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RESUMO 

 

Título: A lida clínica com a ideia de finalização da vida:  

Uma visão não moralizante 

Autoria: Patricia Galante Magalhães 

Orientadora: Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo 

 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo refletir para tentar compreender o modo com o qual 

na atualidade lidamos na clínica fenomenológica existencial com o surgimento de temas que 

envolvam a ideia de finalização da vida, buscando uma visão não moralizante acerca da questão. 

A partir de um olhar histórico e hermenêutico verificamos que o suicídio está presente desde a 

Antiguidade até os dias atuais, porém nem sempre com o peso moralizante observado 

atualmente. Por meio da fenomenologia entendemos que devemos acompanhar as situações 

enquanto elas acontecem em seu campo de mostração, suspendendo assim tudo o que 

entendemos previamente sobre a questão. Desta forma, acompanhar o tema ou apenas as ideias 

vinculadas ao suicídio implicam em abrir mão da conservação da vida em última instancia, e 

abrir espaço para que o assunto possa surgir. Em Heidegger aprendemos que a existência 

implica em lidar com a finitude humana e que enquanto vida, somos abertura a possibilidades. 

Pode-se perceber, que abrir espaço para uma clínica acima de tudo humana, na qual todas as 

questões que permeiam a existência possam surgir, só se mostra possível quando abrimos mão 

dos conceitos moralizantes enraizados historicamente. 

 

Palavras-Chave:  Suicídio, Clínica psicológica, moralização, psicologia fenomenológica 

existencial, Heidegger, Kierkegaard. 
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Introdução  

“Devemos nos preparar antes para a morte do que para a vida. 

A vida nos oferece o suficiente e ainda cobiçamos suas dádivas: 

Parece que está nos faltando algo e vai parecer sempre. 

   Não são os anos nem os dias que mostram termos vivido o suficiente, mas é o espirito. 

Vivi o suficiente, caríssimo Lucílio, satisfeito, espero a morte.” 
Sêneca (4 a.C – 65 d.C) 

O presente trabalho surge da tentativa de refletir sobre o tema suicídio, que está 

atrelado a duas questões. A primeira diz respeito a como lidamos, na atualidade, com a 

possibilidade de finalização da vida. Heidegger (1927/1998) refere-se ao modo que na 

cotidianidade mediana lidamos com a morte na impessoalidade. “Enquanto a presença é, 

pertence-lhe um ainda não, que ela será – o constantemente pendente”. (p.316) Já a segunda 

questão diz respeito a máxima da modernidade que coloca a vida como bem supremo, ou seja, 

trata-se da premissa em defesa da vida sob quaisquer circunstâncias. 

O suicídio é um fenômeno que acompanha toda a história da humanidade, uma vez 

que se trata de uma possibilidade existencial. Entretanto, como podemos acompanhar com 

Lessa (2018) nem sempre ganhou a conotação moral como passa a se estabelecer a partir de 

Platão. (p.115) Em estudos históricos como o de Minois (1995) podemos encontrar desde a 

defesa ao direito de viver, até a defesa pelo direito de escolher de que maneira nós nos retiramos 

da vida. Segundo Sêneca (Sêneca, 2008 Apud Lessa, 2018) a morte é uma escolha estritamente 

ligada à liberdade e à sabedoria do homem, como podemos acompanhar no trecho abaixo: 

Se a alternativa se dá entre uma morte com tormentos ou uma morte simples e fácil, 

por que não optar por esta última? Do mesmo modo que escolho o navio com que 

navegarei e a casa em que habitarei, assim também posso escolher o meio pelo qual 

sairei da vida. (...) não renunciarei à velhice se ela deixar o melhor de mim intacto. 

Mas se ela começar a agitar minha mente, se destruir minhas faculdades, uma a uma, 

se ela me deixa não a vida, mas tão somente a respiração, eu deixarei o edifício que 

está podre ou cambaleante. (Lessa, 2018, p. 117) 

Por outro lado, Minois (1995) nos relembra da influência platônica que determinava o 

suicídio como uma violência e atentado contra os direitos de Deus, como também observado 

ver em Santo Agostinho quando ele nos diz: “A vida é um dom sagrado de Deus, e portanto 

Deus é o único que pode dispor dela” (Santo Agostinho Apud Minois, 1995, p.40) 

Nós, profissionais da área da saúde, aprendemos a cuidar da vida humana no sentido 

de preservá-la a qualquer custo, seja qual for a consequência. A ação clínica apresenta-se então 

atrelada a uma moral, tal como a ética normativa na lida com o outro. Isso ocorre também com 

pessoas que trazem consigo a ideia de pôr fim a própria vida, atitude esta que passa a ser 
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interpretada pelos critérios normativos de certo e errado. Entretanto, pensar uma clínica 

psicológica com base fenomenológica existencial pressupõe a suspensão de toda e qualquer 

moral, visto que a fenomenologia já nos orienta pelo caminho do abrir mão de toda concepção 

prévia, nos direcionando ao fenômeno que se mostra. Foi por esse viés que Feijoo (2018) 

investigou pessoas que pensam em finalização voluntária da vida, sem moralizar ou trazer 

conceitos prévios sobre o tema.  

É preciso nos demorarmos no tema do suicídio, e entendermos que se trata de uma 

questão que se sedimenta no modo de pensar do homem desde Platão. Daí então, surge uma 

reflexão sobre o tema em questão quando pensamos no suicídio. Durkheim (2011) define 

suicídio da seguinte maneira: “toda morte que resulta mediata ou imediatamente de um ato 

positivo ou negativo, realizado pela própria vítima” (p.11). Devemos considerar que nesta 

definição estão incutidas diversas formas de renúncia à vida, e é possível se chegar à morte 

tanto recusando-se a cuidar de si mesmo quanto cometendo atos que levem à morte instantânea, 

ou seja, considera-se suicídio o que se faz sabendo que o resultado será a morte. A partir desta 

definição de Durkheim, podemos pressupor que há muitos atos cometidos contra si mesmos, 

que não serão entendidos como suicídio, pois não carregarem em si o propósito de finalização 

imediata da vida como teria alguém que se arremessa do topo de um prédio, ou de alguém que 

escolhe se enforcar. Aqui abrimos a possibilidade de refletir sobre casos em que a intenção de 

morrer está presente, mas se faz de maneira lenta e prolongada, como o consumo de drogas, a 

recusa a um tratamento de uma doença que apesar de grave possa ter cura ou mesmo o viver de 

forma a se colocar em risco constantemente. 

Para dar seguimento a este estudo, se faz necessário deliberar sobre o que nos 

referimos quando usamos o termo moralização. Segundo Feijoo (2018): 

Compreendemos moral como um conjunto de normas que prescrevem como o 

comportamento deve se dar para que o homem se conduza na vida de forma 

equilibrada, consciente, autêntica e saudável. É a norma que nos dirá o que é correto 

ou incorreto, saúde ou doença, uma normatização da vida. (Feijoo, 2018, p. 73) 

 

Nietzsche (1887) em Genealogia da Moral, questiona de que maneira o homem criou 

os valores de bem e mal e se a sedimentação destes conceitos contribui ou não para a evolução 

do desenvolvimento humano. Para Nietzsche, os valores morais são criados para atender as 

necessidades de uma época em específico, e que com o passar do tempo, eles apenas prestam 

serviço de manutenção de algo que não se faz mais presente.  Dessa forma, é preciso pensar se 
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as regras de conduta baseadas na moral normativa não devem ser revisadas conforme a mudança 

cultural e histórica se dá. 

Em conclusão, cabe questionar: que sentido está em jogo quando se decide dar fim à 

vida? É possível compreender o fenômeno do suicídio sem considerar amoral que vige em 

determinado horizonte histórico? 

Sabemos que uma das premissas da psicologia é manter a neutralidade, que pressupõe 

o objeto oposto a consciência, ou seja, um afastamento radical para o desconhecido que o outro 

nos traz. Para a fenomenologia hermenêutica, em Heidegger, a noção de neutralidade é 

impossível porque homem e mundo já sempre são em relação. Não há a possibilidade de homem 

e mundo não influenciarem um ao outro mutuamente. Por esse motivo, a consciência é sempre 

para fora de si, em relação com àquilo que não é ela mesma. Assim, a fenomenologia traz como 

fundamento a suspensão de quaisquer conceitos prévios para poder então ir ao encontro do 

fenômeno tal como ele se apresenta à consciência. Baseando-se na psicologia fenomenológica 

existencial nos cabe questionar então se a moralização com a utilização de valores e da ética 

normativa vigente, que nos leva a uma conduta determinista, não seria o oposto do que se 

contextualiza na psicologia fenomenológica existencial? Conduzir um processo terapêutico 

evitando lidar com a finitude da vida e com os desdobramentos consequentes desta questão, 

não seria colocar o psicólogo num papel tão moralizante quanto o do senso comum? Qual seria 

então o papel do psicólogo diante da clínica em que o suicídio se apresenta como possibilidade? 

Lembrando Albert Camus (1942/2017): 

Só existe um problema filosófico verdadeiramente sério: é o suicídio. Julgar se a vida 

vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O 

resto, se o mundo tem três dimensões, se o espirito tem nove ou doze categorias, 

aparece em seguida. São jogos. É preciso antes de tudo, responder. E se é verdade, 

como pretende Nietzsche, que um filósofo, para ser confiável, deve pregar com o 

exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, já que ela vai preceder o gesto 

definitivo. Então aí as evidências que são sensíveis para o coração, mas é preciso 

aprofundar para torna-las claras à inteligência. (...)é profundamente indiferente saber 

qual dos dois, a Terra ou o Sol, gira em torno do outro. Mas vejo, em contrapartida, 

que muitas pessoas morrem porque consideram que a vida não vale a pena ser vivida. 

(Camus, 2017, p.19) 

 

 Durkheim (2011) entende o suicídio como um fenômeno social, pois segundo ele este 

fenômeno tende a se apresentar de forma semelhante dentro de cada época, e, portanto, 

influenciado pelos acontecimentos grupais e pelas crises que afetam a situação social. No 

entanto Camus (1942/2017), traz a possibilidade de refletir o suicídio em seu viés individual e 

solitário. “Um gesto como este se prepara no silencio do coração, da mesma forma que uma 

grande obra. O próprio homem o ignora. Uma tarde dá um tiro em si mesmo ou se joga pela 
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janela.” (p. 20). Entendemos então, que mesmo que o fenômeno do suicídio possa ser entendido 

como um processo social, seu ato em si se dá de maneira individualizada e solitária, e será desta 

forma que trabalharemos o tema em questão neste trabalho. 

Em uma situação clínica sob a responsabilidade desta autora, uma analisanda relata ter 

sentido fortes sintomas de ansiedade, que incluíam palpitações, sensações de falta de ar, medo 

de passar mal e morrer. Ela chega ao pronto atendimento para ser socorrida e, segundo ela, ao 

constatarem pelo exame clínico que ela estava bem, foi solicitada uma avaliação do médico 

psiquiatra de plantão, como era procedimento básico do hospital em questão. O psiquiatra junto 

à paciente, pergunta se ela já havia pensado em morrer em algum momento, tal como é 

estabelecida em avaliações psiquiátricas. Conta a analisanda, de volta a psicoterapia que, 

surpresa com a pergunta que achou fora de contexto, respondeu que sim, mas que estava bem 

naquele momento. Diante do quadro, o médico fez o diagnóstico de pensamentos suicidas e 

solicitou que ela assinasse um termo de responsabilização para sair do hospital, já que 

considerava importante que ela ficasse em observação pela equipe médica. 

Que efeitos uma situação como a relatada acima traz para a vida de alguém que buscou 

ajuda justamente por querer sentir-se de posse de seu equilíbrio e controle novamente? Afinal, 

deve-se levar em conta que diante de um episódio de profunda ansiedade o que leva ao 

desespero é o medo de morrer e a vontade de que isso não ocorra. Seria então fundamental para 

a lida clínica uma escuta aberta e despretensiosa, sem induzir ou deduzir onde se deve chegar? 

Teria sido possível para o psiquiatra uma outra conduta, mesmo diante da palavra morrer, que 

aliás foi trazida para a relação por ele mesmo, caso se demorasse em ouvir o que a paciente 

estava realmente sentindo? 

Landsberg (2009) nos diz: 

Possuo não apenas a evidência de que é preciso morrer uma vez, isto é, quando se 

atinge esse ponto limite da morte natural, mas também a evidência de que estou 

imediatamente diante da possibilidade real da morte em cada instante da minha vida, 

hoje e sempre. A morte está perto de mim(...) é a presença ausente. (Landsberg, 2009, 

p. 16) 

 

Assim, lidamos com a ideia da presença da morte durante toda a jornada da existência, 

e, no entanto, entender a morte como um fato não tem sido uma grande ajuda na lida cotidiana 

com os assuntos inerentes a isso. Camus (1942/2017), afirma que apesar de tudo já ter sido dito 

a respeito de que a morte é o caminho inevitável, é surpreendente o fato de que todos vivam 

como se ninguém soubesse disso. Dialogamos sobre a morte, mas, no entanto, apenas nos 

deparamos com a morte alheia já que a vivência em si mesma já encerraria a possibilidade de 
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discuti-la. Dessa forma, não podemos dizer que o homem tem uma experiencia pessoal sobre a 

morte na medida em que está a parte de si mesmo. Podemos explanar ideias, viver o luto 

intensamente, criarmos teorias de superação para cada uma dessas questões, e ainda assim, não 

teremos a vivência da morte por si mesma. 

