Ser Humano.
Essa armadilha depois de armada, não pôde mais ser desativada, pelo
contrário, assim como um inseto na teia de aranha, o Ser Humano emaranhou-se na
teia evolucionária e civilizatória de uma maneira que jamais poderia voltar atrás,
mesmo vendo em certos momentos de crise que sua evolução custaria muitas vezes
a sua própria vida.
E aqui se encontra esta espécie, com essa grande capacidade de
aprendizado, de colaboração, de organização, mas também com uma grande
capacidade para o auto aniquilamento.
De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria: O suicídio pode ser
definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja
intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que
ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal (ABP, 2014, p. 9).

Uma das grandes marcas da modernidade do Ser Humano sem dúvida é o
suicídio (do latim suicidium, (sui, de si próprio; caedere, matar), ato de tirar a própria
vida e por vontade própria). Cabe aqui uma reflexão quando se refere à vontade
própria, pois a grande maioria dos suicídios consumados estão marcados por
pessoas com algum histórico de transtorno mental ou algum trauma de grande vulto
ou o diagnóstico de uma doença orgânica fatal, além de questões de ordem cultural
como o Haraquiri que no Japão era amplamente executado e entendido como um
componente cultural e de resguarda da honra, senão a sua, a de sua família ou a de
seu povo (ABP, 2014).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2019):
A taxa global de suicídio padronizada por idade para 2016 (últimos dados
oferecidos no site) foi de 10,5 por cada 100 mil pessoas. As taxas variaram
amplamente entre os países, de cinco a trinta mortes por suicídio por cada
100 mil pessoas. Enquanto 79% dos suicídios no mundo ocorreram em
países de baixa e média renda, os países de alta renda apresentaram a
maior taxa — 11,5 para cada 100 mil. Quase três vezes mais homens
morrem por suicídio que mulheres em países de alta renda, em contraste
com os países de baixa renda, onde a taxa é mais igual. Ainda segundo
dados da OMS, o suicídio foi a segunda principal causa de morte entre
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jovens de 15 a 29 anos, estando atrás apenas dos acidentes de trânsito.
Entre adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio foi a segunda principal
causa de morte entre meninas (após condições maternas) e a terceira
principal causa de morte entre meninos (após acidentes de trânsito e
violência interpessoal). Os métodos mais comuns de suicídio são
enforcamento, envenenamento por pesticidas e armas de fogo.

Segundo dados da OMS e da Americam Psychiatric Association (APA), as
projeções futurísticas acerca do fenômeno que hoje debatemos tende a piorar
drasticamente, fala-se que em 2030 para cada um milhão de crianças no mundo,
aproximadamente quatro a cinco delas tentarão o suicídio. O que se mostra
alarmante pois fala-se de crianças de até 10 anos de idade.
A alienação afetiva de pais e ou responsáveis parecem ser o maior fator de
risco para crianças cometerem o suicídio. Alie-se isso a uma modernidade onde o
casal na maioria das vezes tem de trabalhar para o sustento familiar e essas
crianças passam a ser cuidada por terceiros ou por serviços (creches, escolas, etc.)
quase que tempo integral. Assim, essas crianças não têm, em muitos casos, a
chance de desenvolver laços afetivos duradouros e de confiança. Gerando nelas um
comportamento esquivo, inseguro, senão obscuro frente a sua vida (ABP, 2019).
Lembre-se que quanto mais jovem a criança, mais concreto são seus
pensamentos e o repertório cognitivo para lidar com as situações da vida moderna
estão além de sua capacidade de lidar com a solidão, com a ausência dos pais e
com a necessidade desses de trabalharem, tendo pouco tempo para ela, eis a
gênese de uma verdadeira epidemia de suicídios (PIAGET, 1975).
As principais intervenções que demonstraram sucesso na redução de
suicídios incluem restringir o acesso aos suicidas a estes meios de abreviar
o seu sofrimento; orientar a mídia sobre como fazer uma cobertura
responsável sobre o tema; implementar programas entre as crianças e os
jovens para desenvolvimento de habilidades que lhes permitam lidar com o
estresse da vida; implementar ferramentas de identificação precoce,
gerenciamento e acompanhamento de pessoas em risco de suicídio
(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

