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O Último Poema 
 

Assim eu quereria o meu último poema. 
Que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. 

Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas. 
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. 

A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos. 
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. 

                                                    Manoel Bandeira 



RESUMO 

 
BORDINI, André Luis. O Suicídio em "O Mito De Sísifo", e Albert Camus: o Caso "T". 2016. 
79f. Monografia (Especialização em Psicologia Clínica na Perspectiva Fenomenológico-
Existencial), Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro - IFEN, Rio de 
Janeiro, 2016.  

 

Depois da revisão de literatura sobre suicídio, em seus aspectos gerais, especialmente no 
pensamento da tradição ocidental, o trabalho introduz a visão existencial acerca do tema. A partir 
daí há o relato de um caso clínico em que uma mulher de meia idade, com um passado pontuado de 
dificuldades, grávida do primeiro filho, e vivendo o luto da perda repentina do marido, espera a 
criança nascer, e se suicida em seguida. O caso é então estudado à luz da obra “O Mito de Sísifo”, 
do ensaísta franco-argelino Albert Camus, cujo tema é o suicídio frente ao absurdo e à gratuidade da 
existência. 
 

Palavras-chave: Suicídio. Psicologia clínica. Existencialismo. Camus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 
 

 Minha formação é bastante eclética. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em 

1970. Filho de pais muito simples, vivendo em um ambiente sem nenhuma sofisticação material 

ou intelectual, fiz todo o ensino básico em escolas públicas, e apenas o último ano do ensino 

médio em uma escola particular. Aos seis anos, iniciei meus estudos de música, dedicando-me ao 

violino. Aos treze, ingressei na Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, onde permaneci até os 

vinte e um, e tornei-me bolsista da Secretaria de Estado da Cultura, através de benefício 

concedido pelo Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos. Em 1987, participei, 

também como bolsista, do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. 

Em 1988, aprovado no vestibular da VUNESP, iniciei meu primeiro curso universitário, 

concluído em 1992, em que me graduei em Ciências Jurídicas e Sociais pela UNESP 

(Universidade Estadual Paulista). E, logo em seguida, em 1993, assumi o cargo de Diretor dos 

Museus Municipais da Secretaria Municipal de Cultura de Ribeirão Preto.  

No entanto, apesar de bacharel e licenciado em Direito, nunca exerci qualquer atividade 

de cunho jurídico. Desde os primeiros anos de faculdade, premido por necessidades financeiras e 

tendo relativa facilidade em disciplinas ligadas à Língua Portuguesa, comecei a lecionar em 

cursos pré-vestibulares de instituições como o Colégio OBJETIVO e o COC (Colégio Oswaldo 

Cruz), entre outros congêneres, nas chamadas “frentes” de “redação” e “interpretação de texto” 

(dado que existem outras como “gramática” e “literatura”), atividade na qual, embora com muito 

menor carga horária que no passado, atuo até hoje. 

Nesse interregno, escrevi alguns livros infantis paradidáticos para crianças em 

alfabetização, publicados pelas editoras LÊ (Belo Horizonte), ARCO-IRIS (Curitiba), e 

PALAVRA MÁGICA (Ribeirão Preto); e o livro de poemas “Ruínas da Vila Antiga – 

Formação e Resistência de um Espaço Urbano”, pela editora ATLAS/NOVOSABER, trabalho 

este resenhado pelo jornalista Roberto Pompeu de Toledo, editor especial da Revista VEJA, de 

São Paulo, e prefaciado pelo Prof. Monalton Braff, prêmio JABUTI de literatura, em 2000. 

Foi, porém, em 1997 que, experimentando profundo tédio, e movido pelo desejo de 

encontrar uma nova atividade profissional e intelectual, ingressei no curso de Psicologia da UNIP 

(Universidade Estadual Paulista). A partir daí teve início meu envolvimento com esta que, desde 

então, tem sido minha principal atividade, a Psicologia. Na Psicologia pude, finalmente, 



encontrar uma sensação de síntese de tudo quanto, até então em minha trajetória intelecto-

profissional e, por que não dizer, existencial, sempre deu sentido à minha vida: filosofia, história, 

literatura, arte, análise do discurso, poesia, angústia, dor existencial e, principalmente, a 

possibilidade de estar “perto a se perder de vista” deste “outro” sempre tão parecido e tão 

diferente de mim, e de acompanhar fragmentos de sua existência a partir de uma localização 

única e privilegiada, a relação terapêutica. 

 Formado em dezembro de 2003, nesses 13 anos foram bem raros os dias em que eu não 

tenha me ocupado da clínica psicológica, onde tive, e continuo tendo, diariamente, a 

oportunidade de ouvir dezenas de clientes, trazendo consigo suas dores, seus medos, enfim, suas 

existências, e permitindo-me o ensejo de aprender sempre um tanto mais com suas narrativas. 

 Ocorre que, desde o início de minha experiência clínica, apesar de ter abraçado - tão logo 

a conheci e me tenha seduzido já no terceiro ano de faculdade, a abordagem fenomenológico-

existencial como teoria norteadora de meus atendimentos, faltava-me uma melhor e mais acurada 

fundamentação teórica, precisão metodológica, orientação segura e ambiente acadêmico que 

fosse prenhe de estudiosos e profissionais com os quais eu pudesse aprender conteúdos e 

compartilhar vivências. Foi então que tomei conhecimento, por intermédio e quando de uma 

conferência realizada pela Prof.a Dr.a Ana Maria Feijoo em Ribeirão Preto, da existência do 

IFEN (Instituto de Psicoterapia Fenomenológico-existencial do Rio de Janeiro) e de seus cursos 

de extensão, formação e especialização.  

 Em fevereiro de 2009, comecei, pois, a cursar a especialização em “Clínica Psicoterápica 

na Abordagem Fenomenológico-existencial” no IFEN. Ali encontrei o que buscava. Nos dois 

anos em que, mensalmente, acompanhei as aulas, as apresentações de casos clínicos e as 

supervisões, pude confirmar o que de há muito já intuía: a clínica que eu andava a operar estava 

por demais distanciada dos fundamentos mais puros e límpidos de uma autêntica psicoterapia 

fenomenológico-existencial, e o currículo adotado pela instituição foi determinante para 

corroborar essa minha percepção. 

 Em Kierkegaard conheci, além da figura pitoresca a transitar pela Copenhagen do grand 

siècle, o filósofo original, portador de uma visão trágica da existência, capaz de resgatar, com 

gênio e espírito, a genuína mensagem cristã há séculos distorcida e obscurecida pelos desacertos 

da cristandade. Ele, como bom sedutor, levou-me a descobrir os primeiros conceitos de angústia a 

alimentar o desespero humano, sempre entre isso ou aquilo, entre o temor e o tremor, entre o 



finito e o infinito, entre o eterno e o temporal, entre o estético, o ético e o religioso. E trocou-me, 

esse notável pensador, a velha culpa, pelo débito inexorável a que somos arrojados a cada 

instante. 

 Com Husserl aprendi que é justamente nesse preciso instante que se dá a única real 

possibilidade de ir ao encontro do mundo da vida, ao encontro das coisas nelas mesmas, como se 

desvelam à nossa consciência sempre intencional, na co-originalidade, no salutar desprezo pelos 

“a prioris”, na tentativa preciosa de um momento de suspensão, no esforço de abandono da 

atitude natural à cata da compreensão possível dos fenômenos constituidores do conhecimento. 

Com ele, sujeito e objeto, há séculos divorciados pela ciência e pela filosofia, reataram 

definitivamente, formando um mesmo todo, um mesmo mundo, um único fenômeno.  

 Com Heidegger compreendi que, contrariamente aos seres cujo modo de ser é 

simplesmente dado, somos seres cujo modo de ser está constantemente em jogo, lançados no 

mundo e destinados à morte, ou seja, somos “mundo”, somos “com” e somos “para-a-morte”, por 

isso é preciso cuidado. Herdeiros e construtores da técnica e contextualizados por um horizonte 

histórico, transitamos pelo tempo e “somos tempo”. E nesse tempo, entre o próprio e o impróprio, 

tentamos nos desvencilhar das sedimentações típicas do senso comum e da tradição, vencer os 

estados de restrição, e viajar em busca de serenidade. 

 Mas é muito difícil conquistar serenidade quando estamos condenados a ser livres. Pelo 

contrário, temos náusea diante da ausência de sentido e do absurdo da existência. E essa lição 

aprendi com Sartre. Para o mais popular dentre os existencialistas, o homem é um nada e, 

justamente por isso, pode escolher o que quer ser, ou seja, nada o determina, ou, por outra, 

“apenas o nada o determina”. Somos seres “para si” e não “em si” (como as moscas, por 

exemplo). Portanto, livres da opacidade que caracteriza todos os outros seres, somos construtores 

de nossa existência. É preciso, todavia, ir além dos muros, sair das quatro paredes, nem que seja 

para, atingindo a idade da razão, encontrar o diabo ou o bom deus. 

 E mais Boss, e Camus, e Bauman, e Foucault...  

 Isto é, nos dois anos em que frequentei os encontros do IFEN, pude incorporar esses e 

dezenas de outros conceitos e aplicá-los ao cotidiano da clínica psicológica. Porém, aquilo que 

considero como o aspecto mais importante para o meu aprimoramento, como clínico e como 

entusiasta da abordagem, foi a noção bastante precisa da diferença entre a psicoterapia 

fenomenológico-existencial, da qual derivam as práticas da daseins analyse proposta por Medard 



Boss e da análise existencial sartreana, e as chamadas correntes humanistas, cuja matriz encontra-

se na tentativa de fusão entre a Fenomenologia-existencial e a Terapia Centrada na Pessoa 

formulada por Carl Rogers. Entendo que essa clareza conceitual diferenciadora se deve 

primordialmente ao excelente trabalho da Profa Ana Maria Feijoo, que ao longo dos últimos anos 

tem trabalhado exaustivamente para desconstruir imagens distorcidas e confusas cristalizadas no 

Brasil, não só na academia como também entre profissionais da área, relativamente à abordagem. 

Evidentemente que essas confusões devem-se, muitas vezes, à falta de acesso a núcleos sérios de 

estudiosos realmente empenhados no aprofundamento dos temas relacionados à pesquisa 

fenomenológica e das obras de referência dos pensadores das chamadas filosofias da existência. 

 Assim, penso que este curso de especialização trouxe-me, antes de tudo, significativa 

contribuição para minha prática psicoterapêutica, o que me possibilitou abandonar uma série de 

posturas alheias ao trato clínico fielmente comprometido com os fundamentos de uma clínica 

existencial. 
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CAPÍTULO I: SUICÍDIO 

 

1.1 ETIMOLOGIA, DIREITO, HISTÓRIA E MITOS 

  

 Etimologicamente, suicídio parece ser vocábulo de origem latina, surgido da conjugação 

do pronome reflexivo “suj” (de si mesmo) + “cidium” ou “caedere” (ato de matar) (CUNHA, 

2010). O dicionário Aurélio (FERREIRA, 2004) registra a palavra suicídio como ato ou efeito de 

suicidar-se, enquanto suicidar-se como dar morte a si mesmo, matar-se, ou, em sentido figurado, 

causar a própria ruína. Rey Puente (2008) considera a origem etimologicamente latina 

questionável, e coloca que na Antiguidade, seja Grega ou Romana, embora houvesse em torno de 

trezentas palavras para designar o ato de matar-se, nenhuma expressão há que correspondesse, em 

peso condenatório e estigmatizante (até pela proximidade semântica com o vocábulo homicídio), 

à forma suicídio usada hodiernamente. Estima-se que seu uso se tenha dado pela prima vez por 

volta do séc. XVII, mais precisamente em 1656, quando da primeira edição do tratado Theologia 

Moralis Fundamentalis, do teólogo Caramuel, e em seguida no texto Religio Medici, de Sir 

Thomas Browne. Mais tarde passou a ser traduzido para praticamente todos os idiomas latinos, 

até entrar para o célebre Dictionnaire, da Academia de França, em 1762. 

 As abordagens sobre suicídio têm sido estudadas por uma rica gama cultural em 

diferentes áreas como a filosofia, a sociologia, a religião, a história, a medicina, o direito e a 

psicologia.   

 Juridicamente, desde a antiguidade clássica havia a condenação moral do suicida. Em 

Atenas, a um cidadão que havia cometido suicídio (sem a aprovação do Estado) eram negadas as 

honras de um funeral normal; a pessoa era enterrada sozinha, no entorno da cidade, sem túmulo 

ou inscrição (PLATÃO, 1999). Na França, um decreto-lei criminal emitido por Luiz XIV, em 

1670, era muito mais grave em sua punição: o cadáver era atirado pelas ruas, virado para baixo, 

depois pendurado ou jogado em um monturo, e todos os seus bens eram confiscados 

(DURKHEIN, 1973). Por outro lado, os soldados da Roma antiga e do Japão feudal derrotados 

nas guerras eram condenados a suicidar-se. 

 Na atualidade, em algumas jurisdições, um ato incompleto ou ato de suicídio é 

considerado crime. Comumente, um membro do grupo sobrevivente que ajudou na tentativa de 

suicídio enfrentará acusações criminais. No Brasil, se a ajuda for direcionada para um menor, a 
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pena é aplicada em dobro. Na Itália e no Canadá, a instigação ao suicídio a outrem também é uma 

ofensa criminal. Em Singapura, quem presta assistência no suicídio de uma pessoa comete uma 

ofensa capital. Na Índia, a cumplicidade de uma pessoa num caso de suicídio pode resultar em 

um prazo de prisão de doze meses além de uma possível multa (WEIR, 1998). 

Acredita-se que entre os primeiros suicídios registrados na história do Ocidente estão os 

relatos sobre Periandro (século VI a.C.) (GIANNINI, 1984), um dos Sete Sábios gregos, e 

Lucrécia (BLOCH,1966), lendária dama romana (509-a.C.). Diógenes Laércio contou como 

Periandro, o tirano coríntio, queria evitar que seus inimigos o esquartejassem, motivo pelo qual 

elaborou seu plano de auto destruir-se. O monarca escolheu um lugar afastado na floresta e 

incumbiu dois jovens militares que lhe assassinassem e enterrassem ali mesmo. Mas as ordens de 

Periandro não acabavam aí: tinha encarregado a outros dois homens que devessem seguir seus 

assassinos, matá-los e sepultá-los um pouco mais longe. Além disso, outros dois homens deviam 

acabar com os anteriores e enterrá-los alguns metros depois, assim até um número desconhecido 

de mortos, advindo daí uma tragédia de mortes coletivas sem precedentes.  Já Lucrécia era filha 

de Espúrio Lucrécio, mandatário romano, e esposa de Lúcio Tarquínio Colatino. O historiador 

romano Tito Lívio, em 509 a.C., assim como o grego Dionísio de Halicarnasso, anteriormente ao 

primeiro, referem que Lucrécia fora violentada por Sexto, filho de Tarquínio, o Soberbo, e que se 

suicidou após ter relatado este fato ao marido e ao pai, e pedido que vingassem sua honra. Trata-

se de lendária história latina presente iconograficamente em recorrentes pinturas e esculturas de 

inspiração clássica, particularmente, no Brasil, no óleo sobre tela “O suicídio de Lucrécia”, do 

renascentista bolognês Guido Reni, obra outrora pertencente à coleção pessoal do célebre chefe 

de estado francês Cardeal Mazarino no séc XVIII e, atualmente, propriedade em exposição 

permanente do acervo do MASP – Museu de Arte de São Paulo. 

 Acreditava Hipócrates (460-377 a.C.) que o suicídio era resultado de enfermidades 

naturais com origem no cérebro, e que a maioria das doenças dessa mesma cepa advinham de 

transtornos de humor. Aliás, um dos seus grandes méritos foi justamente o de advogar a origem 

natural de todas as doenças e pôr em questão a concepção mística das doenças psíquicas. A 

escola hipocrática considerava as doenças em geral como "reações de adaptação" do organismo. 

Já o médico Asclepíades de Samos, que também se destacou no campo dos mistérios da mente, 

era adepto do atomismo (teoria que interpretava os diversos fenômenos psicológicos como 

combinações de elementos simples ou "átomos"). Asclepíades defendia que as doenças mentais 
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apareciam como consequência das paixões (PESSOTTI, 1996). 

 No início da era cristã, Galeno defendeu que o sistema nervoso era o centro da vida e que 

os transtornos psíquicos, entre eles os que levam ao suicídio, tinham uma origem cerebral, 

enquanto o anatomista Aurélio Cornélio Celso (25 a.C - 50 d.C) designou os males psíquicos 

como "insânias". 

  Com o avanço do pensamento cristão, ampliou-se a superstição de que a doença psíquica 

representava manifestação da ira divina. Santo Agostinho de Hipona (354-430) acreditava que o 

homem mantinha, desde o nascimento, uma "inclinação original para o pecado e para a 

concupiscência, por um desejo de posse e de gozo". Esta assertiva influenciou a abordagem do 

suicídio durante os mil anos de Idade Média, quando as doenças mentais voltaram ao reino do 

sobrenatural e as terapêuticas passam a consistir novamente em esconjuros e exorcismos para 

livrar o corpo dos espíritos malignos. O suicídio é resultado, nesse contexto, da ação maligna dos 

demônios (SILVA, 1979). 

 O Renascimento não trouxe benefícios à forma de se ver o suicídio, pelo contrário, 

exacerbou as práticas de perseguição e desrespeito. Apenas Johann Weier (1515-1588), médico 

holandês, solitariamente postulava que as doenças mentais que podem levar eventualmente às 

práticas suicidas não eram sobrenaturais e que precisavam ser tratadas como problemas de ordem 

psíquica (SILVA, 1979). Porém, essa era uma posição isolada, pois só no final do séc.XVII 

notou-se maior interesse pela interpretação científica das "doenças do espírito" e de fenômenos 

como o suicídio. 

 Entretanto, somente no Iluminismo, idéias mais humanistas iniciaram a combater a 

degradante concepção das doenças mentais prevalecentes até então, e tiveram seu ápice no gesto 

do médico francês Phillipe Pinel (1745-1826), diretor do manicômio de Bicétre, nos arredores de 

Paris. Impressionado com as condições sub-humanas em que os pacientes jaziam no local, 

conseguiu autorização da comuna revolucionária parisiense para libertar os asilados, muitos deles 

algemados há mais de 30 anos. As ideias de Pinel foram publicadas no seu Tratado Médico-

filosófico sobre a Alienação Mental, que pode ser considerado como o primeiro livro anti-

psiquiátrico. Deve-se a Pinel a primeira tentativa séria de classificação das doenças mentais, que 

agrupou em quatro categorias: "manias" ou delírios gerais, "melancolias" ou "delírios 

exclusivos", "demências" e "idiotias" (PESSOTTI, 1996). Seus estudos e reformas constituíram a 

Primeira revolução psiquiátrica, introduzindo os conceitos de moral e liberdade, que seriam, 
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mais tarde, já no sec.XX, retomados pela filosofia existencial. 

 

1.2 SUICÍDIO E RELIGIÃO 

 

 Do ponto de vista das matrizes religiosas do ocidente, quais sejam, o judaísmo e o 

cristianismo, ambas as correntes consideram o suicídio um crime ou pecado tão grave quanto o 

assassinato. Em sua obra sobre suicídio, Durkhein defende que a religião estimula valores 

compartilhados, interação e limites sociais intensos que evitam que o indivíduo se sinta isolado e, 

ao mesmo tempo, constituem um mosaico de ideais pelos quais viver, revelando-se em um 

elemento de prevenção ao suicídio (DURKHEIN, 1973). Vários artigos em todo o mundo 

demonstram que, de fato, estatisticamente a religião pode não raro diminuir o número de 

tentativas de suicídio e aumentar a aversão a esse ato (GARTNER; LARSON; ALLEN, 1991). 

 Todavia, em sentido não totalmente acorde, ainda com o cristianismo condenando o 

suicídio, em recente pesquisa brasileira, uma frequência de ideação suicida significativa foi 

encontrada em 26,4% dos católicos, 24% dos evangélicos, 13,3% dos espíritas/outros e apenas 

10% de pessoas que se definiam sem religião. Em contrapartida, vendo-se do ponto de vista da 

intensidade da religião na própria vida, 24% dos muito religiosos tinham ideação suicida, 21% 

dos moderadamente religiosos, e 32,1% entre os pouco religiosos. Um aumento de depressão 

maior também foi encontrado entre religiosos (30%) em comparação a agnósticos (20%) 

(SOEIRO et al., 2008). Outro estudo brasileiro evidenciou que a religião, o nível de ortodoxia e 

nem mesmo o medo da morte servem como predição exata da aceitação do suicídio como gesto 

natural (TORRES, 1986). 

  No centro do Judaísmo está o mandamento de que nenhum ser humano é dono do seu 

próprio corpo, pois ele não se fez sozinho. Uma vez que se violenta o corpo ou a alma, comete-se 

uma ofensa contra a obra e a propriedade divinas. Deus dá a vida e somente Ele tem o direito de 

tirá-la. A partir disso, muitos dos ritos tradicionalmente incluídos na cerimônia de sepultamento 

são negados ao suicida, que é enterrado numa parte do cemitério afastada dos outros túmulos. O 

judaísmo enfoca a importância da valorização da vida, e como tal, o suicídio é o mesmo que 

negar a bondade de Deus no mundo. Não obstante, há relatos de judeus que se suicidaram em 

circunstâncias extremas, quando estavam correndo risco de serem escravizados, humilhados ou 

mortos. No intuito de dignificar a memória destes há mesmo uma oração na liturgia judaica "para 
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aqueles que estão morrendo, com a faca na garganta, para santificar o nome de Deus". No 

entanto, esses atos têm sido considerados polêmicos entre algumas autoridades judaicas, sendo 

vistos, por uns, como exemplos de martírio heróico, enquanto por outros, como uma opção 

absolutamente condenável do ponto de vista teológico e moral, sob qualquer matiz (JACOBS, 

1995). 