Tendo em vista este apanhado, a pesquisa em questão tem por objetivo trazer uma 

contribuição teórica por meio de revisão narrativa da literatura relacionada com o tema do 

suicídio, tanto com os estudos da psicologia, da filosofia, da literatura e da ciência como um 

todo. Pretendemos por meio desta metodologia, desvelar e refletir sobre a possibilidade de uma 

clínica psicológica com pessoas que pensam em suicídio de forma não moralizante. 
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Capítulo 1- Moral e suicídio  

O ato de tirar a própria vida tem sido uma prática recorrente desde a Antiguidade, e a 

forma como entendemos o suicídio mudou muito com o passar dos anos, oscilando de ato de 

heroísmo a reprovação social, de ato de covardia a ato de loucura. No entanto, precisamos 

compreender o que nos leva a estas visões distintas e mesmo opostas em cada momento 

histórico, e como podemos tornar claro os motivos precedentes para tais visões, fazendo aqui 

uma revisão sobre a história do suicídio e suas vertentes. 

O termo suicídio surge no século XVII na Inglaterra, de origem latina e tem a 

significação de matar a si próprio, morte violenta ou imolação, e surge como substituição do 

termo utilizado até este momento de carrasco de si mesmo. Não havia no mundo grego, nem 

tão pouco no latim clássico, uma expressão utilizada para referir-se ao ato de pôr fim a própria 

vida. Essa mudança de termo, denota uma conotação moralizante que vai se constituindo 

historicamente, até que a morte voluntária passa a ser fortemente refutada no cristianismo como 

um insulto a Deus e a sociedade. Deus, pois, é quem dá o dom da vida e só ele pode tirá-la. Já 

a sociedade necessita de homens produtivos, e por isso prioriza a vida de seus membros. 

Abdicar da vida pelas determinações cristãs era entendido então como recusa a um presente 

divino e, pelas determinações sociais abdicar da própria vida significaria abrir mão de receber 

um cuidado político e social. Isso torna o suicídio uma falta gravíssima contra a sociedade. 

Ao se debruçar no estudo da temática suicídio e moralização, Landsberg (2009) nos 

relembra que apesar do suicídio ser estritamente condenável às vistas cristãs, não podemos 

desconsiderar que “existe uma vontade de viver e uma vontade de morrer. Esta deve ser bastante 

forte para levar ao ato real do suicídio” (p.68). Todavia, é válido lembrar também que quem 

criou o homem de modo que este tenha a possibilidade de se matar foi o mesmo que condena a 

morte voluntária aos olhares cristãos. É possível então pensarmos que a mesma moral que 

sedimenta os valores e as determinações culturais do que deve ou não ser vivido, também possui 

bases contraditórias em suas explicações. Afinal, se o suicídio deve ser um ato condenável e 

não se deve recusar este dom divino, por que Deus teria criado o homem dando-lhe a 

possibilidade de atentar contra a própria vida? Não seria também uma contradição quando 

encontramos na história, a permissão de pessoas tirarem a vida de outras, como durante a 

inquisição, em nome de Deus, já que a vida é considerada um dom divino, e apenas Ele poderia 

dispor dela? 



 

8 

Retomando a filosofia e exemplificando por meio da literatura romântica a forma como 

enxergamos o suicídio, encontramos amplas discussões acerca deste tema. Na literatura 

podemos citar William Shakespeare (1564-1612) que traz a questão da morte voluntária, como 

podemos acompanhar em seu romance Romeu e Julieta (1595). Nesse romance, em nome de 

seu amor e do sofrimento causado pela impossibilidade de viver tal relacionamento, uma das 

personagens principais, de nome Julieta simula cometer suicídio para estar livre de sua família 

e assim ter a possibilidade de estar com seu amado. No entanto, há um desencontro de 

informações e Romeu, que é a figura de seu amor, não é avisado do plano, e de fato comete o 

suicídio por se encontrar diante da falsa notícia de sua amada sem vida. Julieta, ao recobrar a 

consciência e ser informada dos fatos, também se mata pela desilusão de toda a situação. Apesar 

do ato de tirar a própria vida estar presente de forma clara neste romance, é incomum encontrar 

referências de tais mortes como suicídio. Isso se dá, uma vez que a morte por fundamentos e 

motivos amorosos no Romantismo é vista de outra maneira devido aos ideais românticos, 

tornando-se uma causa possivelmente aceita, compreensível, apesar da conotação moral ainda 

estar presente. O suicídio presente na obra Os Sofrimentos do Jovem Wherter, de Goethe (1774), 

costuma carregar consigo a mesma forma de justificar o ato que encontramos em Romeu e 

Julieta. Podemos ver que nos românticos, que embora o suicídio fosse condenado, era permitido 

ou não condenável quando o ato era por amor proibido. Desde a Idade Média, podemos observar 

uma ambiguidade no modo como se condenava ou não o ato de pôr fim à vida. 

Durante a Idade Média, encontramos relatos em que tirar a própria vida esteve presente, 

independente de classe social, do gênero ou status intelectual. No entanto, há uma severa 

distinção do suicídio indireto, ou seja, cometido por motivos considerados nobres, e do suicídio 

diretamente provocado pela vontade única e individual de finalizar a vida. Minois (1995) cita 

o caso de Joana D’Arc, que estando aprisionada lança-se do alto da torre, e afirma quando 

interrogada “que gostava mais de morrer do que viver após a destruição de tão boa gente”, 

fazendo menção ao massacre vivido com os civis em Compiègne, teria sido um suicídio 

indireto, mesmo tendo ela negado sua intenção de matar-se quando interrogada posteriormente. 

(p.18) É possível citarmos, as situações dos guerreiros que lutando pela honra da nobreza, 

entregavam-se a morte em nome de não viver a humilhação da derrota e da entrega aos inimigos. 

Acrescentamos aqui, relatos nos quais camponeses e aldeões cometiam o suicídio como meio 

de fugir da miséria e do sofrimento, em um ato de desespero. Esses eram rapidamente julgados 

e considerados covardes por não enfrentarem suas situações de vida. A partir deste ponto, os 
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trabalhadores podem ser vistos como mercadorias que garantem a produção. Ou seja, são meios 

de produção tanto quanto a terra, e suas mortes atentam contra os interesses das elites sociais. 

Ora, é preciso então resumirmos que em casos nos quais a vida é finalizada 

premeditadamente por motivos considerados nobres ou em nome de um bem supremo, os 

julgamentos tendem a inexistentes, leves e ainda podem, ainda, abrandar e até justificar o ato 

em si. Em contrapartida, em situações onde se entende que o suicídio foi uma escolha baseada 

pelo predomínio do desespero com as próprias questões da vida e a fuga de uma dor iminente, 

encontramos um olhar social moralizante, no qual o conceito de certo e errado leva à 

condenação de tal ato de forma precoce, independente da moral predominante. Podemos 

compreender que o ato de finalizar a vida recebia conotações diferentes de acordo com o status 

social de seu autor. No entanto, a dicotomia como aparece nos românticos e nos medievos, nem 

sempre esteve presente na humanidade como podemos observar no povo hebreu.  

  Minois (1995), em História do suicídio, esclarece que no mundo hebraico desistir da 

vida era considerado como um ato de coragem, sem conotação moral ou ética.  Sansão apesar 

de tirar a própria vida provocando o desabamento do palácio em que se encontrava sobre sua 

cabeça e dos filisteus, é tido como um herói na medida em que se vinga deste povo, que lhe 

havia causado grandes humilhações. 

Ao longo da história, não somente os hebreus lidavam com o ato de pôr fim à vida 

como um ato heroico. Landsberg (2009) relata a visão dos epicuristas e dos primeiros gregos 

que entendiam a morte voluntária de maneira muito tranquila e longe das determinações morais. 

“Matar-se é simplesmente sair do teatro quando a peça é fastidiosa ou já não agrada” (p.69). A 

sabedoria estoica determina que o homem é seu próprio juiz e assim torna-se livre para decidir-

se quanto a viver ou morrer, “o estoico é um homem que pode morrer se assim a razão lhe 

ordenar isso”. 

No cristianismo arcaico se trata a vida terrena como terrível, portanto, é necessário 

desejar a morte para aproximar-se de Deus. Assim, desistir da vida terrena era ingressar em um 

mundo melhor, alcançando uma vida plena e com maiores possibilidades. (Minois, 1995) No 

entanto, a visão dos doutores da Igreja acerca do suicídio não era unanime, gerando 

controvérsias e ambiguidades.  São Cipriano defende uma retirada prudente da vida afirmando: 

“Quando se oferece a oportunidade de uma morte louvável, é preciso saber agarrá-la 

imediatamente. Não devemos fugir da morte porque o filho de Deus dela não desdenhou” 

(Minois, 1995, p.38) Para Santo Agostinho, desistir da vida passou a ser visto como pecado, 
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crime, violência, e então a vida passa a ser entendida como graça divina e morrer por vontade 

e iniciativa própria passa a ser um insulto ao bem supremo.  

A partir do viés cristão e de suas leis, inaugura-se então a interdição de qualquer forma 

de suicídio, sendo levado em questão tal proibição, independentemente de sua causa ser 

religiosa ou social. A partir de 332, em Constantino, fica estabelecido o colonato, sistema este 

em que o homem passa a ser livre, mas responde a seu senhor e nada pode decidir sem sua 

prévia aprovação, nem mesmo dispor de sua própria vida. 

Ainda sob o olhar de Santo Agostinho encontramos uma condenação acerca da 

finalização voluntaria da vida, e passa a ser pecado todo e qualquer ato contra a própria 

existência. Como podemos acompanhar em Santo Agostinho: 

Nós dizemos, declaramos e confirmamos de qualquer forma que ninguém tem o 

direito de espontaneamente se entregar a morte sob pretexto de escapar dos tormentos 

passageiros, sob pena de mergulhar nos tormentos eternos, ninguém tem o direito de 

se matar pelo pecado de outrem; isso seria cometer um pecado ainda mais grave, 

porque a falta de um outro não seria aliviada; ninguém tem o direito de se matar por 

faltas passadas, porque são sobretudo os que pecaram que mais necessidade têm da 

vida para nela fazerem sua penitencia e curar-se; ninguém tem o direito de se matar 

na esperança de uma vida melhor imaginada depois da morte, porque os que se 

mostram culpados da sua própria morte não terão acesso a essa vida melhor. (Santo 

Agostinho Apud Minois, 1995, p. 39)  

Na herança cristã encontramos o fato de que Jesus Cristo sabia que o caminho que 

percorria o levaria a morte. Em Minois (1995, p. 36) encontramos: “Cristo sabe o que o espera 

quando se dirige a Jerusalém pela Páscoa; caminha deliberadamente para a sua morte e, ao 

longo desse processo, nada faz para evitar.” 

Entendemos que o cristão é sempre convidado a seguir seu mestre em todas as suas 

obras. Não seria então uma incitação a também o segui-lo na finalização da vida, se assim os 

caminhos se mostrarem como se mostraram a Jesus Cristo? Nas Escrituras Sagradas, mais 

precisamente no Novo Testamento, encontramos descrições dos apóstolos que afirmam que a 

vida terrena é sofrimento e martírio, mas que devemos aguentá-la aspirando a morte para 

aproximar-se de Deus e da vida eterna. 

Ainda sobre Jesus Cristo e a citação acima de Minois, Feijoo (2018) questiona: 

Se o suicídio for entendido como busca de um meio para finalização da própria vida, 

poderíamos perguntar em uma ordem cientifica: Jesus foi um suicida, uma vez que 

ele sabia que se continuasse a seguir aquele caminho iria morrer? Em uma perspectiva 

religiosa, poderíamos perguntar: Jesus não era temente a Deus ou não acreditava nele? 

O leigo perguntaria: Foi Jesus um covarde ou um homem de coragem? Juridicamente, 

cabe saber qual seria a dívida de seus familiares com o Estado (Feijoo, 2018, p.75) 

É preciso mencionar que o viés religioso não é o único em que se encontra um peso 

moral e que se faz contrário à ideia de suicídio. Segundo Landsberg (2009) existem outras 
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doutrinas que encontram no sofrimento terrestre um grande sentido positivo associando-o como 

evolução humana. O budismo é um modelo desse pensamento, que apesar de não considerar a 

noção de pecado como aparece no cristianismo, entende o suicídio como um grande erro, 

alegando que não se escapa da existência por um meio tão violento quanto este. “Se o homem 

comete o erro de recusar seu sofrimento por um ato de violência voluntária, ele sofrerá as 

consequências cármicas que o instruirão” (Landsberg, 2009, p. 86). Percebe-se então uma 

perspectiva moralizante em ambos.  

Aristóteles (citado por Lessa, 2018) defendia o fato de que o homem é um ser 

essencialmente social, e considerava assim o ato de pôr fim a vida como algo condenável e 

distante de qualquer intenção corajosa, dizendo que “o suicídio não era apenas a destruição de 

si mesmo sozinho, mas também feria sua pátria, visto que rasgava a trama social.” (p. 116) 

Saindo da vida terrena, o homem deixa de cumprir com suas obrigações para com a comunidade 

à qual faz parte, levando prejuízo não apenas a si mesmo, mas a todos que o cercam. De forma 

similar a Aristóteles, Platão condena igualmente o atentado contra a própria vida, mas 

defendendo esta morte como um atentado contra a polis, razão de seu existir.  

Tanto a perspectiva religiosa quanto a perspectiva social moralizam o ato de pôr fim à 

vida. Assim, encontramos em Foucault, citado por Lessa (2018), a questão de a moral estar 

vinculada à biopolítica e a necessidade da sociedade em questão. A morte dos colonos 

prejudicava os seus senhores que ficavam defasados em mão de obra. Também Minois (1995) 

nos conta sobre os “castigos” aplicados em situações como esta, como tentativa de inibir tal 

possibilidade: “qualquer pessoa que é homicida de si mesmo, deve ser arrastada e depois 

pendurada; confiscam-se todos os seus bens móveis que ficam a pertencer ao senhor, barão, 

castelão ou outros justiceiros capazes da dita confiscação, na qual o dito caso foi cometido e 

perpetrado, para se garantir que tem toda a justiça na sua terra.” (Minois, 1995, p. 25) 

Ora, cabe então pensarmos enquanto olhamos para a moralização e a preservação da 

vida em última instância: não seria o confisco dos bens e a humilhação do cadáver um meio de 

punir as pessoas vinculadas ao suicida por não o impedirem de tal ato? Foucault (1987), em 

Vigiar e Punir, destaca o quanto o suplício ao corpo foi utilizado para castigar os condenados, 

no século XVII, de forma pública e notória, quase como se fosse um espetáculo punir aos que 

transgrediam as regras. Questionamos então se tais espetáculos também não carregavam 

consigo a intenção de ensinar aos que presenciavam as consequências de não seguirem as 

regras, tanto como o confisco de bens e a humilhação dos cadáveres suicidas o eram para os 
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familiares. No caso do suicídio, esse ato consiste em lembrar a todos que abdicar de um bem 

concedido por Deus é atentar contra a vontade divina, e atentar contra os senhores é atentar 

contra o funcionamento social. A responsabilização e a culpabilização nos tomam como novo 

conceito. “É indecoroso ser passível de punição, mas pouco glorioso punir” (Foucault, 1987, 

p.12).  