Assim sendo, ofertar treinamento e apoio às equipes de pronto atendimento,
unidades básicas de saúde e de aperfeiçoamento para os equipamentos públicos que deveriam já estar habilitados - (a saber CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial) para que assim possa identificar esses comportamentos nos
indivíduos, intervindo de forma rápida e assertiva.
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3 PENSAMENTO SUICIDA E TENTATIVA DE SUICÍDIO
Como lidar com indivíduos que acreditam piamente que o suicídio é a via de
libertação de sua condição ou sofrimento? São três sentimentos à saber: a
desesperança, o desamparo e o desespero. Essas três dimensões quando atuando
em conjunto, num cérebro que por si só já está processando a realidade de modo
muito particular, servem como um funil (ABP, 2019).
Elas estreitam ainda mais a visão da realidade e da vida que cerca essa
pessoa em seu sofrimento sem fim, assim no fundo desse túnel macabro, a morte se
mostra como a doce e calma saída para todos os seus problemas, quando na
verdade essa pessoa caiu numa armadilha mental e literalmente, mortal
(DALGALARRONDO, 2018).
Armadilha, essa, cunhada na linha da história evolutiva e que hoje mostra sua
face gélida no ápice da evolução técnico-civilizatória do Ser Humano. Como uma
maldição, o suicídio persegue a humanidade há séculos, pois é o único ser deste
planeta a pensar sob esse aspecto, pensar sobre si mesmo, sua vida e capaz de ter
o poder de decisão de acabar com ela.
Por muito tempo o suicídio e os suicidas foram tratados como um tabu, nas
religiões (na grande maioria), pois, o suicida se condena à perdição eterna. Um
suicídio, segundo estimativas da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria – que
tem uma cartilha à disposição para a população sobre suicídio), impacta diretamente
60 pessoas, que ficam sem uma resposta adequada para responder a si mesmas,
acerca do fenômeno ocorrido.
Mas sem perder o foco, deve-se lembrar de que uma pessoa suicida é
alguém adoecido do ponto de vista mental ou orgânico, ou ambos. Os processos
pelos quais interpretam o ambiente, as dificuldades (sejam psicológicas, físicas,
sociais ou econômicas) estão prejudicadas e consequentemente, as tomadas de
decisão que essas pessoas farão podem não ter ou não serem as mais assertivas.
Lembre-se que nesses cérebros o desespero, o desamparo, a desesperança
estão atuando como perturbadores da visão da realidade, afunilando as saídas para
o(s) problema(s) e a ideia da morte aparece como libertadora, e assim, vai se
clarificando e se intensificando cada vez nos pensamentos desse indivíduo. E, atua
neste cérebro adoecido com maior intensidade na medida que o tempo passa e a
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pessoa se encastela em si mesmo, não sabendo ou mesmo não percebendo que
pode e deve pedir ajuda.
Fugindo de si mesmos, esses indivíduos caminham em uma gradação, da
ideação à tentativa de suicídio e, infelizmente, a morte se materializa na vida de
grande parte desses seres humanos com comportamentos suicidas consumados.
Ainda segundo dados da ABP (2019), os suicidas nos 6 meses que
antecederam o fato, procuraram algum serviço de saúde e em nenhum momento a
dimensão de um possível sofrimento mental foi aventada pelos profissionais de
saúde que atenderam essa pessoa.
Esse dado mostra que os Transtornos Mentais ainda são uma realidade a ser
descoberta e enfrentada principalmente por clínicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, assistentes sociais atuando em prontos-socorros pelo Brasil afora.
Mostra também que os Psiquiatras e Psicólogos devem fazer parte das
equipes de prontos-socorros de todos os hospitais deste país, somente assim a
desmistificação e o tratamento adequado, no momento certo, podem com certeza
ser o diferencial entre a vida e a morte não natural de uma pessoa em um sofrimento
mental que é passível de tratamento e controle (SPB, 2018). Afinal, perdem-se
muitas vidas de maneira torpe por um sistema de saúde incapaz de oferecer
tratamento digno a todos, principalmente aos que padecem de algum Transtorno
Mental (pois o estigma ainda persiste nos pacientes e nos profissionais Psiquiatras e
Psicólogos) como que os Transtornos Mentais se resumissem apenas ao aspecto da
“loucura”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A política da simplificação de tudo que grassa na administração pública desse
país, traz à tona a tragédia social que o suicídio representa. Vive-se numa sociedade
incapaz de ver o outro, sentir o outro, respeitar e dignificar o outro! Mecanicista,
inventam-se protocolos, tabelas, escalas (muitos ganham seus minutos de fama nas
publicações acadêmicas), mas estão esquecendo o básico, de olhar o outro em seus
olhos e dentro deles, desvendar suas dores e em muitas vezes o grito de socorro
que vem desses olhares solitários.
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O custo civilizatório trouxe (ou deveria trazer) para o Ser Humano a
necessidade de pensar em si, sobre si e sobre os outros. Fez com que o cérebro
humano principalmente o neocórtex (mais moderno evolutivamente), tivesse de dar
conta dessas relações intra e interpessoais. Talvez esse seja o motivo (a
modernidade e complexidade do neocórtex) de ainda não termos ferramentas
cognitivas assertivas para momentos onde somos aceitos ou rejeitados em
contextos sociais e com a pressão social que a vida moderna impõe a todos, dia
após dia (HARARI, 2018).
A modernidade e a tecnologia (grande promessa de paz, estabilidade e
facilidade para a vida humana) mostram-se hoje grandes algozes dos tempos
modernos. Têm-se grandes ferramentas tecnológicas para facilitar e resolver grande
parte do trabalho duro do homem, mas essa mesma tecnologia trouxe mais vazio,
mais agendas cheias de reuniões onde nada se decide; mais injustiça, mais
incertezas laborais (GAULEJAC, 2018), mais distanciamento afetivo intra e
interpessoal.
E o que falar nos tempos atuais de Pandemia pela COVID-19? O isolamento
social trouxe mais um desafio: identificar as pessoas em risco de praticar o suicídio
agora se sentem ainda mais justificados seja pelo isolamento (reforçando o
desespero, o desamparo e a desesperança), sentimento de abandono, ideações
catastróficas a respeito do futuro. Essa pandemia também mostrou que a injustiça
social age como um potencializador desse tipo de comportamento. Os mais pobres
morrem mais seja pela COVID-19 ou pelo desamparo social muito mais que a
parcela mais abastada da população (OMS, 2019).
Os Conselhos Federais de Psiquiatria e Psicologia agiram prontamente no
sentido de ofertar oportunidades para essas pessoas em risco, através de tele
consultas, tele atendimentos. Ofertando segurança jurídica para esses profissionais
atuarem à distância (sabe-se que nunca substituíra o atendimento presencial) dando
validade jurídica a documentos emitidos, evoluções em prontuários digitais, etc.
Visualizou-se também nestes tempos atípicos que os profissionais da saúde
precisavam de atendimento psiquiátrico ou psicológico (mas será que só agora?!)
viu-se uma triste realidade: aqueles que promovem o cuidado com a saúde, são
muitas vezes os que mais precisam e que tem as piores condições de trabalho
(MARTINS, 2003).
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Longas jornadas de trabalho faltam de medicamentos, aparelhos deficitários
e/ou mesmo a falta destes, salários defasados, incertezas frente ao caos que se
apresenta, muitos não aguentam e vários profissionais foram identificados tendo
ideações e planejamentos suicidas e algum infelizmente alcançaram êxito letal em
seus planos, talvez cansados de terem de escolher entre quem vive e quem morre
dentro de um sistema sucateado, sem materiais e pessoal em quantidades
adequadas.
Os últimos 50 anos da história humana foram os quais se observou mais
ferozmente a evolução, tanto tecnologicamente quanto em qualidade de vida e
produção de alimentos e produtos de diversas ordens para satisfazer o bem-estar
humano (será?), mas, infelizmente não se pode dizer o mesmo da vida mental e
afetiva do Homem Moderno. Sabe-se muito de tudo, exige-se excelência na
formação, sucesso no emprego, acúmulo de riqueza, mas ao mesmo tempo
entende-se cada vez menos de si mesmo (DIAMOND, 2013).
Aliás, confrontar-se com o “Eu”, é uma grande angústia, as pessoas são
treinadas para carreiras de sucesso, mas não tem o mesmo treino para serem
felizes e se aceitarem, gerando conflitos internos enormes e para os quais o
mestrado, doutorado, o sucesso profissional não dão resposta. Dessa forma abre-se
a porta do medo, da ansiedade, da depressão, da insatisfação com o próprio
desempenho, para as armadilhas das “ferramentas de avaliação de desempenho” e
das incertezas quanto ao futuro (SENNETT, 2009).
Quando não se sabe aonde quer chegar, fica muito fácil perde-se no caminho!
Da mesma forma quanto menos se conhece de si mesmo, mais fácil fica para
frustração, a angústia, o medo e a incerteza tomarem conta dos processos
cognitivos internos relativos ao “Eu”, criando uma atmosfera interior dura demais
para muitos enfrentarem e aqui se tem o fértil campo para o ideário suicida se
manifestar na vida dessas pessoas alimentados e ou reforçados por inúmeros
pensamentos fantasmagóricos que se repetem e se intensificam nestes indivíduos.
E por mais incrível que pareça, esses pensamentos, tentativas e
comportamentos suicidas estão acontecendo com maior intensidade num tempo
onde a distância entre as pessoas teoricamente diminuiu, pois, a tecnologia
aproximou as pessoas e, literalmente, hoje se tem um mundo nas palmas das mãos!
Mas, esse é um mundo gélido, de amizades frias, forjadas à força de tantos
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aplicativos (APPs) de relacionamentos, de amizades, de cunho profissional e tantos
outros onde uma felicidade forjada à softwares é comum. Uma vida digital colorida,
alegre, cheia de vida, o que, em muitos casos, é o seu oposto no mundo real ou
material.
Tornou-se cada vez mais comum ter-se uma rede digital enorme, que, na
verdade, se transformam num exército de grandes e ilustres desconhecidos. Por
mais acesso a informação que se tenha talvez nunca na História humana o Ser
Humano se tornou tão frio e distante do seu próximo. Por milênios os cérebros foram
treinados para reagir a emoções e sensações perceptíveis. Hoje, esse mundo digital,
confunde, afasta, isola e potencializa uma miríade de Transtornos Mentais.
No auge do tempo histórico atual, a contemporaneidade lança um desafio:
como lidar com mais esse passo evolutivo, pois sem tecnologia a sociedade humana
não é mais capaz de sobreviver, assim como, nos primórdios, quando os
antepassados humanos viram que o cultivo da terra poderia produzir segurança
alimentar para sua tribo ou clã, deixando então o modo de vida errante para fixar-se
à terra, e, conseguiram com isso aumentar o número de pessoas de sua
comunidade, isso foi o primeiro passo evolutivo do qual não podiam mais retroceder
(HARARI, 2018).
Mas, o que podemos fazer para conter esse comportamento suicida? Várias
formas de atendimento hoje são plenamente empregadas e com eficácia bastante
variável (ABECER, 2019), desde terapia pura, psicofarmacologia pura, abordagens
mistas, eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana e uso de
anestésicos dissociativos a exemplo do que hoje se trata com a esquetamina.
Todas essas modalidades podem ser extremamente eficazes como também
extremamente inócuas e isso tem muito a ver com a individualidade e a cronicidade
do Transtorno Mental de cada indivíduo, mas também, com a indiferença do
profissional e saúde mental. De nada adianta ter-se à disposição excelentes
medicamentos, terapias, Phd(s), artigos e mais artigos publicados, se não ter em
mente o que Jung (2016) disse: “por mais alta e digna que for tua formação, quanto
estiveres diante de teu paciente, que seja de uma alma para outra”. O que em linhas
gerais tem um significado muito, profundo, faz com que profissionais da área da
Psiquiatria e Psicologia, não desfoquem seus olhares e seus esforços para aquele
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que diante deles se coloca em atitude de busca, de proteção, de amparo e de
consolo.
Criou-se uma armadilha como descrito acima, ela tem nome e acontece todos
os dias pouco a pouco, tornando o Ser Humano mais escravo de sua busca por Paz
e Liberdade. Mas será que o homem moderno é de fato mais feliz que seu
antepassado histórico / pré-histórico? Grande dúvida!
Mas, mais uma vez, a realidade se impõe e coloca diante do homem moderno
a chance de viver ou morrer, criar ou destruir, amar ou odiar... Escolhas feitas, o
caminho evolutivo segue para o bem ou para o mau. A escolha? Essa sempre será
do Ser Humano!
REFERENCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTIMULAÇÃO CEREBRAL (ABECER). Serviço
de eletroconvulsoterapia. 2016. Disponível em http://abecer.net.br/?s=suicidio,
acesso em 01 jun. 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA (SPB). Comportamento suicida:
vamos falar sobre isso? Disponível em: https://www.sbponline.org.br/2018/04/
comportamento-suicida-vamos-falar-sobre-isso. Acesso em: 01 jun. 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (ABP). A campanha setembro
amarelo vai começar: prepare-se! 2018. Disponível em:
https://www.abp.org.br/post/inicio-setembro-amarelo, Acesso: em 01 jun. 2020.
BOTEGA, N. J. Comportamento suicida: vamos falar sobre isso? Ciência Hoje.
2016. Disponível em http://www.cienciahoje.org.br/revista/materia/id/1106/
n/comportamento_suicida:_vamos_falar_sobre_isso, Acesso em: 01 jun. 2020.
BRASIL. Ministério da Saúde. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no
Brasil, Brasília, 2005.
BRASIL. Ministério da Saúde. Um suicídio ocorre a cada 40 segundos no mundo,
diz Organização Mundial da Saúde. Set. 2019. Disponível em:
http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/809-um-suicidio-ocorre-acada-40-segundos-no-mundo-diz-organizacao-mundial-da-saude.
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BREVE ABORDAGEM SOBRE O SUICÍDIO PELA ÓTICA DO DIREITO
BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO
Paulo Silas Filho7
“Elas estão carregadas. Soa meia-noite. Assim seja! Carlota! Carlota! Adeus!
Adeus!” – essas são as últimas palavras ditas pelo protagonista do célebre romance
de Goethe, “Os Sofrimentos do Jovem Werther”, pois logo a seguir “na vizinhança
alguém viu o clarão da pólvora abrasada, e escutou o estampido, mas como tudo
voltou a entrar em silêncio, não pensou mais do que viu e ouviu” (GOETHE, 2014, p.
180). Werther é um rapaz que se vê num estado de profunda paixão. Ao conhecer
Carlota, o amor o acomete. Tem na mulher o grande amor de sua vida, objeto de
sua intensa e profunda paixão. Porém, por mais que Werther perceba que é
correspondido no amor, a consumação de uma vida a dois é impedida pelo fato de
que Carlota já fora prometida em casamento a Alberto. Esse é o infortúnio da vida
de Werther, o qual passa a relatar toda a desenvoltura dessa história por meio de
cartas que são enviadas a seu amigo e editor Guilherme. É através dessas cartas,
reunidas e organizadas cronologicamente, que o leitor conhece a história da paixão
profunda de Werther e de todo o sofrimento disso resultante - de um amor que ao
mesmo tempo é e não é (por não poder ser) correspondido, fato esse que acaba por
culminar no suicídio do jovem.
O suicídio é um tema que se situa num âmbito próprio ao considerar a
atenção que recebe. Em que pese as notórias campanhas preventivas, como é o
caso do ‘Setembro Amarelo’, tem-se que a questão do suicídio permanece sendo,
há tempos, um verdadeiro tabu. Por mais que hoje muito se fale a respeito, essa fala
costuma ser comedida, quando não com reservas que acabam por levar a uma
interpretação equivocada da questão, abrindo-se espaço para incompreensões
sobre o que constitui e representa o tema. Seja como for, fato é que “hoje em dia
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não restam dúvidas de que o suicídio é um fenômeno social, como o homicídio”
(BARROS, 2010, p. 109).
Em sendo um fenômeno social, diversos olhares podem ser (e são) lançados
sobre a questão como objeto de análise, buscando-se a partir de determinada
variável, enfoque ou base uma compreensão mais adequada a respeito do suicídio.
Não é à toa, portanto, que na literatura o tema, quando abordado, costuma ser
narrado com maestria: os recônditos do pensamento humano que levam o suicida a
dar cabo da própria vida são expostos pormenorizadamente.
Outro exemplo notório nesse sentido pode ser analisado em “Madame
Bovary”, do francês Gustave Flaubert, cujo autor chegou inclusive a ser processado
por conta da escrita e publicação da obra. O romance conta com diversos elementos
psicológicos na trama, culminando na origem do termo bovarismo. A protagonista,
Emma Bovary, não encontra no casamento a tão esperada felicidade que seria
proporcionada pelo amor, pelo que passa a praticar o adultério. Do trilhar de sua
vida secreta, uma série de sérias consequências surge, incluindo uma gritante dívida
financeira que Emma não consegue conter. Com a iminente descoberta de seus
segredos, a personagem busca a fuga no suicídio. O fim de Madame Bovary,
bastante doloroso, se dá em duas linhas: “Uma convulsão lançou-a de novo sobre o
colchão. Todos se aproximaram. Já não vivia” (FLAUBERT, 2014, p. 284).
Ilustra-se a presente abordagem sobre o tema abrindo o texto com essas
duas menções à literatura para destacar desde logo que “o suicídio, embora seja um
ato extremo, não é sempre um ato irracional. O fato de a pessoa tirar a própria vida
não significa, per se, que ela padecia necessariamente de algum transtorno mental”
(BARROS, 2010, p. 108). Se nas personagens de Goethe e Flaubert isso é visível,
sendo possível vislumbrar com clareza ainda as diferenças tantas que constituem a
psique de cada qual, bem como os motivos que ensejaram na opção do suicídio, de
igual modo se diz que ocorre na sociedade em geral.
***
É sobre a sociedade, os indivíduos que a compõem e as instituições que
dessa relação surgem que o Direito é constituído como forma de solucionar conflitos,
estabelecer regras – direitos e deveres, e proibições em geral - e normatizar as
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questões tantas inerentes das situações que acontecem e se fazem presentes em
meio ao corpo social.
Conforme enuncia o título do presente ensaio, busca-se fazer uma breve
abordagem sobre a forma com a qual o Direito trata da questão do suicídio no plano
jurídico brasileiro. A questão é demasiada ampla para que se possa abarcar o todo –
tanto a temática do suicídio como a parte que é contemplada pelo Direito. Assim, o
recorte que se faz dentro da proposta de abordagem permeia o seguinte
questionamento: considerando que o Direito brasileiro tem a proteção da vida como
o basilar de todos os direitos, como a questão do suicídio é tratada com relação
àquele que o pratica sem sucesso e ao que realiza alguma forma de incentivo ao
ato? A busca para responder à questão aqui se dá na legislação em vigência no
âmbito penal, pontuando o que é e como é no Brasil, além de o que não é,
considerado crime quando de situações que repercutem na prática do suicídio.
De modo geral, como já adiantado, o Direito pode ser compreendido como um
ramo que busca lidar com os conflitos sociais. Situado no campo das ciências
sociais aplicadas enquanto saber, objetiva normatizar condutas, estabelecer regras,
dirimir lides, além ainda de outras questões que são atribuídas sob os seus
auspícios. Regrar, portanto, estabelecendo sanções em caso de inobservância ou
descumprimento do que é determinado pela norma, é uma das razões de ser e
existir o Direito.
Na definição de Alexandre Pagliarini, o Direito pode ser compreendido como
um sistema (por a norma jurídica não poder ser interpretada de forma isolada)
prescritor de condutas (sendo justamente essa a função de uma ordem normativa) e
que estabelece sanções (sendo efetivamente esse o ponto que diferencia a ordem
normativa do Direito de ordens normativas outras – como a moral e a religião, por
exemplo) (PAGLIARINI, 2004, p. 87). Assim, tem-se que “o Direito, como sistema
normativo, é dotado de alta complexidade e caracterizado pela existência, em seu
seio, de normas prescritivas de condutas que se fazem acompanhar da previsão de
sanção” (NOVACKI, 2019, p. 490).
O Direito opera de diferentes formas ao considerar o contexto em que se situe
e a sociedade em que surge. Diferentes países possuem diferentes sistemas que
estabelecem o Direito. Sem desconsiderar outros existentes, os maiores sistemas
que constituem e se fazem presentes no globo são o civil law e o commom law. De
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forma bastante simplória, pode-se dizer que no sistema civil law o uso de normas
escritas, as leis, constitui primordialmente o ordenamento jurídico, enquanto que no
sistema common law o Direito se desenvolve e é constituído principalmente através
das decisões dos tribunais.
No âmbito da civil law, no qual o Brasil está situado, a lei é aquela assim
estabelecida enquanto tal pelo Poder Legislativo. Por mais que o Direito pátrio conte
com outras fontes que o constituem, a lei, em sentido estrito, é o que fornece o chão,
a base, para o sistema jurídico em que se está inserido. Por mais assim seja, deve
ser levado em conta também que “essa concepção dogmática do Direito tem sofrido
alterações recentemente, em especial com a adoção do constitucionalismo por
diversos países de tradição civil law” (BARBOZA, 2014, p. 75). Veja-se o caso, por
exemplo, da Arguição de Descumprimento de Preceito Federal n.º 54, na qual o
Supremo Tribunal Federal, órgão que representa o Poder Judiciário em seu grau
máximo, garantiu a interrupção terapêutica da gestação de feto anencéfalo. Em que
pese seja a lei que deve trazer os casos em que o aborto é permitido no Brasil,
conforme atualmente se tem previsto no artigo 128 do Código Penal8, foi o Poder
Judiciário que trouxe nova hipótese de cabimento da interrupção de gravidez sem
que haja consequência na esfera penal.
Em assim sendo o sistema no qual o Brasil está inserido, é na lei escrita que
se busca de que modo se criminaliza a questão envolta ao suicídio.
***
É certo que “morte e direito se entrelaçam. A morte pode ser encontrada em
todos os ramos da frondosa e cada vez mais emaranhada árvore jurídica. A
Constituição consagra a vida como pressuposto à fruição de todo e qualquer direito”
(NALINI, 2014, p. 114-115). É por assim ser que se diz que é do direito à vida que
decorrem os outros tantos direitos garantidos pelo Estado, tratando-se a vida do
direito base que inclusive justifica os demais. Assim, a vida “constitui a fonte primária
“Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:
Aborto necessário
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou,
quando incapaz, de seu representante legal”.
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de todos os outros bens jurídicos” (SILVA, 2013, p. 200). Nesse mesmo sentido,
Medina vai dizer que “o direito à vida é pressuposto de todos os demais direitos
fundamentais” (2012, p. 51).
A vida recebe especial proteção no Direito brasileiro, existindo apenas
hipóteses excepcionais em que se é permitido violar esse bem jurídico de mais alta
relevância, como por exemplo nas situações de legítima defesa, nas quais a vítima
pode incorrer na prática de determinado ato lesivo à vida do agressor sem que com
isso tenha implicações na seara penal, cujos limites de atuação estão contemplados
no artigo 25 do Código Penal9.
Desta forma, a vida possui grande e notória proteção pelo ordenamento
jurídico brasileiro, contemplando o que se pode compreender por vida tanto no
sentido estrito quanto num sentido mais amplo, ou seja, “vida, no texto constitucional
(art. 5º, caput), não será considerada apenas no seu sentido biológico de incessante
autoatividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica
mais compreensiva” (SILVA, 2013, p. 199).
O suicídio é o ato ou a ação de acabar com a própria vida, de matar a si
mesmo, constituindo assim espécie de violação desse bem jurídico que é praticado
pela própria pessoa que o detém, renunciando por conta o direito de viver.
O questionamento que aqui pode surgir é se há alguma espécie de punição
no âmbito penal para aquele que tenta, sem êxito, tirar a própria vida. A legislação
penal brasileira sanciona aquele que atenta contra a própria vida?
***
Conforme explica Martinelli, “ao contrário de alguns países, no Brasil não há
punição para aquele que tenta o suicídio e não obtém êxito (o suicídio tentado é um
indiferente penal). Somente é punido aquele que, de alguma forma, contribui para a
conduta de quem deseja a própria morte” (2015, p. 190-191). Assim, tem-se como
certo que, como regra geral, não há qualquer sanção atribuída ao que tenta sem
sucesso o suicídio. Talvez a justificativa de tal opção legislativa resida em questões

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”
9
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principiológicas como a autonomia – que se faz presentes tanto no âmbito jurídico
como em campos outros como o da bioética.
O Estado não é indiferente, porém, no que diz respeito ao suicídio. Se por um
lado não se observa razão justificável para punir aquele que por algum motivo já
sofre a ponto de buscar a interrupção da própria vida, por outro a legislação prevê a
proteção dessa através de dispositivos que regulam e sancionam ações terceiras
que repercutam no ceifar da vida de outrem, seja quando praticado de forma alheia
à vítima (como é o caso do homicídio, por exemplo), seja quando inclusive conta
com a anuência daquele que tem o bem jurídico vida afetado (como é o caso das
espécies de participação como forma de prestar alguma forma de ajuda ao suicida
na prática do ato).
Conforme explica Tasse, “a missão do Direito Penal é [...] impedir o poder
punitivo de se manifestar e se não o conseguir [...] jamais habilitar qualquer punição
conferindo-lhe estrutura de algo necessário ou positivo” (2018, p. 56), ou seja, não
compete ao Estado punir na seara penal para além do que se entende e estabelece
como necessário. Os limites do poder punitivo devem respeitar toda a principiologia
que dão azo ao sistema penal, a partir da qual é definido até onde pode ou deve ir a
coerção penal operando na sociedade. O Direito Penal funciona como última ratio no
plano jurídico, o que significa dizer que, ao considerar todos os efeitos de sua
aplicação, que se voltam contra o corpo do indivíduo no que diz respeito à restrição
da liberdade, somente tem cabimento quando efetivamente se ver presente uma
conduta expressiva que viole significativamente determinado bem jurídico em que
outro ramo do Direito, como o civil ou o administrativo, não forem suficientes para
tratar da questão.
É em razão de tais preceitos principiológicos, que sustentam a razão de ser
do Direito Penal, que a conduta considerada como crime no ordenamento jurídico
brasileiro é a de induzir, instigar ou auxiliar a prática do suicídio, punindo-se assim
somente aquele que contribui para a prática de suicídio alheio, de modo que “induzir
ao suicídio é crime, compatível com a tutela edificada pelo direito em favor da vida.
Para os sobreviventes, o suicídio potencializa a intensidade da dor” (NALINI, 2014,
p. 202).
A previsão legal se encontra capitulada no artigo 122 do Código Penal, cuja
redação foi alterada no ano de 2019 para incluir o auxílio à prática de automutilação
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como conduta penalmente relevante, de modo que a lei hoje estabelece a pena de
reclusão que varia, a depender do êxito ou não na prática do suicídio, entre seis
meses a doze anos para a pessoa que “induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a
praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça”. Diante da
redação do dispositivo, percebe-se que há mais de uma forma possível de prestar
alguma forma de colaboração para aquele que pretende tirar a própria vida,
contemplando o Direito todas essas como reprováveis e proibidas.
Em sendo três as modalidades da prática desse crime, Martinelli assim
explica cada qual:
Induzir é plantar a ideia, que até então, não existia na cabeça do suicida.
Diferente é a conduta de instigar, que consiste em alimentar uma ideia
preexistente, isto é, o agente incentiva o potencial suicida que já pensava
em eliminar a própria vida. Por fim, auxiliar é fornecer os meios materiais
necessários para a prática do suicídio (2015, p. 191).