 No contexto da redação bíblica, apesar de nunca usar-se o termo suicídio, discorre-se 

sobre algumas personagens que o desejaram (Jó, Moisés e Elias) e sobre outras que cometeram 

atos suicidas (Sansão, Saul e Judas Iscariotes). Pela Bíblia, em exegese literal, não se pode 

afirmar que todos os suicidas vão para o inferno, pois ao mesmo tempo em que o suicídio é visto 

como um pecado gravíssimo (por ir contra o "Não matarás") e que, portanto,  deve ser evitado 

por todos aqueles que têm fé em Deus; há aqueles que perderam algum ente querido nessas 

condições, e que por sua vez  podem encontrar consolo em passagens de conteúdo diverso como 

"os cristãos podem saber que possuem a vida eterna sem qualquer dúvida" (1 João 5:13), ou 

"Nada pode separar um cristão do amor de Deus" (Romanos 8:38-39) ou mesmo na crença de 

que Jesus perdoou todos os pecados com seu próprio sacrifício (FLORES, 2010). 

 Importante ressaltar que, em grande parte das religiões cristãs, o suicídio é visto como um 

pecado fundamentado especialmente em escritos de celebrados teóricos medievais como Santo 

Agostinho e São Tomás de Aquino. Entretanto, em séculos avoengos não era considerado um 

pecado, como, por exemplo, sob o código de Justiniano, patrono do Império Bizantino 

(TORRES, 1986). Para o catolicismo, o argumento é baseado no mandamento "Não matarás" 

(aplicado no âmbito do Novo Testamento, por Jesus, em Mateus 19:18), bem como a idéia de que 

a vida é um dom dado por Deus, que não deve ser desprezado, e que o suicídio é contra a ordem 

"natural" das coisas e, contraria, pois, a divina vontade. Por isso, em todo o medievo, a Igreja 

Católica Romana condenava o suicídio, e para desestimular o ato extremo, aqueles que morriam 

assim permaneciam insepultos, ao ar livre, para serem devorados pelos animais (SANSANO, 

1992). 

  O islamismo também não aprova o suicídio, que é visto como um sinal de deslealdade e 

descrença em Deus. Contudo, martirizando-se para esse mesmo Deus (durante uma guerra santa, 

por exemplo) isso não seria o mesmo que completar o ato em si por outros quaisquer motivos.  

 Para o budismo, já que o preceito básico é que não se destrua nenhuma forma de vida, 

incluindo a sua própria, o suicídio é invariavelmente uma ação negativa. Nos ensinamentos 
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budistas, o passado dos indivíduos atua fortemente na influência que experimentam no presente; 

atos presentes, por sua vez, tornam-se a influência de fundo para experiências futuras (carma). As 

ações produzidas pela mente, pelo corpo e pela reação, ou repercussão, por sua vez, são a causa 

das condições (boas e más) com as quais nos deparamos no mundo de hoje. E o hinduísmo, de 

sua parte, o desaprova e o considera tão pecaminoso como matar a outrem, pois os textos hindus 

asseveram que quem comete suicídio passará a fazer parte do espírito do mundo, vagando pela 

Terra até o dia em que deveria ter falecido, caso não houvesse antecipado a própria morte1. 

 O espiritismo (religião de grande influência no Brasil, a partir do séc XX, 

particularmente entre as camadas mais ilustradas da população, e construída sobre as ideias do 

pedagogo francês Denizard Hippolite Léon Rivail, conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec) 

aborda o suicídio como um crime terrível perante as leis divinas, acreditando, como os budistas e 

hinduístas, que o homem que o comete, arremessa sua alma para regiões espirituais de grande 

sofrimento, devendo aguardar a possibilidade de novas encarnações para redimir-se da violência 

praticada contra si mesmo (MENEZES, 1920). 

 Assim, pois, para a quase totalidade das expressões religiosas, tanto do ocidente quanto do 

oriente, o suicídio é gesto condenável sob todos os aspectos, contaminando esta condenação 

igualmente a todos quantos, por esta ou outra forma, contribuem, auxiliam, ou facilitam, moral ou 

mecanicamente, a consecução dessa autodestruição, em sua vertente mais trágica, radical e 

determinada.  

 

1.3 SOCIOLOGIA: O SUICÍDIO EM DURKHEIM 

 

A obra O Suicídio, do sociólogo Émile Durkheim, representou um marco no campo da 

sociologia. Publicada em 1897, foi um estudo de caso pioneiro em sua época, que trouxe, pela 

primeira vez, informações normatizadas sobre taxas de suicídio, tipos, e ligações com outros 

gêneros de morte violenta, o que embasou os alicerces da chamada Teoria do Controle, 

frequentemente mencionada como um estudo sociológico clássico. 

Nesse estudo, o autor analisou as conexões entre os indivíduos e a sociedade. Ele 

acreditava que se pudesse demonstrar o quanto um ato individual é o resultado do meio social 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  www.hinduwebsite.com/gita/index.asp 	  
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que o cerca, teria uma prova da utilidade da sociologia. Ali desenvolveu o conceito de anomia 

(espécie de caos social derivado da ausência de mecanismos sociais reguladores), e explorou 

as diferentes taxas de suicídio entre protestantes e católicos, explicando que o forte controle 

social entre os católicos resulta em menores índices de suicídio. Daí preconizar que os 

indivíduos têm um certo grau de integração com os seus grupos, o que chama de integração 

social, cujos níveis anormalmente baixos ou altos poderiam resultar num aumento das taxas 

de suicídio: no primeiro caso, porque baixa integração resultaria numa sociedade 

desorganizada, levando os indivíduos a se voltar para o suicídio como uma última alternativa; 

no segundo, porque as pessoas prefeririam destruir a si próprias do que viver sob grande 

controle social (DURKHEIN, 1973). 

Ainda em O Suicídio, o pensador francês classificou quatro tipos de motivação suicida, 

quais sejam: o egoísta (em que os laços entre o indivíduo e os outros na sociedade são fracos, 

por isso terminar sua vida terá pouco impacto no resto da sociedade, ou seja, há poucos laços 

sociais para impedir que o indivíduo se suicide); o altruísta (em que indivíduos vêem o 

mundo social sem importância, e sacrificam a si próprios por um grande ideal, como acontece 

em algumas religiões orientais como o Sati, no Hinduísmo, ou como os kamikazes japoneses, 

na Segunda Guerra); o anômico (em que a regulação social entre as normas sociais e o 

indivíduo é fraca, em função de mudanças dramáticas nas circunstâncias econômicas e/ou 

sociais de uma comunidade. Isso se dá, em geral, quando as leis não mais correspondem aos 

objetivos de vida do cidadão, ou seja, quando não há mais identificação entre indivíduo e 

grupo, cenário em que o suicídio torna-se uma alternativa); e o fatalista (em que uma pessoa é 

abandonada diante da sociedade, sem a mínima condição de sobreviver, como, por exemplo, a 

condição sub-humana de escravo) (DURKHEIN, 1973). 

Para Durkheim, portanto, o suicídio é sempre a morte que resulta, direta ou 

indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, executado pela própria vítima, e cujo resultado 

ela sabia que deveria produzir. Cada grupo está predisposto a fornecer um contingente 

determinado de mortes voluntárias, e o que interessa à sociologia sobre o suicídio é a análise 

de todo o processo social, dos fatores sociais que agem não apenas sobre os indivíduos 

isolados, mas principalmente sobre o grupo, sobre o conjunto de cada sociedade, que conta, 

em cada momento de sua particular história, com uma interpretação singular em relação ao 

suicídio. 
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1.4 SUICÍDIO: PSIQUIATRIA, ESTATÍSTICA E SAÚDE PÚBLICA  

  

Para a ciência da tradição, o suicídio está indissociado da impossibilidade do sujeito de 

identificar saídas possíveis para a solução de seus problemas, recorrendo à morte como rota de 

fuga em quadros de stress (WERLANG, 2000).  Um conjunto de elementos estão associados com 

o risco de suicídio, como a doença mental, drogadição e fatores sócio-econômicos. Apesar de as 

circunstâncias externas, tais como um evento traumático, poderem desencadear um potencial 

suicídio, não parece haver uma causa única e independente. Assim, nessa perspectiva, os 

suicídios são mais prováveis de ocorrer durante períodos de enfrentamento de problemas 

familiares, sócio-econômicos, ou durante crises pessoais de diversa natureza. 

 No campo da Biologia, crê-se que o fator genético tem um efeito significativo sobre o 

risco de suicídio, responsável por 30-50% de variância. Parte desse relacionamento atua através 

da doença mental hereditária. Não obstante, a questão da hereditariedade é questionável, pois 

alguns autores alegam que é apenas consequência de viver-se com pais portadores de transtornos 

mentais (e esses, sim, seriam hereditários) (BREZO; KLEMPAN; TURECKI, 2008). De qualquer 

forma, para a moderna compreensão médico-fisiológica do suicídio, este está, em grande parte 

dos casos, relacionado com o agravamento, em última instância, dos processos depressivos. 

Nesse contexto, psiquiatras e neurologistas pesquisam os chamados inibidores de recaptação de 

serotonina, que vieram da noção de que a neurotransmissão da serotonina seria essencial para a 

resposta antidepressiva. Trata-se de uma série de substâncias químicas fundamentais para a 

manutenção do equilíbrio do humor e, portanto, da saúde mental do indivíduo, produzidas pelo 

próprio organismo, Assim, a depressão estaria associada a uma deficiêcia funcional de serotonina 

na sinapse e à resultante diminuição da ativação do receptor de serotonina no neurônio pós-

sináptico (PRESKORN, 1994).  

 Por isso a necessidade de uma complexa série de ações farmacológicas e alterações 

compensatórias provocadas pelos efeitos seletivos desses recaptadores, que para resultar em 

melhor neurotransmissão da serotonina, os armazenam em vesículas de neurônios pré-sinápticos. 

Ao serem liberadas, ativam receptores específicos através de um sistema segundo-mensageiro. 

Esses eventos em cascata parecem ser fundamentais na modulação de experiências como o afeto, 

o sono, o apetite e o impulso sexual, que são as funções centrais comprometidas durante um 

episódio de depressão mais grave. Após ativação do receptor, a serotonina é removida da sinapse 
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pela bomba de recaptação, que a transporta de volta ao neurônio pré-sináptico. Dessas pesquisas 

deriva hoje a considerável medicalização dos quadros depressivos, especialmente quando há 

evidente risco de suicídio e, principalmente, nos grandes centros médicos. 

 Além disso, há, entre os graves elementos contextuais do suicídio, hoje, inegavelmente, o 

uso indiscriminado de substâncias psicotrópicas, constituindo-se mesmo na segunda causa mais 

comum de suicídio, imediatamente depois dos transtornos de humor. Tanto o abuso crônico de 

substâncias, quanto o seu abuso agudo estão associados a um risco aumentado de suicídio. Isso é 

atribuído aos sintomas desinibidores de muitas drogas que, quando combinadas com um 

sofrimento pessoal (um luto, por exemplo), tornam o risco de suicídio muito maior. Mais de 50% 

dos suicídios estão relacionados ao alcoolismo ou à drogadição, e até 25% dos toxicodependentes 

e alcoólicos cometem suicídio. Em adolescentes, o número é maior com álcool ou abuso de 

drogas, que desempenham um papel desencadeador importante em até 70% dos suicídios. 

Estudos norte-americanos mostram que 33% a 69% dos suicidas apresentam alcoolemia positiva. 

De fato, nos Estados Unidos, 16,5% dos suicídios estão relacionados ao consumo de álcool. No 

Reino Unido, um estudo de suicídios ocorridos entre 1988 e 1995 determinou que 45% das 

vítimas apresentavam alcoolemia positiva, com maiores porcentagens na faixa etária de 35 a 44 

anos. Alcoólatras, por sua vez, são de 5 a 20 vezes mais propensos a se matar, enquanto o uso de 

outras drogas aumenta o risco de 10 a 20 vezes (MILLER; MAHLER; GOLD, 1991).  

 No Brasil, em estudo realizado com 290 vítimas de suicídio na cidade de São Paulo, 

36,2% apresentavam alcoolemia positiva. Cerca de 15% dos alcoólicos cometem suicídio, e cerca 

de 33% dos suicídios em menos de 35 anos têm algum diagnóstico primário de álcool ou abuso 

de outras substâncias. Ou seja, mais de 50% dos suicídios estão relacionados à dependência de 

álcool ou drogas. Sabe-se, por exemplo, que o consumo de álcool aumenta a agressividade, e essa 

assertiva é também válida para a violência dirigida a si mesmo. Em adolescentes, o álcool ou uso 

indevido de drogas desempenha um papel basilar em até 70% dos casos de suicídio 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000). Por isso a recomendação de que todos os 

toxicodependentes ou alcoólicos sejam investigados e tratados quando revelam pensamentos 

suicidas (MILLER; MAHLER; GOLD, 1991).  

 Entretanto, apesar do peso desse cenário endêmico que se tornou a drogadição no mundo 

hodierno, para a Organização Mundial de Saúde, os transtornos que estão mais associados ao 

risco de suicídio ainda são os de humor (depressão maior, distimia e transtorno bipolar); psicoses 
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(esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtornos delirantes); transtornos de ansiedade 

(transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de 

ansiedade generalizada); demências (como Alzheimer, demência vascular e mal de Parkinson); e 

transtornos de personalidade (especialmente borderline, antissocial, transtorno de personalidade 

histriônica e esquiva); Esses transtornos mentais são freqüentemente presentes durante o 

momento do suicídio, com estimativas de 87% a 98% dos casos (ARSENAULT-LAPIERRE; 

KIM; TURECKI, 2004). Transtornos de humor estão presentes em 30%, abuso de substâncias em 

18%, esquizofrenia em 14%, e transtornos de personalidade em 8 a 20% dos suicídios 

(BERTOLOTE et al., 2004). Estipula-se que, entre 5 e 15% de pessoas com esquizofrenia, 

morrem igualmente por suicídio (PALMER; PANKRATZ; BOSTWICK, 2005). 

 Em relação à condição social em que o fenômeno mais recorre, Durkheim, ainda no final 

do séc.XIX, encontrou maior frequência entre pessoas com famílias desestruturadas, e após 

rompimentos de relacionamentos amorosos, especialmente entre jovens. Entre adultos, 

separações e problemas financeiros são fatores de risco significativos. Porém, apesar de 

problemas financeiros sérios serem um fator de risco e religião ser um fator de proteção, 

percebeu-se uma prevalência de suicídio entre pessoas de classe sócio-econômica mais elevada e 

entre protestantes (DURKHEIN, 1973). Num estudo feito em São Paulo, outros autores também 

encontraram maior prevalência entre classes sócio-econômicas mais altas (DRUMOND JÚNIOR; 

BARROS, 1999), o que, curiosamente, contraria algumas estatísticas globais presentes inclusive 

em protocolos sobre suicídio, conforme poder-se-á verificar mais adiante. 

 Ainda no contexto da investigação estatística em torno do suicídio, um aspecto importante 

é a questão da chamada ideação suicida. Trata-se de um termo médico utilizado para se referir a 

pensamentos sobre suicídio, que podem ser tão detalhados quanto a formulação de um plano, sem 

o ato suicida propriamente dito. Embora muitas pessoas que desenvolvem uma ideação suicida 

não venham a cometer suicídio, algumas prosseguem com a ideia, e tentam, não raro, tirar a 

própria vida. O espectro dessa ideação varia enormemente, indo, desde a simples cogitação, até o 

planejamento detalhado, a encenação e o parassuicídio, que podem ser deliberadamente 

construídos para falhar, ou serem realmente letais. Num estudo conduzido na Finlândia, e 

publicado em março de 1999, 22% das vítimas de suicídio examinadas havia discutido a intenção 

suicida com um profissional de saúde em sua última visita (GLIATTO; RAI, 1999). 
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 Para a psiquiatria clássica, embasada em dados estatísticos, existem vários 

comportamentos que indicam a possibilidade de ideação suicida. Dentre eles, relatos de “querer 

desaparecer”, “dormir para sempre”, “ir embora e nunca mais voltar”, ou mesmo, objetivamente, 

o “desejo de morrer”, que mesmo quando falados num tom de deboche, devem ser sempre 

considerados indícios relevantes do ponto de vista clínico (TAVARES; MONTENEGRO; 

PRIETRO, 2004). Mas não só. Um importante indicativo, como já citado anteriormente, é o uso 

abusivo de álcool, especialmente quando o início for precoce, existir histórico familiar de 

alcoolismo, houver eventos disruptivos recentes, ou perda de uma relação interpessoal importante 

(TAVARES, 2009). De qualquer forma, quanto mais comportamentos indicativos, mais provável 

a ideação e necessidade de intervenção.  

 Outros comportamentos associados a tentativas de suicídio, e que devem ser tratados 

como alerta, são: tabagismo; distúrbios do sono (insônia, hipersonia, parassonia); transtornos 

alimentares; descaso com a higiene e cuidados pessoais; mau humor e irritabilidade constantes; 

tristeza, anedonia (humor depressivo); transtornos de ansiedade (ataque de pânico, TOC e 

transtorno de ansiedade generalizada); exposição patológica a riscos desnecessários (não usar 

preservativo, dirigir perigosamente, andar em locais perigosos); sintomas de mania; alucinação, 

delírio, desconfiança excessiva e deterioração cognitiva, enfim, sintomas de esquizofrenia; 

elaboração de método planejado; preferência por músicas, filmes e livros sobre morte; bem como 

pouca socialização, isolamento de família e amigos. Todos esses fatores podem ser usados como 

medidas de gravidade da ideação suicida (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000). 

 Ainda, segundo documentos da OMS (Organização Mundial da Saúde), em se tratando de 

fatores de risco, constata-se que a presença de pais negligentes, libertários e/ou autoritários é um 

fator de risco para suicídio, enquanto pais atenciosos e responsáveis são um fator de proteção. 

Além disso, outros elementos devem ser considerados, tais como: facilidade de acesso a métodos 

de suicídio; tentativas anteriores (as duas semanas após a tentativa é que, em geral, têm mais 

risco); eventos estressores recentes (como perda do emprego, morte de ente querido, desastres 

naturais, guerras, diagnóstico de doença grave, e divórcio); idade entre 13 e 19 anos (35% dos 

adolescentes brasileiros, entre 13 e 19 anos, têm ideação suicida), ou acima de 65 anos; rede de 

apoio social restrita (poucos amigos e cuidadores); nível sócio-econômico e educacional baixos; 

traumas como abusos físico e sexual; baixa auto-estima; desesperança; questões de orientação 

sexual (homossexualidade, bissexualidade e transsexualidade); falta de controle da 
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impulsividade, e comportamentos auto-destrutivos; precariedade de recursos (cognitivos, 

materiais, funcionais e sociais) para enfrentar problemas; doença física incurável; dor crônica; e 

exposição ao suicídio de outras pessoas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000). 

 Quanto aos principais métodos de suicídio, variam significativamente entre países, e 

incluem, principalmente, enforcamento, envenenamento por pesticidas, e uso de armas de fogo. 

Em todo o mundo, 30% dos suicídios são com pesticidas. A utilização deste método, contudo, 

varia consideravelmente, de 4% na Europa, a mais de 50% na região do Pacífico. Nos Estados 

Unidos, 52% dos suicídios envolvem o uso de armas de fogo. Asfixia e envenenamento também 

são bastante comuns neste país. Juntos, eles compreendem aproximadamente 40% dos suicídios 

nos Estados Unidos. Outros métodos incluem ainda trauma contundente (saltando de um prédio 

ou uma ponte; jogando-se na frente de um trem; ou provocando um acidente de carro, por 

exemplo). Há, ainda, causas menos comuns, como: afogamento intencional, choque elétrico, ou 

fome intencional (AJDACIC-GROSS et al., 2008). 

 A Associação Americana de Suicidologia e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

Americano (CDC) defendem que, aprender sobre o suicídio, os sinais de alerta sobre ideação, os 

fatores de risco e proteção, e como intervir em crises, são importantes medidas de prevenção 

(Centers for Disease Control and Prevention National Center for Injury Prevention and Control 1-

800-CDC-INFO • www.cdc.gov/violenceprevention • cdcinfo@cdc.gov). Porém, definir se a 

exposição ou não a um suicídio é um fator de risco para novos suicídios ainda é uma questão 

controversa. Um estudo de 1996 foi incapaz de encontrar uma relação de suicídios entre amigos. 

No entanto, um outro estudo, de 1986, encontrou maiores taxas de suicídio após um noticiário 

televisivo que abordava o assunto (PHILLIPS; CARSTENSEN, 1986). 

 O suicídio é a décima causa de morte no mundo, com cerca de um milhão de vítimas 

anualmente. Em todo o mundo, as taxas de suicídio aumentaram 60% nos últimos 50 anos, 

principalmente nos países em desenvolvimento. A maioria dos casos ocorre na Ásia, que é 

responsável por até 60% de todos os suicídios do planeta. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde, China, Índia e Japão podem ser responsáveis por 40% de todos os suicídios do planeta. 

Nos Estados Unidos, a taxa está aumentando pela primeira vez em uma década, enquanto que no 

Brasil, regionalmente, o índice é semelhante ao de países com as maiores taxas do mundo, 

principalmente no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2000). O aumento da taxa de suicídio global, entre 1999 e 2005, foi devido, 
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principalmente, a um crescimento dos suicídios entre indivíduos brancos, com idade de 40-64 

anos, em média, singularmente entre mulheres. Apesar disso, no ocidente, os homens morrem 

muito mais por meio de suicídio do que as mulheres, embora essas últimas tentem o suicídio com 

maior freqüência. Alguns pesquisadores acreditam que isso decorre do fato de que os homens são 

mais propensos a acabar com suas vidas através de meios mais eficazes de violência, enquanto as 

mulheres usam métodos mais leves e lentos, como, por exemplo, o consumo excessivo de 

medicamentos (MATHERS et al., 2002). 