Sendo o suicídio um fenômeno relatado desde a antiguidade, e ainda tão atual e 

discutido de forma polêmica na contemporaneidade, como podemos nos assustar ou evitar falar 

deste fenômeno, reduzindo o que leva o homem a tal ato como consequência de algo específico? 

Assim, transitando da lida clínica para a pesquisa, é preciso nos demorarmos na reflexão sobre 

nossas capacidades para renunciar a quaisquer concepções construídas anteriormente, sejam 

elas crenças, opiniões ou julgamentos acerca das estruturas de vida e morte. Viver é uma 

possibilidade, tão ativa quanto o morrer o é, então por quais razões ainda se tem tão pouco 

preparo para lidar com esta questão?  

Apesar do fenômeno do suicídio estar presente em toda a história, a forma como o 

entendemos e lidamos com o tema não mantém um pensamento uniforme, e está sempre em 

modificação devido ao contexto moralizante e normativo de cada cultura. Para Nietzsche 

(1887/2017) é preciso nos questionarmos sob quais condições o homem inventou os juízos de 

bem e mal, assim como que valores esses juízos sustentam. “Que valores tem eles próprios? 

Tolheram ou incentivaram até agora o desenvolvimento humano? Seriam eles um sinal de 

indigência, de empobrecimento, de degeneração da vida?” (Nietzsche, 1887/2017, p. 9) Ainda 

segundo Nietzsche, o conceito de bom foi associado, originariamente, as ações não egoístas e 

assim declaradas boas por aqueles a quem se destinavam, já que se torna útil a sociedade. No 

entanto, a crítica do autor começa quando questiona quem criou este conceito, e conclui que o 

bom não se estabelece como útil, mas sim como nobre que passa a ser quem dita o que é bom. 

Especificamente sobre a função da moral, Nietzsche (2009) diz: 

Há morais que tem por fim justificar o seu autor ante a opinião dos outros: outros 

tranquilizá-lo e deixá-lo satisfeito consigo mesmo, noutras o autor quer crucificar-se, 

humilhar-se; outras servem para a vingança; outras para a solidão; outras para o autor 

glorificar-se, elevar-se longinquamente às alturas. Às vezes a moral serve ao seu autor 

para esquecer, ou para fazer esquecer a si totalmente ou em parte. Alguns moralistas 

querem desafogar na humanidade suas ambições, suas megalomanias e vontade 

criadora. (Nietzsche, 2009, p. 98) 

 

A posição moral pode ser assimilada então com um sentido de justificativa, de 

ordenação, regras e controle, determinando o que é possível e aceitável para o comportamento 

e pensamento humano. Essa ideia está presente em Kant (Kant Apud Nietzsche, 2009) quando 



 

13 

ele diz: “O que há em mim de respeitável é que sei obedecer e vós deveis fazer o mesmo” (p. 

98) 

Ao acompanharmos as mudanças culturais e de padrões durante a história da 

humanidade, torna-se evidente que os comportamentos e as necessidades humanas se 

modificam em cada era. E assim, os conceitos de bem e mal tal como nos mostra Nietzsche, se 

dão pelo critério de utilidade, estabelecendo as bases de uma moralização normativa. Passa a 

viger então, a necessidade de outras utilidades já que para as anteriormente posicionadas não 

há mais sustentação. Como podemos então, permanecer em um conceito moral sobre o suicídio, 

levando em conta as características de certo e errado, baseando-nos nas normas da Antiguidade? 

Não seria preciso suspendermos nossos conceitos pessoais e expectativas acerca da vida 

humana quando analisamos o que está em jogo em uma tentativa ou mesmo puro pensamento 

suicida, levando em conta cada situação isoladamente praticada, ao invés de entendermos 

suicídio em um sentido amplo e generalista?  

Durkheim (2011), em seu estudo sociológico sobre o suicídio quer sair do sentido 

generalista sobre o suicídio e introduz a ideia de saúde e de doença na avaliação do ato: “não 

podemos incluir numa mesma classe e tratar da mesma maneira a morte do alucinado que se 

joga de uma janela alta por acreditar que ela se encontra no mesmo nível do chão e a do homem, 

são de espírito, que se atinge sabendo o que está fazendo.” (1897/2011, p.12). 

  Feijoo (2018) em suas investigações sobre o tema suicídio e sobre pessoas que pensam 

em pôr fim a vida, nos alerta que “pensarmos o suicídio sem nos determos no que está em jogo 

na decisão de pôr fim a vida, perdemos de vista o sentido existencial do ato” (p.75), e assim a 

análise moral desta situação nos leva a uma visão pobre e determinista. 

Na atualidade não é raro encontrarmos movimentos que buscam a prevenção ou a 

diminuição de casos de suicídio, e em geral esses movimentos levam a uma análise de 

possibilidades, ou seja, de fatores que poderiam levar ou estimular ao ato suicida, e em geral, 

essas análises acabam por operar uma redução de modo a colocar na base do ato o sofrimento. 

É como se não restassem outras opções, como se não fosse preciso ampliar a escuta sobre o 

tema, pois de qualquer maneira, vamos encontrar apenas o sofrimento. Mas, seria então o 

sofrimento o único motivo para se pensar em suicídio? 

Pensadores célebres nos lembram que não é possível existência sem dor e sofrimento. 

Feijoo (2018), citando três grandes nomes nos lembra que Kierkegaard considera dor e 

sofrimento inerentes à existência, já Heidegger nos coloca o caráter de finitude e 
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vulnerabilidade incontornáveis da existência, e que o que faz viver também faz doer, e 

Nietzsche defende que a dor é algo da vida e por assim ser, não pode ser extirpada. 

Com esta retomada cabe questionar se seriam a dor e o sofrimento as únicas causas da 

vontade de pôr fim a vida, visto que dor e sofrimento estão presentes em todos os homens e 

durante toda a existência? É preciso olhar para o tema de forma antinatural, suspendendo 

quaisquer ideias que temos previamente sobre o que leva a esta vivência. “Somente livre dos 

preconceitos e das superstições é que poderemos nos aproximar da experiencia daquele que já 

ensaiou o ato de pôr fim a vida, uma vez que não estaremos mais tomados pela ideia de que na 

base de tal comportamento se encontra, necessariamente, o sofrimento (Feijoo, 2018, p.81) 

 Com a citação de Feijoo e com toda a explanação sobre a moralidade até aqui, 

concluímos que mais substancial do que procurar uma condenação para impedir tal situação, 

ou ainda mais compreensível do que procurar uma relação de causalidade e explicação aparente 

para a vivência do suicídio, ampliar a escuta e a abertura para que o tema seja aprofundado nos 

coloca mais próximos do ser humano e da possibilidade de uma lida efetiva com pessoas que 

pensem em viver o suicídio. Afinal, se o sofrimento e qualquer outros sentimentos estão 

presentes em qualquer humano, será que encontraríamos algo que diferenciasse uma pessoa que 

pense em suicídio de uma pessoa que pense em viver? Como nos diz a poeta Wislawa 

Zymborska: 

Vocês devem achar que o quarto estava vazio. 

Pois havia ali três cadeiras de encosto firme. 

Uma boa lâmpada contra a escuridão. 

Uma mesinha, e sobre a mesinha uma carteira, jornais. 

Um Buda alegre, um Jesus aflito. 

Sete elefantes para dar sorte, e na gaveta um caderninho. 

Vocês acham que nele não estavam nossos endereços? 

Acham que faltavam livros, quadros ou discos? 

Pois lá estava o trompete consolador nas mãos negras. 

Saskia com uma flor cordial. 

Alegria, centelha divina. 

Na estante Ulisses num sono reparador 

Depois dos esforços do Canto Cinco. 

Os moralistas,  

seus nomes inscritos em letras douradas 

nas lindas lombadas de couro. 

Ao lado, também os políticos perfilados. 

Não parecia que o quarto fosse sem saída,  

Pelo menos pela porta, 

Nem sem vista, pelo menos pela janela. 

Os óculos para longe largados no parapeito. 

Uma mosca zunindo, ou seja, ainda viva. 

Devem achar que ao menos a carta explicasse algo. 

E se eu lhes disser que não havia carta –  

éramos tantos os amigos e coubemos todos 

no envelope vazio apoiado no lado do copo. 
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(Zymborska, 1976) 
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Capítulo 2- A clínica fenomenológica existencial e suas premissas  
 

“Morrer bem é escapar do risco de viver mal. 

O ser humano apenas resvala nas margens da vida durante sua trajetória, 

 mas o homem sábio tem o poder de decidir sobre sua morte, que é um porto à disposição,  

não um obstáculo a navegação. Só após longa reflexão sobre a morte pode-se optar pelo suicídio: 

 ciente de que a vida não vale a pena ser vivida a qualquer custo, não se fica à mercê da sorte. 

 O corpo é morada temporária, não é prisão da alma.  

A vontade é o único obstáculo a morte.” 

Sêneca (4 a.C – 65 d.C) 

 

Em uma clínica fenomenológica existencial é preciso estabelecer as bases a serem 

utilizadas para o pensamento de qualquer tema com o qual se pretende trabalhar. Assim, para 

nos referirmos à morte, seja ela voluntária ou involuntária, cabe conceituarmos as questões da 

existência e do ser como a entendemos, já que ao falar de morte também está imerso neste tema 

a vida em si e o ser que a vivência. Retomaremos então os fundamentos da fenomenologia e da 

filosofia da existência, que é a base de estudo deste trabalho, e as discussões trazidas por 

estudiosos como Kierkegaard (1813/1855) e Heidegger (1889/1976), que discorreram sobre o 

ser e a sua existência.  

 A fenomenologia diz respeito a um método de investigação idealizado por Edmund 

Husserl (1859-1938), que consiste em acompanhar o fenômeno em seu campo de mostração, 

para que o mesmo apareça em sua essência, sem interpretações ou induções. Este método 

trabalha no que Husserl chamou de redução fenomenológica, que se refere a suspender 

quaisquer teorias acerca do fenômeno e basear-se apenas no que acompanhamos enquanto o 

fenômeno acontece.  Trazendo este conhecimento para o saber-fazer clínico na psicologia com 

base fenomenológica, Feijoo (2010) ressalta que é preciso deixar para trás toda e qualquer 

tentativa de se ater aos fenômenos do ser de forma explicativa ou interpretativa. Ou seja, é 

preciso se afastar de tudo o que conhecemos teoricamente sobre as existências humanas, e nos 

atermos apenas ao que se mostra em cada situação. Trata-se da busca por “descrever com rigor, 

e não deduzir ou induzir; mostrar e não demonstrar, deixar transparecer na descrição da 

experiência suas estruturas” (p.33). Desta forma, a clínica psicológica abre mão das 

determinações que o método científico tradicional explicativo/interpretativo traria, e passa a 

compreender a existência como construída no tempo e em cada experiência.  

Ao falar sobre existência, Husserl ressalta a ideia de que tratamos tudo que encontramos 

no mundo como se ali já estivesse, como se já fosse pré-determinado que o mundo existisse tal 

como o conhecemos. Da mesma forma, o homem é tomado como dado neste mesmo mundo, 
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que já acontece anteriormente a sua própria influência. Com base no pensamento husserliano, 

o filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) apresenta em sua ontologia fundamental 

através da obra Ser e Tempo (1927/2009) que, assim como o conceito de ser humano não se 

restringe a dicotomia mente/corpo, tampouco se divide homem/mundo, e passa então a entender 

mundo não como algo externo ao homem, mas como fenômeno, em seu caráter relacional. O 

autor passa a utilizar então o termo ser-no-mundo, no qual simultaneamente homem põe mundo 

e mundo põe homem, sem a visão de sujeito/objeto, mas como o enfoque na coparticipação que 

acontece entre o ser e o mundo. 

Partindo da ideia que a noção de ser em uma ordem de objetividade, Heidegger 

(1927/2009) nos mostra que o que importa é o sentido do ser e não sua quididade.  Ele 

acrescenta:  

A compreensão de ser vaga e mediana pode também estar impregnada de teorias 

tradicionais e opiniões sobre o ser, de modo que tais teorias constituam, secretamente, 

fontes da compreensão dominante. O que se busca no questionar do ser não é algo 

inteiramente desconhecido, embora seja, numa primeira aproximação, algo 

completamente inapreensível. (Heidegger, 1927/2009, p.41) 

  

Para Heidegger importa investigar o sentido do ser. Segundo Feijoo (2010), Heidegger 

quer em sua ontologia fundamental desviar-se da tentativa de conceituar o ser baseando-se em 

permanência. Heidegger enfatiza a duplicidade ser e ente, de modo a não tomar o ente como 

ser.   

 A priori, temos então que “ser é sempre o ser de um ente, que diz respeito à expressão 

do ser em todas as suas modalidades. O ser está no que é, no seu modo de ser” (Feijoo, 2010, 

p.79 ). O termo utilizado por Heidegger para referir-se a este ser do ente é Dasein ou ser-aí. O 

Dasein, enquanto ente, é o único ente capaz de refletir sobre si e sua existência, sendo para ele 

uma possibilidade de se criar a cada vez, enquanto um projeto inacabado. Dessa maneira é 

possível entender que para Heidegger refere-se ao Dasein e seus caracteres: ser sempre meu -, 

poder-ser, ter de ser sempre em sua incompletude e abertura originária.  