Percebe-se que a punição se volta contra aquele que interfere mediante não
uma participação ativa e direta, mas como agente influenciador para a prática do
ato. É que no caso de o agente terceiro adotar uma postura mais ativa na prática do
ato, puxando o gatilho de um revólver, por exemplo, não se estará falando em
hipótese de auxílio ao suicídio, mas sim em efetivo homicídio. De igual modo se diz
quando o potencial suicida não possui discernimento sobre o que constitui a prática
do ato, pelo que “no caso de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o sujeito
passivo precisa possuir capacidade de autodeterminação, caso contrário estar-se-á
diante de um crime de homicídio” (TORTATO; ZAGONEL, 2020).
É em razão disso que o Código Penal elenca a hipótese de o potencial suicida
não possuir essa capacidade de autodeterminação, configurando como homicídio o
crime atribuído àquele que induz, instiga ou auxilia na prática do ato, estabelecendo
o § 7º do artigo 122 do Código Penal que se o crime for “cometido contra menor de
14 (quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a
prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência,
responde o agente pelo crime de homicídio”.
Também estipula o Código Penal a hipótese de quando “a vítima é menor ou
tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência”, conforme previsão
no inciso II do § 3º do artigo 122, como sendo conduta mais grave a daquele que
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instiga, induz ou auxilia alguém a suicidar-se, aplicando-se a pena em dobro em
razão dessa circunstância.
Martinelli destaca que “meras brincadeiras não configuram crime” (2015, p.
191), utilizando a título de exemplo situação em que um amigo sugere ao outro de
forma jocosa que esse “se mate”. Já situação mais complexa é aquela em que
alguém ameaça pular de um prédio ou de uma ponte e alguns observadores que ali
estão passam a encorajar o potencial suicida que pule. Tais pessoas cometem o
crime previsto no artigo 122 do Código Penal? O contexto da situação é o que
definirá ser positiva ou não a resposta, pois o animus do agente é um dos fatores
determinantes para a responsabilização em Direito Penal.
***
Outros desdobramentos legais sobre a temática, que acarretam na atribuição
da responsabilidade penal para com aquele que participa de algum modo mediante
o auxílio na interrupção da vida, também são discutidos no âmbito jurídico. Apontase aqui para alguns desses.
O auxílio ao suicídio por omissão é uma questão controversa para o Direito,
existindo a corrente que sustenta não se admitir como punível a conduta de quem,
sabendo da intenção do suicida, nada faz, pois a previsão constante na redação do
texto de lei que criminaliza o ato não contempla a forma omissiva, e também
existindo aquela que admite o incorrer em tal delito quando o agente possui o dever
jurídico de impedir o resultado (o pai ou a mãe que, sabendo da intenção suicida de
um filho menor de idade, nada faz para impedir a prática do ato, por exemplo)
(NUCCI, 2013, p. 668).
Outro ponto debatido na seara jurídica é o da situação conhecida como ‘pacto
de morte’, quando duas ou mais pessoas combinam entre si morrer ao mesmo
tempo numa espécie de suicídio coletivo. Os desdobramentos possíveis são
tamanhos que as implicações penais podem ensejar desde a atribuição da prática
do crime de auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio em suas diversas formas,
até a configuração do crime de homicídio na modalidade tentada ou consumada, a
depender sempre das circunstâncias, que poderá ser imputado ao sobrevivente
(NUCCI, 2013, p. 668-669).
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Há ainda a delicada questão da eutanásia, que pode ser definida como “a
prática de interromper, ativamente, a vida do paciente, geralmente em estado
irreversível, a fim de cessar seu sofrimento” (MARTINS, 2013), conduta essa vedada
pelo ordenamento jurídico pátrio, pois, em que pese inexista um delito específico
sobre a questão, “nem o consentimento lúcido do doente exclui o sentido delituoso
da eutanásia no nosso Direito” (SILVA, 2013, p. 204), respondendo pelo crime de
homicídio aquele que incorre nessa conduta.
Já a questão da ortotanásia constitui um capítulo próprio trabalhado no plano
forense brasileiro, cuja polêmica se dá sobre a interrupção de tratamento fornecido a
pacientes em estado terminal. O Conselho Federal de Medicina (CFM), através da
antiga Resolução n.º 1995/2012, já estabelecia diretivas antecipadas de vontade do
paciente a respeito dos cuidados e tratamentos que queira ou não receber quando
incapacitado estiver para expressar de forma livre e autônoma sua vontade. O CFM
ratificou tal entendimento quando da aprovação do atual Código de Ética Médica,
que se deu com a Resolução n.º 2217/2018, orientando-se pelo respeito máximo à
vontade do paciente, conforme se observa pela previsão constante no parágrafo
único do artigo 41:
Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os
cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou
terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a
vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu
representante legal.

Por mais que apontado como controverso por determinada corrente no âmbito
jurídico, tem-se que tal normativa (Código de Ética Médica) deve repercutir no plano
forense quando da análise da situação da ortotanásia, uma vez que não se amolda à
conduta proibida pelo artigo 122 do Código Penal.
***
Como se mencionou no introito do presente ensaio, a questão do suicídio
comporta análise pelas mais diversas áreas do saber, uma vez que que se trata de
fenômeno social que repercute de maneira significativa na sociedade. Em assim
sendo, considerando que ao Direito compete estabelecer formas de resolução de
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conflitos que invariavelmente surgem na sociedade, é no plano normativo que
aparecem as regras, com suas vedações, que dizem respeito ao suicídio.
Observou-se, de maneira objetiva, pela ótica Penal, que o Direito brasileiro
não pune aquele que tenta sem sucesso praticar o suicídio, pois qualquer sanção
nesse sentido seria desmedida ao considerar para que serve o Direito Penal. Tratarse-ia de outra gritante mácula lançada contra aquele que já sofre, por qualquer
motivo seja, a ponto de ter buscado interromper a própria vida.
Ao mesmo tempo, o Direito possui como o maior dos bens jurídicos a serem
garantidos e protegidos a vida, razão pela qual a punição encontra espaço contra
aqueles que proporcionam de variadas formas o ceifar da vida alheia.
O que se tem assim é que o Direito não busca encontrar respostas para a
questão do suicídio, exercendo, quando muito, ações preventivas através de seus
órgãos representativos que se situam em áreas outras que não a do âmbito penal,
pois a punição estatal não é medida adequada para melhor tratar do tema.
As razões para melhor compreensão sobre a temática devem ser buscadas
em outras áreas que não no plano jurídico. É certo que “o curso natural da vida
humana termina, intransigentemente, com a morte, e em algum ato físico,
espontâneo ou provocado, é chegada a hora da morte” (SOUZA, 2017, p. 152).
Quando esse fim é sentenciado e cumprido pela própria pessoa que opta por
encerrar esse curso natural, as implicações decorrentes de tal ato residem no âmbito
forense apenas no que diz respeito aos efeitos jurídicos propriamente ditos que
disso decorre: sucessão de bens, apólices de seguro e outras tantas questões
tratadas pelo Direito quando da morte. O ato em si do suicídio, porém, não é
respondido.
Ir além de uma única área é preciso para que uma questão complexa e
delicada como o suicídio seja melhor compreendido. Uma visão holística, permeada
pela interdisciplinaridade, pode ensejar em respostas possíveis sobre as
repercussões tantas advindas desse fenômeno social.
Hannah Arendt, ao realizar um tratado filosófico sobre as origens do
totalitarismo, situa o suicídio como um peculiar reduto (o único possível) em termos
de representação do direito à liberdade de tudo aquilo que é ceifado por um Estado
totalitário. Em suas palavras, “no totalitarismo, a liberdade não apenas se reduz à
sua última e aparentemente indestrutível garantia, que é a possibilidade do suicídio,
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mas perde toda a importância porque as consequências do seu exercício são
compartilhadas por pessoas completamente inocentes” (ARENDT, 2012, p. 575).
Além da filosofia, saber propedêutico do Direito, a psicanálise pode também
contribuir com pistas para questão do suicídio. Mohr e Valore apontam que, assim
como a marcação do corpo com piercings e tatuagens feita por adolescentes
possuem um alto grau de ocorrência na atualidade, fato esse que, pela ótica da
psicanálise, encontraria justificativa no sentido de que seria esse um modo pelo qual
estariam os jovens se assegurando de que o mesmo corpo seria encontrado na
manhã seguinte – e assim sucessivamente -, o suicídio aparece como um desses
fenômenos que possuiria uma explicativa própria como suposição nesse mesmo
viés: o suicídio na adolescência poderia ser uma forma de demonstrar que o espírito
supera o corpo que se quer maltratar, de modo que o suicídio seria uma
demonstração exacerbada disso – matar o corpo que lhe traz sofrimento, “o novo
corpo, um corpo estranho” (2009, p. 13).
Alhures já se disse que “é necessário observar o que nos agride quando
alguém, deliberadamente, opta por desistir de viver, seja lá em nome do que for”
(FERRAREZE FILHO; TAPOROSKY FILHO, 2020, p. 46). Daí que a questão não
deve ser definida ou respondida pelo Direito – pelo menos não no aspecto punitivo
para com aquele que interrompe o seu próprio curso natural. Talvez um dos
possíveis pontos de partida para um lampejo sobre a elucidação do tema esteja na
ordem da forma com a qual nós vemos e interpretamos o ato do suicida. É que
“reconhecer-se no outro que prefere morrer à viver, ainda que seja apenas com sua
humanidade, acaba por negar parte de nossa própria existência” (FERRAREZE
FILHO; TAPOROSKY FILHO, 2020, p. 46), fator esse, dentre os possíveis a serem
considerados, que se situa numa ordem narcísica.
Para além das implicações tantas que merecem a guarida jurídica no que diz
respeito ao suicídio, há um espaço que permanece opaco. Assim também é quando
analisada a questão por outas óticas, uma vez que mesmo quando estabelecem
possíveis respostas, acabam essas sendo muitas vezes transitórias. E assim
permanece a questão do suicídio enquanto fenômeno social que necessita de mais
ampla e abrangente abordagem.
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O SUICÍDIO: UMA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA CONTEMPORÂNEA
Rodnei Oliveira de Lima Câmara10
1 INTRODUÇÃO
As chamadas Ciências Humanas se destacam por várias características que
as compõem, entre elas estão a metodologia e a natureza fenomenológica de suas
investigações, e isto como condição de se estabelecerem e se posicionarem
enquanto detentoras de status acadêmico, ou seja, o reconhecimento científico das
mesmas por meio da existência de um método e de um objeto investigativo. 11
A grande justificativa para a utilização de uma metodologia nos estudos
científicos está na garantia, ou no mínimo a possibilidade, de aproximar-se o
máximo possível, de uma resposta mais próxima da realidade acerca dos
fenômenos investigados, como condição de contribuir para a qualidade e
preservação da vida, seja ela humana, animal ou vegetal, aqui aludindo à
preservação do ambiente e do ecossistema em que a vida12 está inserida.
A Sociologia, enquanto partícipe do grupo das chamadas Ciências Humanas,
surge no século XIX, como condição de explicar as transformações de ordem
cultural, política e econômica pela qual passavam as sociedades modernas, por
esse motivo, no início, ela ficou conhecida como “ciência da crise”. É consenso,
entre os estudiosos, que foi a partir dos esforços investigativos de Auguste Comte
(1798-1857) que a Sociologia surgiu, sua proposta inicial foi apresentar a Teoria dos
Três Estágios, exposta em sua principal obra Curso de Filosofia Positiva (1830),
onde defendia a teoria de que a sociedade passa, necessariamente, por três

Mestre em Desenvolvimento Regional, pelo Programa de Mestrado Acadêmico em
Desenvolvimento Regional da UnC - Universidade do Contestado, Campus Canoinhas SC. Bacharel
e Licenciado em Ciências Sociais, pela UnC – Universidade do Contestado, Campus Canoinhas SC.
Professor de Sociologia na rede estadual de Ensino no estado de Santa Catarina. Teólogo pelo
Seminário SEIFA, vinculado a Faculdade FAIFA do estado de Goiás GO.
11 Método: Conjunto de procedimentos, utilizados pelo cientista, no intuito de promover sua
investigação em relação ao objeto. Objeto: é o alvo dos estudos investigativos, a partir de um
procedimento metodológico. Tradicionalmente, a origem do conceito de método e objeto científico
surge a partir da obra “O Discurso do Método” de René Descartes (1596-1650), porém as raízes dos
referidos conceitos são lançadas por Roger Bacon (1220-1292) e Francis Bacon (1561-1626).
12 Duas palavras gregas definem o termo “vida”: Zoé que, na cultura grega, se refere a mera vida
natural, existente em todos os seres vivos, e Bios que, de forma geral, se refere a vida humana que,
por causa de sua natureza racional, vai além da mera vida natural dos outros seres vivos.
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estágios de organização e conhecimento, a saber: o estágio teológico, o estágio
filosófico e o estágio científico, este último chamado por ele de “positivo”, de onde
surgiu a corrente filosófica conhecida por Positivismo.
Muito embora Auguste Comte seja considerado o fundador da sociologia, foi a
partir do sociólogo Emille Durkheim (1858-1917), e a publicação de sua obra literária
As Regras do Método Sociológico (1895), que ela passou a ser reconhecida e vista
com o status de disciplina científica. Em sua obra científica, Durkheim apresenta um
método e um objeto de investigação científicos para a sociologia. Seu método
consistia em tratar a natureza dos fenômenos sociais como “coisas”, ou seja, ao se
debruçar sobre o fenômeno investigado o cientista deveria se “despir” de todo os
seus valores pessoais, preconceitos, crenças, etc., como condição de não interferir
no resultado final de sua pesquisa ou análise. Tal prática ficou conhecida como
neutralidade científica. Em suas próprias palavras, tal posicionamento cientifico pode
ser definido como:
[...] todo objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de maneira
natural, tudo aquilo de que não podemos formular uma noção adequada por
simples processo de análise mental, tudo o que o espírito não pode chegar
a compreender senão sob condição de sair de si mesmo, por meio da
observação e da experimentação, passando progressivamente dos
caracteres mais exteriores e mais imediatamente acessíveis para os menos
visíveis e mais profundos (DURKHEIM, 1984, prefácio da primeira edição).

Para o sociólogo funcionalista, a observação e a experimentação em torno do
fenômeno social ocorre a partir da análise comparativa e, ao tratar os fenômenos
sociais sem interferir com seus preconceitos e valores, não seguindo suas intuições
ou emoções, pode acabar por surpreender o cientista.
É necessário que, ao penetrar no mundo social, tenha ele consciência de
que penetra no desconhecido; é necessário que se sinta em presença de
fatos cujas leis são tão desconhecidas quanto o eram as da existência antes
da constituição da biologia; é preciso que se mantenha pronto a fazer
descobertas que hão de surpreendê-lo e desconcentrá-lo (DURKHEIM,
1984, prefácio da primeira edição).