 Quanto à etnia, taxas de suicídio nacionais diferem significativamente entre países e entre 

grupos no interior dos países. Nos E.U.A., não-hispânicos caucasianos são quase 2,5 vezes mais 

propensos a se matar do que afro-americanos ou hispânicos. No Reino Unido, as taxas de suicídio 

variam significativamente entre as diferentes partes do país, e na Escócia, por exemplo, a taxa de 

suicídio é aproximadamente o dobro do que na Inglaterra. Estima-se, outrossim, que, no mundo 

todo, em torno de 815 mil pessoas cometem suicídio anualmente, o que perfaz o número de 14,5 

mortes por 100 mil habitantes (uma morte a cada 40 segundos). Países do Leste Europeu são os 

recordistas em média de suicídio por 100 mil habitantes: Lituânia (41,9), Estônia (40,1), Rússia 

(37,6), Letônia (33,9) e Hungria (32,9). Guatemala, Filipinas e Albânia estão no lado oposto, com 

as menores taxas, variando entre 0,5 e 2. Os demais estão na faixa de 10 a 16. Em números 

absolutos, porém, a República Popular da China lidera as estatísticas. São cerca de 195 mil 

suicídios ao ano, seguida pela Índia, com 87 mil; a Rússia, com 52,5 mil; os Estados Unidos, com 

31 mil; o Japão, com 20 mil; e a Alemanha, com 12,5 mil (MATHERS et al., 2002). 

 Na Rússia, todos os anos, 60 mil pessoas põem fim às suas vidas, o que constitui a 

segunda maior taxa de suicídio no mundo (34,9 por 100 mil habitantes), abaixo somente da 

Lituânia e leste europeu como um todo. Em 2008, foram registrados 29 suicídios por 100 mil 

habitantes, índice muito superior à média mundial, de 14 por 100 mil. Esses números, 

provavelmente, estão associadas à grande frequência de alcoolismo, às intermináveis crises sócio-

econômicas pelas quais passa esse país desde a derrocada do sistema totalitário socialista nos 

anos 80, e a variados fatores culturais (MATHERS et al., 2002).  

 O Japão, por sua vez, conta com a mais alta taxa de suicídio do mundo desenvolvido (24,1 

por 100 mil habitantes). Os suicídios ali atingiram o número recorde de 34.427 em 2003 (+ de 

7,1% em relação a 2002), e geralmente são cometidos por empresários, políticos e funcionários, 

motivados por escândalos de corrupção ou perda de dignidade na sociedade, característica 
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particular da cultura nipônica. Só no ano de 2008, o suicídio entre jovens japoneses bateu novo 

recorde, tendo alcançado o impressionante número de 4.850 mortes , 1,7% a mais que no ano 

anterior. E a taxa geral de suicídios, nesse mesmo ano, foi de 25,3 para cada 100 mil habitantes, o 

que coloca o Japão entre os dez países do mundo com mais casos, sendo mesmo a sexta maior 

causa de morte no país (MATHERS et al., 2002).  

 Já na França, em 1996, houve 12 mil suicídios e 160 mil tentativas. Com 62 milhões de 

habitantes, esses números representam aproximadamente 19,6 suicídios por 100 mil habitantes, 

ou seja, um suicídio para cada 5 mil pessoas; e uma tentativa para cada 400 pessoas. Esses 

números, que são mais ou menos estáveis desde 1980, fazem com que a França ocupe o quarto 

lugar entre os países desenvolvidos, e assim como em outros países da Europa, entre os gauleses 

o suicídio já se tornou uma causa mortis mais freqüente, por exemplo, que os acidentes de 

trânsito (MATHERS et al., 2002).  

 Em Portugal, só em 2003, 11,1 pessoas por cada 100 mil morreram por suicídio, sendo 

que a distribuição por gênero tem sido de 17,1 por 100 mil para os homens, e 5 por 100 mil para 

as mulheres. Isto é, a taxa de suicídio em Portugal praticamente dobrou na última década, 

saltando de cerca de 600, para mais de 1.200 casos por ano. No entanto, entre os jovens de 15 a 

24 anos, do sexo masculino, é o país que apresenta a mais baixa taxa da Europa. Além disso, é 

um dos países com menos suicídios entre mulheres. O número de suicídios aumenta com a faixa 

etária, sendo mais frequente em homens acima dos 50 anos, peculiaridade que pode ser reflexo de 

fatores históricos e culturais. Entre 1902 e 1939, o número de suicídios registrados aumentou de 

236 para 969 casos, e seguiu estável entre 750 e  mil até 1975. Desde essa época, o número de 

suicídios entre homens já era entre duas e quatro vezes mais comum do que entre mulheres, e 

predominava entre os mais velhos. A partir da década de 70, houve um grande decréscimo, 

chegando a 516 casos em 2000, menor número em 40 anos. Porém, entre 2002 e 2003, esse 

número dobrou, ultrapassando os mil casos, e segue aumentando até 2010, tornando-se a causa de 

morte não-natural mais comum do país. Segundo a Sociedade Portuguesa de Suicidologia, entre 

1998 e 2008, a média anual de suicídios no Baixo Alentejo foi de 53 casos, enquanto no conselho 

de Odemira, em 2007, foram registrados 61 mortes a cada 100 mil habitantes, com um grande 

número de casos na freguesia de Saboia, levando a região a um dos maiores índices de suicídio 

em todo o mundo Milene Câmara (2010). O envelhecimento da população européia, a decadência 

das religiões ocidentais, o desemprego, e as recentes crises sócio-econômicas que assolam o 
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velho continente só têm feito agravar ainda mais a situação a partir de 2008. 

 No Brasil, 4,9 pessoas a cada 100 mil habitantes morrem por suicídio por ano, uma das 

menores médias do mundo. E ao contrário do resto do mundo, onde é mais comum entre adultos, 

no Brasil há uma prevalência entre os jovens, entre 15 e 24 anos. Entre os estados, o Rio Grande 

do Sul é o que tem a maior taxa, 9,88 para 100 mil. Entre as cidades, o município com o maior 

índice é o de Amambai (MS), com mais de 49,3 casos a cada 100 mil habitantes, uma das cidades 

com maior índice de suicídio do mundo. Um dos métodos mais comuns no país são venenos 

como o agrotóxico Tamaron. Em 2009, foram registradas 7.987 mortes por suicídio no país. 

Entre os índios, o índice de suicídio foi de 98 por 100 mil, um índice alarmante que já responde 

por 81% dos suicídios em Mato Grosso do Sul e no Amazonas. No Rio Grande do Sul, em 2004, 

foi identificada a maior mortalidade masculina por suicídio do país, com 16,6 mortes a cada 100 

mil homens, enquanto Maranhão ficou em último lugar com 2,3 mortes a cada 100 mil homens. 

Em relação às mulheres, Mato Grosso do Sul ocupou o primeiro lugar com 4,2 mortes a cada 100 

mil mulheres, e Rio Grande do Norte o último, com mortalidade de 0,6 a cada 100 mil mulheres 

(R7 NOTÍCIAS, 2011). 

 Em 2005, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) para 

combater o aumento do número de casos no país, foram elaboradas políticas nacionais de 

prevenção ao suicídio, em esfera nacional, estadual e municipal, dentro dos protocolos 

internacionais de saúde pública e atendimento em saúde mental e cuidados psicossociais, o que 

resultou no documento PREVENÇÃO DO SUICÍDIO: MANUAL DIRIGIDO A 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÀO BÁSICA, elaborado em parceria entre o 

Ministério da Saúde – Brasil, a Organização Pan-Americana de Saúde e a UNICAMP – 

Universidade Estadual de Campinas. Segundo essa orientação, a prevenção do suicídio não deve 

ser apenas uma preocupação exclusiva de médicos, e sim de todos os profissionais de saúde, de 

segurança, e da comunidade humana em sua totalidade. Para isso, a abordagem multidisciplinar 

deve focar-se na prevenção e na intervenção em contextos de crise. A visão predominante na 

modernidade é a de que o suicídio é um problema de saúde mental, associado a fatores 

psicológicos como a dificuldade ou a impotência para lidar com eventos altamente estressantes. 

Em grande parte das situações, ao invés de uma verdadeira intenção de morrer, a tentativa de 

suicídio, por vezes, é uma forma de chamar a atenção para uma situação de desespero e um 

desejo de fuga. A maioria das pessoas que tentam suicidar-se não obtém sucesso na primeira 
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tentativa e, frequentemente, tentam novamente em outros momentos. Importante destacar que 

indivíduos com tentativas anteriores têm mais probabilidade de realizar o ato com sucesso, por 

isso, é importante que a família e amigos se mantenham sempre alertas, tomem medidas de 

prevenção contra novas tentativas e, caso seja identificada ideação suicida em alguém, algumas 

medidas devem ser tomadas como: oferecer acompanhamento psicológico e psiquiátrico; 

mobilizar redes sociais de apoio (família, parceiro(a), amigos...); em casos graves, internação em 

um Centro de Atenção Psicossocial(CAPS); fazer um contrato de vida, em que a pessoa se 

comprometa a ligar para alguém de sua confiança antes de cometer o suicídio; monitoramento 

regular; restringir acesso a álcool e drogas; retirar acesso aos métodos (como arma de fogo e 

venenos para animais) do ambiente; conversar sobre alternativas para solução dos problemas 

atuais, ou sobre como enfrentá-los de forma mais saudável (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2000).  

 No mais, família e amigos devem ficar atentos em relação a pessoas com ideação suicida 

que começam a usar antidepressivos, pois essa categoria de fármacos, apesar de diminuir a 

ideação a longo prazo, nos primeiros meses aumenta bastante os riscos, ao melhorar a capacidade 

do indivíduo de tomar decisões e atitudes, o que requer acompanhamento constante.  Além disso, 

contenção física pode ser necessária durante uma eventual tentativa. Conseguir conter o momento 

de crise e o impulso de se matar, frequentemente, é eficaz para prevenir o suicídio 

temporariamente. A intervenção em crise, geralmente, é pontual, e as intervenções preventivas 

são feitas em comunidades, e têm revelado bons resultados como forma de preparar as pessoas 

para lidar com crises e promover um acolhimento mais adequado.  

 

1.5 SUICÍDIO E PSICANÁLISE 

 

 Para se compreender como Freud e os psicanalistas de modo geral lidam com a questão 

do suicídio é preciso, antes, que se considere, ainda que de forma genérica e superficial, a base 

teórica de alguns conceitos clássicos da psicanálise, como inconsciente, pulsão de vida e morte 

(Eros e Tânatos), melancolia, luto, transferência, negação, fuga e narcisismo.  

 A psicanálise, campo clínico e de investigação teórica da psiquê humana, que teve origem 

na Medicina e foi desenvolvido pelo neurofisiologista austríaco Sigmund Freud a partir de 1882, 

é uma hipótese teórica, por isso chamada de metapsicologia, que busca compreender e analisar o 
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homem enquanto sujeito de um inconsciente, e abrange, genericamente, três áreas: um método de 

investigação do aparelho mental e sua dinâmica ou funcionamento; um sistema teórico sobre a 

vivência e o comportamento humano; e um método clínico de tratamento dos sofrimentos 

mentais. Essencialmente, trata-se de uma teoria da personalidade e um procedimento de 

psicoterapia que tem influenciado muitas correntes de pensamento e disciplinas da cultura e das 

ciências humanas (MEZAN, 2006). 

 Interessado em achar um tratamento efetivo para pacientes com sintomas neuróticos ou 

histéricos, ao escutar seus pacientes Freud acreditava, grosso modo, que os problemas observados 

se originavam principalmente da inaceitação cultural, ou seja, os desejos (muitos dos quais se 

tratavam de fantasias de natureza sexual) eram reprimidos e relegados ao chamado inconsciente, 

verdadeiro núcleo da personalidade, só acessível pelo método básico da psicanálise, através do 

manejo, pelo psicanalista, dos processos de transferência e resistência em análise. O analisando, 

por sua vez, numa postura relaxada, era solicitado a dizer tudo o que lhe vinha à mente (método 

de associação livre), e então suas aspirações, angústias, sonhos e fantasias, bem como todas as 

experiências e sensações vividas no processo terapêutico eram desvelados pelo discurso, com 

especial interesse por parte da escuta. E nessa escuta, o analista, tentando manter sempre uma 

atitude empática de neutralidade e não-julgamento, visava a criação de um espaço seguro e 

propício à investigação dos processos inconscientes (MEZAN, 2006).  

 Esse conceito de inconsciente, introduzido por Freud, deve-se à proposição de uma 

experiência psíquica, característica dos processos de mesmo nome, e poder-se-ia perguntar como 

foi possível a ele, ter tido acesso a seu próprio inconsciente para ensejar a oportunidade de 

verificar seu mecanismo. A resposta é que não é possível abordar diretamente o inconsciente. 

Para os psicanalistas, o conhecemos somente por suas formações: atos falhos, sonhos, chistes e 

sintomas diversos expressos no corpo. Nas suas conferências na Clark University (publicadas 

como Cinco lições de psicanálise), o pai da psicanálise recomenda a livre interpretação como o 

meio mais simples e a base mais sólida de conhecer essa dimensão a que chama de inconsciente e 

que introduz no campo da consciência uma certa opacidade. Ou seja, isso indica um modelo no 

qual a consciência aparece, não como instituidora de significatividade, mas sim como receptora 

de toda significação desde o inconsciente. Pode-se prever que a mente inconsciente é, portanto, 

por essa abordagem, um outro "eu", e essa é a grande idéia, qual seja, a de que temos no 

inconsciente uma outra personalidade, atuante em conjunto com a nossa consciência, mas com 
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liberdade de associação e ação. Por isso o modelo psicanalítico considera que a atividade mental 

é baseada sempre no papel central do inconsciente dinâmico. Assim, pois, a teoria psicanalítica 

põe em evidência uma multiplicidade de conceitos, com diferentes níveis de abstração 

(FREUD,1980), como as terminologias: pulsão de vida/Eros e morte/Tânatos (evocando os 

deuses do amor e da morte na mitologia grega, esses termos referem-se a tendências naturais e 

psicodinâmicas entre experiências de vida e preservação da mesma, e condutas autodestrutivas e 

instintivamente indutoras dos processos de deterioração moral e física do sujeito); negação e fuga  

(dois dos mais populares conceitos chamados de “mecanismos de defesa”, considerados também 

reações psicológicas próprias no enfrentamento de situações estressoras, comuns na gênese e 

etiologia das neuroses); transferência (fenômeno de identificação projetiva, particularmente 

comum na relação psicoterápica em psicanálise); melancolia (expressão cara a Freud para referir-

se ao conjunto de sintomas que se conhece hoje como depressão).    

 Nas Obras Psicológicas Completas de Freud só há um título que contempla a palavra 

suicídio diretamente. Trata-se de um pequeno comentário em Cinco lições de psicanálise, em 

Breves escritos, com o título de “Contribuições para uma discussão acerca do suicídio” 

(FREUD, 1980), em que, em pouco mais de uma página, o autor faz brevíssima menção a uma 

comunicação de um membro da Sociedade Psicanalítica sobre uma escola secundária com 

recorrência de suicídios entre estudantes. Declarou, na ocasião, que pairava ainda uma série de 

incógnitas acerca do suicídio de modo geral, mas que certamente aquela escola deveria estar 

falhando no seu papel de amparar os alunos. Algo bastante prosaico, em se tratando da esperada 

profundidade própria das interpretações psicanalíticas, particularmente quando vindas do próprio 

Freud. Mas é possível identificar algum esforço de compreensão sobre o tema em estudos como 

“Luto e Melancolia”, incluído em Artigos sobre Metapsicologia, de 1915 (FREUD, 1980), em 

que se busca diferenciar os quadros de tristeza próprios e naturais do luto, e os sintomas 

patológicos típicos da melancolia. Ambos podendo, em última instância, levar à ideação suicida, 

em especial quando amalgamados a processos de fuga ou negação por personalidades infantis ou 

narcísicas.  

 A partir desses conceitos, Nogueira (1997), por exemplo, afirma que o narcisismo (de 

“Narciso”, personagem da mitologia grega que queda apaixonado por sua própria imagem e 

beleza) é ao mesmo tempo definição de muita complexidade na psicanálise, e fundamental para o 

estudo do suicídio. Através das discrepâncias e congruências entre sua versão primária 
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(identificação com a figura materna e onipotência) e secundária (tentativa de adequação aos 

padrões do superego – mundo / moral, etc), Eu ideal e Ideal do eu, pode-se compreender o que 

leva alguém ao ato suicida, que simbolizaria, por sua vez, a restauração narcísica desse mesmo 

Eu, mediante a busca de uma coincidência sem falhas com o Ideal do eu, o que recoloca o sujeito 

na posição de Eu ideal, única condizente com um tipo de funcionamento psíquico mais primitivo, 

portanto mais próximo do modelo construído originalmente. Narcisismo tem aí então o sentido de 

"o estado geral e primitivo do qual ulteriormente, e sem que isso implique seu desaparecimento, 

surge o amor pelos objetos exteriores", incluindo-se aí a imagem social, pública, e também 

pessoal, que se conseguiu construir de si mesmo (FREUD, 1981, p. 2381). 

 Nessa perspectiva, ao longo da vida do sujeito, a representação desse “si mesmo” vai 

sendo edificada a partir de uma criança imaginária que, em geral, é aceita incondicionalmente 

pelos elementos parentais (especialmente a mãe), e desdobra-se na tentativa de corresponder aos 

desejos insatisfeitos nela projetados como um ideal de perfeição. A imagem de si, formada sobre 

este modelo de quase auto-suficiência, significaria o Eu ideal, que num processo de 

desenvolvimento psíquico saudável deve dar lugar, no correr do desenvolvimento físico e mental, 

e por força das cobranças próprias do mundo real, à "forma nova do Ideal do eu" 

(NOGUEIRA,1997), como produto da elaboração adequada do Complexo de Édipo (metáfora da 

desvinculação parental necessária para a formação do sujeito adulto, inspirada na tragédia 

homônima do grego Ésquilo). Para Freud, "tal organização narcisista não haverá de desaparecer 

nunca por completo" (FREUD, 1980), o que lhe confere o status de estrutura fixa, edificada a 

partir da ideia de narcisismo, agora em sua forma secundária. Destarte, a megalomania comum 

nos psicóticos, revelaria, por exemplo, um narcisismo secundário sobreposto a um de caráter 

primário, sendo este uma condição para aquele.  

 Esse quadro, quando agravado por uma tendência psicótica, leva à condição mais 

extremada do narcisismo, chamada de retração, ou seja, a total negação da realidade como ela se 

apresenta, arremessando, muitas vezes, o sujeito a sintomas alucinatórios e delirantes, em que há 

prevalência de desejos arcaicos infantis. E é exatamente aí que se mostram as características mais 

patológicas de onipotência, distanciando o indivíduo de sua realidade familiar, social, histórica e 

cultural. Por isso, Freud distingue, claramente, inconsciente (fantasias/processo 

primário/princípio do prazer) de processos secundários (Eu/realidade). E nesta oposição situa-se 

o delicado ponto de ruptura entre saúde e doença mental, que pode se transformar no limite entre 
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a vida (Eros) e a morte (Tânatos), duas pulsões igualmente poderosas (NOGUEIRA, 1997). 

Constrói-se, assim, a idéia de uma carga primitiva do Eu, um amor ególatra, incapaz de renunciar 

a uma satisfação já vivida alguma vez na infância, que recusa-se a abrir mão dessa perfeição, e 

que, já que não pode mantê-la ante os imperativos do mundo e o nascer de seu ser adulto, tenta 

mergulhar de novo sob a forma de um Eu ideal, e para isso, não raro, opta pelo suicídio. 

Especificamente entre esquizofrênicos, o gesto letal se revela como a restauração do Ego que leva 

ao retorno à primariedade narcísica, evidenciado pela fusão idealmente absoluta entre o Eu e o 

Ideal, reequilibrando a equação psíquica que restou perdida no tempo. É, portanto, o suicida, 

nessa abordagem, antes de mais nada, aquele que não logrou constituir-se num ser capaz de 

tornar-se mentalmente adulto, identificado com os valores do superego, com todo o rosário de 

desafios próprios dessa condição, refém de uma personalidade infantil,  identificada apenas com 

os prazeres arcaicos da relação com a mãe, e incapaz de lidar com a frustração.  

 Na visão do suicídio pela clínica psicanalítica, o conceito de narcisismo tem relevância 

não apenas por permitir acessar o sofrimento do paciente, mas, principalmente, por oferecer uma 

compreensão possível deste mesmo sofrimento. Muitas iniciativas nesse sentido tentam 

demonstrar como os casos clínicos são bons exemplos de narcisismo do Eu, tentando entender o 

espaço ocupado pelas dimensões ideais da personalidade – Eu ideal e Ideal do eu – na edificação 

da dor psicológica (NOGUEIRA, 1997). Nas tentativas de suicídio e ideações suicidas vê-se uma 

procura ferrenha de correspondência para com os padrões do Ideal do eu, no exato instante em 

que se revela de forma trágica um abismo entre "o que se é" (como o Eu se vê) e "o que se 

gostaria de ser" (como o superego descreve o Ideal do que se deveria ser). Este duelo entre um e 

outro, assevera Freud (1980), não pode ser tolerado muito tempo, e o homem é, assim, conduzido 

a uma saída que novamente promoverá uma aliança entre ambos. A morte é a representação deste 

caminho do reencontro, pois é impregnada de símbolos que entronizarão o sujeito em um nicho 

confortável de silêncio, de respeito e, por que não dizer, do mais primitivo, bom e ancestral amor 

(FREUD, 1980). 

 Assim, apesar da simplificação e superficialidade presentes nesse esboço obviamente 

incompleto acerca da visão psicanalítica do suicídio, o escopo, por hora, é tão somente a tentativa 

de evidenciar que o pensamento de matriz freudiana compõe uma teoria que guarda uma lógica a 

partir da qual busca-se, de algum modo, desenhar um projeto de funcionamento inteligível e 

relativamente previsível do aparelho mental, capaz de, através de uma série de princípios 
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explicativos, e até certo ponto determinantes e comuns a todos os homens, oferecer um norte de 

controle possível, pelo menos teoricamente, à trágica experiência do suicídio. 