 Em Ser e Tempo (1927/2009), Heidegger diz que “ente é tudo de que falamos dessa ou 

daquela maneira, ente é também o que e como nós mesmos somos. Ser está naquilo que é e 

como é, na realidade, no ser simplesmente dado, no teor e recurso, no valor e validade, no 

existir, no dá-se”. (p. 42) Assim, o homem é o único ente capaz de questionar-se sobre o seu 

ser. “Elaborar a questão do ser significa, portanto, tornar transparente um ente – que questiona 

– em seu ser.” (Heidegger, 2009, p. 42)  
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 Retomamos até aqui que a fenomenologia como caminho de investigação do ser busca 

suspender o julgamento e a interpretação das coisas e que, apenas a mostração das coisas 

mesmas nos direciona ao seu entendimento. Da mesma forma, foi possível entender que o ser 

ao qual Heidegger se refere em toda sua obra refere-se ao ente que existe em um mundo, sendo 

criado por este mundo e o criando simultaneamente, com abertura a possibilidades sem estar 

pré-determinado a ser ou agir de certa maneira, ou sem ser direcionado a algo já existente. 

 Segundo Feijoo (2010), devido ao caráter de indeterminação do ser, o Dasein sempre se 

constitui no jogo de duas possibilidades: propriedade e impropriedade (autêntico e inautêntico), 

e que nos encontramos na maior parte do tempo em nosso caráter de impropriedade apesar de 

nunca perdermos totalmente o caráter de propriedade. Para Heidegger (1927/2009) o caráter de 

impropriedade diz respeito ao jeito comum de se estar posicionado no mundo, ou seja, é a 

tendência a superficialidade, ao modo de ser da cotidianidade. “Todo mundo é o outro e 

ninguém é si mesmo” (Heidegger, 2009, p.185). Viver na impessoalidade diz respeito a entrar 

no modo automático de existir, buscando corresponder ao que cotidianamente acredita-se de 

forma pública que se espera de cada Dasein. Em contrapartida, ao se referir ao próprio ou 

autêntico de se posicionar no mundo, nos referimos ao que nos afasta da cotidianidade, tudo 

aquilo que diz respeito ao próprio ser de forma única e singular.    

 Ao mencionar Heidegger, Sá & Barreto (2011) afirmam: 

O existir humano não pode ser considerado como algo simplesmente presente e 

encerrado em si; “ao contrário, esse existir consiste em meras possibilidades de 

apreensão que apontam ao que lhe fala e o encontra e que não podem ser apreendidas 

pela visão e pelo tato.” Existência, portanto, não é o fato bruto e indiferenciado de ser, 

como oposição metafisica ao não ser, significa abertura originaria ao ser dos entes. 

(Sá & Barreto, 2011) 

 

Existência diz respeito então ao fato de nos encontrarmos sempre na cooriginalidade 

homem-mundo. Sá & Barreto (2011) nos lembram que o que pode retirar o ser do impessoal e 

o aproximar do jeito mais próprio de ser é a angústia, “remetendo o homem a sua singularidade, 

ao seu próprio poder-ser-no-mundo”. (p.391) A angústia, ao suspender as determinações do 

impessoal, traz uma estranheza. Esse estranhar marcado pela não familiaridade com as coisas 

que lhe vem ao encontro abre a possibilidade de que aquilo que faz sentido singularmente se 

abra como tal.  

A angústia se angustia pelo próprio ser-no-mundo. Na angústia perde-se o que se 

encontra à mão no mundo circundante, ou seja, o ente intramundano e geral. O 

“mundo” não é mais capaz de oferecer alguma coisa, nem sequer a co-presença dos 

outros. A angústia retira, pois, da presença a possibilidade de, na decadência, 

compreender a si mesma a partir do “mundo” e da interpretação pública (...) Naquilo 
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por que se angustia, a angústia abre a presença como ser-possível e, na verdade, como 

aquilo que, somente a partir de si mesmo, pode singularizar-se na singularidade. 

(Heidegger, 1927/2009, p.254) 

 Desta forma, angústia enquanto tonalidade afetiva fundamental é o que suspende os 

significados sedimentados e impulsiona o Dasein frente a suas possibilidades de propriedade e 

impropriedade poder ver aquilo que afinal faz sentido. Com os esclarecimentos acima, vale 

ressaltar que a angústia como tonalidade afetiva fundamental, não se trata de algo que pode ser 

extinguido ou curado. A angústia diz respeito ao caráter de indeterminação do ser-aí.   

 Para Roehe e Dutra (2014), o Dasein ao modo do impessoal  toma para si as 

determinações do impessoal. Na tutela do mundo, o Dasein se toma como amparado por esse 

mundo. Ele faz o que todos fazem, pensa como todos pensam, age como todos agem., “O 

impessoal facilita, nivela e superficializa a convivência cotidiana”. (p.110) Trata-se de um meio 

de existir, como todos nós existimos no início e na maioria das vezes, no modo de ser da 

medianidade cotidiana, tal modo de ser-se apresenta em todos, e por tanto não pertencem a 

ninguém.  “A identificação com o impessoal tranquiliza o ser humano no sentido de lhe 

assegurar que tudo ocorre como deve ser” (Roehe & Dutra, 2014, p.110).  

A passagem do impessoal, ou seja, a modificação existenciária do impessoalmente si 

mesmo para o ser-si-mesmo de maneira própria deve cumprir-se como recuperação 

de uma escolha. Recuperar a escolha significa escolher essa escolha, decidir-se por 

um poder-ser a partir de seu próprio si-mesmo. Apenas escolhendo a escolha é que a 

presença possibilita para si mesma o seu poder-ser próprio. (Heidegger, 1927/2009, p. 

346) 

Segundo Feijoo (2010), “dasein é o ente que, sendo, se responsabiliza e assume seu 

próprio ser” (p.81). Com esta afirmação, cabe enfatizar que não se busca nos estudos de 

Heidegger um meio “correto” de se ser. Não está em questão determinar que o sentido do ser é 

a busca por estar autêntico em contraponto com o inautêntico, já que ambas as formas de 

presença falam de possibilidades, de modos de existir que existem concomitantemente. 

Autêntico e inautêntico coexistem, e assim se mantém durante todo o existir humano. “A 

propriedade e impropriedade são características constitutivas do ente cujo ser está em jogo. O 

ser-aí existe de modo próprio e impróprio mesmo que disto não se dê conta.” (Feijoo, 2010, 

p.82) 

 Assim como as ideias de Heidegger fundamentam uma forma de entender o humano, o 

dinamarquês Sören Kierkegaard (1813-1855) já havia trazido anteriormente uma reflexão sobre 

os modos de existir do humano. Como nos lembra Feijoo (2010), Kierkegaard rompe com os 

conceitos até então difundidos por Hegel de que o que importa é a essência do homem, e que 
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sua forma de viver é sempre abarcada por um sistema, e passa a defender a ideia de que “a 

verdade humana é paradoxal, portanto indefinida e sempre em um incessante fluxo temporal.” 

(Feijoo, 2010, p.54) 

  Apesar de Kierkegaard ter sido preparado para seguir a vida como pastor, a partir de 

uma desilusão com os líderes religiosos, rompe seu vínculo com a igreja, mas continua a 

trabalhar em suas reflexões e escritos acerca do existir humano embasado por sua fé e pelo que 

acreditava ser o meio de existir no estágio religioso.  

Por meio do pseudônimo de Vigilius Haufniensis, Kierkegaard escreve o livro O 

conceito de angustia (1844/2017), no qual mostra claramente seu interesse por temas ligados a 

psicologia. Para ele, angústia está ligada ao surgimento do pecado, as possibilidades que se 

abrem ao homem. “Angustia é a realidade da liberdade como possibilidade antes da 

possibilidade. Por isso não se encontrará angustia no animal, justamente porque este em sua 

naturalidade, não está determinado como espírito.” (Kierkegaard, 1884/2017, p.45). 

Segundo Protasio (2014), é possível dizer que nos escritos do mundo grego homérico e 

trágico não havia angústia, já que o homem desconhecia suas possibilidades, permanecendo na 

ordem da ignorância. É justamente essa abertura a indeterminação, o ponto central da mudança 

do mundo grego arcaico para o mundo cristão. 

Na ordem do destino, a ação do homem estava predestinada e não se constituía nunca 

num posicionamento, pois o conhecimento divino a tudo abarcava. Com Adão o 

homem conhece a possibilidade ética na existência, ou seja, o homem experimenta a 

si mesmo enquanto posição uma vez que agora ele existe sempre em tensão com o 

poder que o criou e com sua possibilidade de existir fora da ordem do destino 

previamente determinado. (Protasio, 2014, p.146) 

 Ora, podemos dizer então, que através do pensamento de Kierkegaard, se estabelece a 

ideia que, partindo do conhecimento do Bem e do Mal, Adão entra em contato com seu caráter 

de indeterminação, pois, a partir da ideia da existência de uma possibilidade proibida, de que a 

existência não está dada, mas é construída pela escolha de obedecer ou não. Apresenta-se então, 

em Adão o seu caráter de liberdade. “A proibição o angustia porque desperta nele a possiblidade 

da liberdade. O que tinha passado desapercebido pela inocência como o nada da angustia, agora 

se introduziu nele mesmo, e aqui de novo é um nada: a angustiante possibilidade de ser-capaz-

de”. (Kierkegaard, 1884/2010) O homem experimenta a si mesmo como possibilidade. 

 Precisamos retomar o conceito de liberdade para deixar claro o que ela não é. Liberdade 

não tem ligação com escolhas ilimitadas, com livre arbítrio. 

Liberdade é antes de tudo, possibilidade para as possibilidades, abertura para o poder-

ser, que só pode acontecer historicamente, ou seja, na vida vivida por cada um (...) A 
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angústia expressa, portanto, o duplo movimento da liberdade, ou seja, a situação do 

homem que não pode criar a si mesmo, não pode determinar as condições de sua 

existência e, ao mesmo tempo, tem de ser o si mesmo que é e pode ser. A liberdade, 

então, não se deixa iludir, pois conhece seu limite, que é justamente a não liberdade. 

(Protasio, 2014, p.150) 

 Dessa forma, precisamos levar em conta que a liberdade também é rodeada pela não 

liberdade, é o limite imposto ao ser que vive sem ter todas as escolhas, mas escolhendo dentro 

de sua cotidianidade. “O eu não pode por a si mesmo, o que significa dizer que ele não pode 

determinar sua necessidade, sequer pode determinar os seus possíveis, o que o eu decide é 

acolher ou rejeitar o eu que coube.” (Protasio, 2015, p. 105). A angústia surge então como base 

da indeterminação da existência humana, sem destino ou circunstâncias previamente 

estabelecidas, e que apesar de ter de escolher e descobrir a si mesmo, não tem todas as 

possibilidades disponíveis, já que jamais prescindirá o eterno. No entanto, todo o desenrolar 

das reflexões de Kierkegaard levam a compreensão de que o homem cristão despertou da 

ignorância em que vivia, e tomou posse de sua possibilidade de escolha, e é neste ponto que a 

forma de comunicação que o filósofo adotou visa chegar ao despertar para o seu si-mesmo. 

 Trabalhando através da análise existencial, é sabido que a angústia não é algo a ser 

superado, e jamais o será, já que diz respeito diretamente ao caráter de indeterminação e de 

possibilidades do humano (Feijoo, 2014). Não podemos entender angústia então como uma 

patologia ou situação vivida momentaneamente, mas como diálogo entre todas as 

possibilidades e impossibilidades que se mostram durante toda a vida. 

 No pensamento kierkegaardiano, o mais fundamental da existência e dos estudos acerca 

dela, são os processos individuais, e não os processos de massa. Da mesma forma, não lhe 

tocava uma comunicação coletiva e que atingisse o indivíduo de maneira generalizada, mas sim 

um comunicar-se com cada um de forma particular e intimista, adotando uma forma de 

comunicação indireta, na qual buscava envolver o leitor tocando exatamente no ponto em que 

este poderia estar vivenciando. 

 Segundo Protásio (2015), pensar sobre a individualidade e sobre os processos do tornar-

se si mesmo, não é um problema apenas de uma época ou de uma determinada condição vivida 

socialmente, mas nos acompanha em qualquer circunstância vivida pelo homem. Dessa forma, 

a busca pelo lugar que o si mesmo ocupa enfatizada por Kierkegaard, é sempre atual, e nos tira 

da possibilidade de sermos engolidos pelos processos em massa de nossa era. Escrevendo como 

Johannes Climacus, Kierkegaard nos lembra: “Que horrível vaidade atrever-se a dar tal 

importância a um pequeno si-mesmo, neste mundo preocupado com a história universal, neste 
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teocêntrico e especulativamente importante século dezenove.” (Kierkegaard, 2013, p.21)  

Assim, priorizar o pensamento coletivo em detrimento ao pensamento individual e 

singularizado não é algo recente nem tampouco atual como já nos mostrava Kierkegaard. 

 Ainda segundo Protasio (2015), a preocupação em ouvir e focar no individual, no 

singular, nos abre a possibilidade de formar uma relação de ajuda, na medida em que possibilita 

que cada um se interesse por sua própria história, por sua maneira peculiar de ser um humano 

no mundo que é apenas seu. “O homem não é um si mesmo, o homem deve tornar-se si mesmo 

a partir de suas possibilidades.” (Protasio, 2015, p.65) 

 Ora, trabalhamos até aqui uma visão conceitual sobre a fenomenologia e suas bases para 

grandes estudiosos que refletiram sobre a existência humana, como Heidegger, e sobre a visão 

existencialista acerca da existência humana para Kierkegaard. É preciso agora nos 

questionarmos: sendo a fenomenologia um método de investigação que se atém a mostração 

das coisas sem utilizar conceitos prévios, e com a visão adquirida acerca da existência humana, 

de que forma se sustentaria a clínica psicológica com enfoque fenomenológico? Qual o papel 

do psicoterapeuta nesta estrutura? 