Em relação ao objeto investigado pela sociologia, Emille Durkheim elegeu os
Fatos Sociais como fenômeno a ser estudado. Segundo ele, os fatos sociais
apresentam três distintas características, a saber: Generalidade, isto é, os fatos
sociais se repetem em todos, ou quase todos, os lugares; Coercitividade, ou seja, os
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fatos sociais exercem coerção, força de influência sobre os indivíduos; Exterioridade,
isto é, os fatos sociais existem “fora” ou “independentes” dos indivíduos. Com suas
palavras, Durkheim assim define o fato social:
Eis portanto uma ordem de fatos que apresentam características muito
especiais: consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores
ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual
esses fatos se impõe a ele. Por conseguinte, eles não poderiam se
confundir com os fenômenos orgânicos, já que consistem em
representações e em ações; nem com fenômenos psíquicos, os quais só
têm existência na consciência individual e através dela. Esses fatos
constituem portanto uma espécie nova, e é a eles que deve ser dada a
qualificação de sociais (DURKHEIM, 2007, p 3).

Imbuído do referido método e objeto investigativo, Emille Durkheim organizou
sua chamada Sociologia Funcionalista, comparando a sociedade a um organismo
onde, a mesma, pode apresentar um estado saudável (quando os órgãos sociais
funcionam, dentro de sua normalidade), ou um estado patológico (quando o não
funcionamento dos órgãos sociais, permitem a anomia ou desordem social). Nesse
sentido, os fatos sociais, de acordo com o referido sociólogo, possuem funções
sociais e podem ser considerados fatos sociais normais (quando os mesmos
reforçam os valores sociais de convivência), ou fatos sociais patológicos (quando
atingem grandes dimensões e ameaçam a sociedade).
Em seus esforços para analisar e entender a sociedade, Emille Durkheim
concebeu que o comportamento social, dos indivíduos, é o reflexo dos tipos de
elementos que promovem a coesão social13 em uma dada sociedade. Nesse
sentido, classificou dois tipos de sociedades ou solidariedades: A Solidariedade
Mecânica e a Solidariedade Orgânica. Na primeira, o grau de consciência individual
é baixo pois, no que se refere a coesão social, é a consciência coletiva que controla
a ordem social. Neste tipo de sociedade os laços tradicionais, resultantes da prática
dos valores socialmente estabelecidos, são responsáveis por estabelecer o padrão
moral a ser seguido. Na segunda, a interdependência (coesão social) entre os
indivíduos é resultado daquilo que Durkheim denominou de divisão do trabalho, ou
seja, a especialização das tarefas e funções permitem o incentivo de maior
interdependência entre as pessoas, principalmente pelas questões econômicas e
Coesão Social: Pode ser definida como aquilo que mantém um grupo social unido, e está
relacionado aquilo que se conhece por identidade social que permite com que os indivíduos se
vejam reconhecidos e partícipes do meio.
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tecnológicas, e também pelas questões morais. Esse tipo de coesão social,
existentes na solidariedade orgânica, é típico das sociedades capitalistas.
No entanto, Emille Durkheim identificou na solidariedade orgânica um
problema relacionado aos efeitos que a divisão do trabalho causaria, ou seja, a
dificuldade de manter a coesão social, entre os indivíduos, em uma sociedade onde
o individualismo se torna crescente como resultado da especialização e progressiva
independência dos indivíduos. Formas mais profundas de individualismo, resultantes
da crescente divisão do trabalho, enfraquece a capacidade da consciência coletiva
em promover a harmonia entre os indivíduos. Tal enfraquecimento da consciência
coletiva, de acordo com Durkheim, seria responsável em promover a anomia
social14, ou seja, quanto menor for o grau de consciência coletiva maior serão as
condições favoráveis a situações de anomia social, promovendo uma crise no que
se refere às regras e normas que garantem a coesão social. Além do sociólogo
clássico, autores do pensamento jurídico contemporâneo também apresentam um
interessante conceito de anomia, como se percebe na seguinte declaração:
A anomia é uma situação social em que falta coesão e ordem,
especialmente no tocante a normas e valores. Se as normas são definidas
de forma ambígua, por exemplo, ou são implementadas de maneira causal
e arbitrária; se uma calamidade como a guerra subverte o padrão habitual
da vida social e cria uma situação em que se torna obscuro quais normais
têm aplicação; ou se um sistema é organizado de tal forma que promove o
isolamento e a autonomia do indivíduo a ponto das pessoas se identificarem
muito mais com seus próprios interesses do que com os do grupo ou da
comunidade como um todo - o resultado poderá ser a anomia, ou falta de
normas (CALHAU, 2012, p. 73).

O conceito de anomia social foi tratado pelo sociólogo Emille Durkheim em,
pelo menos, três obras: Da Divisão Social do Trabalho (1893), Suicídio (1897) e A
Educação Moral (1902). Para ele, a diminuição da capacidade, por parte da
sociedade, em regular o comportamento dos indivíduos, resultado do estado de
anomia social, acaba por gerar fenômenos sociais patológicos entre eles o suicídio.
Portanto, os estudos das teorias sociológicas clássicas e contemporâneas, são
fundamentais para se refletir sobre este fenômeno conhecido como suicídio. Nesse
Anomia: conceito desenvolvido por Emille Durkheim, referindo-se a ausência das normas sociais.
Tal conceito tinha o objetivo de descrever as condições patológicas da sociedade ocidental
moderna, racionalista e individualista, resultantes da urbanização (em seu processo acelerado), a
ausência de solidariedade (coesão social), as relações sociais sob os moldes de novas formas, e da
economia e sua influência na vida dos indivíduos.
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sentido, o presente texto propõe uma breve reflexão sociológica sobre o suicídio a
partir de abordagens sob duas perspectivas: Em primeiro lugar, o suicídio na
perspectiva de uma abordagem sociológica clássica em Emille Durkheim. Em
segundo lugar, uma breve análise dos dados e informações apresentadas pelo
relatório global da OMS (Organização Mundial da Saúde) sobre o suicídio no mundo.
2 UMA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA CLÁSSICA SOBRE O SUICÍDIO
Do ponto de vista didático, a Sociologia pode ser subdividida em diversas
ramificações entre elas destaca-se a chamada sociologia clássica. Na referida área,
dos estudos sociológicos, são abordados os conceitos e teorias dos primeiros
sociólogos que lançaram as bases científicas da sociologia, são eles: Emille
Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Entre os referidos pensadores, Emille Durkheim
foi o que se dedicou a estudar o suicídio como um fenômeno social. Em suas
pesquisas sobre o suicídio, o sociólogo francês percebeu a presença considerável
do determinismo (coerção) da sociedade sobre os indivíduos.
Em seu trabalho, Durkheim se valeu de pesquisa fundamentada em uma
estatística comparada tornando-se pioneiro nesse tipo de investigação. A partir do
estudo sobre a ocorrência do suicídio em diversos países da Europa, chegou à
conclusão de que existia uma tendência coletiva específica de suicídio (taxa
constante), ou seja, tal prática era mais frequente entre os considerados
mentalmente saudáveis do que em relação aos chamados insanos (loucos).
Portanto, concluiu que o suicídio não poderia ser considerado, meramente, um ato
individual pois então ele não se apresentaria com regularidade, isto é, a quantidade
de ocorrências do mesmo apresentaria uma variável maior e, também, um maior
número de incidências entre os considerados “loucos” em relação ao número de
ocorridos entre os considerados “normais”. Sua pesquisa constatou que entre os
insanos, comparado as pessoas normais, a taxa de suicídio era menor.
Para Emille Durkheim o suicídio pode ser considerado como todo caso de
morte resultado (de forma direta ou indireta) de uma ação (positiva ou negativa)
praticada pelo próprio indivíduo, consciente do resultado que seria produzido. De
acordo com ele, as sociedades apresentam uma predisposição em fornecer um
conjunto determinado de suicídios (mortes voluntárias). Em relação ao suicídio, o
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que desperta o interesse da sociologia é saber como os fatores sociais interferem
nos grupos, influenciando os indivíduos, de certa forma, a prática de tirar a própria
vida. Segundo Durkheim, o fenômeno em apresso se apresenta como uma “onda”,
distinta e sucessiva:
A evolução do suicídio compõem-se assim de ondas de movimento,
distintas e sucessivas, que ocorrem por ímpetos, desenvolvendo-se durante
um tempo, depois se detendo, para em seguida recomeçar. Podemos ver
no quadro precedente que uma dessas ondas se formou quase em toda a
Europa logo após os acontecimentos de 1848, ou seja, por volta dos anos
1850-53, conforme os países; uma outra começou na Alemanha depois da
guerra de 1866, na França um pouco antes, por volta de 1860, na época
que marca o apogeu imperial, [...]. Cada sociedade tem, portanto, em cada
momento de sua história, uma disposição definida para o suicídio. Mede-se
a intensidade relativa dessa disposição tomando a razão entre o número
total global de mortes voluntárias e a população de todas as idades e todos
os sexos (DURKHEIM, 2000. p. 21).

Seus estudos investigativos sobre o suicídio, enquanto um fenômeno social,
foram registrados em sua obra literária O Suicídio (1897). Na referida obra, Emille
Durkheim procura organizar os resultados de sua investigação apresentando-os a
partir de três abordagens: Na primeira, denominada de Fatores Extra Sociais,
apresenta um conjunto de reflexões sobre os possíveis fatores relacionados ao
suicídio, entre eles o estado psicopático, o estado psicológico, os fatores cósmicos e
a imitação. Na segunda abordagem, denominada de Causas Sociais e Tipos
Sociais, apresenta sua classificação dos tipos de suicídio iniciando pelo suicídio
egoísta, depois o suicídio altruísta seguido do suicídio anômico. Na terceira, e última
abordagem, denominada de O Suicídio Como Fenômeno Social em Geral, discute o
suicídio como um fenômeno social geral onde apresenta reflexões sobre: o suicídio
e seu elemento social; sobre a relação do suicídio com os outros fenômenos sociais
e finaliza apresentando as consequências práticas relacionadas ao suicídio. Na
sequência serão apresentadas algumas considerações, explicativas, sobre as
principais ideias expostas pelo sociólogo Emille Durkheim em sua obra O Suicídio.
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2.1 FATORES EXTRA SOCIAIS
2.1.1 Estados Psicopáticos
Inicia suas considerações, apresentando os resultados de sua investigação
sobre a possível relação entre os estados psicopáticos dos indivíduos e a taxa de
suicídio. O sociólogo funcionalista apresenta um conjunto de abordagens
fundamentadas em questionamentos investigativos. Uma de suas indagações
investigativas, relacionadas ao estado psicopático dos indivíduos, é se o suicídio
seria apenas consequência da loucura na perspectiva de uma monomania15 sui
generis16 ou de uma síndrome da loucura, não encontrada em outro lugar? Nesse
contexto, Durkheim se vale de razões clínicas e psicológicas para descartar a
hipótese do suicídio relacionado a monomania. Identifica, a partir de pesquisa
específica, a possível relação entre a neurastenia17 e as taxas de suicídio, levandose em consideração as seguintes variáveis de abordagens: sexo, religiosidade,
idade, nacionalidade, etc. Finaliza sua abordagem, questionando se haveria
relações diretas entre taxa de alcoolismo e suicídio. Por meio de uma comparação
com a distribuição geográfica dos delitos de embriaguez e do consumo de álcool e
as taxas de suicídio, Durkheim constatou que:
Assim, não há nenhum estado psicopático que mantenha com o suicídio
uma relação regular e incontestável. Não é porque uma sociedade tem um
número maior ou menor de neuropatas que ela tem um número maior ou
menor de suicidas. Embora a degenerescência, sob suas diferentes formas,
constitua um terreno psicológico eminentemente apropriado à ação das
causas que podem determinar o homem a se matar, ela não é, em si, uma
dessas causas (DURKHEIM, 2000. p. 68).

Em psiquiatria, monomania é um tipo de paranoia na qual o paciente tem uma única ideia ou tipo
de ideias. A monomania emocional é aquela na qual o paciente é obcecado por uma única emoção
ou por várias relacionadas a uma só; a monomania intelectual é aquela relacionada a um único tipo
de ideia delirante. No uso coloquial, a expressão monomania é frequentemente ligada a uma
subcultura que o público em geral considera esotérica. Todavia, as diferenças entre monomania e
paixão podem ser muito sutis e dificultar seu reconhecimento. Disponível em:
<https://educalingo.com/pt/dic-pt/monomania>. Acesso em 25/06/20.
16 Sui generis: O termo de origem latina Sui generis significa, literalmente, "de seu próprio gênero", ou
seja, "único em seu gênero."
17 Perda geral do interesse, estado de inatividade ou fadiga extrema que atinge tanto a área física
quanto a intelectual, associado esp. a quadros hipocondríacos e histéricos.
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2.1.2 Estados Psicológicos
Esgotado sua primeira abordagem, Durkheim apresenta os resultados de sua
segunda reflexão sobre os fatores extra sociais para o suicido, onde passa a
dissertar sobre a relação entre o suicídio e os estados psicológicos, considerados
normais e, também, as possíveis relações entre o fenômeno e as variáveis raça e
hereditariedade. O cientista considera que a definição de raça, como um tipo
hereditário, empresta ao termo um sentido indeterminado exigindo grande cautela
por parte do investigador ao tratar de relacionar o suicídio com a variável raça. O
positivista conclui que a raça só pode ser um fator de suicídio se ele for
essencialmente hereditário. Os resultados de sua pesquisa apontaram que tal
hipótese é descartável, por alguns motivos: a) A frequência relativa de casos de
suicídio, relacionados a hereditariedade, é desconhecida; b) Por que razão o suicídio
seria transmissível menos as mulheres?18 A forma pela qual o suicídio evolui com a
idade não é conciliável com a hipótese da hereditariedade.
2.1.3 Fatores Cósmicos
Neste tópico, Emille Durkheim analisa as possíveis relações entre elementos
do mundo natural e a incidência de suicídio. Entre os elementos, destacam-se em
seus estudos: O clima e a temperatura sazonal. A análise dos dados de sua
pesquisa, sugerem que as variações climáticas não são determinantes para as taxas
de suicídio, principalmente por não apresentarem regularidade:
Se a temperatura fosse a causa fundamental das oscilações que
constatamos, o suicídio deveria variar regularmente com ela. Ora, isso não
acontece. As pessoas se matam muito mais na primavera do que no
outono, embora então faça um pouco mais de frio (DURKHEIM, 2000. p.
111).

Não obstante descartar a hipótese da influência climática sobre a regularidade
dos suicídios, Durkheim identifica uma relação entre o fenômeno e as horas do dia.
Segunda sua pesquisa, os suicídios ocorrem mais durante o dia, exatamente onde o
Durkheim elaborou a referida indagação, como resultado da pesquisa que apontava que o maior
número de suicídios estava entre as pessoas do sexo masculino. Se o suicídio não possui, em si
mesmo, nada de sexual, não há razão para considera-lo hereditário afetando mais os homens do
que as mulheres.
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nível das atividades humanas e sociais são maiores, apresentando uma relação
entre a trajetória do dia e o suicídio. Surpreendentemente, constatou que quanto
mais extenso for o dia maior é o número de suicídios:
Com efeito, os suicídios cometidos no meio dia, isto é, no momento de
maior calor, são muito menos numerosos que os do início da noite ou da
segunda manhã. [...] o dia favorece o suicídio por ser o momento em que os
negócios estão mais ativos, em que as relações humanas se cruzam e
entrecruzam, em que a vida social é mais intensa (DURKHEIM, 2000. p.
120).