 

1.6 SUICÍDIO E COMPORTAMENTALISMO 

 

 A análise do comportamento está tradicionalmente classificada entre as chamadas ciências 

naturais e se fundamentou a partir das experiências do psicólogo americano B. F. Skinner, que 

investigou o comportamento humano a partir da interação entre corpo/meio, ou seja, 

organismo/ambiente. O foco dessa abordagem é direcionado para as características ambientais 

nas quais um dado organismo se insere, para as suas reações frente a essas características, para as 

resultantes dessas reações, e para as consequências que geram – sistema conhecido como "tríplice 

contingência", unidade funcional do sistema. Nesse contexto, o comportamento é visto como uma 

articulação de dinâmicas entre organismo e ambiente, em que os padrões de conduta são 

naturalmente organizados e registrados, em função de seu valor adaptativo (SKINNER, 2000). 

Trata-se de uma derivação das ideias de Darwin agregadas à observação de condutas, que 

classifica três graus de seleção - o filogenético (aquisições hereditárias/seleção da espécie), o 

ontogenético (aquisições devidas à história pessoal) e o cultural (relativos à espécie humana, 

condutas determinadas por normas, estímulos verbais ou não, transferidos e sedimentados ao 

longo de gerações, de maneira simbólica) (SKINNER, 2000). 

 A pesquisa nessa abordagem pode ser experimental (investigação básica, alicerçada em 

procedimentos empíricos, controlados, e de grande precisão, com cobaias ou humanos), ou 

aplicada (resultados experimentais diretamente aplicados a contextos não controláveis de modo 

objetivo, como em grande parte das definições de procedimentos terapêuticos). Mormente para a 

análise do comportamento, o universo pessoal, singular, é acessível apenas à própria pessoa, e 

revelado ao mundo pelo discurso (comportamento verbal). Esse discurso, por sua vez, é 

tradicionalmente interpretado, por variadas correntes psicológicas, como sendo a única expressão 

possível do que se conhece por “subjetividade”, problemática que Skinner tentou superar, 

considerando tratar-se de um “processo” e não de um “objeto”. Portanto, o entendimento desse 

processo (que não pode ser isolado para observação, pois mutável, fluido e evanescente, e, por 

esta razão, exigindo grandes manobras técnicas e energia do pesquisador) deve iniciar pelo 

isolamento das partes (variáveis) simples de um evento complexo, de modo que elas possam ser 
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melhor examinadas. Os experimentos de Skinner seguiram esse método analítico-indutivo, 

limitando-se a cenários passíveis de um mínimo de rigor científico. As conclusões e deduções 

podem ser consideradas de forma independentemente, anotadas e comparadas com outros dados. 

Ou seja, a análise do comportamento tem caráter invariavelmente mensurador em relação a 

elementos/proporções do momento em que a conduta acontece, de maneira a reconhecer os 

caracteres do movimento, gesto ou reação e limitar as variáveis geradas por essas reações. Para 

Skinner, um evento comportamental é sempre o produto conjunto da história de aprendizagem do 

sujeito. Assim, pode-se dizer que o ambiente (externo - físico, social; interno - biológico, 

histórico) seleciona grandes classes de comportamentos (SKINNER, 1980) e, entre eles, os 

autodestrutivos como o suicídio. 

 Os manuais e protocolos internacionais de saúde mental, em sua totalidade, são 

formulados a partir da abordagem comportamental. Aldinucci (2011) considera que esses 

manuais diagnósticos são importantes, uma vez que sintetizam muitas modalidades em um 

diagnóstico, e esse domínio otimiza a articulação multidisciplinar. Nessa direção, os manuais são 

econômicos, além de serem igualmente práticos por ligarem as definições (ex. depressão) a 

condutas previsíveis do portador de uma psicopatologia, permitindo o planejamento da 

abordagem e intervenção pertinentes a um quadro específico. É o caso, por exemplo, de um 

indivíduo com Transtorno de Humor do tipo Bipolar II, tipificado pelo DSM IV por um ou mais 

Episódios Depressivos Maiores, acompanhado por pelo menos um Episódio Hipomaníaco. Trata-

se de um diagnóstico que prevê períodos de oscilação de humor nos quais após um episódio de 

hipomania haverá a recorrência de um episódio depressivo maior (ALDINUCCI, 2011). O apoio 

social desse paciente, nessa espécie em particular, pode criar condições que evitem o suicídio, 

pois a partir da descrição detalhada e precisa do manual este é um risco grave dentro de um 

modelo de comportamento com sintomas de Transtorno Bipolar. Havendo conhecimento de que 

no instante da transição do estado maníaco para o depressivo o suicídio é iminente, deve-se fazer 

o possível para que a vida seja preservada. 

 
Há circunstâncias práticas sob as quais é útil saber que uma pessoa se comportará de 
uma dada maneira mesmo que não precisemos saber o que ela irá fazer. Ser capaz de 
prever, por exemplo, que uma proposta será “recebida favoravelmente” é útil, mesmo 
que a forma específica de recepção permaneça desconhecida. Sob certas circunstâncias 
tudo o mais acerca do comportamento pode ser irrelevante, e assim uma descrição em 
termos de traços é altamente econômica. Mas termos desse tipo são úteis para uma 
análise funcional? (SKINNER, 1953, p. 212). 
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 Em outras palavras, a análise do comportamento busca entender as psicopatologias, entre 

as quais todas as que tradicionalmente acredita-se que levam ao suicídio, a partir do modelo que 

utiliza para explicar comportamentos vistos como aceitáveis. Assim, fundamenta suas bases em 

princípios adaptativos, ou seja, levam vantagem os que melhor se adaptam ao meio, cujos 

comportamentos determinam uma classe funcional fortalecida. Ou seja, o comportamento é 

entendido como produto de características genéticas de uma espécie, e de padrões 

comportamentais que permitem ao organismo interagir num ambiente razoavelmente estável, 

enquanto o aparato biológico viabiliza o desenvolvimento da chamada conduta operante. O 

sistema biológico, de sua parte, é condição para o comportamento e não causa do mesmo. E o 

fortalecimento do repertório comportamental dos indivíduos se dá pelas consequências 

reforçadoras que seguiram suas classes funcionais de comportamento no passado. Na espécie, o 

que sobrevive é o comportamento e não mais o fator genético (ALDINUCCI, 2011). Já a cultura 

consiste na seleção das práticas sociais que envolvem reforço em grupo e permitem a 

sobrevivência do indivíduo e da comunidade à qual pertence, o que possibilita que aprenda ainda 

a se comportar sem necessariamente ter entrado em contato direto com contingências de 

modelagem dos comportamentos.  

 O comportamento normal ou anormal (o suicídio, por exemplo) é compreendido, portanto, 

como resultante de contingências filogenéticas, ontogenéticas e culturais, e sob esse ponto de 

vista, em se tratando de aspectos culturais e ontogenëticos, as condutas tidas como anormais ou 

patológicas, por mais estranhas que possam parecer, nada mais são do que construtos dos 

mesmos sistemas de estímulos, respostas, aprendizagem, modelagem, reforços positivos ou 

negativos, punição positiva e negativa, extinção, discriminação, generalização, e condutas 

determinadas por normas, que segundo Skinner (1980) são estímulos discriminativos verbais que 

descrevem uma contingência. Em 1897, escreveu que as regras são essenciais, pois possibilitam 

que um indivíduo aprenda com a experiência do outro de maneira socialmente útil. Skinner 

(2000) declara ainda que as leis são indispensáveis especialmente quando a natureza é falha.  

 Em relação ao papel do terapeuta comportamental ou analista do comportamento, vale 

dizer que sua tarefa não consiste em nomear padrões comportamentais estabelecidos e mantidos 

por questões idiossincráticas, mas principalmente em entender as relações de interdependência do 

comportamento com os contextos em que ele ocorre, e auxiliar o sujeito, na medida do possível, a 

promover as mudanças que pretende no seu comportamento, com o auxílio de técnicas próprias 



33 

	  

da abordagem. 

 A partir do modelo causal de seleção do comportamento proposto por Skinner (1981), a 

compreensão do problema do suicídio se dá totalmente pela ótica selecionista e histórica, distante 

de quaisquer argumentos metapsicológicos. Embora a causa de um comportamento não precise 

estar próxima e imediata, já que a causação imediata (se necessária) se opõe à explicação 

histórica (história da espécie, história do indivíduo e história da cultura), esta será 

invariavelmente o principal processo de seleção do comportamento. A intervenção ocorrerá 

constantemente sobre a fusão desses processos históricos, e sua separação é um artifício 

meramente didático ou metodológico. O comportamento humano é o produto da ação integrada e 

contínua de contingências filogenéticas, ontogenéticas e culturais (SKINNER, 2000). 

 Isso evidentemente ainda esbarra no julgamento de uma análise funcional de cada 

elemento circunstancialmente, o que faz dessa abordagem uma ciência preocupada com a 

"prática" e a "função das coisas" na vida pragmática. Não se trata, portanto, para os 

comportamentalistas, de "aniquilar" um dado comportamento disfuncional (o suicídio ou a sua 

ideação, por exemplo), mas avaliar as razões pelas quais ele ocorre, como experiência do 

indivíduo (SKINNER, 1980). 

 Em comparação com a outra grande corrente da psicologia, a psicanálise, registre-se, 

então, de modo igualmente ligeiro, o núcleo teórico do comportamentalismo. Vale dizer que 

chama a atenção, na oposição entre essas duas vertentes, a total rejeição por parte dos analistas do 

comportamento, do modelo de pensamento dualista, de matriz cartesiana, que divide a 

constituição humana em duas realidades ontologicamente independentes: o corpo físico, e a 

mente metafísica. Ou seja, nessa perspectiva, processos subjetivos tais como emoções, 

sentimentos e pensamentos/cognições são entendidos como substancialmente materiais e sujeitos 

às mesmas leis naturais do comportamento. Tal entendimento não rejeita necessariamente a 

existência da subjetividade (como dito anteriormente), mas destitui a mesma de um 

funcionamento automatista, compreensão oposta, portanto, à visão da psicanálise. 

 Assim, pode-se preconizar que, embora Freud estivesse interessado igualmente na base 

ontológica da ação, Skinner adotou uma posição mais extrema, afirmando que todos estes fatores, 

conhecidos tradicionalmente como mentais são, na realidade, comportamentos, e como tal devem 

ser estudados, não classificados como causa do comportamento, o que o coloca em oposição a 

explicações internalistas, sejam elas de caráter mentalista ou organicista. Em resumo, para 
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Skinner, as condutas humanas não têm uma causa subjetiva, são apenas categorias 

comportamentais específicas. Enquanto para Freud, suicidas são narcisistas em desespero, reféns 

de um inconsciente em desalinho; para Skinner, são simplesmente os que não aprenderam direito 

a lição.  

 

1.7 SUICÍDIO E FILOSOFIA: O SUICÍDIO NA TRADIÇÃO FILOSÓFICA OCIDENTAL 

 

 O suicídio tem sido tema frequente na filosofia. Um dos exemplos mais antigos nos vem 

de Platão, que afirmava que não ser irracional que alguém não possa matar-se antes que a 

divindade lhe comande essa necessidade”. Esse argumento encontra guarida na ideia de que o 

suicídio contraria a vontade divina. Este é o ponto de vista que será constantemente afirmado 

pelos pensadores cristãos, conforme pontuar-se-á mais à frente. O argumento de que o suicídio é 

contrário à ordem do destino, ou à lei natural, não é diferente, posto que o destino ou a lei natural 

são revelações da vontade divina ou da ordem natural das coisas. Todavia, também defendia que 

o suicídio não é reprovável quando o cidadão está condenado à morte pelo Estado (a condenação 

de Sócrates ilustra essa ideia), compelido por um terrível infortúnio, ou quando padece de uma 

desgraça irreversível. Entretanto, declarava que o suicídio deve ser punido quando resulta de uma 

"covardia viril e preguiçosa". 

 Enquanto, para Aristóteles, o suicídio foi condenado por ser, a priori, injusto com a 

sociedade, Plotino destacava que ele não logra subtrair inteiramente o espírito do corpo. Para ele, 

no momento em que o soma é impelido violentamente a destacar-se do espírito, não autoriza o 

partir da alma, mas terá sido uma manifestação da paixão, que pode manifestar-se como tédio, 

dor ou ira (ROSSI, 1996). Já para o romano Cícero, aquele que tem em maior número os bens de 

acordo com a natureza, tem o dever de prosseguir com a vida; quem, contrariamente, tem ou se 

acredita fadado a possuir em maior número os bens contrários, tem o dever de aniquilá-la. Ou 

seja, o sábio, eventualmente, tem o dever de suicidar-se ainda que feliz, e o tolo, de prosseguir 

existindo, ainda que infeliz”. Essa visão é bastante complacente para com o suicídio, pois o vê 

como atitude legítima ou necessária, pois, as vezes, pode ser um dever abrir mão da vida, 

especialmente em situações em que viver torna impossível o cumprimento do dever, seja ele ético 

ou político. Assim, pois, se pautavam os adeptos do estoicismo, doutrina fundada por Zenão de 

Eléia. Outros, ainda, aduziam o suicídio como expressão da liberdade humana e afirmação dessa 
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possibilidade contra a necessidade. É o caso do hedonista Epicuro, que asseverava ser um 

infortúnio viver na necessidade, porém isso não é absolutamente necessário (ROSSI, 1996).  E 

Sêneca, o estóico, ia além, escrevendo que é preciso agradecer aos deuses que nenhum homem 

precise ser preso à vida contrariando sua própria determinação, pois esmagar a desgraça por 

vontade, matando-se, ainda é possível (SÊNECA, 1989). 

 Com o cristianismo, particularmente do quinto ao décimo século, fechar-se-á o cerco 

sobre o suicídio. Os Concílios de Braga e Auxerre, ocorridos respectivamente em 563 e 578, 

negam peremptoriamente aos suicidas toda e qualquer homenagem ou ofício religioso, e Santo 

Agostinho une claramente a interdição do suicídio ao sexto mandamento mosaico “Não matarás”.  

Desse modo, a própria menção do problema começa a enquadrar o questionamento pela morte de 

si num cenário complexo e, apesar da existência de opositores ao suicídio como atitude legítima 

na Antiguidade, é digno de nota o viés pejorativo dado a um vocábulo intimamente próximo da 

palavra homicídio. E não se trata apenas de uma problemática morfológico-vocabular, mas de um 

prisma teórico e axiológico essencial na abordagem do suicídio como questão filosófica real. 

Com a finalidade de evidenciar o equívoco histórico e filosófico acerca da questão, é mister 

lembrar, por exemplo, que no judaísmo tradicional, teologicamente a matriz do cristianismo, o 

suicídio não era considerado uma violência para com Deus (como ponderará Tomás de Aquino), 

mas podia estar dentro de um contexto plenamente  justificável e, por que não dizer, meritório, 

como gesto de heroísmo, em consonância com o que diz o historiador hebraico Flávio Josefo, ao 

narrar o caso de Eleazar, no famoso episódio de Massada, ocorrido no ano 73 da era cristã, 

quando, para resistir às tropas romanas incita seus soldados ao suicídio, e assim igualmente nas 

histórias de Saul, Sansão e Abimeleque, entre outras figuras bíblicas. A partir do séc. XI, 

pensadores da cepa de Pedro Abelardo, Bernardo de Claraval, Anselmo de Cantuária e Duns 

Scotus começam a dar verniz teológico-filosófico mais brilhante à questão, culminando com a 

Suma Teológica, de Santo Tomás de Aquino, que no art. 5 da questão 64, segunda parte, vai 

condensar as tradições grega (Platão e Aristóteles) e cristã (Agostinho de Hipona) a fim de refutar 

enfaticamente o homicídio de si mesmo, com fundamento na idéia de que trata-se de uma tríplice 

ofensa: contra Deus, contra a cidade (a sociedade) e contra si mesmo (REY PUENTE, 2008). 

 Passados mais de mil anos de medievo, em que a teologia cristã consolidou, 

particularmente na Europa, a condenação absoluta do suicídio como pecado, o mundo abre-se 

para as idéias humanistas do Renascimento, e Michel de Montaigne e René Descartes serão suas 
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grandes proeminências.  No capítulo terceiro do livro segundo de seus Ensaios, o ceticista Michel 

de Montaigne sintetiza os mais importantes argumentos dos pensadores de antanho contrários à 

prática suicida e, em seguida, elenca uma série de exemplos históricos, filosóficos e literários, 

exibindo o verdadeiro caleidoscópio de abordagens que se construiu em torno da questão, em um 

trabalho absolutamente novo, se comparado à visão monocromática que predominou na Idade 

Média. O autor sai em defesa da morte livre sem não antes ponderar, de forma semelhante ao que 

fez o estóico Sêneca, que trata-se de atitude aceitável, desde que resguardadas algumas condições 

justificadoras, daí a enumeração de tantos exemplos, para, justamente, empreender uma análise 

de casos em que o suicídio está longe de ser gesto ignominioso, cruel ou pecaminoso. Enquanto o 

Concílio de Trento estabelecia, na mesma época, as bases da Contra-reforma, tipificando o 

suicídio como pecado terrível, universal e irrestrito (portanto, em toda e qualquer situação), 

Montaigne se posiciona de maneira extremamente ponderada, atribuindo às condições 

particulares em que a ação suicida se deu o condão de determinar o julgamento do caso em si, 

totalmente individuado e, pois, sem possibilidade de avaliações genéricas e totalizantes. René 

Descartes, por sua vez, declarava ser óbvio que a vida revela mais bens do que males, já que é a 

coluna básica de todos os bens, sem a qual nenhum bem é possível. Porém, todos os bens são 

imprevisíveis, com exceção da própria vida. Com efeito, para ele, suicidar-se é usar mau a 

própria liberdade (REY PUENTE, 2008).  

 Enquanto isso, o holandês Baruch Spinoza, no sec. XVII, afirmava que geralmente 

usamos os conceitos de “bem” e “mal” simplesmente para indicar aspectos de subjetividade 

aparente, de sorte que bom é tudo quanto desejamos, e mal tudo do que fugimos. Como Deus é 

perfeito e não tem desejos e necessidades, segue-se que nada é bom ou mal para Deus. Esse 

raciocínio levou alguns estudiosos de sua obra a chamar a ética spinoziana de “egoísmo ético”. 

Nesse sentido, diz-se que o ser humano cujo mecanismo de auto-preservação é impelido ou 

distraído por forças externas é sempre escravo das paixões. Levando-se em conta ainda que a 

visão de Deus em Spinoza é fundamentalmente panteísta (ou seja, grosso modo, a divindade é o 

conjunto de tudo quanto há no universo, e a morte é o retorno de tudo a esse grande Todo), 

nenhuma punição há para o suicida, que é então apenas uma vítima de suas próprias paixões que 

mergulhará, com a morte, na unicidade divina, destino comum a todo homem (AUDI, 2006).    

 No séc. XVIII, o pai do empirismo, David Hume, foi além, e abriu espaço para o chamado 

pensamento iluminista, que inspira até os dias de hoje as noções de progresso e prevalência da 
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Razão, especialmente na dimensão política da existência. Hume acreditava que os deveres do 

cidadão e da comunidade são vários; destarte, o suicídio não invalida só as obrigações do 

indivíduo para com o grupo, mas essencialmente as do grupo para com o indivíduo. Porém, 

defendia também que, em cenários inquestionavelmente insustentáveis é, sim, uma solução, e 

pode significar a única maneira de resguardar a honra e a liberdade. Por esse prisma, reconhecia 

ainda que matar-se poderia estar acorde com o interesse e o dever do indivíduo, e tal ato não 

poderia ser julgado pelos que concordam que a velhice, a enfermidade e a desgraça podem 

transfigurar a existência num fardo insustentável, bem pior que a própria morte (AYER, 1986). 

Nessa mesma linha de compreensão transita o Francês Jean Jaques Rousseau, que no romance 

epistolar La Nouvelle Héloise, publicado em 1761, apresenta duas personagens que mostram em 

cartas, de caráter persuasivo, diferentes pontos de vista sobre o suicídio, nos quais argumentos 

prós e contras, conhecidos de sobejo historicamente, são retomados, para chegar-se a uma noção 

mais indulgente em relação à morte auto infligida, primeiro por que o autor é pioneiro ao usar 

elementos complicadores ligados à questão médica (já em voga desde a publicação da obra 

Anatomia e Melancolia, do inglês Richard Burton, em 1651), segundo porque propõe uma total 

laicidade no trato da questão, considerando que, por mais argumentos morais que possam ser 

evocados em relação ao suicídio, será sempre uma atitude lícita, inclusive legítima eticamente em 

algumas situações (REY PUENTE, 2008). 

 De forma um pouco diferente pensava o também iluminista, porém alemão, Immanuel 

Kant, afirmando, intransigente, que o suicídio é, em qualquer cenário, uma transgressão de um 

dever para consigo mesmo, a violação de um imperativo categórico, portanto de um dever moral. 