 A clínica fenomenológica existencial busca afastar-se da concepção padrão da 

psicologia cientifica que enxerga o homem como objeto que passível de ser explicação, e 

portador de um aparelho psíquico que determina as formas e padrões em que seu 

comportamento se dá. Trata-se, então, de acompanhar o homem em sua forma natural e 

cotidiana de existir, sem enquadrá-lo em concepções e ditames científicos, conhecidos até então 

pela categorização. Neste ponto Feijoo (2010) nos orienta: 

O homem passa, então, a ser tomado não mais a partir de substancialidade do eu e de 

sua dicotomização. Assume-se a questão pela via dos modos de ser do homem, 

retornando assim à ligação originária do homem com o mundo, prescindindo de um 

aparato psíquico. Parece necessário abrir um espaço de reflexão, para que possamos 

propor uma psicologia com bases fenomenológico-existenciais, em que se pensa uma 

psicologia para um ente dotado de caráter de poder-ser, ou seja, para um ente 

desprovido de algo assim como o psiquismo. (Feijoo, 2010, p.101) 

 Para a fenomenologia existencial, o homem é tomado por suas características de 

indeterminação e de poder-ser, sendo inviável a tentativa de determinar de modo preconizado 

sua forma de funcionamento. Sendo abertura, a existência humana está sempre em jogo, e para 

tanto, a psicoterapia nesta base não busca entender um padrão de funções, mas sim acompanhar 

a existência como ela se dá. Passamos a pensar sobre a existência, e a não a teorizá-la, a entender 

possibilidades e assumir escolhas, e não a criar explicações causais através de investigações 

cientificas que tratem o homem como sujeito e o mundo ao qual pertence como objeto, fora de 
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si. Como já mencionado acerca das concepções de Heidegger, homem põe mundo, ao mesmo 

tempo em que é posto por este, e desta forma, não há como controlar essas variáveis, 

transformando homem e mundo em sujeito e objeto, nem tão pouco causa e efeito. Trata-se de 

possibilidades e abertura, e assim o ser constrói-se a cada momento.  

 Feijoo e Protasio (2011) nos lembram que “pensar em uma psicologia inspirada em 

Kierkegaard consiste, antes de tudo, em acreditar que a tensão do existir jamais será resolvida” 

(p.77), já que não se trata de uma patologia ou um modo correto no qual se deva existir. Da 

mesma forma, quando Heidegger nos fala do modo próprio ou improprio de se apresentar, 

também não está se referindo a categorias e a melhor forma de funcionamento, mas de 

possibilidades e alternância enquanto ser-aí-no-mundo. 

 A clínica fenomenológica existencial pode ser entendida como relação de ajuda, na 

medida em que se dispõe a escuta com o objetivo de se alcançar os fenômenos em sua totalidade 

para compreender sua essência. Para Kierkegaard, sendo a liberdade a questão que embasa toda 

a construção do si mesmo, a psicoterapia consistirá desta forma em auxiliar o homem a não 

mais enxergar-se como determinado pelo mundo e vítima dessas circunstâncias, mas a assumir 

seu caráter de liberdade, e reconhecer-se em suas próprias possibilidades. 

 Torna-se fundamental questionarmos com cuidado o papel do psicólogo durante seu 

trabalho clínico. Segundo Magliano (2015), “considerando as contribuições heideggerianas, 

somos provocados a nos afastar de todas as compreensões prévias acerca do ser das coisas, 

liberando nosso horizonte de compreensão de toda pressuposição, até mesmo a respeito da 

crença sobre a subsistência de uma realidade.”(p.166) Assim, torna-se imprescindível abrir mão 

do tradicionalismo do pensamento cientifico que conduz a uma visão generalizada e 

determinista acerca do ser humano, e acolher o ser do homem com o conceito de Dasein trazido 

por Heidegger, enquanto ser-aí no mundo. O saber fazer clínico não pode estar, de forma 

alguma, associado ao conserto de desvios ou a lida com normalidade ou patologia, mas está 

diretamente vinculado ao despertar para um tomar posse de si mesmo e de suas próprias 

escolhas. 

A aproximação da fenomenologia hermenêutica com as práticas psicológicas pretende 

conduzir o Dasein à reconquista de sua condição de liberdade esquecida, sustentando 

um espaço de meditação e elaboração temática da existência capaz de suscitar uma 

relação mais livre com seu horizonte de sentido...aspira reportar o Dasein a si mesmo, 

aos significados e discursos que compõem e permeiam sua existência factual, ou seja, 

o remete à interpretação de mundo que ele mesmo é. (Magliano, 2015, p.169) 
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Kierkegaard refere-se ao papel de psicoterapeuta como ajudante, entendendo o que diz 

respeito àquele que pretende auxiliar o outro no processo de dar-se conta de sua própria ilusão. 

Este era o objetivo de seus escritos através de pseudônimos, o de encontrar o outro no estágio 

da vida em que está, e ajuda-lo a percorrer um caminho que o leve a tomar posse de si mesmo. 

Para Protasio (2015), a paciência é o ponto central nesta relação de ajuda, pois “é preciso 

paciência para afinar-se com a disposição do outro, de forma a começar de onde o outro se 

encontra.” (p.171) 

Diante das discussões acima, retomaremos o tema central deste trabalho: questionar 

como encaramos a clínica frente àquele que pensa em finalizar a sua vida. Após todo o 

levantamento histórico em que acompanhamos o direcionamento moral sobre o tema, não cabe 

mais acreditar que devemos convencer o outro de que é preciso levar sua vida adiante. Uma 

clínica que trabalha com a noção de abertura, não teria que se afastar das normas morais para 

que o outro pudesse encontrar seu próprio caminho? “Obviamente um ajudante não pode 

obrigar o outro a refletir, de forma que a linguagem indireta tem seus limites. Tornar o outro 

atento, ajudar na reflexão, depende de muitas circunstancias e, principalmente da vontade do 

outro e não se pode nunca recorrer ao poder e à força”. (Protasio, 2015, p. 172) 

 Ao falar da clínica fenomenológica existencial, não podemos abrir mão de 

questionarmos acerca de verdades encontradas na medianidade cotidiana, já que tomamos o 

homem em seu caráter de indeterminação originária. Assim, se nada o determina a priori, como 

caberia compreender o homem de forma pré-determinada ou apenas afetado pelo social, 

ambiente ou psiquicamente? Somado então ao já dito anteriormente sobre o papel de terapeuta 

entendido como ajudante, Feijoo (2017) nos desperta para o seguinte pensamento: 

Na clínica psicológica existencial, em que já predomina um modo de pensar 

questionador das verdades universais e atemporais, pode-se encontrar aquilo que de 

singular, tonalidade, afeto aparece como força capaz de atuar na transformação da 

realidade particular. Tudo isso acompanhando aquilo que o outro tem a dizer. O 

psicólogo existencial pretende, na relação clínica, alcançar pela escuta a experiência, 

deixar-se guiar pelo outro, em um exercício constante de des-subjetivação. Tudo isso 

com a pretensão de sustentar a possibilidade de transformações, ou seja, de deixar – 

ou, pelo menos, não impedir – aparecerem afetos transformadores da realidade. 

(Feijoo, 2017, p. 117) 

 O papel do clínico vai se desenhando como uma ampla disposição para estar junto, 

ouvindo e acompanhando as experiências que se desenrolam na vida de cada ser humano, e 

desta forma, as transformações que movimentem a vida deste paciente, podem vir a ser uma 

possibilidade. Trata-se de abrir mão da técnica e do imediatismo, pois acompanhar as 

experiências e estar junto ao outro de forma atenta, significa aguardar sem esperar resultado 
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rápido, ou seja, não se tem respostas formuladas previamente, nem tampouco caminhos 

distintos a se seguir. Segundo Feijoo (2017), “um psicólogo partindo da ideia de que não detém 

verdades sobre a existência particular, que sabe que aquilo que se dá existencialmente é de uma 

ordem do incontornável, não tem respostas, e por isso não as pode dar” (p.122). Podemos 

entender que o saber fazer clínico não corresponde a um jogo. Sendo assim, o psicólogo 

fenomenológico existencial não oferece respostas por também não as ter. Com isso, é preciso 

construir um caminho de compreensão que sempre é conduzido através da escuta do outro, 

entendendo que o silêncio também pode ser uma forma de expressão tão significativa quanto a 

fala. 

 Olhando para a clínica psicológica enquanto possibilidade de lidar com a ideia de 

suicídio, e traçando um paralelo com toda a apropriação de existência pela visão 

fenomenológica existencial, nos deparamos com a urgência de despir do pensamento a 

moralização acerca da vontade de morrer e da dificuldade em compreender que não precisamos 

encontrar sentido na existência. Dessa forma podemos ampliar as possibilidades de se falar e 

ouvir sobre o tema, sem que isso já signifique previamente sentença de morte ou risco para o 

paciente e, consequentemente, para o profissional. 

 Trabalhando com grupos de pessoas que pensavam em pôr fim a vida, Feijoo (2018) 

pode constatar que a indecisão fazia parte de grande parte das pessoas que buscavam falar sobre 

o suicídio, e assim, o agir apressado na busca de impedir tal atitude, pode impedir que o fato se 

mostre por ele mesmo, ou mesmo que se fale sobre as questões que estão no entorno deste 

pensamento, ou seja, a pressa pode apenas mascarar o que precisa ser cuidado. 

 Falar sobre a morte, enquanto seres viventes, não é viver a morte em si, mas falar sobre 

possibilidades, pensamentos, fantasias, afetos. Da mesma forma, falar sobre o sonho da 

maternidade não significa necessariamente ter um filho. É preciso ouvir, e apreender a 

experiência vivida pelo outro. Citando Feijoo (2018): 

Podemos deixar o outro totalmente livre para falar de suas intenções, sem estigmas, 

preconceitos ou estereotipias. Ao estar junto ao outro sem avalia-lo ou proibi-lo, abre-

se um espaço para que o outro possa se demorar em suas questões (caso existam). Ao 

se demorar, ele pode ou não reconsiderar sua decisão. Esse modo de atuar também 

sustenta um caráter preventivo, não ao modo do cálculo e do controle, mas de um 

aguardar sereno pela decisão do outro. (Feijoo, 2018, p.88) 
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Capítulo 3 – Situações clínicas acerca da temática da finalização 

voluntária da vida  
 

‘É impossível conhecer o homem sem lhe estudar a morte, porque talvez mais do que na vida, 

 é na morte que o homem se revela. ´É nas suas atitudes e crenças perante a morte, 

 que o homem exprime o que a vida tem de mais fundamental.” 

Edgar Morin 

 

 

Ao estudarmos o tema suicídio e a possibilidade de uma clínica não moralizante surge 

a necessidade de apresentarmos de que maneira a morte pode se mostrar no decorrer do trabalho 

clínico, e em que circunstâncias nos deparamos com o desafio de não moralizar a ideia de 

finalização da vida. 

Em psicoterapia, nos deparamos com a fala acerca da vontade de morrer de diversas 

maneiras, desde o quadro em que este é o fator que motivou buscar ajuda psicológica, até 

situações em que o analisando está imerso em outras questões da existência, mas por ventura 

surge esta fala acerca da morte, sem a intenção direta de a causar. 

Os relatos que apresentamos a seguir referem-se a fragmentos de algumas situações 

clinicas, nas quais o tema em questão é trazido à tona de diversas maneiras. Cabe ressaltar que 

alguns dados que possibilitariam a identificação dos mesmos foram alterados em cada caso, 

visando a preservação da identidade e do sigilo de cada analisando. 

 

Situação 1: 

 

Mulher de aproximadamente 30 anos de idade, que chamaremos de Cássia, 

encaminhada para a clínica de atendimento psicológico por um centro médico hospitalar, após 

uma internação determinada por fortes sintomas de enjoo, vômito constante e dificuldade para 

se alimentar. Durante a internação, a equipe médica entendeu que o quadro estava piorando com 

sintomas depressivos, pois a referida mulher se recusava a falar sobre o que estava acontecendo 

e vinha tendo fortes crises de choro durante todo o processo hospitalar. Durante o contato com 

a equipe hospitalar e no desenrolar de todo o encaminhamento, foi dito que a analisanda em 

questão estava grávida e que os sintomas depressivos com os quais ela ingressou no hospital 

levavam a equipe a preocupar-se com uma possível tentativa de aborto, ou mesmo com ideação 

suicida, visto que a paciente não falava sobre a gravidez com nenhum enfermeiro ou médico, e 

quando questionava sobre seus planos para este período de gestação, apenas silenciava e 

chorava. 
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O padrão de atendimento da clínica psicológica em questão, era após a triagem, o 

encaminhamento para psicoterapia de grupo, conforme o enquadramento de cada tipo de grupo 

existente no local. No entanto, a analisanda em questão, após passar pela triagem, foi 

encaminhada para atendimento individual, pois além de mostrar fortes sintomas depressivos e 

pouco falar sobre si durante toda a consulta, conseguiu esclarecer que estava grávida e isso seria 

tudo o que teria para dizer.  

No primeiro atendimento individual entrou na sala mostrando-se visivelmente 

constrangida por estar ali, não conseguia manter contato visual, e logo colocou-se a chorar. Ao 

acalmar o choro, disse que havia sido encaminhada à revelia e que apesar de reconhecer que 

precisava muito de ajuda, não acreditava que ninguém seria capaz de compreender o que estava 

sentindo.  

T- Vejo que reconhecer que precisa de ajuda já está sendo muito difícil para você.  

A – Eu sei de todas as minhas fraquezas, mas não consigo enxergar possibilidades de sair 

delas. No hospital todos achavam que sabiam o que estava acontecendo comigo, mas acho que 

todos estão muito preparados para me condenar e tirar conclusões precipitadas. 