Emille Durkheim encerra suas abordagens sobre os fatores extra sociais,
apresentando uma reflexão analítica a respeito da tese de que os indivíduos podem
tirar suas próprias vidas com resultado de influência de outros suicidas, o que ele
denominou de imitação. Muito embora ele reconheça que a imitação pode ser um
fator de influência para o suicídio, no entanto não se apresenta como determinante
na medida em que não se percebem efeitos consideráveis sobre a taxa de suicídio
em suas pesquisas. Os que defendiam a referida tese sugeriam que as notícias
policiais (que retratavam casos de suicídio) não deveriam ser públicas a fim de evitar
que outras pessoas se deixassem influenciar. No entanto, ao constatar que não há
relações intrínsecas entre a referida tese e as taxas de suicídio, Durkheim defendeu
que não havia razão para proibição da publicidade policial.
2.2 CAUSAS SOCIAIS E TIPOS SOCIAIS DE SUICÍDIO
Dando sequência as suas abordagens, a partir do tratamento dos dados de
sua pesquisa, o sociólogo francês classifica o suicídio em três tipos distintos: o
suicídio altruísta, o suicido anômico e o suicido egoísta. Durkheim optou em
classificar os suicídios a partir de suas causas, entendendo ser este o método mais
adequado para um estudo sociológico.
2.2.1 Suicídio Altruísta
Segundo o sociólogo clássico, este é o tipo de suicídio praticado pela pessoa
que possui valores de sua sociedade que, intimamente, são absorvidos por ela. O
referido tipo de suicídio ocorre, principalmente, nas sociedades onde o grau de
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individualidade é mínimo, ou onde a personalidade da pessoa é pouco relevante. A
cosmovisão cultivada em tal realidade social é de que o suicídio passa a ser
encarado como um “dever” (exemplo de etnias primitivas, onde viúvas e velhos
sentiam-se no dever de “dar a vida” por todos) e um orgulho ou honra. Um possível
exemplo da referida visão de mundo, pode ser constatada na ação dos kamikazes19
(pilotos japoneses) que atuaram na Segunda Guerra Mundial, na atitude de alguns
líderes religiosos que, em atitude de protesto, ateiam fogo, de forma pública, em
seus próprios corpos (ex: monges budistas dos anos 60), ou chamados “homensbombas” que, em nome de um valor ideológico ou religioso, chocam-se com
estabelecimentos ou veículos com grande quantidade de passageiros (ônibus,
aviões). Os exemplos, aqui elencados, podem ser classificados como “negativos”,
porém há que se considerar a existência de pessoas que podem ser classificadas
como suicidas altruístas, no sentido positivo do termo. Exemplo disso, algumas
ações, onde pessoas já deram suas vidas para salvar outras.
2.2.2 Suicídio Anômico
O termo “anômico” deriva de “anomia”, que significa ausência de lei ou de
regra, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização. Durkheim identificou as
referidas características em outro tipo de suicídio que ele denominou de “suicídio
anômico”. De acordo com ele, é um tipo de suicídio que tem como causas as crises
industriais e financeiras (causas de sua época), que produzem perturbações
coletivas e caos social, o que ele denominou em sua teoria sociológica de anomia
social. Em tal situação, as pessoas começam a perder a noção de moral e ética, os
limites do que se pode ou não fazer, do que é justo ou não. Pensamentos como o
que são lutas ou esperanças legítimas ou exageradas, quais são os limites das
ações, podem gerar um cenário favorável ao suicídio.
Este tipo de suicídio, de acordo com Durkheim, tornou-se intenso nas
sociedades da indústria e do comércio, e isto não pela constatação de tragédias
financeiras que levam ao empobrecimento, mas por causa do sentimento de cobiça
e paixão desenfreada em relação ao poder de compra que o dinheiro pode trazer, ou
Kamikaze é uma expressão japonesa que significa “vento divino” e é usada até hoje para se referir
aos pilotos do exército japonês, que eram enviados a missões suicidas onde o caça Zero, da
Mitsubishi, era utilizado deliberadamente como um míssil.
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seja, um mundo que estimula o consumo sem satisfazer o consumidor. Em seus
estudos, Durkheim verificou que esse tipo de suicídio também ocorria como efeito do
aumento de prosperidade. Segundo sua pesquisa, entre os pobres trabalhadores
rurais e os pobres do sul da Itália, a frequência de mortes por suicídio eram
mínimas, enquanto que entre as classes mais abastadas e prósperas, o número de
incidentes era maior.
2.2.3 Suicídio Egoísta
Em síntese, se no suicídio altruísta o indivíduo é caracterizado pelo forte laço
com os valores morais e sociais de seu grupo, e se no suicídio anômico, motivado
pela cobiça e paixão, o indivíduo tira sua própria vida como resultado de não
partilhar nenhum laço moral com a sociedade, no suicídio egoísta, por sua vez,
identifica-se um estado de exclusão moral, resultado do enfraquecimento dos laços
que permitem a coesão do indivíduo com seu grupo social ou sociedade.
O suicida egoísta (apesar de fazer parte de uma sociedade que ainda cultiva
a coesão social, por meio de suas instituições ou grupos sociais) tem com sua
sociedade uma mínima situação de integração. Em uma análise filosófica e
antropológica, o estado de egoísmo se encontraria em contradição com a própria
ideia de natureza humana, que concebe o ser humano como um ser gregário, ou
seja, que precisa viver em grupo. A condição da vida, nesse sentido, está na forma
gregária da mesma pois, se aquilo que vinculava o ser humano à própria vida se
acabou, é pela mesma razão que se acabou o vínculo que o ligava a sociedade.
3 SUICÍDIO: UMA ANÁLISE DO RELATÓRIO DA OMS
Na atualidade, diversas são as instituições e organizações que se preocupam
em elaborar estudos e pesquisas sobre o fenômeno do suicídio, seja no sentido de
gerar informações estatísticas ou no sentido de pensar e criar ações que procurem
minimizar as incidências do referido fenômeno. A OMS (Organização Mundial da
Saúde), é uma agência subordinada a ONU (Organização das Nações Unidas),
fundada em 7 de abril de 1948, contanto atualmente com cerca de 150 escritórios
espalhados em diversos países do mundo, e um contingente de aproximadamente
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7000 pessoas. Sua sede fica em Genebra (Suíça) e seu principal objetivo, que
justifica sua existência, é promover a garantida, a todas as pessoas, de um nível de
saúde que possa ser considerado elevado. Para tanto, a OMS trabalha ajudando os
governos no fortalecimento dos serviços de saúde, na erradicação de doenças, na
orientação acerca do combate à pandemias ou epidemias, na promoção de
melhorias em relação aos recursos básicos para a vida, no estimulo a cooperação
entre os grupos científicos e estudos na área da saúde, além de fornecer
informações a respeito de assuntos pertinentes à saúde.
Como uma agência, que também fornece informações a respeito de temas
relacionados a saúde, a OMS apresenta relatórios ou folhas informativas sobre
determinados fatos que envolvam questões de saúde pública, entre as referidas
informações destaca-se os dados referentes as taxas de suicídio e outras variáveis
pertinentes. Em seu relatório global sobre o tema (2018), apresentou dados
estatísticos e análises de diversas variáveis envolvendo o cenário atual do suicídio
no mundo. Entre as informações apresentadas pela OMS, através de sua agencia
correspondente nas Américas, a OPAS20 (Organização Pan-Americana da Saúde),
são apresentadas as seguintes:
3.1 SOBRE AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO
Quadro 1 – Principais Informações sobre o suicídio no mundo (2018)
Categoria de análise
Informação estatística
Sobre o números de suicídios por ano
800 suicídios por anos.
Durante o ano, a mais pessoas que tentam o
Sobre o suicídio e a tentativa
suicídio do que as que cometem de fato.
O relatório apresenta que o suicídio é a segunda
Sobre a relação do suicídio com a faixa etária
maior causa de morte entre jovens com idade de
juvenil
15 a 19 anos.
79% dos suicídios ocorrem em países de baixa ou
Sobre os países com maior índice
média renda.
Em nível mundial, o uso de pesticidas,
Sobre o método do suicídio
enforcamento e arma de fogo estão entre os
principais métodos.
Fonte: Dados da OMS, via OPAS em Folha informativa/Suicídio ano 2018. Disponível em:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5671:folha-informativasuicidio&Itemid=839. Acesso em 28/06/2020.
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) trabalha com os países das Américas para
melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações. Fundada em 1902, é a organização
internacional de saúde pública mais antiga do mundo. Atua como escritório regional da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para as Américas sendo ela a agência especializada em saúde do sistema
interamericano. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=
article&id=5671:folha-informativa suicidio&Itemid=839>. Acesso em 28 jun. 2020.
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O quadro acima apresenta que (por ano) 800 mil pessoas morrem por causa
de suicídio e o número de pessoas que tentam, supera os que de fato o fazem. Isto
sugere que, em potencial, o número de suicídios por ano tende a aumentar
significativamente. Levando-se em consideração que os suicídios consumados
afetam significativamente, com efeitos duradouros, as famílias envolvidas (instituição
social primária), comunidades e até mesmo um país, pode-se dizer que o referido
fenômeno pode estabelecer um cenário de crise social. A tabela ainda demonstra
que, apesar do suicídio ocorrer em diversas faixas etárias, entre os jovens com
idade de 15 a 29 anos, é a maior causa de mortes. Há que se considerar, ainda, que
a maior incidência de suicídios ocorre nos países considerados de média e baixa
renda (classificação de 2016). Portanto, o suicídio pode ser tratado como um
problema, de natureza grave, e de saúde pública gerando a demanda por políticas
públicas que objetivem a erradicação do mesmo ou, no mínimo, a diminuição das
ocorrências.
3.2 SOBRE O GRUPO DE RISCO
O relatório apresenta a consideração de que a maior parte dos casos de
suicídio (apesar de haver uma considerável relação entre distúrbios mentais e os
suicidas) ocorrem entre pessoas que estão enfrentando momentos de crise,
relacionados a problemas econômicos, fim de relacionamentos ou doenças portanto,
em termos de uma sociologia clássica, o suicídio anômico é que mais ocorre
atualmente. Outra constatação do relatório da OMS é que o impacto gerado por
conflitos, tragédias, perdas somados a um situação e desejo de isolamento estão
associados, de maneira considerável, ao comportamento de um suicida em
potencial.
Outro grupo de risco, em relação ao comportamento suicida, são os
chamados grupos vulneráveis, ou seja, aqueles que são alvos de discriminação ou
preconceito, entre eles destacam-se: migrantes, refugiados, grupos étnicos (ex:
indígenas), LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, e
intersexuais), além das pessoas que estão privadas de liberdade (presos).
Não obstante todos os referidos fatores, ou grupos de riscos citados pelo
relatório, a maior incidência está entre os grupos de pessoas que estão em
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situações de anomia (estado de desordem, causado por conflitos, perdas, crises,
término de relacionamentos, doenças, etc.) reforçando, portanto, a tese de que o
suicídio anômico continua sendo o mais praticado nos dias atuais.
3.3 SOBRE OS MÉTODOS PRATICADOS
Muito embora, estudos recentes, apontem que o enforcamento é o método
mais utilizado pelos suicidas no continente europeu21 os dados fornecidos pela OMS
demonstram que, em nível mundial, a maior parte de suicídios (cerca de 20%)
ocorrem pelo método do envenenamento com pesticidas, sendo que a maior
incidência ocorre nas zonas rurais e em países que apresentam média ou baixa
renda. Na sequência, o segundo e terceiro método mais utilizado é o enforcamento e
o uso de armas de fogo. A importância de se ter conhecimento das diversas formas
utilizados para o suicídio, se justifica na medida em que tais informações permitem a
reflexão que podem resultar na construção de planos, ou estratégias, que objetivem
a restrição do acesso aos referidos métodos de suicídio.
3.4 SOBRE AS ESTRATÉGIAS PROPOSTAS PARA PREVENÇÃO
A OMS defende que os suicídios podem ser evitados, por meio de diversas
medidas e iniciativas em parceria com a sociedade, representada por suas
instituições e grupos sociais que exercem influência direta sobre os indivíduos. Entre
as medidas propostas pela agência da ONU, o quadro abaixo, organizado em
“áreas” e “medidas”, apresenta algumas delas:
Quadro 02 – Medidas para prevenção do suicídio
Áreas
Medidas
Reduzir, ao máximo, o acesso a pesticidas, armas de
Sobre o acesso aos meios de suicídio
fogo, determinadas medicações, etc.
Um cobertura consciente e responsável dos meios de
Sobre a comunicação
comunicação.
Criação de políticas públicas que objetivem a redução do
Sobre políticas
uso nocivo da bebida alcoólica.
Identificar grupos de riscos, e promover tratamento,
Sobre o tratamento
apoio e acompanhamento.
Sobre os profissionais
Incentivo a formação e ao apoio de profissionais que
Dados disponíveis em: <https://www.dn.pt/arquivo/2008/metade-dos-suicidas-opta-peloenforcamento-1131506.html>. Acesso em 28/06/2020.
21
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avaliam e gerenciam os grupos de risco.
Trabalho de acompanhamento e apoio as pessoas que
Sobre o acompanhamento
tentaram o suicídio.
Fonte: Dados da OMS, via OPAS em Folha informativa/Suicídio ano 2018. Disponível em:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5671:folha-informativasuicidio&Itemid=839. Acesso em 28/06/2020.

As medidas de prevenção e tratamento, propostas pelo relatório da OMS,
identificam o fenômeno do suicídio como uma questão de alta complexidade
exigindo, portanto, que esforços de diversos setores da sociedade sejam somados
para a elaboração de uma proposta que se apresente como eficaz e eficiente no
combate a prática do suicídio. Setores sociais como educação, saúde, trabalho,
agricultura, justiça, política, mídia, etc., devem ser ativados, organizados e
coordenados, de forma integrada, em função do combate ao suicídio. Neste sentido,
o poder público deverá ser o ente a assumir tal responsabilidade no que tange a
mobilização ou, no mínimo, de apoio as inciativas não governamentais 22.
3.5 SOBRE OS DESAFIOS
Entre os principais desafios, que se apresentam no combate a prática do
suicídio, está o fato de que o suicídio ainda é tratado, em diversos países do mundo,
como um tabu criando um estigma em relação ao assunto. Tal situação tem
dificultado a procura de auxilio, por parte das pessoas que tentaram o suicídio. A
falta dessa consciência, por parte do indivíduo, de que precisa de ajuda, impede
com que a prevenção tenha um tratamento adequado. Em vários lugares no mundo,
o suicídio ainda não ocupa a pauta das discussões consideradas de capital
importância e, portanto, não é discutido abertamente como uma questão de saúde
pública. O estudo da OMS apresenta que, apenas, 38 países apresentaram
relatórios com estratégias, a nível nacional, de combate e prevenção ao suicídio.
Diante de tal cenário, urge a necessidade de sensibilização social e quebra do
referido “tabu”, no intuito de progredir na prevenção.

22Entre

as referidas instituições não-governamentais está a CVV (Centro de Valorização da Vida), que
realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as
pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas
todos os dias.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente texto, objetivou-se de forma sintetizada apresentar um conjunto
de reflexões sociológicas sobre o fenômeno do suicídio. Partindo de uma
abordagem na perspectiva da sociologia clássica, especificamente de Emille
Durkheim, foram expostas as principais ideias teóricas e analíticas do referido
sociólogo a respeito dos resultados de sua pesquisa sobre o suicídio, tratado por ele
como sendo um fenômeno social. Tal exposição, de início, teve a pretensão de que
o texto sirva de incentivo para uma reflexão sociológica mais aprofundada sobre o
suicídio.
Uma segunda abordagem do texto em apresso, expôs um breve comentário
sobre a última publicação da OMS, em folha informativa de 2018, sobre o suicídio. O
que permitiu uma visão mais atualizada do “status” do suicídio no mundo atual,
levando-se em consideração a quantidade de mortes por suicídio no ano, os
principais métodos da referida prática, a identificação do grupo de risco além dos
desafios e propostas de prevenção ao mesmo. Tal reflexão permitiu a constatação
de que o presente tema deve deixar de ser tratado como um tabu ou estigma e
passar a ser visto como um problema de saúde pública, haja visto que o suicídio
alcança todas as posições sociais e econômicas.
Nesse sentido, a renúncia à vida por meio da morte voluntária não deve ser
encarada como uma normalidade social, mas como um patologia social (aqui,
recorrendo aos conceitos clássicos de Emille Durkheim) que deve ser tratada como
tal, em conjunto com as principais instituições sociais onde a família, a educação, a
política, a religião, cada uma das quais atuando dentro de suas competências, em
muito pode contribuir para a apresentação de propostas e ações que objetivem
resolver o problema do suicídio.
REFERÊNCIAS
CALHAU, L. B. Resumo de criminologia. 4. ed. revista ampliada e atualizada. Rio
de Janeiro: Impetus, 2012.
DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. São Paulo: Ed. Nacional, 1984.