Isto é, o ser humano tem a obrigação de preservar a vida simples e unicamente pelo fato de ser 

uma “pessoa” (a dimensão natural e animal do homem deveria ser subjugada pela sua dimensão 

intelectual e racional). Um “imperativo categórico” (expressão cunhada pelo próprio filósofo) é 

uma diretriz que diz o que deve ser feito sob a perspectiva da razão. É categórico porque o que 

essa perspectiva ordena não é dependente de circunstâncias sensíveis, e sempre tem valor 

predominante. Sua fórmula geral é agir de acordo com as máximas da Lei Universal, e entre essas 

está o dever de respeitar e preservar a vida em todas as suas manifestações (AUDI, 2006). 
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CAPÍTULO II : O SUICÍDIO E O PENSAMENTO EXISTENCIAL 

 

2.1 OS PRECURSORES: SCHOPENHAUER, NIETZSCHE E KIERKEGAARD 

 

 O séc. XIX conheceu especialmente três nomes à altura do grand sécle, que se 

manifestaram, de algum modo, sobre a morte voluntária: os alemães Arthur Schopenhauer e 

Friedrich Nietzsche, e o dinamarquês Sorën Kierkegaard. Schopenhauer pretende, em primeiro 

plano, subtrair todo o estigma moral do gesto suicida, herança das tradições religiosas no 

ocidente. Para o pensador de Danzig, o suicídio é sempre fruto do desejo, e o impulso deste não 

se dá de maneira consciente, ao contrário, se desdobra desde o inorgânico até o corpo, que deseja 

sua preservação. A consciência do homem seria uma simples superfície tendendo a esconder, a 

acobertar, ao conferir causalidade a suas atitudes e mesmo ao mundo, a irracionalidade implícita 

à vontade. Assim entendida, a vontade se mostra, da mesma forma, como a origem de todo 

sofrimento, pois que lança as pessoas em um ciclo interminável de aspirações infinitas, 

produzindo a dor de ser algo que nunca consegue dar-se por inteiro. Daí a atmosfera pessimista 

atribuída à filosofia de Schopenhauer: o prazer significa apenas a subtração temporária da dor; 

esta, por sua vez, é a única e real verdade (AUDI, 2006). O suicídio, para ele, longe de ser uma 

negação da vontade, é um ato de forte afirmação da vontade, porque aquele que se mata quer a 

vida, e só está descontente com as condições que lhe couberam. O suicídio, a partir daí é, 

principalmente, um engano metafísico. Ou seja, um paradoxo, pois o suicida, matando-se no 

intuito de anular a vontade, mais a realiza. Assim, só há uma maneira de contrariar essa vontade: 

o ascetismo. Enquanto o asceta recusa-se a viver por causa das alegrias e prazeres da vida, o 

suicida o faz pelos motivos contrários, quais sejam, as desgraças e infortúnios próprios da 

existência. Destarte, para Schopenhauer, o verdadeiro valor da vida só é alcançado pelo desprezo 

por tudo aquilo que essa mesma vida tem a oferecer. Para ele, o suicídio não deve ser julgado por 

suas implicações morais ou religiosas, mas sim por sua dimensão filosófica, mais 

especificamente metafísica. O suicídio sendo, dessa forma, um grande erro metafísico, 

assemelha-se a um erro de cálculo ou de visão para aquele que, cego psicologicamente, não 

logrou encontrar a luz do conhecimento verdadeiro sobre a existência. Nessa esteira, vai 

considerar que o homem não deve fugir da dor e do sofrimento, deve, contrariamente, abraçar 

essa dor e esse sofrimento, entender que essa é a sua inescapável condição à face do mundo, e 
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libertar-se do desejo de ser feliz no sentido da satisfação dos prazeres imediatos e mundanos, e, 

para tal, há saídas que possibilitam fugir a essa vontade, e, portanto, da dor que ela carreia, e são 

elas: a ascese (abstenção total dos desejos materiais da vida, dedicando-se ao mundo intelectual e 

espiritual); a ética (contemplação da isonomia básica que em tudo habita e, consequentemente, a 

noção moral do respeito pelo outro por vê-lo como um igual); e a arte (contemplação ou criação 

original da beleza) (REY PUENTE 2008). 

 Nietzsche não dedicou nenhum de seus escritos especificamente ao tema suicídio, ou à 

morte livre, como ele preferia referir-se ao auto-aniquilamento. Todavia, em toda sua obra e em 

vários aforismos esparsos, resta indubitável a sua tolerância, e até uma indisfarçável simpatia, 

pela temática e por sua prática. Logrou ele ser o notável desmistificador dos preconceitos, 

hipocrisias e ilusões humanas; o que ousou olhar, sem medo, pra o que se oculta por detrás das 

convenções universalmente acatadas, das verdades sedimentadas, das ideologias que alicerçaram 

o mundo civilizado e construíram a história. Crenças como Deus, religiões e ideologias são 

apenas frutos da necessidade humana de alimentar valores milenares que giram em torno da 

cultura ocidental, suas instituições e sua moral estúpida. O filósofo emerge, dessa forma, como 

um crítico desse contexto cultural, de suas religiões e dessa moral para a qual só há o 

maniqueísmo do certo ou errado, do bem e do mal, do bom e do ruim, fermentando um 

moralismo contra a vida em sua pujança original. Isso então gera um fastio, um tédio, que 

empurram o ser para a busca de um possível bom lugar no além-túmulo (AUDI, 2006). E para 

rebater essa tendência histórica quase irrefreável, ele propõe a transformação dos valores ou, 

como preferia, uma transvaloração, iniciativa que lança um repto para o homem comum para que 

assuma uma postura de desafio aos valores tradicionais cujos resultados deletérios continuam 

pautando os julgamentos equivocados que enquadram as pessoas, suas ações e suas vidas. O 

paradigma, para isso, é a natureza: a pessoa deve transmutar-se num questionador diuturno dos 

valores morais que se mostram contra a natureza humana, pois eles seriam como contrários 

mesmo à própria vida. De início, assevera que não há vida além desta presente: a existência é o 

mote absoluto de todas as realizações.  A figura de Deus foi assim construída como antítese da 

vida – nelas restam sintetizadas, numa unicidade terrível, tudo o que é pernicioso, mortífero, 

hipócrita, todo o ódio possível da vida. A idéia de um além, de um mundo platônico ou cristão 

ideal, só foi forjada para deplorar o único mundo verdadeiro, o mundo da vida presente (REY 

PUENTE, 2008). 
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 Para Nietzche, bom é, antes, o que logra viver em harmonia com a “natura” como 

natureza real, sem danificá-la, e ruim é o que arruína a natureza. Ato contínuo, o sofrimento pode 

estar naturalmente presente na vida, mas não é necessariamente uma objeção para o viver, pode 

tornar-se uma experiência, um aprimoramento para uma vida mais sofisticada filosoficamente. 

Entretanto, as concepções de vida tradicionais, tão influenciadas pela moral cristã, nos levam a 

avaliar constantemente a existência como “certa” ou “errada”; “vida boa” e “vida ruim”, mas a 

sua mensagem é que não se deve dar valor à existência, ela, a vida, por si mesma, singularizada, é 

a medida para todo e qualquer atitude axiológica (NIETZSCHE, 2008). 

 Assim, no ideário nietzscheano, a moral, as religiões e a política não são mais que 

disfarces de uma realidade angustiante e perigosa, difícil de experimentar. Em Nietzsche localiza-

se um pensamento anti-teorético que busca um filosofar libertário, superador da tradição 

filosófica fincada numa liberdade condicionada por ressentimento e culpa. A noção de sujeito 

racional e determinado é agressivamente repudiada, em prol de uma cosmovisão mais complexa, 

tanto do homem quanto da moral, que declara ser a racionalidade da vida moral apenas um 

engodo, uma crença ilusória e, por isso, a idéia de ser humano enquanto ser racional não passaria 

de mais uma utópica esperança - mais uma das máscaras que a razão impôs à vida intelectual. O 

mundo, para ele, é irracionalidade e desordem. Seu fundamento filosófico não é, assim, um Deus 

ou uma Razão, mas a vida em si mesma, que se manifesta sem sentido ou causa definida, à sorte, 

e por isso, se esvai e transmuta em incessante devir (no que se aproxima da fenomenologia de 

Husserl). Para esse filósofo alemão, a única e real verdade, sem fantasias, é a própria experiência 

humana, considerada apenas como vivência do instante (REY PUENTE, 2008). A vida, assim, só 

pode preservar-se por meio de dilemas infindáveis, pois ao mesmo tempo em que ela é tudo, tudo 

se esvai frente a ela. Entretanto, os disfarces é que a tornam mais tolerável e, concomitantemente, 

a transformam, torturando-a à base de cicuta e, por fim, levando-a à ruína. Zaratustra 

(praticamente um heterônimo de Nietzsche) dirá que a exaltação da morte tem um intuito, qual 

seja, o de louvar a morte mesma, livre, que vem quando se quer. Mas quando se quer? Ora, quem 

tem uma meta tem, acima de tudo, um herdeiro, que é a sua própria história; e quer, justamente 

por isso, a morte na hora certa, pela sua meta, e por seu herdeiro (NIETZSCHE, 2008). Portanto, 

acreditava que a simples idéia de matar-se já era um consolo nos momentos difíceis, e que, em 

geral, os homens morrem muito cedo ou muito tarde, raríssimos no momento certo (que, para o 

filósofo, seria o momento escolhido, portanto, viável apenas pela opção do suicídio), pois a morte 
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não está submetida a elementos exógenos como um destino ou um Deus, mas deve vir por uma 

escolha livre e racional. Ou seja, apenas o suicida teria uma morte genuinamente digna do ser 

humano, pois morrer naturalmente seria abrir mão da possibilidade de escolher o próprio destino.  

 Søren Aabye Kierkegaard nasceu em Copenhague, a cinco de maio de 1813, mesma 

cidade em que morreu, em novembro de 1855. Foi um pensador crítico do idealismo histórico 

hegelliano, bem como das formalidades da Igreja cristã. A maior parte de sua vasta obra trata das 

questões de como cada um deve nortear sua própria vida, concentrando-se na realidade concreta e 

dando maior importância às escolhas. Sua obra dá ênfase à ética cristã, e na sua dimensão 

psicológica analisa as emoções e sentimentos das pessoas diante das necessidades de fazer 

escolhas, situação comum em qualquer existência. Como elemento de seu método filosófico, 

elaborado a partir dos diálogos empreendidos por Sócrates de Atenas, a primeira parte de sua 

obra foi produzida com o uso de pseudônimos (na verdade, heterônimos) com diferentes visões 

distintivas e que interagem entre si, em discursos bastante complexos. Ao mesmo tempo, ele 

próprio, Kierkegaard, em algumas obras assinadas, faz a crítica dos pontos de vista desses 

heterônimos (STRATHERN, 1999). A decodificação semântica de seus livros é tarefa entregue 

aos leitores, e de difícil execução, pois segundo o autor, vencer dificuldades é experiência legada 

aos nobres de espírito. A academia, por sua vez, tem procedido à leitura de Kierkegaard de 

variados modos, uns como existencialista, outros como neo-ortodoxo, pós-modernista, humanista 

e até individualista. Ultrapassando os limites da filosofia, teologia, psicologia e literatura, 

transformou-se num autor de grande impacto no pensamento contemporâneo, pois promoveu o 

contato entre a crítica do idealismo romântico e o existencialismo do sec. XX. Vários de seus 

livros abordam a problemática religiosa cristã, e por isso, não raro, é conhecido como o pai do 

existencialismo cristão, em contraponto ao existencialismo de Jean-Paul Sartre ou ao proto-

existencialismo de Friedrich Nietzsche, ambos alicerçados na negação da idéia de Deus (AUDI, 

2006). 

 A vida de Kierkegaard implicou grande influência em seu pensamento. As angústias e 

impasses que o acompanharam revelam-se na sua escrita, particularmente os paradoxos do 

cristianismo, herança do pai irracivelmente religioso, que devotava-se fanaticamente à rigidez dos 

valores protestantes da Dinamarca reformada. Para ele, não existe o humano desprovido de 

desespero, que entende como sendo uma doença mortal. E entre as modalidades do desespero, há 

uma tipificada pela noção da sua própria existência, ciência, portanto, da eternidade de um eu. 
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Essa modalidade de desespero mostra-se em duas vertentes, na primeira busca-se ser si próprio, 

na segunda, não. Segundo o pensador dinamarquês apud Feijoo (2000), no desespero de não 

querer ser si próprio encontrar-se-á o puro imediato, e nesse imediato como uma reflexão apenas 

quantitativa não se pode encontrar consciência infinita do eu. Neste caso, desesperar é 

simplesmente sofrer. 

 Já no desespero de querer ser si próprio, o desespero do eterno ocorre dialeticamente com 

o desespero temporal: “Enquanto este é o desespero-fraqueza, o desespero do eterno é o 

desespero de sua fraqueza. Aqui a consciência desespera de sua fraqueza, pois a reconhece, vê 

que sua fraqueza consiste em valorizar em excesso o temporal” (FEIJOO, 2000, p. 65). 

 É nessa espécie que se encontra o suicida. Ele demonstra ter consciência de que o que o 

desespera é a falência do temporal. Gostaria de ser diferente e sentir diferente, mas reconhece sua 

fraqueza. Ainda em Feijoo (2000), é possível afirmar que  o ser desesperado se desespera quanto 

ao eterno de si próprio (sua subjetividade, sua dor) e do temporal (aquilo que tem perdido a vida 

inteira). No entanto, persiste a consciência de um eu, pois desespera de si próprio, consciente do 

que seja o desespero. O desespero não é tomado com passividade (tanto que quer matar-se), mas 

pela própria ação, pela certeza de que o desespero vem do eu. Aí não ocorre o esquecimento de si 

próprio, inclusive o eu até pode continuar a querer não ser si próprio, uma vez que reconhece sua 

gigantesca fraqueza, mas isso é impossível, pois não mais pode esquecer-se de si. Entretanto, se 

esse si mesmo ou eu não reconhece nenhum poder acima dele, não faz senão contemplar-se. E 

isso também é desespero passivo, pois seu esforço para ser ele próprio dissolve-se, deixando de 

ser um eu, tornando-se apenas uma hipótese, o que caracterizaria o desespero chamado pelo autor 

de demoníaco. 
 
No desespero demoníaco pela consciência desse eu passivo de querer ser ele próprio, 
acaba não tolerando qualquer situação difícil. Pela paixão no seu tormento, torna-se 
demoníaco: crê na sua superioridade infinita, sem querer a ajuda de ninguém. Acaba por 
temer o infinito, formando-se uma abstração infinita do eu (FEIJOO, 2000, p. 66). 

 

 Daí o desejo de matar-se, como uma possibilidade de transformar-se em um todo, ou em 

um nada, ou em algo que não ele próprio, ou ainda que seja ele próprio, em uma hipotética nova 

dimensão de vida, capaz de subtraí-lo do desespero de existir, sujeito à finitude do temporal, 

dialeticamente associado à inexorabilidade de sua própria eternidade. Todavia, em Kierkegaard 

(FEIJOO, 1999), a liberdade constitui-se também no poder escolher frente às possibilidades que 
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são dadas ao homem. A considerar essa premissa, o suicídio não seria uma escolha legítima, 

diante da angústia, esta outra condição caracterizada pelo sentimento que se dá frente à 

possibilidade, consolidando a situação de liberdade indispensável para que a existência autêntica 

se realize?. 

 Por isso, na obra O Desespero Humano, Kierkegaard (1961) faz duas menções ao 

suicídio. Na primeira, em referência aos pagãos, discorre sobre o gesto autodestrutivo, dizendo 

que tratava-se de leviandade dos clássicos louvá-lo. Asseverava ainda que faltava aos pagãos 

noções de um eu tal como o define o espírito dos novos tempos. Sem relação com um Deus único 

e sem eu, faltava-lhes um fundamento para julgar o suicídio, coisa para eles indiferente, não 

devendo cada um contas a ninguém dos seus próprios atos. A idéia do suicídio como um crime 

contra Deus é um sentido que escapa inteiramente aos pagãos. Para estes, o suicídio ainda não era 

desespero, mas era justamente a indiferença em relação a isso. 

 A segunda passagem em que o autor se debruça sobre a questão do suicídio ocorre 

quando, ao tratar do desespero, convida o leitor a observar a grande variabilidade da consciência, 

não só sobre a natureza do desespero, mas também sobre o seu próprio estado, quando se trata de 

saber se ele é realmente desespero, (por isso preconiza que A realidade da vida é extremamente 

variada para que somente se percebam paradoxos abstratos como o que se nota nas duas 

extremidades do desespero, a sua completa inconsciência e a sua consciência absoluta 

(KIERKEGAARD, 1961). 

  Ora, pode-se afirmar que aquele que se mata tem completa consciência do seu estado de 

desespero, contempla as várias e angustiantes possibilidades que se lhe apresentam diante do 

quadro dramático de sua vida, e tenta, inquietantemente, identificar responsáveis ou culpados 

pelo seu infortúnio, até tomar, finalmente, consciência de que a origem verdadeira de seu 

desespero é a sua própria condição humana, sua singularidade e sua impotência diante do 

incognoscível e do imprevisível. Ora, a intensidade do desespero aumenta com a consciência. 

“Quanto mais, por possuir uma exata idéia do desespero, se desespera, tanto melhor se tem a 

clara consciência de o ser, tanto melhor se sente a sua intensidade” (KIERKEGAARD, 1961, p. 

90,91). A partir desta idéia, a de consciência completa do estado de desespero, Kierkegaard 

introduz a sua análise do suicídio, pontuando que:  
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Quando alguém se mata com a consciência de que matar-se é um ato de desespero e, 
portanto, com a visão exata do que seja o suicídio, é mais desesperado do que matando-
se sem saber ao certo que isso, na realidade,  significa desespero; pelo contrário, o 
matar-se tendo uma falsa idéia do suicídio representa um desespero menos intenso. Por 
outro lado, quanto mais lucidamente nos conhecemos (consciência do eu) ao cometer 
suicídio, mais intenso é o nosso desespero em comparação com o daquele que se suicida 
num estado de alma indeciso e obscuro. (KIERKEGAARD, 1961, p. 91). 

 

 Há que se inferir daí que, no caso do suicida, portanto, o que se observa é um fenômeno em 

que o sujeito, ante as contingências trágicas do seu particular existir, se apropria de sua condição 

de angústia; desespera-se; tem consciência desse desespero; gostaria de ser um outro eu que não 

ele, mas sabe dessa total impossibilidade; assume então seu estado de fraqueza e, usando de sua 

liberdade, suicida-se na total intensidade que pode assumir o desespero em uma existência. 
 
[...] pois o contrário de desesperar é crer. A única fórmula pela qual o desespero pode ser 
eliminado vem a ser, em última instância, a fórmula da fé. Descendo em si próprio, 
querendo ser si próprio, o eu mergulha, através de sua transparência, no poder que lhe 
deu existência (KIERKEGAARD, 1961, p. 91). 
 
 

 Para Kierkegaard (1961), portanto, a única possibilidade de furtar-se a esse desfecho 

dramático do auto-aniquilamento seria substituir o desespero pela crença. E dessa forma, o gênio 

dinamarquês se ampara novamente na alavanca da religiosidade, presente na absurda e trágica 

ironia do crucificado da Galiléia, inspiração e fundamento de sua original “cristandade”. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SUICÍDIO NO DIÁLOGO COM O FILÓSOFO 

HEIDEGGER 

 

 Oriundo de família humilde, Heidegger nasceu no distrito de Baden, Alemanha, e estudou 

filosofia na Universidade de Freiburg, com Edmund Husserl, criador do método fenomenológico, 

a quem serviu como assistente a partir de 1916, e a quem sucedeu em 1929, época em que 

publicou seus primeiros trabalhos sobre metafísica. Entretanto, sua obra fundamental e mais 

importante fora publicada em 1927, Ser e Tempo, que embora tenha sido dedicada a Husserl, 

não contou com o beneplácito do criador da fenomenologia, mesmo com Heidegger alegando ter 

utilizado seu método, o que ocasionou a ruptura definitiva entre esses dois célebres pensadores 

(NUNES, 2002). 
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 Mais que considerar seu método como sendo fenomenológico, Heidegger também o 

caracterizava como hermenêutico, pois além de ir ao “mundo mesmo das coisas” como elas 

“desvelam-se” à percepção imediata do Ser, descrevia igualmente que esse desvelamento dá-se, 

invariavelmente, num “co-originário” espectro interpretativo presente num dado “horizonte 

histórico”, em cuja paisagem os fenômenos acontecem, mas que, no entanto, “de inicio e na 

maioria das vezes”, se mostram apenas no nível do impessoal (PAISANA, 1992).  

 Tal modelo corresponde, na verdade, a uma inversão da ontologia tradicional clássica, 

pois ao invés de partir de uma reflexão originária do ser em direção ao mundo (ou seja, dentro da 

cisão eu/mundo cartesiana), propõe um caminho inverso, em que o Dasein (“Ser-aí”), enquanto 

“ser-no-mundo”, revela-se como única ponte para a compreensão do Ser, por meio de uma 

“inflexão”. A partir daí, é possível descrever os “modos de ser” constantemente “em jogo” dos 

“entes” humanos, e ir ao encontro direto dos fenômenos, vivenciando-os, e clarificando, assim, os 

modos como se dão nas suas manifestações. E foi em função dessa ontologia revolucionária de 

Heidegger que a tradição metafísica ocidental sofreu um duro e definitivo golpe, abrindo espaço 

para uma corrente de pensamento de grande projeção, o existencialismo (expressão 

posteriormente popularizada por Sartre e pela qual Heidegger não tinha nenhuma simpatia), 

produto intelecto-político da inegável falência das grandes utopias e ideologias totalizantes e 

dogmáticas que prevaleceram na modernidade européia, particularmente entre o sec. XVIII e a 

metade do sec. XX (AUDI, 2006). 

 A questão central da filosofia heideggeriana é a problemática do “sentido do ser”, e o 

autor responde a esse desafio escolhendo como foco o próprio modo de ser do homem, único ente 

capaz de interrogar-se sobre isso. Trata-se, pois, de um ser particularmente mediado por uma 

história singular e política, existindo no tempo, transitando em direção à morte, e constituindo-se 

de “tonalidades afetivas” como tédio, alegria e angústia, entre outras atmosferas psicológicas; e 

que, perdido no labirinto de sua “cotidianidade” e ”mundanidade”, busca, não raro, um grande 

salto em direção à apropriação de sua existência mesma, e, portanto, ao encontro de algum 

sentido (NUNES, 2002). 

 Partindo de experiências com a linguagem, o pensador de Baden construiu conceitos de 

difícil tradução em outras línguas, línguas estas que, na medida do possível, buscam compreendê-

lo em sua profundidade e complexidade, tentando, por meio de adaptações idiomáticas, assimilar, 

realmente, a essência de seu pensamento. É o caso, por exemplo, de expressões e noções como 
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Dasein (o “ser-aí” ou o “ser-no-mundo”), morte, cuidado, ou angústia; ou mesmo Jeweiligkeit 

(“respectividade”, ou “ser-a-cada-momento” ou “de-cada-vez”), vocábulo basilar para a 

compreensão desse Dasein que, por sua vez, não pode ser traduzido apenas e tão somente como 

Ser Humano, Homem, ou sequer como Realidade Humana (STEINER, 1982). 