T – E esses julgamentos tem feito você reforçar a idéia de que ninguém te entenderá, certo? 

A – (Silêncio) acho que você entendeu... (risos). Você parece muito jovem, e talvez por isso 

pode ser mais fácil para você me entender. A verdade é que contrariando tudo o que as pessoas 

no hospital e na minha casa pensam, eu não estou rejeitando minha gravidez. Mas parece que 

tem sido sempre isso que as pessoas enxergam, uma garota inconsequente, com uma gravidez 

indesejada, e agora espera que todos tenham piedade dela nessa situação. 

T – As pessoas ao seu redor te dizem isso? 

A – Não, e nem precisam. Na verdade, algumas até deixam isso escapar, como a minha família 

por exemplo. Já no hospital, eu era tratada como se ainda fosse adolescente e tivesse 

engravidado porque transei com qualquer um sem cuidado. Ouvi uma enfermeira dizer para a 

outra no corredor, que na minha idade eu já deveria saber como prevenir uma gravidez, e agora 

estava aqui dando chilique e fingindo estar mal só para fugir dos julgamentos. 

T – E como você costuma reagir quando ouve esse tipo de comentário? 

A – Com silêncio. Aliás, acho que agora é a primeira vez realmente que eu falo sobre isso. 

Estou realmente cansada, de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitas sensações. E o que 

as pessoas pensam sobre mim não é nada perto do que eu realmente estou vivendo. Se todos os 

meus problemas fossem a gravidez... 
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T – Sabe Cassia, me parece que muitas coisas na sua vida foram se acumulando, e que esta 

gravidez apenas ajudou a explodir algo que já estava aí. Estou certa? 

A – Pois é... essa gravidez não foi um susto, afinal de contas, não sou mais adolescente e sabia 

muito bem o que estava vivendo. Pareço caipira e simples, mas não sou uma pessoa ignorante. 

As pessoas me subestimam demais. 

T – E como é se sentir subestimada? 

A – Não posso negar que para algumas coisas não é ruim. Trabalho numa indústria e só 

consegui um cargo de supervisora porque passava desapercebida já que sempre me acham 

muito simples e caipira, afinal, o que a caipira teria para oferecer? Pude estudar e me destacar 

sem que as pessoas se dessem conta, e quando viram, eu já estava dominando muito bem o 

trabalho de todo o setor. Nessas horas ser subestimada é bom, não atrai inveja. Mas, por outro 

lado, ser subestimada em sua capacidade enquanto ser humano não é muito bom...  

 Na continuidade da sessão, Cassia foi contando um pouco mais sobre suas conquistas e 

o quanto gostava de se sentir orgulhosa pela profissional que se tornou. Enquanto falava de seu 

papel profissional, foi parecendo se sentir mais confortável para falar de si mesma, e o foco saiu 

da gravidez e do que causou sua internação hospitalar. Ao final da sessão, retomou a conversa 

sobre a necessidade de ajuda e como se sentia diante disso nesse momento: 

A – Cheguei aqui hoje com o discurso que venho mantendo há muito tempo, que não acreditava 

que alguém fosse capaz de me ajudar, mas sou obrigada a dar uma chance para mim mesma. 

Pela primeira vez alguém ouviu o que eu queria dizer, sem ficar me cortando ou voltando todos 

os meus problemas apenas para a minha gravidez. Foi bom! Obrigada por me ouvir até a 

semana que vem. 

 Nas sessões que se seguiram, Cassia sempre chegava chorosa, contava como estava se 

desenrolando a gravidez sempre como uma introdução para a sessão, e como estava tocando o 

trabalho. Aos poucos a fala chorosa foi sendo substituída por uma fala mais firme, e sempre 

mostrava convicção que a gravidez deveria ser uma coisa boa em sua vida, mas que não estava 

preparada para pensar como seria a vida após o nascimento. A terapeuta em momento algum 

cobrou p que falasse sobre o que causava tamanho medo ou instabilidade, e a analisando dizia 

que no momento certo conseguiria falar sobre isso. 

 Ao falar mais sobre sua história de vida, Cassia conta que é filha de pais muito religiosos 

e quando engravidou de seu primeiro filho foi muito condenada por eles por não ser casada e, 

por ter optado por não manter o relacionamento com o pai de seu filho. Naquele momento sentiu 
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que as decisões que tomava em sua vida, sempre seriam influenciadas por outras pessoas, pois 

sofreu forte pressão para dar andamento em um casamento, mesmo com a família sabendo que 

se tratava de um homem com princípios muito diferentes dos seus. O filho foi fruto de um 

namoro com Eduardo, e ao contar a ele sobre a gravidez, descobriu que ele era noivo de uma 

outra pessoa e que por conta disso jamais teve a intenção de assumi-la como relacionamento 

sério. A família, mesmo sabendo disso, acreditava que ela deveria insistir para manutenção 

dessa relação, e que com o passar do tempo Eduardo acabaria terminando com a noiva e ficaria 

apenas com ela.  

A – Eu vivia em uma panela de pressão... meu pai não falava comigo, minha mãe chorava pela 

casa o dia todo, eu tinha sintomas e mais sintomas desagradáveis de início de uma gestação e 

ninguém que me perguntasse de verdade como eu me sentia. 

T – Parece que a dor que as pessoas ao seu redor estavam sentindo, fez você se sentir realmente 

muito sozinha. 

A – sim... todo mundo tinha mais direito de pensar sobre a minha “desgraça” do que eu. Eu 

era condenável, e meus pais, os coitados por estarem passando por tamanha decepção. Nessa 

fase da vida pensei inúmeras vezes que se eu fosse uma pessoa realmente de coragem eu 

acabaria com tudo aquilo de uma vez só. 

T – E como imaginava que poderia acabar com aquilo tudo? 

A – (Longo silencio).  Não era fácil dizer a ninguém que eu queria morrer, afinal, eu esperava 

um filho. Mas se eu já era condenada por estar grávida o que seria de mim se eu me matasse 

com um filho na barriga? 

T – Passou por sua cabeça então que morrer seria sua única saída? 

A – Você falou isso de uma forma que pareceu menos medonho meu pensamento do que foi na 

época pra mim... sei lá... nunca tive coragem de repetir isso porque imaginava que jamais seria 

possível alguém entender que era apenas um pensamento de desespero.  

T – Pensamentos não são atitudes, e as vezes quando os dividimos somos capazes de repensar 

o que fazer com eles. 

 Após essa sessão, pareceu que Cassia foi relaxando nas conversas que se seguiam, e foi 

se permitindo contar sobre sua história com mais naturalidade. 

 Conforme o tempo foi passando, também conseguiu destaque profissional e se sentia 

confortável com os rumos que sua vida estava tomando. Mesmo ainda se sentindo julgada pela 

família por ser uma mãe solteira, foi notando que o pai falava dela enquanto profissional com 
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muito orgulho, e a mãe sempre mostrava para as pessoas de seu convívio, a mãe maravilhosa 

que Cassia havia se tornado. Assim, tudo caminhava de forma positiva em sua vida.  

Uma temática recorrente nas sessões de psicoterapia de Cassia era sua dificuldade em 

acreditar que um dia seria feliz em um relacionamento como a maioria das pessoas é, ainda 

mais agora com um filho e um bebê que logo nasceria. Falava sobre o pai deste seu segundo 

filho de forma muito raivosa e sempre cheia de muita mágoa, mas como se ele já não existisse 

em sua vida. Faltando três meses para o nascimento de sua filha (agora já era sabido que seria 

uma menina), chega na sessão muito angustiada pedindo informações acerca do curso de 

gestante que era oferecido pela própria clínica de psicoterapia. 

T – Posso te oferecer todas as informações que precisar sobre o curso, pois o curso também é 

ministrado por mim. Mas me explique, por que este curso está te deixando tão preocupada?  

A – Porque me informaram no meu trabalho essa semana que o curso é uma grande ajuda para 

as mães, e que eu teria a oportunidade de levar também o pai da criança para o curso. Ninguém 

no meu trabalho sabe quem é o pai, e nem quero que saibam. Havia ficado muito interessada 

em participar, mas não quero me expor, nem tampouco participar o pai deste momento. 

T – Mas a participação do pai é apenas uma possibilidade, e não uma obrigação. A escolha é 

apenas sua. De qualquer forma, percebi que falar sobre qualquer vínculo ou da presença do 

pai te faz se sentir muito mal. Quer falar mais sobre isso? 

A – Quero! Não aguento mais bancar isso sozinha e todos as semanas venho para a sessão 

pensando que se você me perguntar sobre ele não volto nunca mais. Que tola não é mesmo... 

preciso mesmo falar sobre isso. 

T- Você estava buscando um motivo para não vir mais para a terapia, mas assim como ir ao 

grupo de gestante ou não, a escolha é sempre sua. Neste espaço você nunca teve a obrigação 

de falar sobre qualquer tipo de coisa, e assim continuará sendo. 

A – Faz sentido, e por conta disso mesmo, acredito que posso falar. 

Cassia conta que se envolveu com o supervisor de um outro setor de sua empresa, e começaram 

a namorar. Ele havia passado por uma separação e acabou se apoiando no namoro com ela para 

superar o fim do casamento anterior. Da mesma forma, Cassia encontrou nesse namoro a 

possibilidade de se abrir e de falar inclusive sobre as dores de seu namoro anterior e do quanto 

foi difícil bancar a maternidade sozinha. O namoro caminhava muito bem, faziam planos de se 

casarem, mas optaram por não contar a ninguém da empresa e nem tampouco da família, em 

busca de manter o namoro a salvo de fofocas e intromissões. Eram capazes de conversar sobre 
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tudo e inclusive sobre o sonho que ele tinha de ser pai e ela de ser mãe novamente. Cassia 

chegou a comentar com ele em determinado mês que por conta de um antibiótico que estava 

tomando, o anticoncepcional poderia falhar. Ela conta que ele brincou com a situação e disse 

que duvidava que isso aconteceria, mas que não estava preocupado também. Dessa forma a 

gravidez aconteceu e quando foi anuncia-la ao namorado, ele se transformou e disse que sua 

ex-mulher nunca o havia deixado de procurar e que ele jamais poderia assumir uma gravidez 

mesmo estando separado. Pediu e insistiu que ela abortasse e que essa história ficasse apenas 

entre eles., A história parece se repetir no universo de Cassia no que diz respeito a se sentir 

trocada e enganada, e dessa forma optou por tocar toda a gravidez em silêncio esperando que 

alguma coisa se mostrasse diferente. 

A – Quando ele me disse tudo isso, vi meu mundo desmoronar novamente. Só conseguia pensar 

o quanto fui ingênua, pois afinal, as propostas de mantermos a relação em silencio para nos 

preservarmos sempre partiu dele. E independente de qualquer coisa, sou completamente contra 

um aborto, e jamais seria capaz de olhar para meu filho mais velho e meus pais, se eu tivesse 

cometido um aborto. Eu nunca consegui ver essa gravidez como o problema, e acho mesmo 

que daria conta de cuidar de mais alguém além de meu primeiro filho, aliás, posso dizer que 

amo essa menina que cresce em mim. O que não sou capaz de conceber é de deixar para essas 

crianças um exemplo de ser humano como eu, que só serve para ensinar como fracassar em 

seus relacionamentos e como ser passada para trás. Duas histórias, mesmo final. Ninguém 

seria capaz de ouvir tudo isso e não me chamar de burra por ter caído novamente na situação 

de ser trocada. 

T – E diante dessa questão, você sempre teve a impressão que as pessoas te julgavam. Mas 

percebe que você mesma está se julgando? 

A – Estou agindo como acho que todos agiriam não é mesmo? E o que é mais difícil é que 

descobrir que vou ter uma menina também me fez pensar que ela vai passar pela mesma coisa 

que eu...  

T – Não acha que ela terá as próprias escolhas e que não necessariamente vai seguir seus 

caminhos? 

A – Mas eu sou o modelo...e um modelo muito ruim!! Quando fui internada eu só conseguia 

pensar nas minhas possibilidades de acabar com tudo isso quando saísse do hospital. 

Exatamente como pensei da primeira vez 
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T – A ideia da morte se mostrou como uma possibilidade outra vez. Mas já se passaram meses 

de sua internação, e você está aqui. O que te fez mudar de pensamento? 

A – (silencio) com o tempo passando, as nossas conversas acontecendo, meu trabalho 

caminhando e meu filho se mostrando meu parceiro e apaixonado pela minha gravidez, eu fui 

entendendo que eu nunca quis morrer de verdade. Eu só buscava a possibilidade de falar sobre 

isso sem ser interditada, julgada, condenada. Venho aprendendo que não preciso de ninguém 

para dar conta da minha vida e de quem quer que seja.  

T – E por se descobrir capaz de dar conta sozinha, te apavorou a ideia de que tivesse que 

envolver o pai de sua filha no curso que quer fazer certo? 

A – Sim. Agora eu que não quero mais ele em minha vida, e já aprendi que posso dizer isso. 

Assim como falei da vontade inicial de morrer e que nem por isso eu morri, eu posso sentir 

raiva e desprezo por ele e um dia quem sabe eu saiba lidar melhor com isso. 

 

Seguiu a gravidez até o fim, e o nascimento de sua filha foi um momento lindo e de 

muitas descobertas em sua vida. Conseguiu se reconciliar com os pais, que inclusive passaram 

a ajuda-la na criação deste menino, e rompeu por completo o vínculo com Eduardo. Acreditava 

que um dia seria capaz de estar em um relacionamento que fosse recíproco e que não precisasse 

implorar por atenção. 