92
Antes do fim da linha: suicídio na contemporaneidade (ISBN: 978-65-88712-01-6)

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. São Paulo: Martins Fontes,
2007.
DURKHEIM, E. O suicídio. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Metade dos suicidas opta pelo enforcamento. 2008.
Disponível em: <https://www.dn.pt/arquivo/2008/metade-dos-suicidas-opta-peloenforcamento-1131506.html>. Acesso em 28 jun. 2020.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE - OPAS. Folha Informativa –
Suicídio. 2018. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=
comcontent&view=article&id=5671:folha-informativasuicidio&Itemid=839>. Acesso
em 28 jun. 2020.

93
Antes do fim da linha: suicídio na contemporaneidade (ISBN: 978-65-88712-01-6)

O SUICÍDIO COMO MANIFESTAÇÃO DOS EXCESSOS DA VONTADE: UMA
ABORDAGEM A PARTIR DA FILOSOFIA DE ARTHUR SCHOPENHAUER
Sandro Luiz Bazzanella23
Sandra Eloisa Pisa Bazzanella24
“Só existe um problema filosófico realmente sério: é o suicídio. Julgar se a
vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental
da filosofia” Albert Camus25.
“O suicídio também pode ser considerado uma experiência, uma pergunta
que o homem coloca à natureza, pretendendo forçá-la a responder; a
pergunta é: qual é a mudança que a existência e o conhecimento do homem
experimentam através da morte? Mas é um desastrado, pois se suprime a
identidade da consciência que havia de ouvir a resposta”
(SCHOPENHAUER, 2017, p. 5).

1 INTRODUÇÃO
A Filosofia é um campo do conhecimento que se ocupa da análise e reflexão
da realidade por métodos empíricos e racionais. Daqui se segue que boa parte do
conhecimento filosófico estabelecido até hoje não possui o caráter científico
atribuído a outras áreas do conhecimento, em sua condição particularizada na busca
de entendimento das leis de funcionamento e das formas constitutivas de seus
objetos de pesquisa como a Física, por exemplo. Isso não significa que o
conhecimento filosófico em nada possa nos auxiliar a pensar as mais diversas
questões, principalmente as que nos circundam. Ao logo de dois mil e quinhentos
anos de sua trajetória, a Filosofia esteve presente nas diversas investigações e
discussões, interligando-se a inúmeras áreas do conhecimento.
Refletir e escrever sobre o suicídio a partir da Filosofia poderia se apresentar
a partir de inúmeras maneiras que não a que apresentaremos, visto as inúmeras

23Doutor

em Ciências Humanas (UFSC). Professor de Filosofia e do Programa de Mestrado e
Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. Email: sandro@unc.br
24Graduanda em Filosofia – Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail:
sandra.bazzanella@hotmail.com
25Albert Camus (1913 – 1960) foi um escritor, filósofo, dramaturgo, jornalista franco-argelino. Seus
escritos reúnem reflexões de matiz existencialista. Em 1957 foi contemplado pelo prêmio Nobel de
literatura. Em 1942 em plena Segunda Guerra Mundial Camus publicou duas de suas principais
obras: “O Estrangeiro” e “O Mito de Sísifo”. A perspectiva de absurdo da existência, a fragilidade da
condição perpassa as duas obras supracitadas. A frase presente na epígrafe é parte inicial do livro
de Camus: “O Mito de Sísifo”.
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contribuições de filósofos e suas especificidades nas formas de pensar sobre este
tema. Entre as inúmeras correntes filosóficas a filosofia existencialista nos permite
pensar a vida, e a morte, em suas mais variadas formas, em suas mais diversas
relações e desdobramentos, inclusive em seu fim. O autor que escolhemos,
entretanto, não é única e exclusivamente um filósofo existencialista, mais que isso,
ele nos apresenta um completo sistema filosófico, que não abrange apenas a
questão da vida humana e seu sofrimento inerente, temas comumente associados a
ele, mas uma teoria do conhecimento, uma ontologia, uma política, uma ética e uma
estética, áreas da filosofia que completam-se em sua filosofia.
De toda forma, o que apresentamos aqui não é uma receita, um laudo final,
um conjunto de certezas sobre o mundo, sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre o
suicídio. É, entretanto, um conjunto de reflexões, que podem ser admitidas,
questionadas, ou mesmo negadas pelo leitor, como o foi por filósofos e inúmeros
comentadores das obras de nosso filósofo. O capítulo a seguir, portanto, se
apresenta mais como proposta de reflexão do que como diagnóstico. Sem mais
delongas, falemos de Arthur Schopenhauer.
2 ARTHUR SCHOPENHAUER
Antes de tratarmos sobre a filosofia de Schopenhauer propriamente dita, é
importante apresentarmos brevemente sua história e contextualizá-lo, bem como
sua filosofia, em relação ao momento histórico vivido na Europa. Arthur
Schopenhauer nasceu em 22 de fevereiro de 1788 na cidade de Dantzig, na época
considerada cidade independente na Polônia. Dantzig foi anexada pela Prússia em
1793 e hoje pertence à Polônia, chamando-se Gdansk. Os pais eram Henrich Floris
Schopenhauer (1747-1805), comerciante, cerca de 20 anos mais velho que a
esposa JohannaTrosnier (1766-1838), uma jovem que passou a publicar escritos e
livros anos após a morte do marido, quando já morando em Weimar com a filha,
tornando-se conhecida escritora alemã. Schopenhauer manteve uma relação
conflituosa com sua mãe, sobretudo após a morte do pai. Nosso filósofo alegava que
a mãe não se mostrava empática para com a penúria do pai, enquanto esse vivia
momentos de dor que precederam sua morte. Seus desentendimentos se deram não
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só no plano familiar, mas também no plano intelectual, dado o caráter das obras de
Johanna, escritora de romances.
Aos 15 anos de idade, tendo decidido dedicar-se ao comércio, seguindo os
passos do pai, em vez de prosseguir os estudos no liceu pretendendo a erudição,
Schopenhauer faz uma viagem pela Europa. Viagem esta que lhe oportunizou a
observação do mundo, das pessoas, das coisas. Acompanhado dos pais, Arthur
experienciou o mundo a partir de outros lugares, pode ver a pobreza, a miséria que
assolava uma série de localidades. E pode ver o que havia de belo. Subiu
montanhas (três especificamente), viu Napoleão e conheceu pessoas. Do retorno da
viagem em 1804, de acordo com o compromisso que assumira, Schopenhauer
passa a aprender sobre a arte do comércio. É após a morte do pai, em 1806 que o
filósofo ingressa num liceu. Logo após, muda-se para Weimar, onde a mãe e a irmã
moravam, pois havia sido expulso do liceu. Por volta dos 21 anos, ao que nos
consta, Schopenhauer ingressou na Universidade de Göttingen, na Alemanha, tendo
decidido convictamente que preferia dedicar-se aos estudos antes do comércio. Foi
em Gottingen que demonstrou preferência por Platão e Kant, futuramente utilizando
conceitos destes filósofos em suas próprias obras.
Por volta dos 23 anos, em 1811, ingressa na Universidade de Berlim.
Entusiasmado pelo fato de ter aulas com Johann Gottlieb Fichte (1762-1814),
filósofo de tendência kantiana, logo experimenta da desilusão de não tragar a
filosofia de Fichte. Em 1813 concebe sua tese de doutorado: “Sobre a quádrupla raiz
do princípio de razão suficiente”, que em 1818 é anexada ao livro mais conhecido do
filósofo: “O mundo como vontade e representação”. Esta obra, por sua vez, era
encarada por Schopenhauer como sua obra prima, aquela que lhe traria
reconhecimento, o que não chegou de imediato. Em 1819 passa a ser professor da
Universidade de Berlim. Aqui, outro impasse assola sua carreira. Na época, era
Friedrich Hegel26 (1870-1831), também professor na Universidade de Berlim, o
26“Sabe-se

que, historicamente, não existe nada que possa chamar-se uma controvérsia real entre
Hegel e Schopenhauer sobre qualquer questão. Ao longo da obra de Hegel, não encontraremos
nenhuma alusão à mera existência da obra ou da pessoa de Schopenhauer, nem mesmo naqueles
assuntos nos quais pareceriainevitável mencioná-lo [...]. Os motivos desta omissão total são
extremamente complexos, além das explicações simplórias que o próprio Schopenhauer gostava de
oferecer da mesma, justamente indignado pela indiferença de seus contemporâneos diante do valor
de sua obra. Os motivos mais profundos deveriam ser· detectados no próprio tecido dos
pensamentos de Hegel e Schopenhauer. Havia obstáculos objetivos para que cada um deles não
pudesse compreender o caráter revolucionário dá proposta filosófica, do outro. [...]. O confronto real
das idéias de Hegel e Schopenhauer deve ser deduzido sistematicamente do puro conteúdo objetivo
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centro das atenções na Filosofia. Schopenhauer chegou a marcar suas aulas no
mesmo horário das de Hegel e experimentou o balde de água fria que era a falta de
reconhecimento de sua filosofia.
Em 1822, desiludido em sua carreira profissional, parte em viagem pela Itália
e em 1825 tentou novamente, e sem sucesso, a docência. A filosofia de
Schopenhauer passa a ser reconhecida quando o filósofo atinge sexagésima década
de sua existência, mais especificamente por volta dos 63 anos, em 1851, quando
morando na cidade de Frankfurt-sobre-o-Meno. Há anos publicara a obra Parerga e
paralimpomena. Foi nesta mesma cidade que o filósofo morreu, em 21 de setembro
de 1860, com 72 anos de idade.
3 PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS DA FILOSOFIA DA SCHOPENHAUER
Para compreendermos traços específicos da obra de Schopenhauer, como a
questão do suicídio, é importante que conheçamos alguns pressupostos de sua
filosofia. São eles que fundamentam suas ideias e fazem nosso filósofo ser
conhecido como o pensador pessimista cujo mundo é expressão de dor e
sofrimento.
Em filosofia, podemos definir, sucintamente, um sistema filosófico como: “[...]
um discurso organizado dedutivamente, ou seja, um discurso que constitui um todo
cujas partes derivam umas das outras (ABBAGNANO, 2007, p. 1076). Assim,
Schopenhauer possui um sistema filosófico, do qual a questão do suicídio é uma
reflexão articulada no contexto de um conjunto de conceitos articulados em torno da
questão da vida como expressão da vontade, minúscula, mas interligada a outros
aspectos da filosofia schopenhaueriana. Ou, se preferirmos, a questão do suicídio
apresenta-se aqui como uma das inúmeras ramificações de um dos inúmeros
conceitos que compõe a estrutura da filosofia schopenhaueriana.
Um sistema filosófico possui, geralmente, uma epistemologia. A Teoria do
Conhecimento, ou epistemologia, ocupa-se, como o próprio nome sugere, do estudo
das suas filosofias, já que ele, de fato, não aconteceu. [...], no interior das suas reflexões, Hegel através da Dialética - e Schopenhauer". "[...] através da filosofia da Vontade de Viver - proporcionam
elementos teóricos para pensar a relação vida/verdade. [...] ambos descobriram, de maneira
independente e antagônica, dois mecanismos básicos da vitalidade, do movimento da vida, e que tal
elucidação fornece subsídios para estudar as complexas relações entre esse movimento Vital e as
pretensões de verdade erigidas secularmente pelo pensamento filosófico” (CABRERA, 1997, p.
35/36).
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da epistéme, do conhecimento. É uma importante área da filosofia. É a Teoria do
Conhecimento que se ocupa, por exemplo, de questões como: o que é o
conhecimento? Como obtemos conhecimento? O que faz uma fonte ser apropriada
para fornecer conhecimento? Qual a validade de um determinado conhecimento
científico? O que é licito fazer com os conhecimentos que alcançamos? É por aqui
que começamos a tratar da filosofia Schopenhaueriana. A Teoria do Conhecimento
do nosso filósofo, assim como parte significativa de seu sistema, é herdeira da
filosofia de Immanuel Kant (1724 – 1804). Kant foi um importante filósofo do século
XVIII, de tal forma que é ainda hoje considerado um dos maiores filósofos da
modernidade27.
A teoria do conhecimento de Schopenhauer está presente inclusive em sua
obra mais famosa anteriormente citada: “O mundo como vontade e representação”.
Não

trataremos

aqui

especificamente

e

exaustivamente

da

epistemologia

schopenhaueriana, mas utilizaremos a obra como uma das bases para entender o
movimento presente em torno da questão do suicídio. Nesse sentido, um conceito
chave é o de Vontade.
Assim, em seu clássico: O Mundo Como Vontade e Representação,
Schopenhauer faz uma divisão entre a vontade e a representação, discorrendo
sobre estes dois componentes da realidade de forma separada. O livro primeiro da
obra trata da representação e a vontade é estudada em seguida. Para fins
expositivos, adotaremos aqui o método expositivo schopenhaueriano.
O conceito de representação em Schopenhauer pode ser compreendido a
partir da relação entre um sujeito dotado de capacidade de percepção e de
elaboração de representações e a partir de um objeto em sua condição perceptiva:
“Nenhuma verdade é portanto mais certa, mais absoluta, mais evidente do que esta:
tudo o que existe, existe para o pensamento, isto é, o universo inteiro apenas é
objeto em relação a um sujeito, percepção apenas, em relação a um espírito que
percebe. Em uma palavra, é pura representação” (SCHOPENHAUER, 2004, p. 9).
Ainda que não seja nosso objetivo tratar de Kant aqui, é importante destacarmos, porém, uma
importante concepção kantiana da qual Schopenhauer parece sevir-se. Sobre a forma como lidamos
com o conhecimento do mundo ao nosso entorno. Kant elabora o conceito de “fenômeno”, aqui
entendido como a realidade que compreendemos a partir das formas a priori do conhecimento, são
elas: o tempo, o espaço e a causalidade. Já o conceito de “numeno”, ou ainda “coisa em si”, diz
respeito a realidade como ela é, e não como a compreendemos a partir das formas a priori. A coisa
em si, inclusive, não pode ser conhecida segundo Kant. (FERREIRA, 2013). E, diga-se de
passagem, ainda que as formas a priori nos ofereçam aproximações do fenômeno, são necessárias
outras formas do conhecimento para poder classificá-lo como científico.
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O sujeito de Schopenhauer conhece sem ser conhecido. É ele condição para
a existência e conhecimento de qualquer objeto. A partir do momento em que não
existe sujeito, também não é possível que exista objeto. São componentes
inseparáveis que agem de modo a formar a representação. Acrescente-se que
enquanto o sujeito não é conhecido a partir do espaço e do tempo, o objeto é
submetido a essas duas condições, que encontram-se pressupostas no sujeito.
Aqui, Schopenhauer utiliza-se do vocabulário kantiano ao afirmar que as formas a
priori do conhecimento (tempo, espaço e causalidade) encontram-se na nossa
consciência, de modo que o sujeito passa a conhecer o objeto por meio de tais
formas (SCHOPENHAUER, 2004)
Em sua filosofia, Schopenhauer admitiu certas teses da filosofia hinduísta, de
tal modo que vale destacar aqui a concepção em torno do “Véu de Maya” sobre os
fenômenos. O Véu de Maya seria o que oferece aos homens ideias inexatas da
realidade que os cerca. Diz Schopenhauer: “E Maya é o véu da ilusão, que, ao cobrir
os olhos dos mortais, lhes faz ver um mundo que não se pode dizer se existe ou não
existe, um mundo que se assemelha ao sonho, à radiação do sol sobre a areia,
onde, de longe, o viajante acredita ver uma toalha de água, ou ainda a uma corda
atirada por terra, que ele toma por uma serpente” (SCHOPENHAUER, 2004, p.14)
A relação entre o sujeito e o conhecimento da realidade é aprofundada por
Schopenhauer

no

livro

Primeiro,

bem

como

demais

características

da

representação. Como não é este nosso foco no presente capítulo, não nos cabe aqui
aprofundar a discussão em torno da conceituação e implicações da representação.
Ainda que vontade e representação componham duas partes de um todo, talvez a
vontade possa nos fornecer mais ferramentas para entender o que Schopenhauer
nos legou acerca do suicídio. É no livro Segundo da obra: O Mundo como Vontade e
Representação que ele analisa o mundo como vontade.
4 A VONTADE: EXPRESSÃO DO MUNDO COMO REPRESENTAÇÃO
Nesta direção, Schopenhauer parte do pressuposto de que a vontade talvez
não nos seja tão inteligível quanto a representação. Ela é um conjunto de forças, um
impulso de vida. A vida é vontade, que manifesta-se nos homens através do desejo.
Ao considerá-la paralelamente à representação, Schopenhauer afirma:
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‘Fenômeno’ significa representação, e mais nada; e toda representação,
todo objeto é fenômeno. A coisa em si é unicamente a vontade; nesta
qualidade, esta não é de maneira nenhuma representação, difere dela Toto
genere; a representação, o objeto, é o fenômeno, a visibilidade, a
objetividade da vontade. A vontade é substância íntima, o núcleo tanto de
toda coisa particular, como do conjunto; é ela que se manifesta na força
natural cega; ela encontra-se na conduta racional do homem; [...]
(SCHOPENHAUER, 2004, p. 119)