 De qualquer forma, a grave preocupação de Heidegger é sempre o sentido do Ser e seus 

modos e formas de enunciação e expressão. Em meio a essa busca, o fundamental é alcançar a 

menção adequada do problema do Ser e seu sentido. Destarte, esclarece a distorção dessa procura 

pelos séculos de tradição aprisionada a uma abordagem “ôntica”, impregnada pela onipresença do 

ente, em contraposição a uma pertinente busca de desvelamento do Ser. E esta constatação revela 

que o ente não apenas é, mas se enuncia, singularmente e por variados “modos-de-ser-no-

mundo”, dependendo, unicamente, de suas imprevisíveis escolhas, no tempo e no espaço,  o que, 

justamente por isso, o faz Dasein (NUNES, 2002). 

 A partir dessa concepção ontológica, a noção de “facticidade” da existência, que viria 

integrar o vocabulário de Ser e Tempo, subverte a possibilidade de um sujeito do conhecimento 

como pensamento puro que se presume no modelo de sujeito transcendente. A consciência impõe 

uma experiência de tempo diversa do tempo cronológico, físico, mensurável, mas antes vivencial, 

que só se dá a perceber no aí da “ex-sistência”. Assim, Heidegger dá um passo adiante em relação 

ao conhecido “ir às coisas elas mesmas” husserliano, e dá a esse procedimento metodológico 

amparado na chamada suspensão fenomenológica (esforço de vivência do fenômeno com o 

máximo possível de alheamento axiológico) uma dimensão histórica e, por isso, hermenêutica. 

Com isso, o autor formula uma nova proposta, mas que não se trata de uma simples teoria 

qualquer, e sim de uma analítica existencial, que intenta evidenciar os modos (compreensão, 

disposição e discurso) pelos quais e nos quais o Dasein se dá no tempo, como, entre outros, 

“mitsein” (ser-com-os-outros) e “bei-dem” (ser-junto-às-coisas) (HEIDEGGER, 1988-1989). A 

existência do Dasein implica, assim, uma ocupação ininterrupta com o mundo que, de sua parte, 

abre-se na forma de entes em geral e utensílios, aos quais são atribuídos significados, e que 

ensejam múltiplas aberturas de sentido. E nessa ocupação, o ser se mostra, própria ou 

impropriamente, em acordo ou desacordo com o que elege enquanto sentido, e, se e quando em 

desacordo com isso, vive no impessoal, e é neste trânsito, entre o impessoal e o “si-mesmo”, que 

paira o suicídio como “de-cisão”, grosso modo, cisão entre a vida e a possibilidade da morte, a 

opção pela inexistência (BOEMER, 1998). Assim, apenas o que se apropria de sua existência está 
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ciente dessa possibilidade e, assim, é conduzido a movimentar-se constantemente através de 

disposições afetivas precípuas que abrem ao Dasein o mundo, como: angústia e tédio. São eles 

que promovem o “dis-tanciamento” entre Dasein e mundo, e desvelam a ausência de fundamento 

e solidez desse mesmo Dasein, que apenas existe, no tempo, como pura possibilidade, e sem 

qualquer substancialidade. O tédio é o completo desinteresse pelo original, o ser passa a articular 

o mundo principalmente pela técnica, pelo impessoal, utilizando cada vez mais as distrações, o 

“passa-tempo”. A intensidade em que ele usa essas distrações é a “queda” (decai de si mesmo). E 

esse tédio pode se apresentar no modo do tédio profundo, em que o tempo futuro desaparece. 

Enquanto na angústia o ser compreende o caráter indeterminado da existência, no tédio ocorre a 

desistência total de si, e sendo por isso mesmo profundo, não há o menor interesse no cuidado 

consigo, e o tempo deixa de fluir. Ou seja, o suicídio pode ser parte dessas atmosferas, e se o 

autor em nenhum momento estabelece qualquer julgamento ético desse fenômeno é justamente 

por compreender o gesto a partir de uma leitura realmente fenomenológica (PAISANA, 1992), 

isto é, uma manifestação possível ao Dasein, que abre mão de exercer todas as possibilidades 

próprias do ser-no-mundo, preferindo a experiência da morte e, por isso, apropriando-se dela 

segundo sua vontade.  

 E é com esse novo modo de pensar a construção de um saber puro e originário, autêntica e 

radical revolução epistemológica e ontológica, que se abre a possibilidade de uma compreensão 

original do fenômeno suicídio. E por que original? Porque desprovida do compromisso com as 

concepções causais próprias da tradição metafísica, que tendem a um forçoso enquadramento, a 

uma positivista normatização do evento suicídio, em busca de elementos lógico-formais que, 

hipoteticamente, explicariam ou justificariam a sua recorrência. 

 Para Heidegger, a essência do Ser expressa-se em seu próprio devir existencial, na 

proporção em que o humano "ex-siste", ou seja, pode "pensar o seu  próprio Ser", e, portanto, 

emergir, desvelar-se (PAISANA, 1992). Esse existir, no entanto, implica a premissa de estar “à 

mercê de”, estar frente a possibilidades reais que podem, eventualmente, vir a acontecer, 

independentemente dos desejos ou de relações apriorísticas de causalidade. E é justamente nesse 

aspecto que se revela o “aí” à frente do Ser. Para esse pensador, a existência é nada mais que a 

condição de estar neste “em si” ao mesmo instante em que se é também “fora de si”, isto é, no 

tempo e no espaço, fazendo escolhas, decidindo, e constituindo-se, a todo segundo, num 

constante “ser-aí” (Dasein), “poder-ser”, “vir-a-ser” (INWOOD, 2002). 



48 

	  

 Nesse sentido, o Dasein é, antes de mais nada, aquele que transita em direção a múltiplas 

possibilidades que vão constantemente emergindo no espectro de um horizonte histórico comum 

a todos os que, naquele momento, são no mesmo mundo, ou seja, no mesmo espaço geopolítico 

(por sua vez impregnado de “sedimentações” de toda ordem), e que vão, inexoravelmente, 

conduzindo-o para a finitude, o “não-ser”, a única grande certeza, a morte, a “possibilidade da 

impossibilidade” (BOEMER, 1998). Daí o Dasein também constituir-se como “ser-para-a-

morte”. Entretanto, em seu “modo de ser” que se apresenta, estruturalmente e a todo momento, 

“em jogo”, com o risco da morte pairando diuturnamente sobre o devir, eis que, no caso do 

suicida, esse evento “morte” deixa de ser uma mera possibilidade factual, produto de um 

fenômeno alheio á vontade, contingente, natural, e passa a inserir-se num projeto em que a 

escolha de “não ser” emerge como decisão livre e soberana de um ente que se apropria 

tragicamente do seu próprio fim e subtrai do futuro a surpresa da morte. Dessa forma, o homem 

não mais é abordado sob a ótica de alguma doutrina ou corpo teórico determinista de caráter 

biológico, mecânico ou psicológico, mas como protagonista de seu próprio existir. 

 Sob essa perspectiva, nada, em si ou por si, definiria, à priori, uma tendência ou tentativa 

ou consumação suicida, sendo, pois, um fenômeno que, em sua particular ocorrência, pode 

desnudar um sem número de elementos constituidores (o modo de ser, os projetos, as angústias, 

as crenças, as culpas – “débitos”, na terminologia kierkegaardiana, etc) que edificam, 

ontologicamente, sua presença.  

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SUICÍDIO NO DIÁLOGO COM O FILÓSOFO SARTRE 

 

O mais popular e radical pensador do chamado existencialismo foi o francês Jean-Paul 

Sartre. Baseado principalmente na fenomenologia de Husserl e em 'Ser e Tempo' de Heidegger, o 

existencialismo sartreano procura explicar todos os aspectos da experiência humana. A maior 

parte deste projeto está sistematizada em seus dois grandes livros filosóficos: O ser e o nada e 

Crítica da razão dialética. Nessas obras expôs, de maneira muito original, princípios como a 

anterioridade e prevalência da existência em relação à essência, sobre o ser e o nada, sobre a 

“náusea” produzida pela vida, e sobre os grandes dilemas da existência, esta, por sua vez, 

constituindo-se de uma experiência vazia de sentido metafísico, que começa para terminar, uma 

aventura que não comporta desculpas, que só encontra completude com a morte que, em cada 
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um, é também a morte de todos os homens. (SARTRE, 2011). 

Para Sartre, o homem é livre e responsável por tudo o que está à sua volta, seja no 

passado, presente ou futuro, e essa liberdade é como uma pena. Para ele, na esteira de Nietzsche 

(para quem já não havia a existência de um Deus que pudesse justificar os acontecimentos), a 

idéia de destino, passou a ser inconcebível, sendo então o homem o único responsável por suas 

atitudes e opções. Todavia, essas opções são orientadas pelo que aparenta ser o bem, e a partir daí 

estabelece-se o que o filósofo vai denominar de projeto. 

Porém, Sartre não nega o determinismo de forma absoluta, mas determina a condição humana 

pela liberdade, ou seja, o homem só não pode escolher não escolher, pois não escolher já é uma 

escolha. Isto é, o ser é o que quer ser, o que escolhe ser, e pode mudar a qualquer momento, e os 

valores morais não são limites suficientes para o exercício dessa liberdade. As escolhas 

competem apenas a seus titulares, não havendo, por isso, nada externo que justifique as atitudes 

de alguém. O responsável último pelas ações do homem é o próprio homem (SARTRE, 2011). 

Nesse contexto, Sartre atribui grande relevância à responsabilidade: cada escolha traz 

consigo o dever de responder pelas próprias ações, um ônus que torna o homem o único 

responsável pelas resultantes de suas deliberações. E cada uma dessas deliberações produz 

transformações que não podem ser capituladas, de maneira a moldar o mundo em conformidade 

com o projeto existencial de cada um. Assim, diante das próprias decisões, o homem não somente 

torna-se responsável por si mesmo, mas igualmente pela humanidade como um todo. Esse 

pensamento é parte das origens da angústia para os existencialistas, a consciência de que decisões 

particulares podem sim alterar a paisagem do mundo, de modo a tanger a própria noção de 

liberdade, bem como a do compromisso de usufruí-la de modo responsável. A partir desse ponto 

é possível considerar que, em Sartre, o suicídio não é apenas a forma mais radical de autocrítica 

possível, mas, acima de tudo, a negação de todos os homens. Cada homem que se mata, mata 

consigo a humanidade inteira. 

Por essa ótica, somente nós mesmos, pessoal e coletivamente, determinamos nossa 

história (SARTRE, 2013). Todavia, Sartre não se limita a compreender a angústia dos 

existencialistas como produto da consciência de sua responsabilidade, mas vai além, e julga como 

má-fé a ação dos que não se pautam por esse prisma, abrindo mão de sua liberdade. E essa má fé 

é uma defesa distorcida forjada pela consciência, que distancia o homem do seu projeto, e o faz 

quedar no equívoco de atribuir suas decisões a elementos exógenos, como Deus ou o destino, ou 
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o outro, ou mesmo o inconsciente freudiano. A má fé, portanto, é a mentira para si próprio, sendo 

fundamental ao homem abandoná-la para ir em direção à consciência de si e de suas escolhas. 

Nesse trajeto, no entanto, o homem transfere-se, invariavelmente, para um estado de angústia, 

pois não mais se engana, apropriando-se mais plenamente de sua nem sempre confortável 

liberdade. Ocorre, no entanto que, nessas condições, alguns simplesmente não conseguem 

sobreviver ao absurdo da existência e, pelo auto-aniquilamento, optam simplesmente por não ser, 

ou seja, sendo (existindo e sendo livres) escolhem não mais ser, tornam-se não-ser. Arremessam-

se a esse nada para o qual se afunilam todas as experiências existenciais e se antecipam à 

facticidade da morte. Essa iniciativa, no entanto, para o autor, ao invés de resolver o absurdo 

(como na visão de Camus, conforme se verá mais adiante), torna a existência ainda mais absurda 

(CAMUS, 2010). 

Porém, para esse autor, além do absurdo nauseante da existência, a experiência humana é 

ainda agravada pela presença do “outro”. Este “outro” é fonte permanente de conflitos e 

contingências, o que implica que, via de regra, todas as decisões de uma pessoa conduzem à 

transformação do mundo, para que este mundo se adeque ao seu projeto particular. Cada um, por 

sua vez, possui um projeto singular, o que leva, inevitavelmente, a conflitos de interesse no 

âmbito dos projetos que, não raro, se sobrepõem. Entretanto, nem por isso o filósofo entrega-se 

ao solipsismo. Ele sabe que é impossível ao ser conhecer-se plenamente, em sua totalidade, pois 

só mediado pelo olhar do outro é que se torna possível contemplar-se como parte do mundo. 

Desprovido de conviver, a ninguém é dado perceber-se por inteiro, por isso o ser Para-si só é 

Para-si através do outro, e cada um, mesmo não tendo acesso às consciências do outro, é capaz de 

identificar o que tem de semelhante ou mesmo igual. E esse reconhecimento é necessário, pois, 

de per si, ninguém acessa a si mesmo, sendo o ser humano um perene tornar-se, um vir-a-ser que 

nunca se totaliza ou completa. Apenas por intermédio do olhar do outro ocorre a abertura para a 

essência temporária e impermanente do homem. Somente a presença do outro oferece a 

convicção de que pode haver alguma coerência entre o que se deseja e o que se escolhe 

(SARTRE, 2011). Por esse motivo é que o inferno são os outros, isto é, apesar do outro tornar 

impossível a realização do projeto, interpondo-se constantemente na trajetória, não há como 

impedir sua presença, ou seja, se o pudesse, isso esvaziaria de sentido o seu próprio fundamental 

projeto (SARTRE, 2005). 
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Essas ideias Sartre expõe, entre outras obras, com profundidade, em seu drama As 

Moscas, escrito em 1973, em que a personagem Orestes, em dado momento da trama, percebe 

que está completamente só, e nessa solidão, antes náusea, simboliza o homem que se dá conta de 

sua angústia e desespero frente às possibilidades abertas pela sua condição de liberdade 

(SARTRE, 2005). Assim, para esse autor, a vida humana começa do outro lado do desespero (...), 

e esse desespero emerge quando o homem se descobre como um ser que é, a princípio, nada, e 

está, a todo tempo, sendo construído, sem a prioris, e sempre com a possibilidade de não-ser, 

inexoravelmente a caminho desse outro nada que é a morte, e essa a sua situação fundamental no 

universo. Destarte, pelo suicídio, o ser, na tentativa de subtrair-se a esse cenário de desolação, 

escapa da única vida possível, esta que justamente assim se apresenta a todo o tempo como 

possibilidade. Isto é, a opção por não-ser subtrai todas as possibilidades (SARTRE, 2011). 

À luz do pensamento sartreano, e sob inspiração nitidamente kierkegaardiana, 

compreende-se que, na condição humana, o desespero vital é um processo que deve conduzir à 

consciência do próprio desespero em si, ou seja, o desesperado consciente não o é apenas por 

saber exatamente o que é o desespero, mas por ter pleno conhecimento de si mesmo. Assim, 

lucidez e desespero não se excluem, pelo contrário, se retroalimentam. Mais consciente e lúcido o 

ser, mais desesperado.  O homem, dessa forma, é consciência de ponta a ponta, e toda e qualquer 

tentativa de fugir de sua própria responsabilidade diante da existência não passa de má fé 

(SARTRE, 2013). Entre os suicidas, embora haja os que se apropriam realmente de sua decisão 

de forma consciente, como livre escolha, também há igualmente uma imensidade dos que se 

refugiam nesse lugar, o lugar da má fé, suicidam-se para punir a humanidade inteira.  

 Traçar um panorama teórico sobre o suicídio, desconstruindo, na medida do possível, os 

conceitos sedimentados pela tradição ocidental através dos séculos de proeminência da Razão, e 

colocando-os em cheque pelo pensamento existencial do século XX, no sentido de criar aberturas 

de compreensão para o fenômeno, e não de sua pretensa explicação lógica, pretendemos por meio 

da análise fenomenológica de uma situação clínica, promover uma leitura do tema suicídio a 

partir do ensaio O mito de Sísifo, do francês Albert Camus. A situação clínica mostra uma 

experiência em que a situação nuclear tem base na realidade de uma cliente atendida há exatos 

quatro anos, em consultório particular, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.  

         Por questões éticas e para preservação do sigilo terapêutico (mesmo porque a cliente 

morreu - suicidou-se - antes da possibilidade de uma consulta sobre autorização para uso 
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acadêmico do caso), alguns dados e detalhes foram omitidos e/ou alterados, constituindo, 

portanto, um relato de caráter anedótico-descritivo, fundamentado, no entanto, em anotações de 

arquivo confidencial realizadas pelo psicoterapeuta durante o período de atendimento. 

         Seguindo-se à revisão da literatura tradicional e dos principais pensadores da existência, a 

narrativa episódica busca situar uma experiência de sofrimento psicológico derivada de 

morte/luto, e analisá-la sob a perspectiva filosófica do “absurdo”, particularmente aquele presente 

no pensamento de Albert Camus. 

 Para esse propósito, busca-se intercalar aspectos do caso concreto com fragmentos do 

ensaio O mito de Sísifo, com a intenção de possibilitar uma interpretação camusiana do episódio, 

através de referências bibliográficas e análises comparadas com a tradição. 

 

CAPÍTULO III: O CASO T 

 

T procurou-me para atendimento psicoterápico em função de um quadro depressivo em 

uma situação de luto.  Tinha quarenta e dois anos e estava grávida de seis meses do primeiro 

filho. Seu marido havia morrido, repentinamente, há dez dias, vítima de uma embolia pulmonar 

causada pela súbita e insidiosa ruptura de um trombo vascular.  

Impressionou-me sua condição física visivelmente debilitada. Extremamente pálida, 

postura contrita, olhos totalmente sem brilho, olheiras profundas, ossos à mostra sob a pele fina e 

ressequida, magra, pesando não mais que trinta e cinco ou quarenta quilos, cabelos desgrenhados, 

mãos trêmulas, voz rouca e baixa. Assim, nesse quadro, T relatou-me sua história.  Vinha de uma 

família de classe média baixa e, desde cedo, sofreu com um grupo familiar vivendo em condições 

financeiras precárias para uma menina prenhe de sonhos. Casa pequena numa cidadezinha 

simples do interior. Pais sem escolaridade. Tendo que dividir tudo com os irmãos e primos. 

Passando vontades e mais vontades. Às vezes levando uma ou outra surra, como de hábito nas 

velhas famílias.  

Estudou. Esforçou-se. Mudou pra uma cidade maior, com mais recursos. Empregou-se. 

Depois se formou em publicidade, e trabalhou para manter-se e ser mulher moderna e 

independente. Teve um relacionamento na juventude que durou oito anos, o primeiro, lindo, 

romântico e, pelo que tudo indicava, eterno. Amava o seu namorado. Homem bonito, saudável, 

trabalhador, de bom caráter. Eram apaixonados. Fez planos. Sonhou. Ficou noiva. Compraram 
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casa, mobiliaram, acertaram a data do casamento. Prepararam grande festa. A cidade pararia. 

Mas... às vésperas do casamento, seu noivo foi atingido por uma bala perdida em um assalto a um 

posto de gasolina numa estrada próxima. Na cabeça. Acabava de parar, prosaicamente, para 

abastecer e seguir viagem. Encontrariam-se em poucos minutos. Ele a pegaria no trabalho.  

Morreu na hora. 

O luto demorou muitos anos. A história marcou a ela e a todos. Tentou retomar vida 

cotidiana. Conseguiu. Passados alguns anos, depois de refeita da tragédia, nova desgraça. Estando 

transitando normalmente, de automóvel, em uma rodovia por onde ia de casa para o trabalho 

diariamente, foi surpreendida à sua frente por uma garota de seis anos que vinha distraída atrás do 

pai (que seguia, em uma bicicleta, e já atravessara a rodovia, desprezando o uso de uma passarela 

de segurança para pedestres). Sem nenhuma possibilidade de brecar o veículo ou desviar, acabou 

por atropelar e matar a garota.  

Sabia que não era culpada. Sabia que não poderia impedir. A própria família reconheceu o 

erro do pai e da filha. As pessoas tentaram ajudar, ficaram ao lado. Afinal, estava apenas no lugar 

errado, na hora errada, e tornou-se instrumento da morte trágica de uma criança. Esse episódio a 

comprometeu psicologicamente por outros bons anos, anos estes em que, embora preservando 

sua rotina normal de trabalho, em uma agência de marketing, abriu mão totalmente de 

relacionamentos afetivos, morando sozinha, cultivando poucas amizades, mas sempre 

atormentada por um passado de tragédias, frustrações, perdas, imprevisibilidades tristes. 

Entretanto, mais fortalecida, após algum tempo em que a vida parecia dar uma trégua, eis 

que reencontrou a possibilidade de um novo relacionamento. Há tempos uma amiga já o havia 

apresentado a ela numa festa. Os dois se encantaram de imediato. Houve entre eles aquilo que os 

poetas chamam de encontro de almas. Seriam almas gêmeas? Experimentaram quase um 

encontro místico, como se já se conhecessem há milênios e estivessem com os seus destinos e 

histórias traçados e entrecruzados de há muito. Descobriram interesses comuns, gostos parecidos, 

disponibilidade para amar. Tratava-se de um médico, de quarenta e cinco anos, divorciado, vindo 

de uma relação anterior em que não fora feliz e da qual trazia dois filhos já crescidos, igualmente 

muitas dores e incontáveis perdas, bem estabelecido profissional e financeiramente, alto, muito 

bonito fisicamente, culto, romântico, gentil e apaixonado. Realmente um príncipe. Tudo não só 

parecia como se mostrava perfeito, à semelhança dos contos de fada ou dos filmes de amor. Com 

ele viveu uma linda história de paixão, cumplicidade e entrega. Juntos, dividiam a vida com 
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alegria e satisfação, tinham identificação em uma série de coisas, apreciavam as mesmas músicas, 

os mesmos programas, os mesmos livros e filmes, frequentavam teatros, shows, restaurantes, 

dialogavam, viajavam, se divertiam, frequentavam um templo religioso, tinham poucos amigos a 

quem recebiam eventualmente, afinal se bastavam, e a vida e o mundo poderiam ser uma ilha ou 

um deserto, desde que estivessem juntos, atados um ao outro, de corpo e alma.  A presença do 

casal chamava atenção pela atmosfera de alegria e paixão que imprimiam onde quer que 

estivesse.  