 O trabalho com Cassia continuou mesmo depois do nascimento de sua filha. E ao se 

despedir na finalização do trabalho, ela dizia que a parte mais importante de seu 

amadurecimento foi aprender que o julgamento e a condenação do mundo aconteceram em sua 

vida mesmo quando acreditava estar “andando de forma correta”. Ao ser internada, sentia que 

a equipe a avaliava como imatura e que talvez pensassem até mesmo que aquilo fosse uma 

tentativa de aborto. “Até quando estava tentando fazer a coisa certa, que era cuidar de minha 

gravidez, fui condenada.” O trabalho clínico nesse caso, suspendeu a moral vigente acerca dos 

pensamentos que estavam sendo trazidos diante do tema morte apenas com a preocupação pela 

manutenção da vida. A própria analisanda mostrava condições de construir significados para o 

que estava vivendo, e apesar do surgimento do tema morrer, a vida continuava sendo cuidada 

através da psicoterapia. 

 Passados dez anos da finalização do atendimento de Cassia, e enquanto a terapeuta em 

questão se preparava para construir e escrever o presente trabalho, Cassia entra em contato 

através de uma rede social, dizendo que procura por ela há anos, e que precisava muito 
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agradecer por tudo que houve. Diz que hoje as coisas ainda ganharam mais significado após 

todo esse tempo, e que sem a ajuda da psicoterapia e de alguém com disposição para ouvir e 

partilhar de seu mundo sem julgar, jamais teria conseguido levar tudo isso até onde levou. 

 

Situação 2 

Adolescente de 14 anos de idade que chamaremos de Bruna, estuda na mesma escola 

desde o início da vida escolar, mora com os pais e com o irmão de 10 anos de idade. A mãe 

agendou a consulta para a filha a pedido da própria adolescente, que segundo a mãe, “é uma 

garota decidida e costuma saber bem o que quer”. Já na primeira sessão pediu à mãe que 

aguardasse na recepção e entrou para o atendimento sozinha, a mãe consentiu e já havia dito 

por telefone que ela seria capaz de entrar sozinha. 

Contou sobre sua paixão por estudar e o quanto é dedicada com as questões da escola. 

Não tem facilidade em manter amigos e apesar de estudar com as mesmas pessoas há muitos 

anos não consegue estabelecer uma relação de confiança e intimidade com os colegas. Costuma 

se sentir sozinha e diz que quando tinha 10 anos já sofreu bullying na própria escola vindo de 

sua melhor amiga. Atribui a isso a grande desconfiança que tem das pessoas que se aproximam 

e a ter medo de se envolver. 

Sobre a relação com os pais, diz que é mais próxima da mãe do que do pai, e que sempre 

conversa abertamente com a mãe sobre todas as questões. Acredita que a facilidade com a mãe 

provém do fato dela ser aposentada e estar mais tempo em casa. O pai já foi bombeiro e hoje é 

policial. Bruna acredita que a profissão do pai o faz ser muito distante e não consegue 

desenvolver afinidades com ele. Considera o irmão infantil demais e por conta disso nunca o 

deixa participar de suas conversas com a mãe. Admite que sente ciúmes da mãe e por isso tenta 

atrair a atenção dela sempre que pode. 

O que a fez pensar em buscar por psicoterapia foi o que chama de “forte ansiedade que 

sente com tudo”. Diz se sentir nervosa em quase todas as situações de sua vida como provas na 

escola, falar com as pessoas e tomar iniciativa nos relacionamentos. Percebe que acaba 

descontando todo esse nervoso e ansiedade na alimentação, e por conta disso, sempre se vê de 

uma maneira muito pejorativa. Pensa que as pessoas da escola a veem como gorda e isso causa 

sempre a sensação de que as pessoas estão falando dela e pensando coisas ruins sobre ela. 

Em relação a alimentação, assume que oscila entre passar o dia todo comendo qualquer 

coisa que tenha em casa e dias em que decide ficar sem comer nada porque está se sentindo 
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gorda e precisa compensar essa situação anterior. Os pais acompanham estas oscilações e 

sempre tentam orienta-la para que aprenda a se controlar um pouco mais, a comer de maneira 

mais equilibrada, porém segundo ela, eles nunca deixam de comprar coisas que sabem que ela 

não vai resistir e acabará consumindo rapidamente. Essa situação a faz pensar que não recebe 

ajuda dos pais para sair desse quadro. Tem tentado manter uma rotina na academia, mas isso 

funciona como a alimentação, em alguns períodos a atividade física é sua principal meta e em 

outros nem pensa nessa possibilidade. 

Durante as sessões de psicoterapia, Bruna mostra facilidade para contar sobre sua vida 

e mostra ter formulado em sua cabeça os assuntos que quer trabalhar na sessão. Mantém-se 

focada na dificuldade em se relacionar e no desenrolar de pensamentos em que todos a julgam 

de forma ruim. Em determinado momento, Bruna conta que para lidar com essas questões e, 

também com a insatisfação que sente com seu corpo, passou a se cortar nos braços e nas pernas. 

Os pais estão cientes de que isso vem acontecendo, mas diz que apesar de eles ficarem bravos, 

não costumam tomar nenhuma atitude quanto a isso. Não sabe dizer ao certo que tipo de postura 

esperava deles. 

A – Tem horas que eu não sei ao certo o que eles pensam sobre educar. Acho que eles são muito 

permissivos com o meu irmão, afinal ele faz tudo o que quer e isso faz ele ser muito infantil. 

T - E eles agem de forma diferente com você e com o seu irmão? 

A – (silencio) na verdade não... eles também me deixam fazer o que eu quiser... tipo comer 

muito ou comer nada, ir ou não na academia, ou me cortar. 

T – E gostaria que eles te impedissem? 

A – De jeito nenhum! Não quero ser mandada o tempo todo. Quero poder decidir por conta 

própria o que quero fazer. 

T - Mas você diz que isso faz o seu irmão ser muito infantil. Como você se avalia nessa questão, 

se diz que eles agem da mesma forma com ambos? 

A – Não sei explicar, mas as vezes me acho mais madura que meus pais. Nós temos altas 

discussões sobre as coisas que eu acho que eles fazem errado com meu irmão. Em geral eles 

riem e dizem que eu preciso colocar essas coisas em prática comigo. Quando eu me corto e 

minha mãe vê, ela em geral diz que eu preciso parar com isso, e que isso não me faz ser quem 

eu quero ser. 

T – E quem você quer ser? 

A - ... uma pessoa notada.   
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Após alguns meses de sessões semanais, Bruna conta que nos dias em que não encontra 

coisas interessantes para fazer desenvolveu uma nova curiosidade, que é passar boa parte de 

seu dia lendo blogs e acompanhando outras adolescentes em crise. Em geral, os blogs que 

procura sempre estão ligados a distúrbios alimentares, pessoas que se automutilam e ideação 

suicida. 

T – Como se sente quando lê esses blogs? 

A – Depende... tem dias que sinto dó dessas meninas, e acabo entrando em contato com elas 

para tentar ajuda-las. Me acho muito madura pra dar conselhos, e elas costumam me ouvir. 

Acabamos virando amigas. Por outro lado, tem dias em que sinto que as coisas que elas sentem, 

eu também sinto, e que é isso aí mesmo...  

T – Isso aí mesmo? Me explica melhor o que pensa? 

A – Ah... sei lá... é difícil falar. As pessoas julgam, e na maioria das vezes não querem ouvir, 

nem ver. 

T – E você se sente julgada o tempo todo não é mesmo? O que gostaria que as pessoas vissem 

em você? 

A – (silêncio) às vezes penso mesmo que morrer é a opção mais rápida para eliminar todo esse 

sofrimento do qual elas falam. Já cheguei a ver vídeos que mostram isso... pessoas que se 

matam, ou que tentam pelo menos né... tem muita coisa que as pessoas nem imaginam que se 

passa na cabeça de quem quer se matar. Conversando com essas meninas, eu imagino o 

tamanho da dor delas, e não sei explicar como, mas isso me atrai muito. 

T – Você fala do sofrimento dessas meninas, e ao mesmo tempo fala de você. O sofrimento 

delas e a vontade delas, é o mesmo que o seu sofrimento e a sua vontade? 

A – Acho que sim... pelo menos o sofrimento. Ah deixa isso pra lá. Falar sobre morrer é 

estranho. E eu não tenho coragem de fazer isso não. Até por isso que eu fico ali, motivando 

essas meninas para que elas não façam isso. 

T – Falar disso parece estranho, mas imagino que sentir e pensar tudo isso é ainda mais 

estranho. 

A – É mesmo né (risos). Acho que qualquer outra pessoa que escutasse isso de mim, me 

colocaria numa camisa de força e avisaria meus pais só depois de me internar. 

T – Sério? Nunca falou disso com ninguém? 
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A – Tentei falar com o meu pai... mas sabe como é cabeça de policial né? Logo veio dizer que 

vai me levar pra tomar remédio, que eu preciso de mais coisa pra fazer em casa pra ocupar a 

cabeça e não ter tempo pra pensar essas coisas, ou que eu estou apenas querendo chamar a 

atenção como sempre. 

T – A reação dele não foi o que você imaginava? 

A – Até imaginava... policial é tudo doido... ele passou a esconder a arma dele, mas faz piada 

com a minha cara sobre isso toda hora. Eu só queria conversar com ele e saber que ele me 

ouve... sobre qualquer coisa. 

 As questões de Bruna continuaram a ser desenroladas durante as sessões seguintes, e ela 

sempre trazia como pauta principal a vontade que tinha de ajudar as pessoas a melhorarem de 

vida. Buscava amigos virtuais e com esses sempre se sentia aceita e importante, já que essas 

meninas estavam em situação pior que a sua e com elas podia interagir de modo a ajuda-las e 

ser reconhecida por isso. Apesar de encontrar satisfação com isso, não perdia o hábito de comer 

compulsivamente e depois jejuar, da mesma forma que mantinha o hábito de se automutilar. 

 Em determinado momento, a mãe de Bruna entra em contato telefônico para pedir uma 

sessão extra para a filha. Apesar de não dar detalhes do que havia acontecido, diz que ela está 

bem, mas insiste em ter mais uma sessão naquela semana, mesmo sabendo que tudo está muito 

corrido na família. 

Ao chegar, Bruna conta que recebeu a notícia na escola que uma garota da mesma idade 

que ela, mas de outra escola, havia se matado com a arma do pai que também era policial. O 

pai da garota trabalhava com o seu pai, e por conta disso a família estava toda muito tumultuada. 

Seus pais estavam se envolvendo no apoio aos pais da jovem. Toda essa situação, fez com que 

Bruna se sentisse muito confusa, e conforme foi ouvindo tudo que os adultos falavam sobre o 

caso, foi se sentindo mais perdida. 

A – Só ouço meus pais dizerem que essa menina foi egoísta, e que agora como os pais dela vão 

tocar a vida? Que ela tinha que ter pensado neles e em como isso os afetaria. Isso é maluco 

para mim, porque eu não ouvi ninguém dizer que sentia muito por ela. Parece que grande 

preocupação é como eles vão tocar a vida daqui pra frente, e pensar no que fez com que ela 

fizesse isso não é natural pra eles. 

T – Mas você está pensando nisso. Pode dividir comigo o que vem a sua mente sobre essa 

garota? 
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A – Bom, com tanto egoísmo, a única coisa que consigo pensar é que se ela tivesse sido olhada 

isso não teria acontecido. 

T – Você pensa que alguém poderia ter impedido? 

A – Sim... e não... ah sei lá. Talvez ela vivesse isso de qualquer forma, mas para mim, ela ter 

se matado com a arma do pai também foi uma tentativa de desafia-lo. Fiquei pensando que 

assim como os meus pais não me ouvem de verdade, o pai dela também não ouvia. Me deu 

pena... eu podia ter conversado com ela como converso com todas as outras meninas que me 

procuram. 

T – Mas você acha que se você tivesse conversado com ela, isso não teria acontecido? 

A – Pra não perder o costume, estou aqui pegando pesado comigo né... não tenho esse poder 

de salvar as pessoas a esse nível. Mas vejo pelo que aconteceu comigo, e nesse ponto talvez 

tivesse ajudado.  

T – E o que aconteceu com você? 

A – Quando eu comecei a ler blogs e a falar com aquelas meninas sobre suas dores, também 

surgiu a minha. E mesmo achando absurdo, eu também pensei na possibilidade da morte. 

Falamos disso um dia aqui, lembra? 

T – Lembro sim. Você achava estranho falar disso, e ficou mais estranho ainda quando falou 

com o seu pai. 

A – Isso. Mas falar disso aqui foi tão natural... parecia que estávamos falando sobre minhas 

paqueras, ou sobre qualquer outra coisa. E quer saber, eu nunca mais pensei nisso depois 

daquele dia. 

T – Mas você acha que não pensou mais nisso por que? 

A – Às vezes eu acho que meus pais têm razão... eu procuro coisas pra chamar atenção e nem 

sei te dizer se falar sobre morte tinha essa intenção. Mas a mágica é que quando a gente pode 

falar das coisas, elas diminuem, e as vezes até somem da cabeça. 

T – Bruna, a questão é que a situação de cada um é única... e nem sempre conseguimos atingir 

a necessidade do outro. Você está falando que busca atenção, e acho que essa garota que se 

matou conseguiu essa atenção, afinal, ela está nos jornais da cidade. 

A – é verdade. Na minha escola o assunto hoje foi esse. E sei que em outras escolas também só 

se fala disso. Ela virou superstar. 

T – E ser superstar te atrai? 
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A – Não assim. Quero ser destaque sim, mas por viver e não por morrer. Que graça tem ganhar 

atenção e não estar aqui pra curtir isso? E se eu puder falar disso com todo mundo, vou falar. 

Quem sabe outras pessoas encontram a mesma coisa que encontrei sobre isso. Falar é mais 

fácil que se matar. 

 Por algum tempo, as sessões de Bruna giravam em torno da repercussão do suicídio 

relatado por ela e de como isso mobilizou muitas pessoas ao seu redor. Hoje tem se sentido 

mais segura em suas relações e aprendeu a levar o contato virtual para relacionamentos mais 

presentes. Ela diz que se sente livre para falar com as pessoas sobre todos os assuntos e quando 

surgem debates na escola sobre questões polêmicas, não tem dúvidas sobre sua capacidade de 

se expor. As dificuldades que apresenta quanto a sua autoimagem e autocritica continuaram 

sendo pauta de muitos momentos de diálogo, juntamente com o surgimento de outras questões 

que se desenrolam na adolescência como vestibular, namoro, liberdade e relacionamento 

familiar. No entanto, discussões sobre a morte e suicídio nunca mais fizeram parte das sessões. 