Além de constatarmos a influência citada anteriormente do vocabulário
kantiano na citação acima apresentada, caracterizada pelo uso de conceitos como
“fenômeno” e “coisa em si”, podemos notar a diferenciação feita entre a vontade e a
representação. Esta última nos remete ao véu de Maya, a ilusão, ao fenômeno, que
de forma alguma é a coisa em si. A vontade, por sua vez, mostra-se como coisa em
si, essência da natureza humana, cuja representação é externalização da vontade.
Schopenhauer ainda nos alerta que a vontade não é dependente dos objetos dos
quais a representação utiliza-se, das formas a priori. De forma que, enquanto o
fenômeno da coisa em si, a representação da vontade, está submetida às leis do
espaço, tempo e causalidade, a vontade é externa e sua existência independe de
tais formas.
A vontade age, para Schopenhauer, de forma a manifestar-se nos desejos do
homem. Nesse sentido, a vontade possui estreita ligação com as ideias de dor e
sofrimento, e até mesmo com o suicídio, já que permeia a vida em suas mais
variadas relações. É no livro quarto do Mundo como Vontade e Representação que
encontraremos bases para tal discussão.
O Homem, em sua finitude, circunstanciado no espaço e no tempo, não é ele
como indivíduo28 essencial à natureza. Antes disso, essencial à natureza e à
vontade, é a vida, que se finda e se renova nas figuras vivas ao longo do tempo. O
fenômeno do nascimento e da morte, então, não conferem respectivamente, início e
fim à existência da vontade, ela perpetua-se na natureza, que para Schopenhauer
age de modo a preservar a espécie. Este ponto talvez permite compreender o que
se disse acima sobre a independência da vontade às formas do entendimento. A
vontade, como coisa em si, existe na natureza, e nela atua em qualquer tempo, em

“Na filosofia de Arthur Schopenhauer, cada ser humano individual, na medida em que constitui o
supremo grau de objetivação fenomenal da vontade, tem (é) um caráter absolutamente singular. É
nesse sentido que se deve entender a variante schopenhaueriana da noção de pessoa, embora não
se deva perder de vida que em todos os seres humanos manifeste-se também, de forma
predominante o genérico caráter da espécie” (GIACÓIA, 2018, p. 46).
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toda e qualquer vida que se apresenta. Nesse sentido, Schopenhauer manifesta que
em relação à morte, esta se apresenta como o fim da vida, mas não como o fim da
coisa em si que é a vontade:
O sol real brilha sem interrupção e, contudo, parece embrenhar-se no seio
da noite: pois bem, quando o homem teme a morte, vendo nela o seu
aniquilamento, é como se ele imaginasse que o sol, à tarde, devesse
exclamar: ‘Infelicidade minha! Desço para a noite eterna’. E, inversamente,
aquele a quem o fardo da vida pesa, que amaria sem dúvida a vida e que
nela se mantém, mas maldizendo as dores, e que está cansado de aquentar
a triste sorte que lhe coube em herança, não pode esperar da morte a sua
libertação, não pode libertar-se pelo suicídio: é graças a ilusão que o
sombrio e frio Orco lhe pareça o porto, o lugar de repouso. A Terra gira,
passa da luz às trevas; o indivíduo morre; mas o Sol, esse, brilha com um
esplendor ininterrupto, num eterno meio-dia. A vontade de viver está ligada
à vida: e a forma da vida é o presente sem fim; no entanto, os indivíduos,
manifestações da idéia, na região do tempo, aparecem e desaparecem,
semelhantes a sonhos instáveis (SCHOPENHAUER, 2004, p. 295- 296).

Nesse sentido, para Schopenhauer a morte não finda o que a vida possui de
inerente: a vontade. O suicídio, da mesma forma, tira do sujeito a vida, mas não
consegue negar a existência da vontade.
Adiante, ainda no livro Quarto (IV) de O Mundo Como Vontade e
Representação, Schopenhauer nos mostra que o sofrimento se dá de forma mais
acentuada no ser humano29, no qual o conhecimento é acessado a ponto de
diferenciá-lo dos outros seres vivos, a exemplo das plantas, que, segundo o autor,
não sofrem, pois não possuem sensibilidade. Ainda, nos seres humanos, o
sofrimento tende a acentuar-se na medida em que este toma consciência da
realidade. É também sob esse pressuposto que Schopenhauer afirma o sofrimento
como constituinte da vida. Nosso autor utiliza como exemplo uma pintura, de Johann
Heinrich Whilhelm Tischbein (1751 – 1829), a qual é dividida em duas partes e
retrata mulheres cujos filhos foram-lhes retirados, e ovelhas, cujos filhotes também
foram-lhes

retirados.

Schopenhauer

relata

que,

enquanto

as

mulheres

representadas sofrem, as ovelhas não se abalam, demonstrando com isso que a
consciência permite conhecer a dor, e a vontade, que move a vida, a move também
na direção do sofrimento.
“Porque o ser humano é um ente natural que exibe e concretiza o grau mais elevado e complexo
da objetividade da vontade, o caráter é absolutamente singular: mesmo gêmeos idênticos, nascidos
e criados no mesmo ambiente, são personalidades inteiramente distintas e não intercambiáveis. No
ser humano, portanto, podemos apreender a ideia comoato originário da vontade metafísica em toda
a sua clareza, como ato livre e absolutamente contingente” (GIACÓIA, 2018, p. 47).
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A vontade está intimamente ligada ao sofrimento, de forma que, tendo o
indivíduo suprido todos os seus desejos, não tendo o que desejar, torna-se refém do
aborrecimento. Entretanto, tendo o que desejar, sente a falta de algo, e uma falta
indica sofrimento. Pelo visto, não escapamos dos desejos, tampouco do sofrimento
acarretado por eles:
Entre os desejos e as suas realizações decorre toda a vida humana. O
desejo, pela sua natureza, é sofrimento; a satisfação engrendra bem
depressa a saciedade. O alvo era ilusório, a posse rouba-lhe o seu atrativo;
o desejo renasce sob uma forma nova, e com ele a necessidade; senão é o
fastio, o vazio, o aborrecimento, inimigos mais violentos ainda do que a
necessidade (SCHOPENHAUER, 2004, p. 329).

Ainda na esteira do sofrimento, mais adiante cita Hamlet, a peça de
Shakespeare, em sua pergunta: “ser ou não ser?” E afirma que seria preferível não
ser se o suicídio nos proporcionasse o nada, o que em realidade não ocorre.
Schopenhauer toma o sofrimento como inerente à condição humana. Afirma: “E,
aliás, de onde é que Dante tirou os elementos do seu Inferno, senão deste mundo
real? [...] Mas quando se tratou de fazer um Céu, de lhe descrever as alegrias, então
a dificuldade foi insuperável: o nosso mundo não lhe fornecia nenhum material”
(SCHOPENHAUER, 2004, p. 341).
5 VONTADE: DESEJO, SOFRIMENTO E SUICÍDIO COMO FORMA DE NEGAÇÃO
DA VIDA
O sofrimento, portanto, como componente da vida, por vezes coloca-nos em
situações limite. Aprofundando o que citamos acima sobre o suicídio, Schopenhauer
afirma que o suicídio não nega a vontade. Pelo contrário, ele é inclusive uma
afirmação da vontade, da vontade de viver, que, não deixando de existir,
encontramos como consequência o indivíduo a julgar que a única saída possível é a
extinção da vida, onde se manifesta a vontade:
Aquele que se mata quereria viver; está apenas descontente com as
condições em que a vida lhe coube. Por conseguinte, destruindo o seu
corpo, não é ao querer-viver, é simplesmente à vida que ele renuncia. Ele
quereria a vida, ele quereria que a sua vontade existisse e se afirmasse
sem obstáculo, mas as conjunturas presentes não lho permitem e ele sente
com isso uma grande dor (SCHOPENHAUER. 2004, p. 417).
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A vida, que representa o fenômeno, que é a expressão da coisa em si, da
vontade, essa é sim extinta. Entretanto, a coisa em si continua atuante no mundo,
nos demais seres, das mais variadas formas. A vontade como coisa em si, não deixa
de existir. Ela é afirmada, inclusive, por meio da tentativa de negá-la. Vimos acima
que Schopenhauer afirma o interesse da natureza em sua própria manutenção, na
manutenção da espécie. A vida, os próprios corpos, como meios de expressão da
vontade, continuarão existindo e expressando a vontade.
Também neste plano de consideração do mundo, o macrocosmo se deixa
compreender à luz do microcosmo humano, tendo a pessoa, portanto, o
mesmo estatuto filosófico do caráter empírico: a pessoa singular é a
manifestação ou fenômeno do caráter inteligível. Por essa razão, a
liberdade nunca pode ser situada na pessoa, pois, como fenômeno natural,
obedece à inexorável lei de causalidade. A pessoa ‘nunca é livre, embora
ela seja o aparecer (Erscheinung) de uma vontade livre: pois é justamente
desse livre querer que ela é já manifestação determinada e, na medida em
que esta manifestação ingressa na forma de todo objeto – o princípio de
razão suficiente -, ela desenvolve, no entanto, a unidade daquela vontade
na multiplicidade das ações; estas, entretanto, em virtude da unidade em-si
atemporal daquele querer, apresentam-se com a regularidade de uma força
da natureza’ (GIACÓIA, 2018, p. 48).

Na sequência, Schopenhauer cita ainda os casos de pais que após matarem
seus filhos, matam a si mesmos. Para o autor, também nestes casos o indivíduo
equivoca-se. Estando desesperado em relação às dores que a vida lhe causa, vê
nela o grande motivo de seu sofrimento. Seus filhos, que são sua herança, sofrerão
das mesmas dores e, por isso, o indivíduo não vê outra saída senão o aniquilamento
de qualquer possibilidade de vida.
Além da forma de suicídio motivada pelo desespero e sofrimento,
Schopenhauer identifica outra manifestação: o suicídio por inanição. Mesmo que em
muitos dos casos constatados houvesse presença (e talvez influência) de elementos
religiosos ou supersticiosos, a morte por inanição se dá pela falta de vontade de
viver, acarretada pela negação do querer. Neste caso, o indivíduo não delibera tal
ação por meio do querer-viver, mas pela falta de querer. Schopenhauer afirma que:
“com efeito, a intenção de abreviar o sofrimento seria já, em certa medida, uma
verdadeira afirmação da vontade” (SCHOPENHAUER, 2004, p. 419).
Em função do sofrimento iminente a que estamos submetidos, Schopenhauer
sugere meios de lidarmos com a dor da vida. Para o autor, o que o indivíduo busca
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com o suicídio, a supressão da vontade, pode ser alcançado por outros meios, visto
que o suicídio não nega, mas afirma a vontade.
Nesta perspectiva, a ascese é o modo encontrado por Schopenhauer para
negar a vontade. Para que o indivíduo possa caminhar em direção à negação da
vontade, e consequentemente da negação do sofrimento, é necessário que ele
enxergue além do princípio de individuação. Este princípio é citado por
Schopenhauer ainda no

livro

Segundo de

O

Mundo

Como

Vontade

e

Representação: “[...] chamarei ao espaço e ao tempo [...] principium individuationis,
visto que é por intermédio do espaço e do tempo que aquilo que é um só e
semelhante na sua essência e no seu conceito nos aparece como diferente, como
vários, tanto na ordem da coexistência, como na da sucessão” (SCHOPENHAUER,
2004, p. 121-122). O termo, debatido extensivamente por filósofos desde a Idade
Média, é designado aqui como sendo o responsável pela pluralidade dos seres,
tendo o espaço e o tempo como meios para diferenciá-los, afinal, como vimos, a
substância essencial e comum aos seres é a vontade.
Enxergar além do princípio de individuação então significa abstrair as
diferenças que compõem as individualidades, um passo para enxergar os demais
indivíduos, considerando suas dores e as dores do mundo, reconhecendo-se neles,
vendo a miséria que assola o mundo e enxergando no sofrimento uma origem
comum, compreende a vontade como motor do sofrimento e passa a ignorá-la,
deixando de desejar e, consequentemente, negando a vida, expressão da vontade.
É neste ponto, portanto, que o indivíduo alcança a abnegação voluntária:
Se compararmos a vida a um círculo que se percorre, e de que uma parte é
feita de carvões em brasa, enquanto que certos lugares são frios, pode-se
dizer que os lugares frios consolam o infeliz, enganado pela ilusão, quando
aí se encontra, e ele é assim encorajado a prosseguir a sua marcha. Mas
aquele que vê para além do princípio de individuação, que conhece a
essência das coisas em si, e por conseguinte abarca o conjunto, esse já
não é acessível a esta consolação: ele vê-se a si mesmo, ao mesmo tempo,
em todos os lugares, e retira-se do círculo. – A sua vontade dobra-se: ele já
não afirma a sua essência, representada no espelho do fenômeno; ele
nega-a. O que evidencia esta transformação é a passagem da virtude ao
ascetismo que o homem executa nesta altura (SCHOPENHAUER, 2004, p.
398–399).