Então, depois de um tempo morando juntos, casaram-se. Construíram uma casa magnífica 

em um bairro de elite, onde cuidavam, com denodado carinho, um do outro, e de um cão que 

adotaram à conta de filho. Eram tão felizes, e estavam tão plenos, que acreditavam mesmo que o 

mundo se bastava entre as paredes daquele lar e daquela rotina. Até que chegou a notícia da 

gravidez e, com ela, um rosário de esperanças novas, consolidadas agora pela expectativa de um 

filho. Assim, mais alegrias emergiram: as idas ao médico, os brindes com os amigos, as 

esperanças, os vídeos com as imagens de ultrassom, a decisão sobre o nome, a descoberta do sexo 

do bebê, as roupinhas, o quarto decorado, as lembrancinhas, a escolha dos padrinhos, enfim, toda 

a preparação para aquela nova vida, já cercada de carícias, antes mesmo de nascer. 

Contudo, estando T no sexto mês de gestação, e tudo se encaminhando como o esperado, 

dentro da mais absoluta “normalidade”, eis que seu marido, um homem forte que, até então, 

jamais apresentara quaisquer problemas sérios de saúde, mesmo porque era praticante de 

esportes, médico, mantinha controle sobre todas as suas taxas básicas, cuidava-se e fazia exames 

regulares, e era guardador de hábitos absolutamente saudáveis, começou a apresentar sinais de 

um resfriado persistente, dificuldades para respirar, cansaço, estado febril, etc. Os médicos, seus 

amigos de hospital, diziam que tratava-se de uma virose comum que iria passar, bastando repouso 

e antitérmicos. No entanto, eis que, em uma tarde, sentiu-se muito mal, e pediu a T que o levasse 

à emergência do hospital em que trabalhava. Chegou sem vida.  

Morreu no trajeto, debruçado no ombro de T que, grávida de seis meses, perdida, sem 

entender o que estava acontecendo (afinal, era só um resfriado, os amigos médicos garantiram), e 

dirigindo desesperada o automóvel rumo à emergência, experimentava, com total impotência, a 

ruína, em segundos, de toda a sua vida, de toda a sua bonita história, de todo o seu amor. 

Eis o relato inicial. 
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Chegou ao consultório dez dias depois do enterro do marido, num fim de tarde de uma 

quinta feira, levada por familiares, nas condições físicas já descritas no início desse relato. 

Daí comentou o desejo de trocar impressões com um profissional psicólogo, único, 

segundo ela, capaz de escutá-la sem julgamentos ou preconceitos. Falou sobre seu drama. 

Chorou. Queixou-se da certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz de 

compreender a sua dor. Disse da perda total de sentido para sua existência. Revelou sua revolta 

com a vida, tantas vezes cruel no seu caso. Insinuou uma suposta perversidade de Deus, 

divertindo-se com a sua desgraça, dando a ela esperança de uma nova vida e, sem nem mais 

porquê, lhe desferindo novamente golpes de infortúnio . Questionou Deus, a fé, o mundo, enfim, 

tudo à sua volta. 

Visivelmente transtornada, desde a primeira sessão considerou a possibilidade do suicídio. 

Dizia que esperaria a criança nascer. Respeitaria o direito da filha à vida. Todavia, evocava 

também o seu direito à morte. 

Encaminhada por mim, em consonância com a família, para atendimento psiquiátrico, foi 

medicada, na medida do possível, inclusive com intervalos de hospitalização, uma vez que 

encontrava-se em um quadro clínico bastante complexo: fim da gestação, subnutrida, deprimida, 

sem sono, sem apetite; aos cuidados da mãe, do pai e de uma irmã, em outra cidade, longe de sua 

casa e dos amigos. 

Em todas as sessões, referia-se a um sentimento de culpa por não ter insistido em exames 

mais específicos em relação ao mal-estar do marido. Acreditava que poderia ter evitado sua 

morte, mesmo diante das numerosas afirmativas dos médicos de que, naquele caso, seria 

praticamente impossível se prevenir a hemorragia letal. No entanto, T se agarrava ao 

“praticamente” impossível e se mortificava. Tentou descobrir culpados. Rompeu com os médicos 

conhecidos que atenderam o marido. Passou a evitar todos os amigos e parentes. Entrou com uma 

queixa no Conselho Regional de Medicina para apurar responsabilidades, fossem dos médicos, 

fossem do hospital. Além disso, procurou padres, médiuns, pastores, etc, em uma busca insana e 

desesperada de algum sinal, alguma explicação possível, alguma esperança, alguma prova real, 

imediata e inconteste, de que o marido pudesse estar vivo em um outro lugar ou dimensão. Nada, 

porém, a acalentava. 

Por fim, totalmente esgotada, física e psicologicamente, concluiu que não queria mais 

viver. Dizia sentir-se em um estado de total exaurimento de energias vitais. Soubera, lendo livros 
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espíritas, do que provavelmente esperava os suicidas no Além. Não punha em dúvida ou 

desacreditava de nada daquilo. Todavia, entre a dor que sentia naqueles dias, e o risco de 

mergulhar no nada da morte absoluta, ou no inferno ou purgatório, ou nos umbrais do Além, 

ainda preferia tentar a morte. Concordava que há no mundo pessoas que sofrem tanto ou mais que 

ela, que sua dor não era nem a maior nem a única, que teria a possibilidade de escolher continuar 

vivendo e tentar reconstruir a vida, que havia pessoas que a amavam e que ela também amava, 

que se matar traria dor pra muitos corações, etc. Porém, para ela, isso não era possível, pois 

estava absolutamente cansada de viver e tentar e, evocava para si o direito, livre e consciente, de 

pôr fim à própria vida. Dizia que a existência era absolutamente impensável sem o seu amado, 

que a ideia de envelhecer e passar anos e anos sem vê-lo, isso sim seria o mais terrível e 

insuportável inferno, e que se houvesse vida além da morte, invadir essa morte e esse mistério 

seria o único meio de procurá-lo em algum lugar. Quanto à filha, dizia ser injusto condená-la a ter 

uma mãe “viva-morta”. E, além disso, ser mãe era um projeto do casal, sonhado pelos dois, e não 

dela solitariamente. Dizia que, por mais que pudesse amar aquela criança, sem o casamento e a 

presença do marido ao seu lado, a maternidade não faria sentido para ela. Ponderava que a irmã e 

o cunhado não tinham filhos, gozavam de uma boa situação financeira e há anos pensavam em 

adotar um bebê. Enfim, tudo estava pronto, perfeito e planejado. Deixaria a criança para a irmã, 

que poderia amá-la adequadamente, dando-lhe um lar, uma família e toda a atenção necessária.  

Em face do risco iminente de suicídio, tanto o psiquiatra quanto eu propugnamos por uma 

hospitalização preventiva. 

Em seguida ao nascimento da criança, ainda sob cuidados médicos e psicoterapêuticos, 

especificamente na madrugada do sétimo dia, driblando a vigilância da família, recolheu-se ao 

toilete, trancou-se, e enforcou-se com um cinto, matando-se em poucos minutos. 

 

3.1 O SUICÍDIO EM O MITO DE SÍSIFO DE ALBERT CAMUS 

 

Em O Mito de Sísifo, Albert Camus (escritor e intelectual de origem argelina, 

contemporâneo de Sartre, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1957, e autor de grande 

influência no pensamento existencial a partir dos anos 50), debruça-se sobre a gratuidade da 

existência, o confronto entre a opacidade das coisas e o nosso apetite de clareza, sobre o divórcio 

entre o homem e sua vida, entre o ator e seu cenário, questões resumidas no subtítulo do livro, 
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que ele nomeia de Ensaio sobre o absurdo. 

A obra é apresentada em forma de ensaio, desprovida, portanto, das amarras próprias da 

escrita acadêmica. Tal opção permite a Camus desenvolver livremente seus pensamentos, ideias e 

associações, num fluxo contínuo de raciocínios, que permeiam a crítica, a elaboração teórica 

filosófica, a poesia, e até um certo caráter confessional, no momento em que expõe seus 

entendimentos pessoais acerca dos autores de sua predileção. 

Começa por afirmar que o método ali definido confessa, em si mesmo, a sensação de que 

todo conhecimento verdadeiro é impossível, e por isso as noções ali concebidas não podem ser 

consideradas filosóficas em sentido estrito. E sentencia que “Num universo repentinamente 

privado de ilusões ou de luzes, o homem se sente um estrangeiro” (CAMUS, 2010, p. 5). E tudo 

isso para chegar ao fundamento da obra: 
 
Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da 
filosofia. O resto, se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze 
categorias, vem depois. (...) É profundamente indiferente saber qual dos dois, a Terra ou 
o Sol, gira em torno do outro. Em suma, é uma futilidade (CAMUS, 2010, p. 19). 

 

Ou seja, o propósito do trabalho de Camus é, através da reflexão em torno do suicídio, da 

forma mais crua e objetiva possível, delinear uma compreensão capaz de evidenciar o absurdo da 

existência, deixando claro que este absurdo não está no homem, nem no mundo, mas na sua 

presença comum. Isto é, o “absurdo” não é uma resposta, mas uma pergunta ou, antes, uma 

constatação do caráter insolúvel do sentimento ambíguo da hostilidade do mundo e do apego à 

existência. “Toda a ciência desta Terra não me dirá nada que me assegure que este mundo me 

pertence, e minha indignação se dá exatamente na confrontação de meu desespero profundo e da 

indiferença secreta de uma das mais belas paisagens do mundo” (CAMUS, 2010, p.7). 

É no sol insuportável da Argélia que esse escritor ateu, “homem lançado sobre uma terra 

cujo esplendor e cuja luz lhe falam sem trégua de um Deus que não existe” (CAMUS, 2010, p.7), 

mas que sempre alimentou uma volúpia austera, quase devocional, pelo hedonismo mediterrâneo, 

descobre uma ética. 

Lançado durante a segunda guerra mundial, O Mito de Sísifo rejeita da mesma forma o 

suicídio particular (que anularia o absurdo que surge do encontro do ser com o mundo, e que é a 

sua existência), o suicídio filosófico (que ele reconhece na fuga metafísica empreendida pelas 

“correntes existencialistas”) e o suicídio político (presente nas ideologias que intentam abolir o 
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absurdo da experiência histórica, resultando por dessacralizar nossa injustiça fundamental). 

A narrativa de Sísifo (obrigado a perpetuamente levar até o cume de um monte uma 

gigantesca rocha que eternamente rola até a base) é um símbolo paradoxal de submissão e revolta 

em relação a ele: “O absurdo só tem sentido na medida em que não seja admitido” (CAMUS, 

2010, p.8). 

Ligado contra a sua vontade ao movimento existencialista que pontificou particularmente 

no pós – guerra, Camus, na realidade, produziu um trabalho voltado inteiramente para a revolta e 

o absurdo, por isso afirmou que “o único papel verdadeiro do homem, nascido num mundo 

absurdo, é ter consciência da sua vida, da sua revolta e da sua liberdade.” (CAMUS, 2010, p.9). 

Para o autor, nessa obra específica, só existe um problema realmente sério: o suicídio. 

Porém, paralelamente, é mister destacar que o absurdo do gesto suicida, considerado a priori 

como fim, encerramento ou ponto de chegada, é, no Mito de Sísifo, visto como ponto a partir do 

qual se tentará constituir uma compreensão possível da existência em sua imponderabilidade 

inescapável. Assim, é possível dizer que o ensaio não tem nenhuma pretensão que não seja a de 

proceder a uma descrição fiel e legítima do mal estar que domina o espírito, e para o qual 

nenhuma teoria, doutrina ou crença é capaz de dar uma resposta suficiente (CAMUS, 2010, p.18). 
 
Nunca vi ninguém morrer por causa do argumento ontológico. Galileu, que sustentava 
uma verdade científica importante, abjurou dela com a maior tranquilidade assim que viu 
sua vida em perigo. Em certo sentido, fez bem. Essa verdade não valia o risco da 
fogueira. É profundamente indiferente saber qual dos dois, a Terra ou o Sol, gira em 
torno um do outro. Em suma, é uma futilidade. Mas vejo, em contrapartida, que muitas 
pessoas morrem porque consideram que a vida não vale a pena ser vivida. Vejo outros 
que, paradoxalmente, deixam-se matar pelas idéias ou ilusões que lhes dão uma razão de 
viver (o que se denomina razão de viver é ao mesmo tempo uma excelente razão de 
morrer). Julgo, então, que o sentido da vida é a mais premente das perguntas (CAMUS, 
2010, p.19). 

 
 

3.2 O CASO T E O SUICÍDIO EM CAMUS 

 

O suicídio sempre foi visto pela tradição como fenômeno social, principalmente pelo 

impacto da obra de Durkhein. Em Camus, contrariamente, percebe-se o encontro entre o 

pensamento do indivíduo e o suicídio. Para o autor: 
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Um gesto desses se prepara no silêncio do coração, da mesma maneira que uma grande 
obra. O próprio homem o ignora. Uma noite, ele dá um tiro em si mesmo ou se joga pela 
janela. Diziam-me um dia, a respeito de um gerente de imóveis que havia se matado, que 
cinco anos antes ele perdera sua filha, que desde então tinha mudado muito e que essa 
história “o deixara atormentado.” Não podia se desejar palavra mais exata. Começar a 
pensar é começar a ser atormentado. A sociedade não tem muito a ver com esses 
começos. O verme se encontra no coração do homem. Lá é que deve procurá-lo. Esse 
jogo mortal que vai da lucidez diante da existência à evasão para fora da luz deve ser 
acompanhado e compreendido (CAMUS, 2010, p. 20). 

 

No caso em questão, pelo olhar de Camus, pode-se perceber que T é uma suicida que, 

igualmente, pode ter sido gestada durante toda a vida. Uma vida de constantes desafios e 

superações, dramas e tragédias pessoais: pobreza, dificuldade de ascensão intelectual e 

econômica, assassinato do noivo às vésperas do casamento, atropelamento da garota, tudo 

culminando com a perda do marido em plena gravidez. 

Em vários momentos, nos atendimentos psicoterápicos, T referia-se a um difuso desejo de 

descanso das aflições da vida, de uma nostalgia da morte como solução desde a primeira tragédia.  

Para Camus, suicidar-se, de certo modo, e como na ficção romântica, é entregar-se. 

Confessar que fomos vencidos pela vida ou que não a compreendemos, ou simplesmente 

constatar que ela não vale a pena.  
 
Viver, naturalmente, nunca é fácil. Continuamos fazendo os gestos que a existência 
impõe por muitos motivos, o primeiro dos quais é o costume. Morrer por vontade 
própria supõe que se reconheceu, mesmo instintivamente, o caráter ridículo desse 
costume, a ausência de qualquer motivo profundo para viver, o caráter insensato da 
agitação cotidiana e a inutilidade do sofrimento (CAMUS, 2010, p. 21). 

 

Ora, em todos os momentos de luto e superação anteriores ao gran finale trágico de T, ela 

usou justamente desse artifício pontuado por Camus, qual seja, a vida mecanicamente conduzida. 

Continuou trabalhando, estudando, pagando as contas, e seguindo as orientações do senso 

comum: superar, esquecer, ocupar o tempo com uma tarefa útil, sentir-se viva e produtiva, 

acreditar no futuro que tudo vai dar certo, etc. Assim T foi se conduzindo. Em verdade, segundo 

relatava nas sessões, sem dar muito crédito a tudo isso. Até que, finalmente, conheceu aquele que 

viria a ser seu marido. A partir dessa experiência romântica chegou a se arrepender mesmo de 

passar tanto tempo sem acreditar que era possível sim uma vida feliz e plena. “Apostou todas as 

fichas” nesse encontro. Quedou no abismo. Encontrou “a ausência de qualquer motivo profundo 

para viver, o caráter insensato da agitação cotidiana e a inutilidade do sofrimento” (CAMUS, 

2010, p.21). Matou-se. 
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Essa escolha pelo findar-se se dá, sob a ótica camusiana, num contexto de extrema 

frustração, uma vez que, a princípio, um mundo em que é possível estabelecer-se alguma 

explicação, mesmo com axiomas falsos, é sempre familiar, controlável. Porém, quando esse 

universo é privado de fantasias, ilusões, o ser humano se vê como um estrangeiro. É um desterro 

insolúvel, subtraído que está do sonho de uma pátria, das esperanças de um mundo de promissão. 

Esse abismo entre o homem e sua experiência, que Camus vai comparar ao ator e seu cenário 

(CAMUS, 2010, p.21) é justamente o absurdo e seu sentimento. E a específica solução para esse 

absurdo, o suicídio. 

Ora, levando-se em conta esse fundamento, a única conduta teoricamente capaz de 

demover o homem do suicídio seria a crença absoluta na condição absurda da existência. Sob 

esse aspecto, no momento em que T abandona sua condição de consciência do teor trágico da 

vida (a mesma vida pela qual ela voltou a transitar com regularidade depois de suas primeiras 

perdas significativas) e volta a construir ilusões românticas de controle, felicidade plena, etc, ela 

se coloca no plano da frustração. Ou seja, é justa e provavelmente o esquecimento do caráter 

absurdo da experiência que pôde conduzi-la ao seu desfecho. 

 
É preciso descartar tudo e ir direto ao verdadeiro problema. As pessoas se matam porque 
a vida não vale a pena ser vivida, eis uma verdade incontestável - infecunda, entretanto, 
porque é um truísmo. Mas será que esse insulto à existência, esse questionamento em 
que a mergulhamos, provém do fato de ela não ter sentido? Será que seu absurdo exige 
que escapemos dela, pela esperança ou pelo suicídio? (CAMUS, 2010, p.23). 

 

T está, nessas condições, grávida e viúva, simbolicamente, entre esses dois pólos: a 

esperança e o suicídio. Entre um e outro, a angústia da liberdade. Poderia optar por uma 

razoabilidade média, lógica, do senso comum. É sempre mais confortável ser lógico. Entretanto, 

Camus vai asseverar que é quase impossível ser lógico “a fundo”, afinal há uma lógica que 

chegue até a morte? (CAMUS, 2010, p.24). 

 A possibilidade de enxergar com clareza e objetividade uma dada experiência, em geral, 

torna-se refém desse jogo perverso entre o absurdo, a esperança e a morte, pois os sentimentos 

mais relevantes levam consigo a sua ambiência, miserável ou afortunada, mas sempre passional.  

Daí haver uma dimensão da cólera, da inveja, da vaidade, do egoísmo ou da compaixão. E para 

Camus: 
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[...] numa esquina qualquer, o sentimento do absurdo pode bater no rosto de um homem 
qualquer. Tal como é, em sua nudez desoladora, em sua luz sem brilho, esse sentimento 
é inapreensível. Mas esta própria dificuldade merece reflexão. Provavelmente seja 
verdade que um homem permanece eternamente desconhecido, e para nós, nele haverá 
sempre algo de irredutível que nos escapa (Camus, 2010, p.25). 

 

Portanto impossível dizer realmente o que determinou a escolha de T, restando somente 

uma reflexão em torno das condições que se desvelaram nos encontros psicoterapêuticos e seus 

respectivos discursos. Nesse sentido, congruentemente com aquilo que Camus considera como 

seu “método”, o que se desdobra é uma tentativa de análise e não de conhecimento. Pois: 
 
[...] métodos implicam metafísicas, e elas traem, à sua revelia, as conclusões que às 
vezes pretendem não conhecer ainda. Assim, as últimas páginas de um livro já estão nas 
primeiras. Este nó é inevitável. O método aqui definido confessa a sensação de que todo 
o conhecimento verdadeiro é impossível. Só se pode enumerar as aparências e apresentar 
o ambiente (CAMUS, 2010, p.26). 

 

O que é possível verificar é que, em dado momento, T pára de simplesmente viver, e 

começa a mergulhar na tentativa de entender, de descobrir os “porquês” de sua tragédia. Uma de 

suas perguntas recorrentes nas sessões era justamente esta: “por que isso?... por que comigo?..., 

por que nesse momento?...” E para o autor, é exatamente nesse momento, quando surge o “por 

quê ”, que tudo começa a entrar numa lassidão tingida de assombro. A lassidão está ao final dos 

atos de uma vida maquinal, mas inaugura ao mesmo tempo um movimento da consciência 

(CAMUS, 2010, p.27). 

T, diante da morte do marido, se vê desprovida de futuro, de projeto possível. Não que 

esse projeto fosse impossível, mas na sua experiência singular ela simplesmente não considerou 

essa possibilidade. E o homem vive no futuro: “amanhã”, “mais tarde”, ”quando você conseguir 

uma posição”, “com o tempo você vai entender”. Estas inconsequências são notáveis porque, 

afinal, trata-se de morrer (CAMUS, 2010, p.27). 

Enquanto tudo pareceu estar sob controle, enquadrado no seu projeto de felicidade, T 

ansiava pelo amanhã, quando tudo em si, pela condição própria do mundo, deveria rejeitá-lo. 

Essa “revolta da carne” é o absurdo. Num contexto como esse é que a hostilidade primitiva do 

universo, por intermédio do tempo passado alcança o indivíduo. De repente é impossível 

compreender esse mundo, pois, o tempo todo, só compreendemos nele as imagens que lhe 

apresentamos de antemão, pois agora já não temos recursos para utilizar essa estratégia. O mundo 
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nos foge porque volta a ser ele mesmo. As paisagens distorcidas pelo cotidiano voltam a ser o 

que eram. Distanciam-se de nós. Da mesma maneira como existem momentos em que, por detrás 

uma face comum, de repente, enxergamos como totalmente diferente, aquela pessoa de quem 

gostamos há décadas.  

O absurdo é justamente essa estranheza do mundo (Camus, 2010, p.28), embora não só o 

mundo se revele surpreendentemente estranho, mas o próprio homem eventualmente não se 

reconhece a si nesse estranho mundo. É, nas palavras do autor, esse mal- estar diante da 

desumanidade do próprio homem, essa imensurável queda face à imagem do que pensamos ser, 

essa “náusea”, como diz Sartre (2000) também o absurdo. Da mesma forma que o é, o estranho 

que, às vezes, se apresenta a nós num espelho, a figura familiar e  curiosamente desconcertante 

que vemos nos nossos próprios retratos. E no momento em que T se apresentou ao atendimento 

psicoterápico o que predominou na sua fala é exatamente a descrição desse sentimento de não 

pertencimento, esse mal-estar diante de um mundo inóspito e hostil, uma não identificação com 

quaisquer referenciais de mundo. 