  

Situação 3 

 Mulher de 45 anos de idade que chamaremos de Fabíola, casada, mãe de dois filhos, 

funcionária pública, trabalha no mesmo local há muitos anos. Chega para atendimento 

psicológico através de indicação de um amigo, pois por meio de conversa informal com este, 

relata que anda se sentindo mesmo muito mal e que não aguenta mais sentir assim.  

 No primeiro atendimento, Fabiola diz estar sendo muito difícil estar ali, e que já passou 

por terapia antes, e que acabou desistindo do processo por ter muita dificuldade de falar de seus 

problemas. 

T – Diante de tamanha dificuldade, o que a fez vir me procurar agora então? 

A – Eu sei que preciso, e meu amigo falou muito bem de você. Mas de verdade, não sei o que 

dizer aqui. É mesmo muito difícil pra mim falar. 

T – Te entendo. Mesmo assim, você está disposta a tentar, e por isso veio.  

 Apesar de insistir muito em sua dificuldade para falar, neste primeiro contato Fabiola 

contou seu trabalho e o quanto sempre gostou do que faz, mas que agora está desanimada e não 

encontra sentido em nada. Também falou da vida familiar, e do quanto seu marido é uma fonte 

de sustentação emocional para todas as fases de sua vida. Ser mãe também passou a ser uma 

questão de peso para ela, pois apesar de amar muito os filhos, no momento não tem tolerância 
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com nada e nem com ninguém. Sendo assim, diz que tudo tem lhe custado muito caro, já que 

não vê sentido em nada em sua vida.  

 A analisanda fala com frequência que não acredita na possibilidade de sair deste quadro 

em que se encontra, e que apesar de já estar medicada e estar aqui buscando ajuda, ainda não 

entende ao certo até onde isso tudo pode caminhar.  

T – Você fala do quadro em que se encontra como se tivesse algo especifico para falar sobre 

isso. Pode me explicar melhor que quadro é esse? 

A – Eu sou diagnostica como depressiva há muitos anos, mas não aceito esse diagnóstico 

porque apesar de ler muito e me identificar com muitos dos sintomas, eu simplesmente não 

acho mesmo que a vida tenha sentido. Por conta disso, não vejo possibilidade de sair de uma 

situação que é a mesma dentro e fora dela. 

T – Mas quando recebeu este diagnostico você entendeu que a falta de sentido vinha disso? 

A – E não é isso que o psiquiatra quer que eu pense? A outra psicóloga também conduzia isso 

assim. Dizia que a falta de sentido era o que dava mais peso ao meu diagnostico, e que quando 

a terapia e a medicação fizessem efeito eu encontraria sentido novamente. Mas de verdade, 

como posso encontrar algo que nunca tive? 

T – Então esse sentimento já te acompanha desde muito antes do diagnóstico? 

A – Pois é... percebe como sou complicada? Não acho que meu problema seja depressão. 

T – E qual acha que é seu problema? 

A – (Silencio) olha... o problema é que não acredito que meus problemas sejam grandes o 

suficiente para que eu me sinta assim. Quando eu era adolescente eu fui abusada, numa 

situação muito ruim, pois foi voltando de uma competição com a equipe de natação da qual eu 

fazia parte. Aquilo era uma parte importante de minha vida e me fazia feliz. Eu confiava nas 

pessoas dali e quando menos esperei passei por isso. 

T – E a partir desta situação você passou a se sentir como se sente hoje? 

A – Pior que não. Eu não sei o porquê isso voltou agora, afinal já se passaram mais de 20 

anos. Eu vivia muito bem com isso, ou melhor, sem isso. E de repente essa situação voltou pra 

minha mente e para as minhas lembranças e nunca mais me deixou. Não sei onde isso estava 

escondido, mas gostaria que voltasse para lá. 

T – Isso havia se apagado da sua memória então? E em que momento isso retornou? 

A – Eu realmente não sei. Só sei que de um tempo pra cá eu vejo a cena novamente. Nós 

estávamos voltando de uma competição, e quando acordei no ônibus tarde da noite, tinha um 
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treinador com a mão dentro da minha calça. Eu fiquei apavorada e não consegui me mexer... 

eu sequer consegui reagir, e fingi que continuava dormindo. Não consigo mesmo entender por 

que eu travei... por que não fiz nada?  

T – o que você gostaria de ter feito? 

A – Gritado, um escândalo... não! Isso não seria possível... jamais acreditariam em mim. Por 

outro lado, fico achando que as pessoas sofrem por coisas tão pesadas, não tem sentido eu ficar 

sofrendo por algo assim... não aconteceu nada demais, eu não tenho o direito de ficar com pena 

de mim e sofrer dessa forma. 

T – Entendo que não aceitar que isso te faz sofrer também tem sido um grande problema pra 

você não é mesmo? 

A – Mas é verdade... tem tantas coisas sérias no mundo! 

T - E o que viveu não foi sério? 

A – Sua pergunta parece que me dá permissão para sofrer... acho que eu não me permito mesmo 

e fico apenas tentando arrancar isso de dentro de minha mente como ficou fora dela todos esses 

anos. 

T – Lidou com isso em silêncio todos esses anos. Quem sabe dessa história? 

A – Só o meu marido. E ele soube a pouco tempo quando isso voltou. Um dia eu tive uma crise 

de nervos, e enquanto estávamos conversando eu comecei a chorar e a gritar... ele me acolheu 

e eu acabei contando. Ele ficou chocado por eu nunca ter dito isso, e nem por nunca ter 

percebido nada disso em mim. Além disso ficou muito revoltado com quem fez isso comigo 

porque ele conhece a pessoa. 

T – Mas você ainda tem contato com essa pessoa? 

A – Contato não. Mas ele convive com a minha família, apenas eu que me afastei de vez. 

T – Saber que ele está por perto torna tudo mais difícil não é mesmo? 

A – É sim... Mas estou mesmo chocada com tudo que aconteceu aqui hoje. Não sei o que você 

fez. Aliás, o que você fez?  

T – Não entendi. Com o que está chocada? 

A – Com tudo que te contei. Passei um ano e meio em terapia e eu ia até lá falar de 

amenidades... Minha antiga psicóloga sempre me dizia que eu estava melhorando e eu saía de 

lá me sentindo mal por engana-la. Mas não tinha condições de falar com ela... acho que ela 

não estava preparada para lidar com tudo isso. 
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T – Então agora está admitindo que “tudo isso” pode ser pesado e pode causar dor? Afinal, 

se poupou sua psicóloga é por que acreditou que isso tudo era sério demais para ela? 

A – (risos) contraditório né. Você me pegou. Talvez eu a achasse frágil demais... mas ainda 

acho que eu não deveria estar sofrendo. De qualquer modo, ainda não sei o que houve aqui 

hoje, mas vou voltar. 

 Nas sessões seguintes, Fabiola começa a mostrar sua revolta com tudo o que houve e 

seu grande questionamento gira em torno de sua falta de reação na situação que viveu. Não 

consegue aceitar que sempre disse tudo o que pensava, que nunca se achou frágil e que de 

repente não conseguiu se defender ou fazer com que aquilo parasse. 

 Após alguns meses de terapia, em uma noite de sábado Fabiola manda mensagem 

dizendo que não quer conversar naquele momento, até porque sabe que está fora de seu horário, 

mas que gostaria de dizer que estava pensando muito se ainda valeria a pena viver. Na mesma 

mensagem, diz que sabe que mandar isso é uma tentativa de não fazer nenhuma bobagem, e 

que isso teria que ser abordado em sua próxima sessão. Marcamos uma sessão para o dia 

seguinte. 

A – Me perdoe por te mandar algo fora do horário. Você não é obrigada a me dar suporte em 

qualquer horário, muito menos para uma bobagem minha. 

T – Não tem porque pedir perdão. Eu te disse em nosso primeiro encontro que você poderia 

solicitar ajuda sempre que precisasse. Por que trata o que sente como bobagem? 

A – Olha, hoje eu tinha convicção que ia te pedir desculpas e dizer que isso tudo foi só um 

surto. Que na verdade eu gosto de viver 

T – E não tem mais essa convicção? 

A – Não consigo dizer isso pra você. Ao mesmo tempo, é muito difícil falar sobre morte e sobre 

não querer mais viver com as pessoas... você vai me tratar como louca e vai me fazer enxergar 

todas as maravilhas de minha vida pra que eu continue nela não vai? 

T – Não, não vou te obrigar a enxergar a vida maravilhosa que está falando. Mas é isso que 

você espera de mim? 

A – Você é uma pessoa estranha... eu nunca sei ler como você vai reagir. 

T – Me diga... se tinha medo que eu te fizesse desistir desses pensamentos, por que os dividiu 

comigo? 

A – Acho que preciso muito falar, mas o mundo é cruel com quem pensa diferente do restante 

do rebanho. Eu falei num momento de impulso exatamente o que eu precisava, mas não 
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significa que vou me matar. Apenas tenho esse pensamento de forma recorrente, que não 

adianta, qualquer coisa que eu faça, essa história do passado vai continuar me perseguindo e 

vai sempre me sufocar. 

T – E o que você já tentou fazer com essa história do passado para tentar resolve-la? 

A – Tentei fingir que ela não existiu.  

T – Então foi apenas uma tentativa. Que tal tentarmos outras opções, como falar disso tudo? 

A – Acho que é por isso que estou aqui, não é? E foi bom poder falar sem você me olhar com 

cara de piedade e sem mandar um esquadrão pra minha casa pra me obrigar a ficar viva e 

feliz. 

T – Olha, sei que pode parecer estranho o que vou te dizer, mas meu papel não é te julgar por 

seu desespero ou por não ver saída. Também não é meu papel te ajudar a acabar com a própria 

vida, mas quero que saiba que aqui você tem um espaço para falar disso da forma como sente, 

sem peso além do que já existe. 

A – Entendo. Está me dizendo que a decisão é minha, certo? 

T – A decisão sempre será sua sobre sua vida, mas entendo que ainda temos muitas 

possibilidades para analisarmos antes que tome decisões. 

A – Isso muda muito o caminho das coisas. Não quero ser obrigada a nada... nem a silenciar, 

nem a falar, nem viver, nem morrer... Acho que quero falar! E quem sabe um dia consigo decidir 

caminhos melhores ou mesmo apenas caminhos. 

 O processo psicoterapêutico de Fabiola continua e desde essa sessão ela se porta de uma 

maneira mais leve. Consegue falar de suas questões, de expor sua raiva diante do que já viveu, 

e apesar de ainda oscilar entre ter raiva do que lhe aconteceu e acreditar que não tem motivos 

para sentir-se assim, consegue transitar entre esses dois sentimentos e falar disso sem reservas. 

 Quanto a idéia de morte voluntária, o tema voltou a surgir em algumas outras sessões, 

mas a analisanda não a coloca mais como uma possibilidade real. Diz que é apenas uma forma 

de expressão, que denota a intensidade de sua raiva em momentos específicos.  
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Considerações finais  

Verificamos, no decorrer deste estudo, que a ideia de finalização da vida não atinge a 

existência apenas na atualidade, mas que se trata de uma possibilidade existencial que fora 

praticada desde a Antiguidade, e entendida de maneira recorrente como algo imoral, ilícito e 

contra as vontades da divindade. Entretanto, apesar de uma prática antiga, a palavra suicídio 

ainda causa grande incômodo nas pessoas que a ouvem e, assim, surge a tentativa de repudiar 

ou fugir de pensar sobre este fenômeno. 

Trabalhando com o embasamento da fenomenologia existencial encontramos a ideia de 

suspensão de quaisquer conhecimentos prévios adquiridos sobre a existência, e como nos 

mostra Heidegger, lidamos com a ideia de ser enquanto existente em um mundo, sendo criado 

e criando este mundo simultaneamente, com abertura a possibilidades sem estar pré-

determinado a ser ou agir de certa maneira, ou sem ser direcionado a algo já existente. Trata-se 

então de abrimos a reflexão acerca do suicídio não como um ato moralmente condenável ou a 

ser evitado em qualquer circunstância, mas como um fenômeno que requer compreensão, sem 

ressalvas para se falar de tal tema, sem ideias pré-concebidas de certo ou errado.  

É preciso esclarecer que diante da possibilidade de se falar sobre a finalização da vida, 

não está implícito ao psicoterapeuta apoiar ou facilitar para que o suicídio aconteça. Trata-se 

apenas de abrir espaço para que esta questão possa ser problematizada, sem moralização, sem 

julgamentos prévios.  

Analisando três situações clínicas trazidas como exemplos, a vontade de morrer é 

levantada como uma possibilidade a ser discutida. Nota-se que em nenhuma das situações 

relatadas, houveram tentativas de cometer suicídio efetivamente, apenas pensamentos e 

sentimentos expressos sobre tal fenômeno. Levou-se em conta que, o fato de a terapeuta não 

apresentar uma posição moral acerca do tema suicídio, possibilitou que os analisandos   

verbalizassem seus pensamentos e ideias acerca do tema. Nota-se então que, na possibilidade 

de se sentir livre para falar até mesmo de um tema tão rejeitado pelo mundo em que vivemos, 

a tensão de ter que manter o silêncio se esvazia, tornando o modo de lida com o mundo mais 

livre. Assim como Feijoo (2018) nos mostrou em seu estudo com pessoas que pensam em 

finalizar a vida, podemos entender que nas três situações clínicas apresentadas aqui, a terapeuta 

entendeu que se apressar para concluir que esses analisandos corriam risco de vida teria inibido 

o surgimento de tal questão, e assim o problema permaneceria mascarado.   
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