O indivíduo que alcança tal compreensão do mundo, então, esforça-se para
tornar-se indiferente a vontade. Schopenhauer destaca alguns meios pelos quais é
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possível negar a vontade até encontrar sua supressão e a supressão da vida. Cita
até mesmo a castidade como forma de negar a vontade, que agindo em favor da
manutenção da espécie manifesta-se no sujeito. Afirma que a negação manifesta-se
também na pobreza voluntária, no desapego aos bens materiais que a vontade lhe
coagiu a desejar. Também na aceitação dos infortúnios que a vida lhe proporciona,
as ofensas e perjúrios de outrem, sem querer com isto reagir e tornar-se refém
novamente do impulso da vontade. Manifesta-se por meio do jejum, da negação da
fartura, dos autoflagelos como meio de negar cada vez mais e mais profundamente
sua essência: “Vem finalmente a morte que destruirá essa manifestação de uma
vontade que há muito ele matou na sua própria essência, negando-a livremente, até
reduzi-la a esse fraco resto de querer que animava o seu corpo [...]”
(SCHOPENAHUER, 2004, p. 401). Schopenhauer continua a discorrer, buscando
demonstrar como a negação da vontade se manifestou na vida de santos, dos
cristãos, hindus e budistas, entre outros seres humanos que se empenharam em
suprimir a vontade.
Schopenhauer encontra também um modo de negar a vontade por meio da
arte. Encontra na contemplação uma forma de escapar da vontade e do sofrimento
que ela nos gera. Para alcançar este estado contemplativo, é necessário que o
indivíduo se liberte do conhecimento submetido à vontade. Petry nos mostra de
forma clara o papel da arte:
Na arte, o mundo como vontade desaparece. Assim, ocorre a negação da
vontade pela dissolução do indivíduo, pela recusa de um conhecimento
ligado ao princípio da razão (que, na verdade, é o único a atender a
vontade) e o que resulta é o apaziguamento dos desejos e dos sofrimentos.
O homem liberta-se da vontade por não mais servir a ela. Seu
conhecimento é intuitivo, está fora do princípio da individuação (PETRY,
2006, p. 10).

De tal forma, que o indivíduo passa a reconhecer os objetos não apenas
como formas de representação, mas os concebe em sua ideia. Barboza nos oferece
um exemplo:
Diante de uma árvore, o contemplador não pensa na sua serventia – fazer
móveis, fornecer sombra ou frutos etc. -, mas desinteressadamente se alça
por sobre o tempo e o espaço onde se situa a árvore, por sobre o mundo
imediato, empírico, dissolvendo-se na intuição estética da beleza da árvore.
Ou então, diante de uma bela pessoa, não se interessa em se envolver
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sexualmente com ela: simplesmente a contempla de modo puro em sua
Idéia (BARBOZA, 1997, p. 58).

Este exemplo nos permite compreender de maneira aproximada o que
Schopenhauer indica como Ideia. Em O Mundo Como Vontade e Representação, o
filósofo ao falar da Ideia diz: “A idéia é a unidade que se transforma em pluralidade
por meio do espaço e do tempo [...]” (SCHOPENHAUER, 2004, p. 247). Logo após,
se refere à ela: “[...] uma vez concebida, a idéia torna-se a fonte verdadeira e única
de toda obra de arte digna deste nome. Completamente cheia de uma vigorosa
originalidade, residindo no seio da vida e da natureza [...]” (SCHOPENHAUER,
2004, p. 247).
Desta forma, a contemplação é constituída pela compreensão do sujeito (livre
da vontade) acerca da ideia dos objetos observados. A contemplação então, oferece
ao indivíduo um escape à vontade que lhe causa sofrimento. Em resumo: “[...]
Schopenhauer, depois de mostrar o estado existencial com seus erros, com o
conflito dos seres pela posse de matéria, visando à afirmação da Vontade de vida na
pluralidade fenomênica – agora mostra essa mesma Vontade, mediante a Idéia,
contemplando calmamente a si mesma e se negando” (BARBOZA, 1997, p. 60).
Antes de finalizarmos este capítulo, vale citar outra obra de Schopenhauer em
que o filósofo destina um capítulo ao suicídio. Trata-se de “Parerga e
Paralimpomena”, obra publicada em 1851. O capítulo XIII da obra expõe
considerações de Schopenhauer acerca do suicídio, tais como a maneira com que
este é encarado por diversas figuras como Aristóteles, Sêneca, David Hume, até
mesmo o cristianismo e o judaísmo, de modo breve. Destacamos aqui o que diz
Schopenhauer sobre uma possível punição ao suicídio, tema abordado por inúmeras
instituições religiosas ao longo da história: “[...] pois que pena pode intimidar ao que
busca a morte? – Se se castiga a tentativa de suicídio, então, o que se castiga é a
incapacidade através da qual alguém fracassa” (SCHOPENHAUER, 2017, p. 02).
Este adendo se apresenta de modo a complementar a ideia do filósofo acerca do
suicídio e o posicionar em relação a este fato. Ainda, diz ele: “Consiste em que o
suicídio se opõe ao alcance do supremo fim moral, já que substitui a liberação real
deste mundo de miséria por uma só aparente. Desse extravio a um crime, como se o
espírito

cristão

deixasse

essa

marca,

há,

todavia,

um

longo

caminho”

(SCHOPENHAUER, 2017, p. 4). De tal forma, nos é possível perceber que, ainda
106
Antes do fim da linha: suicídio na contemporaneidade (ISBN: 978-65-88712-01-6)

que aponte que o suicídio não se apresenta como saída para os sofrimentos da vida,
Schopenhauer não se posiciona no sentido de defender uma punição ao suicida.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Arthur Schopenhauer constitui uma vasta obra filosófica, da qual pudemos
acessar e transmitir pequena e limitada parte. Como dito no início deste capítulo, o
método filosófico baseia-se preponderantemente na análise empírica e racional da
realidade. De tal forma que o suicídio, tema profundo, é abordado por Schopenhauer
a partir destes métodos de análise. Como parte constituinte de seu sistema
filosófico,

o

suicídio

apresenta-se

como

uma

peça

no

quebra-cabeças

schopenhaueriano, ou seja, está relacionado à toda uma concepção de mundo e de
vida.
Esta visão, por sua vez, circunstanciada em tempo e espaço, não apresenta
necessariamente o caráter de teoria científica, com comprovação experimental por
exemplo. Nesse sentido, o trabalho de Schopenhauer não pretende nos oferecer o
caráter científico, que estudos nas áreas de psicologia, ou de psiquiatria podem nos
oferecer. Entretanto, nos parece que vale a tentativa de compartilhar a concepção
de um filósofo que, na esteira do que a filosofia se propõe a fazer, questiona as
inúmeras formas de manifestação da vida e propõe maneiras de entender a
realidade que nos cerca.
Nesta direção, talvez se possa afirmar na esteira da obra e das reflexões do
filósofo que a contribuição de Schopenhauer para a compreensão do fenômeno do
suicídio na contemporaneidade é significativa, senão decisiva. Estamos inseridos
num contexto de mundo marcado pela potencialização dos excessos. Excessos
produtivos que comprometem os recursos naturais, o meio ambiente, as condições
necessárias à continuidade da própria vida decorrente da vontade manifestam na
diversidade e multiplicidade de formas de vida. Excesso de produção requer
excesso de consumo.
Sob tais condições, estamos inseridos num tempo de exposição excessiva a
estímulos que intensificam os desejos humanos. Cotidianamente, minuto a minuto
somos expostos a milhares de oportunidades, de viagens, de possibilidades de
lazer, de sabores, de comidas exóticas, de corpos perfeitos, de estilos de vida
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supostamente bem-sucedidos. Tudo isto à disposição da imaginação, do desejo
humano.
Porém, todo excesso libera forças destrutivas. O excesso de água numa
barragem força o rompimento da represa. O excesso de velocidade dos ventos
transforma uma brisa em um tornado e com ele a destruição. O excesso de calor
deforma os materiais, incinera vida. O excesso de desejo transforma-se em vontade
de destruição do mundo pelo excesso do consumo. Afinal, o que caracteriza o
consumidor é a relação de destruição das coisas, dos objetos que consome
descartando-os após exaurir suas propriedades. Mas, o excesso de desejo
transforma-se também em vontade de destruição de si e dos outros diante da
frustração ao não acessar em sua totalidade a miríade de oportunidades oferecidas.
As exigências de nossas sociedades contemporâneas sobre os indivíduos
para que se mantenham em pleno êxtase, em pleno gozo cotidiano de suas vidas
são potencializadoras do excesso de vontade, intensificando o sentimento de dor, de
sofrimento, de vontade de autodestruição, que em casos limites pode se manifestar
na forma do suicídio.
Neste contexto, uma vez mais a filosofia de Schopenhauer é uma bela
contribuição ao nos convidar a controlar nossas vontades e desejos por meio da
ascese, da contemplação do mundo como obra de arte. Muito mais do que mera
atitude ressentida ou passiva diante da vida, a contemplação requer uma redefinição
da forma como nos relacionamos com o tempo, conosco mesmos, com os outros,
com a natureza, com as coisas. Contemplar significa dar-se o direito de desacelerar
a oferta de oportunidades, de estímulos que visam a potencialização do desejo e, da
vontade, para estabelecer condições de possibilidade uma experiência de vida com
as coisas.
Aos nos convidar a contemplação de uma obra de arte, de uma música, de
uma flor, de um aperto de mão, de um abraço, da companhia de uma amizade,
Schopenhauer nos convida a uma experiência única em cada acontecimento com a
condição contingencial da vida, de reconhecer que a cada instante estamos
caminhando em direção a morte, ao aniquilamento de nossa vida biológica, mas,
enquanto realizamos esta irreversível caminhada podemos experimentar a vontade
de vida em toda sua plenitude ao controlar a própria vontade, os próprios desejos.
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Sob tais aspectos, por mais que o suicídio seja uma condição capital
individual é um fenômeno coletivo, desencadeado no contexto das relações
humanas resultantes dos preceitos, dos preconceitos, das demandas morais e
produtivas de uma sociedade num determinado contexto. Talvez Schopenhauer por
meio de sua filosofia esteja nos convidando uma vez mais a reconhecer o fato
incomodo de que estamos inseridos em sociedades enfermas, cujas patologias são
desencadeadas pelos excessos aos quais os indivíduos são submetidos
cotidianamente, desprovidos da possibilidade de fazer experiências vitais com a
própria vida.
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POSFÁCIO
Esta obra, Antes do fim da linha: Suicídio na Contemporaneidade, cumpre sua
missão de ser um alerta a partir de diferentes olhares científicos sobre o suicídio,
uma oportunidade para que todos os profissionais, que se voltam para essa
temática, possam refletir sobre a complexidade que envolve esse fenômeno social.
E, claro que não pretende esgotar o tema e seus intrincados componentes.
A morte, quando acontece de forma acidental, ou em consequência de
problemas de saúde, ou mesmo de causas naturais é vivenciada em pela sociedade
com pesar, receios e sofrimentos. Portanto, quando a morte acontece por uma
decisão de eliminar a própria vida se torna algo que extrapola a possibilidade de
compreensão de forma isenta das emoções que envolve a morte, a perda e
condição de finitude da vida. E, os danos se sobrepõem aos dados estatísticos
quando se considera a abrangência dos efeitos sobre aqueles que conviveram com
a pessoa que decidiu pelo suicídio. É necessário pontuar que as estatísticas são
alarmantes, e sabe-se que os dados podem ser maiores se forem considerados as
subnotificações, logo seus danos não são mensuráveis de forma realista.
Cabe as ciências humanas refletir e discutir sobre essa dor social, sendo que
Psicologia e a Psiquiatria, detêm com a responsabilidade de estar à frente daquele
que cogita essa possibilidade, bem como apresentar manejos, métodos´,
tratamentos que possam levar a pessoa eliminar essa decisão.
Wilhelm Reich dizia que mesmo quando uma pessoa comete suicídio não
havia o desejo da morte em si, mas o fim do sofrimento que sente naquele momento
com insuportável, como sem saída. E, quando isso acontece é como se nós
enquanto sociedade falhássemos em amenizar essa dor, fracassamos coletivamente
em oferecer uma vida que valesse a pena viver. A desistência da vida é a
desistência da relação com o outro e com mundo que a cerca.
Antes do fim da linha, nos mostra que todos os olhares da ciência
compreendem que o suicídio é algo que coletivamente precisamos prevenir. E, para
se ter sucesso é necessário compreender que a decisão do suicídio é o ponto final,
de uma vida que foi permeada de perdas, traumas, frustrações, violências, falta de
sentido, solidão. Então, é preciso se perguntar o que precisa mudar nas relações
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sociais? Como tornar a violência obsoleta nas relações familiares, escolares e
sociais.
O suicídio pode ser compreendido como autoagressão? Ou seria a busca
desesperada de sair de um círculo de pensamentos e sentimentos que agridem ora
por fazerem a pessoa se sentir um peso para o seu círculo, familiar e para seus
amigos, ora por sentir que não suporta mais sentir a tristeza, o desânimo e a
sensação de fracasso pessoal. As razões são múltiplas, mas todas sem exceção
revelam a dor, a dificuldade de estabelecer ou manter vínculos afetivos saudáveis,
acolhedores e promotores de vida.
É necessário, urgente ir além de buscar as razões do suicídio, mas identificar
o que pode torná-lo desnecessário, mas como? Há ramos da ciência que tem trazido
respostas interessantes e fundamentais para mudar a forma de educar
emocionalmente as novas gerações, bem como modificar o foco de pesquisa e
intervenção, buscando o que promove a saúde nas relações humanas e não mais o
foco nas patologias. A neurociência e a Psicologia Positiva têm indicado que é
preciso compreender que a inteligência emocional precisa ser desenvolvida em
todos os âmbitos das relações humanas.
Os pensamentos suicidas, bem como as tentativas podem expressar as
dificuldades das pessoas de gerenciarem suas emoções, saber lidar com a raiva,
com a frustração exige um aprendizado que inicia na forma como as famílias lidam
com as emoções, com as necessidades, com os limites e as permissões. A realidade
capitalista tem promovido seus ônus e bônus, sendo que um dos ônus é o foco da
produtividade, a compreensão de que prover os filhos de bens materiais é mais
importante do que estar na relação com eles, bem como se acredita que a
realização e ser bem-sucedido se resume em ter uma condição financeira favorável.
Quando isso não acontece muitos entram em desespero, não sentem que dão conta
de mudar a forma de se estar no mundo.
A história, a sociologia, a antropologia e a filosofia investigaram e expuseram
vários fatores que podem ser os desencadeadores do suicídio, sendo que estes que
se modificam conforme a cultura e o tempo histórico, no entanto, em todos esses
contextos temos a realidade de sociedade violentas, coercitivas e que estimulam a
repressão das emoções. Aliado a isto temos as ilusões de que as religiões ou o
poder econômico será a garantia de felicidade e paz.
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Alguns podem discordar dizendo que as religiões oferecem sentido à vida das
pessoas, e pode ser em muitos casos. No entanto, se caracterizam igualmente em
fonte de culpa, repressão e pouco espaço para a expressão e acolhimento. Então, o
caminho é que as religiões busquem se aliar aos conhecimentos científicos e que
seus representantes se tornem capazes de compreender a psique humana, as suas
dores e suas possibilidades. Que possam estimular o autoconhecimento e a
compreensão da essência do “amar ao próximo como a si mesmo”.
Quando as organizações e os governos compreenderem que não é inteligente
termos uma sociedade doente emocionalmente, e que os prejuízos são maiores
devido as altas taxas de depressão e suicídios, começarão a investir na promoção
de programas que promovam qualidade de vida. Há várias empresas com ações
inovadoras com relação ao cuidado a saúde mental e emocional de seus
colaboradores, mas para um efeito coletivo é preciso que sejam ampliadas a aliadas
com ações no meio midiático, educacional, jurídico e social.
Compreender o que significa autoamor, autocuidado possibilita que as
pessoas possam conseguir encontrar saídas mais assertivas. Ao conseguir manejar
suas emoções conquistam o autocontrole, se tornam pessoas conscientes e menos
reativas as circunstâncias externas. Avançamos tecnologicamente muito nas últimas
décadas, agora é chegado o momento do maior desafio da humanidade: aceitar sua
condição humana e desenvolver coletivamente a inteligência emocional e espiritual,
desta maneira será possível ver os dados estatísticos descrendo e vidas sendo
salvas, vidas sendo realmente vividas em sua plenitude.
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