Até que se chega à morte e aos afetos que ela carreia. Camus coloca o quão surpreendente 

é o fato de que todo mundo viva como se ninguém “soubesse” de sua chegada.  
 

Isto se dá porque, na realidade, não há experiência da morte. Em sentido próprio, só é 
experimentado aquilo que foi vivido e levado à consciência. Aqui, pode-se no máximo 
falar da experiência da morte alheia. Todos os belos discursos sobre a alma fazem aqui, 
por um tempo, uma prova dos nove do seu contrário. A alma desapareceu desse corpo 
inerte onde uma bofetada não marca mais. Este lado elementar e definitivo da aventura é 
o conteúdo do sentimento absurdo. Sob a iluminação mortal desse destino, aparece a 
inutilidade. Nenhuma moral, nenhum esforço são justificáveis a priori diante das 
matemáticas sangrentas que ordenam nossa condição (CAMUS, 2010, p.31). 

 

Além da percepção de estranhamento do mundo, também emerge da fala de T a 

dificuldade de refugiar-se numa metafísica capaz de apaziguar sua dor ou justificar os eventos 

trágicos de sua existência. Refere-se a um grande número de pessoas que tentam levá-la a algum 

culto religioso, médium, etc. No entanto, relata não conseguir crer. Mais que isso. Fala de seu 

cansaço de tentar, independente de crer. Sob esse aspecto, Camus ilustra essa vivência por meio 

de uma visão puramente fenomenológica. É possível tocar o mundo e considerar que ele existe. 

Para o autor, aí se limita toda a ciência, o resto é construção. Uma vez que quando se busca 

capturar este “eu” no qual o homem se assegura, quando se busca conceituá-lo e reduzi-lo, ele é 

somente líquido que escoa entre os dedos. O abismo entre a certeza da existência e o sentido que 
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busca-se atribuir a esta convicção jamais se transporá (CAMUS, 2010, p.32). 

Estranhar-se a si mesmo seria então inescapável. Além do absurdo próprio do mundo, ele 

não seria em si mesmo razoável. Entretanto, o mais absurdo é o conflito entre a irracionalidade e 

o anseio ensandecido de luz, de compreensão que, impossível em sua totalidade, faz com que o 

ser se entregue ao medo. E o que seria a busca religiosa senão um produto do medo? O absurdo aí 

estaria condicionado tanto ao homem quanto ao medo. Um ao outro colam-se invariavelmente na 

aventura existencial. 

T não logra estabelecer-se nem na consciência salvadora do absurdo nem no conforto 

metafísico das religiões. Sua condição revela-se de apatia, ou seja de ausência de qualquer 

paixão. Para Camus, no instante em que é identificado, o absurdo é uma paixão, a mais visceral 

de todas. Porém, fundamental é saber se somos capazes de lidar com nossas paixões. Pudesse 

dizer uma vez só: “isto está claro”, e tudo se salvaria (CAMUS, 2010, p.39).  

Em seu luto associado à condição de gestante, T vê-se frente ao irracional. A todo 

momento, o homem sente em si o desejo de plenitude, de felicidade e de entendimento. O 

absurdo emerge desse duelo entre esse brado humano e o silêncio irracional que paira à sua volta. 

Isso o que não se deve olvidar. Todo o desenrolar de uma existência pode daí ser gestado. Estes 

os três personagens da peça que deve obrigatoriamente exterminar com toda a lógica de que uma 

vida é capaz: o irracional, a nostalgia humana, e o absurdo que nasce desse entroncamento 

(CAMUS, 2010, p.39). 

Há, portanto, diferença entre o conceito teórico-filosófico de absurdo e o sentimento do 

absurdo. T vive justamente esse sentimento do absurdo sem noção intelectual dele. E isso remete 

ao pensamento do autor quando pontua que:  

 
Viver sob este céu sufocante nos obriga a sair ou ficar. A questão é saber como se sai, no 
primeiro caso, e por que se fica, no segundo ponto defino assim o problema do suicídio e 
o interesse que se pode atribuir às conclusões da filosofia existencial (CAMUS, 2010, 
p.40). 

 

Invariavelmente o absurdo tem início numa postura comparativa. Assim, o sentimento do 

absurdo não se origina da prosaica análise de uma dada situação ou de um sentido físico, mas da 

comparação entre uma situação real e seu contexto, seu cenário, entre um gesto e o mundo que o 

esmaga. Ou seja, é sempre, e fundamentalmente, uma cisão, uma ruptura. Não se confunde com 

nenhum de seus componentes em separado, mas do embate, da incongruência entre eles. 
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T vivenciou classicamente esse confronto. Gravidez e luto. Vida e morte. Alegria e 

tristeza. Esperança e desistência. Pode-se afirmar mesmo que sua experiência contingencial 

sintetizaria todo o pensamento de Camus sobre o absurdo como única possibilidade 

compreensiva da existência, qual seja, a compreensão pela consciência da total impossibilidade 

de uma compreensão racional, causal, lógica, para os eventos da vida. 

Obviamente que, do ponto de vista intelectual, pode-se asseverar, destarte, que o absurdo 

não habita especificamente o homem nem tampouco o mundo, mas a sua presença comum.  
 
Até o momento, este é o único laço que nos une. Se quiser me limitar às evidências, sei o 
que o homem quer, sei o que o mundo lhe oferece e agora posso dizer que sei também o 
que nos une. Não preciso aprofundar mais. Uma única certeza é suficiente para aquele 
que busca. Trata-se apenas de extrair todas as conseqüências dela (CAMUS, 2010, p.41). 
 

Infere-se daí que só a morte pode pôr fim ao absurdo. O absurdo, para o autor, 

teoricamente, só se resolve com a morte. O problema é considerar se o suicídio deve ou não ser 

deduzido dessa constatação.  
 

E levando ao extremo essa lógica absurda, devo reconhecer que tal luta supõe a ausência 
total de esperança (que nada tem a ver com o desespero), a recusa contínua (que não 
deve ser confundida com a renúncia) e a insatisfação consciente (que não se poderia 
assimilar à inquietude juvenil). Tudo o que destrói, escamoteia ou desfalca estas 
exigências (e em primeiro lugar a admissão que destrói o divórcio) arruína o absurdo e 
desvaloriza a atitude que pode então ser proposta. O absurdo só tem sentido na medida 
em que não seja admitido. Um homem consciente do absurdo está ligado a ele para 
sempre. Um homem sem esperança e consciente de sê-lo não pertence mais ao futuro 
(CAMUS, 2010, p. 42). 

 

Ora, extrai-se daí então que, o homem que mergulha nesse sentimento do absurdo e, além, 

consegue compreender a noção de absurdo como a grande sombra da existência, faz desse mesmo 

absurdo a sua maior crença, e já não mais precisa sequer de Deus ou da Ciência, ou de nenhuma 

teoria que o conduza a uma dogmática ou metafísica explicação do sentido da vida, da dor ou do 

destino. E libertando-se dessa necessidade, coloca-se em condições de viver, sem ilusões, a 

existência em sua imponderabilidade fundante, mercê de não render-se ou admirar esse modo, às 

vezes cruel, como a existência pode se desvelar, a todo momento. A esse despertar para a 

consciência do absurdo, Camus vai dar o nome de “salto”. T não se deu tempo de vivenciá-lo. 

Saltou para o grande mistério. 

Citando Kierkegaard, Camus estabelece uma relação entre o seu conceito de “salto” e a 

noção de “escândalo” desenvolvida pelo filósofo dinamarquês:  
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Kierkegaard também dá seu salto. Ele volta finalmente para o cristianismo em seu rosto 
mais duro, que tanto o assustava na infância. Também para ele, a antinomia e o paradoxo 
tornam-se critérios do religioso. Assim, aquilo mesmo que lhe provocava desespero 
quanto ao sentido e à profundidade desta vida lhe dá agora sua verdade e sua clareza. O 
cristianismo é o escândalo, e o que Kierkegaard pede com simplicidade é o terceiro 
sacrifício exigido por Inácio de Loyola, aquele com o qual Deus mais se delicia: “o 
sacrifício do intelecto”. Este efeito do “salto” é bizarro, mas não deve nos surpreender 
mais. Ele faz do absurdo o critério do outro mundo, enquanto não passa de um resíduo 
da experiência deste mundo. “Em seu fracasso”, diz Kierkegaard,”o crente encontra seu 
triunfo (CAMUS, 2010, p.47). 

 
Assim, Camus compara seu pensamento ao de Kierkegaard, deixando claro que o que os 

separa é justamente a premissa religiosa presente na obra do pensador do século dezenove, para 

quem o desespero, mais que um fato, é um estado de pecado, o que o distanciaria de Deus. Em 

Camus não há o conforto de um Deus, e o “absurdo”, em suas próprias palavras, seria o pecado 

sem Deus. 

No caso em epígrafe, T é o ser humano que não logrou encontrar, nem no desespero 

definido por Kierkegaard, nem no absurdo descrito por Camus, uma saída para a sua dor. Não 

que sua dor tivesse formas de encontrar saídas, longe disso, mas a possibilidade de optar por uma 

vida ainda que dominada pela dor, uma vida com alguma nesga de sentido presente em sua 

própria contradição, em seu próprio paradoxo. 

T poderia, religiosa que era, sobreviver em função de uma entrega mística ou filosófica ao 

paradoxo intransponível da criatura diante do criador, e encontrar sentido no seu próprio 

desespero. Poderia ainda, consciente do absurdo próprio da existência, preservar-se na atitude da 

revolta, do desprezo pela forma perversa com que a vida se revela em sua singularidade. Mas 

não. Mostra-se alheia a todas as possibilidades e, sem conseguir lidar com as contingências que o 

tempo todo estavam presentes como possibilidades, não rebela-se optando por desafiar a vida 

com revolta, mas escolhe sair da existência, abrir mão de ser. 

E por que abriu mão de ser? Porque era precisamente o ser humano da ilusão, o ser que 

acreditou que o mundo e a vida têm que ser justos. Não que nunca sejam, mas é impossível 

prever. Nem justo nem injusto a princípio, mas sempre imprevisível, e por isso, para muitos, 

injusto. O absurdo nasce justamente daí, do abismo entre o espírito que deseja e o mundo que 

decepciona. Por isso Camus vai dizer da nostalgia da unidade, tão comum igualmente no 

pensamento de Kierkegaard e na ideia de “paraíso perdido”. Seu interesse pelo suicídio é 

justamente no intuito de livrá-lo de suas implicações emotivas e impregná-lo de honestidade 

filosófica.  
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A honestidade consiste em saber manter-se nessa aresta vertiginosa, o resto é 
subterfúgio. Sei também que jamais a impotência inspirou acordes tão comoventes 
quanto os de Kierkegaard. Posso negar tudo desta parte de mim que vive de nostalgias 
incertas, menos esse desejo de unidade, esse apetite de resolver, essa exigência de 
clareza e de coesão. Posso refutar tudo neste mundo que me rodeia, que me fere e me 
transporta, salvo o caos, o acaso-rei e a divina equivalência que nasce da anarquia. Não 
sei se este mundo tem um sentido que o ultrapassa. Mas sei que não conheço esse 
sentido e que por ora me é impossível conhecê-lo. O que significa para mim significação 
fora da minha condição? Eu só posso compreender em termos humanos. O que eu toco, 
o que me resiste, eis o que compreendo. E estas duas certezas, meu apetite pelo absoluto 
e pela unidade e a irredutibilidade deste mundo a um princípio racional e razoável, sei 
também que não posso conciliá-las. Que outra verdade poderia reconhecer sem mentir, 
sem apresentar uma esperança que não tenho e que não significa nada nos limites da 
minha condição? (CAMUS, 2010, p.58). 

 

O que emerge do discurso de T não é uma justificativa irracional para o seu desejo de 

suicidar-se. Pelo contrário, o tempo todo ela racionaliza e busca legitimar seu desejo de finar-se. 

Do ponto de vista lógico poder-se-ia dizer que T tem todos os motivos para matar-se. Ocorre que 

igualmente poder-se-ia elencar uma série de razões para que o não fizesse. E é justamente aí que 

se extrai a riqueza do caso. Trata-se de uma vivência que buscamos descrever e analisar sem a 

pretensão de explicar ou esgotar a sua compreensão e leitura. A realidade, singularmente 

considerada, será sempre um sentido inapreensível pelo outro, um fenômeno afetivo 

intransferível. Para Camus, não há solução para o absurdo, o que o torna mais absurdo ainda. O 

absurdo é a condição fundante de nossa inserção no mundo, e não sendo possível demove-lo é 

preciso ser consciente dele. Mas não uma consciência resignada e inerte. Não. Para o autor, o 

absurdo é pai do homem da revolta, daquele que não se conforma com um cenário tão hostil, e 

que arranca sua dignidade existencial exatamente de seu inconformismo. Porém, mortos não se 

rebelam. 

O suicídio então se torna a antítese do homem da revolta. O homem da revolta é o que, 

insistindo na vida, desafia o seu absurdo, sabendo todo o tempo que se trata de uma batalha 

perdida, tal qual o Sísifo, que levanta sua pedra sabendo, o tempo todo, que é impotente para 

mantê-la no alto. T se apresenta como o Sísifo que desiste de empurrar essa pedra, que se cansa 

de suspendê-la, provavelmente, numa visão camusiana, porque, em algum momento do trajeto, 

tenha vivido a ilusão de que teria o poder de preservá-la no alto do monte, pois isso seria o que é 

justo, o que é razoável. E o homem que assim se dispõe está sempre no risco da queda diante da 

realidade, da incapacidade de lidar com sua própria condição.  
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Vamos morrer. escapar pelo salto, reconstruir uma casa de idéias e formas à nossa 
medida? Ou, pelo contrário, vamos manter a aposta dilacerante e maravilhosa do 
absurdo? Façamos um último esforço a esse respeito e vejamos todas as nossas 
conseqüências. O corpo, a ternura, a criação, a ação, a nobreza humana retomarão então 
seu lugar neste mundo insensato. O homem finalmente reencontrará aí o vinho do 
absurdo e o pão da indiferença com que nutre a sua grandeza.  Em certo ponto do seu 
caminho, o homem absurdo é solicitado. Na história não faltam religiões nem profetas, 
mesmo sem deuses. Pedem-lhe para saltar. Tudo o que ele pode responder é que não 
entende bem, que isso não é coisa evidente. Só quer fazer, justamente, aquilo que 
entende bem. Afirmam que aquilo é pecado de orgulho, mas ele não entende a noção de 
pecado; talvez o inferno esteja ao final, mas ele não tem imaginação suficiente para 
vislumbrar esse estranho futuro; talvez perca vida imortal, mas isso lhe parece fútil. 
Querem que reconheça sua culpa. Ele se sente inocente. Na verdade, só sente isto, sua 
inocência irreparável. É ela que lhe permite tudo. Assim, o que ele exige de si mesmo é 
viver somente com o que sabe, arranjar-se com o que é e não admitir nada que não seja 
certo. Respondem-lhe que nada é certo. Mas isto, pelo menos, é uma certeza. É com ela 
que tem que lidar: quer saber se é possível viver sem apelação (CAMUS, 2010, p.59). 
 

Para abordar então a questão do suicídio em Camus, num primeiro momento, seria preciso 

indagar sobre se para se viver é preciso que haja um sentido para a vida. E a o que se chega de 

forma quase paradoxal é que, para o autor, quanto menos sentido se tem e quanto menos sentido 

se busca, mais simples a vida se apresenta. Vivenciar uma situação, uma contingência, é aceitá-la 

plenamente. Porém, constatando-a absurda, não se viverá com maturidade existencial sem 

enxergar diante de si, com cotidiano esforço, o absurdo iluminado pela consciência. Negar um 

dos termos na oposição na qual se vive é fugir dela. Abolir a revolta consciente é iludir o 

problema. O tema da revolução permanente se transfere assim para a experiência individual. 

Viver é fazer com que o absurdo viva. Fazê-lo viver é, antes de mais nada, contemplá-lo, 

(CAMUS, 2010) com obstinação. 

A partir desses conceitos percebe-se o quanto a experiência absurda de T poderia, em 

teoria, afastá-la da autodestruição. Erro imaginar que o suicídio é subsequente à indignação ou à 

revolta. Do ponto de vista da razão ele não é sua consequência óbvia. É o oposto. O suicídio, 

como o salto, é a aceitação em seu ponto culminante. Depois que tudo acontece, o ser humano 

retoma seu cotidiano. Contempla o porvir, um porvir sem esperanças ou ilusões, e se arroja nesse 

futuro. 
 
À sua maneira, o suicídio resolve o absurdo. Ele o arrasta para a própria morte. Mas eu 
sei que, para manter-se, o absurdo não pode ser resolvido. Recusa o suicídio na medida 
em que é ao mesmo tempo consciência e recusa da morte, aquele cadarço de sapato que, 
apesar de tudo, percebe a poucos metros, bem na beirada de sua queda vertiginosa. O 
contrário do suicida é, precisamente, o condenado à morte (CAMUS, 2010, p.60). 
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Em um silogismo quase barroco, o que em T parece revolta é, na verdade, entrega, pois é 

justamente a revolta que alimenta a vida. É preciso estar vivo, e bem vivo, para revoltar-se. É a 

indignação que engrandece a vida e a restaura de sua determinada precariedade. O duelo infinito 

entre a inteligência humana e uma realidade natural que o supera e esmaga, quando não o mata, é 

uma guerra épica em sua singularidade, e esteticamente apreciável. 

T poderia ter-se refugiado na expectativa religiosa, e ainda assim seria inconsciente do 

caráter absurdo da existência, guardaria a esperança de uma recompensa lógica no além, viveria 

com os olhos fitos numa vida ideal e distante, quimérica em sua ideação. Mas as concepções que 

a tudo visam explicar tendem a acovardar o homem. Na tentativa de aliviar o peso da vida 

impedem o ser de se fortalecer para uma vida que a qualquer momento pode ser ameaçada. Nesse 

contexto, mais do que a  fé, a revolta e lucidez são a antítese da renúncia à vida. 
 
Pelo contrário, tudo o que há de irredutível e apaixonado num coração humano, lhes 
insufla ânimo e vida. Trata-se de morrer irreconciliado, não de bom grado. O suicídio é 
um desconhecimento. O homem absurdo não pode fazer outra coisa senão esgotar tudo e 
se esgotar. O absurdo é a sua tensão mais extrema, aquela que ele mantém 
constantemente de sua única verdade que é o desafio (CAMUS, 2010, p.61). 
 
 

Enquanto para alguns a escolha de T pode significar o exercício mais radical de sua 

liberdade, em Camus isso não se dá, pois a morte não é uma escolha, mas um destino. 

Uma vez que o homem não tem a possibilidade de optar pela eternidade, ou seja, pela 

liberdade eterna subtraída pelo absurdo de ter nascido, é justamente a determinante da morte que 

o impede de ser totalmente livre, e, portanto, a única liberdade possível ao homem é a de ação, 

que no cadáver não mais existe. E tal privação de esperança e de futuro significa um crescimento 

na disponibilidade do homem (CAMUS, 2010). 

É o encontro óbvio com o absurdo, presente desde sempre na realidade humana, que 

rouba ao homem as ilusões de controle sobre si, seu trabalho, sua família, seu mundo, seu corpo, 

sobre o tempo e como preenchê-lo, sobre a felicidade ou a fortuna, amores e relações, metas, 

projetos, sonhos e grandezas. Nada que o infortúnio ou a morte não possam levar num átimo, 

contrariando absolutamente tudo, menos a constatação de que a possibilidade de tudo arruinar-se 

sempre esteve ali, tão perto e tão presente, sem que ninguém a percebesse, na cegueira do óbvio, 

ou seja, da imponderabilidade fundamental da existência. Independente da dimensão cronológica 

de uma vida, o que a aguardará é sempre a ausência de futuro, de amanhã, realidade sem 

apelação. 
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Mergulhar nessa certeza sem fundo, sentir-se suficientemente alheio à sua própria vida 
para acrescentá-la e percorrê-la sem a miopia do amante, aí está o princípio de uma 
libertação. Essa independência nova tem um prazo, como toda liberdade de ação. Não 
passa um cheque sobre a eternidade. Mas substitui as ilusões da liberdade, que se 
detinham todas na morte. A divina disponibilidade do condenado à morte diante do qual 
em certa madrugada as portas da prisão se abrem, esse incrível desinteresse por tudo, 
exceto pela chama pura da vida, a morte e o absurdo, são aqui, nota-se, os princípios da 
única liberdade razoável: aquela que um coração humano pode sentir e viver. Isto é uma 
segunda conseqüência. O homem absurdo vislumbra assim um universo ardente e 
gélido, transparente e limitado, no qual nada é possível mas tudo está dado, depois do 
qual só há o desmoronamento e o nada. Pode então decidir aceitar a vida em semelhante 
universo e dele extrair suas forças, sua recusa à esperança e o testemunho obstinado de 
uma vida sem consolo (CAMUS, 2010, p.65). 

 

É inegável que T viveu situações tristes ao longo da vida, decepcionou-se, frustrou-se. 

Mas essas experiências são sempre um risco, até para o homem que até agora experimentou uma 

vida maiormente  plena e feliz. Não há segurança e não há saídas para isso. 

Diante desse cenário, Camus propõe radicalmente a substituição do exercício da liberdade 

sempre em função mais da quantidade que da qualidade. Isto é, já que é impossível a garantia de 

uma vida feliz e controlável, pois o homem é impotente diante das determinações do 

imponderável, deve-se viver o máximo de experiências possível, e, por conseguinte, tentar ter a 

vida mais longeva e rica de vivências possível. 
 
Se eu me convencer de que esta vida tem como única face a do absurdo, se eu sentir que 
todo o seu equilíbrio reside na perpétua oposição entre a minha revolta consciente e a 
obscuridade em que a vida se debate, se eu admitir que minha liberdade só tem sentido 
em relação ao seu destino limitado, devo então reconhecer que o que importa não é viver 
melhor, e sim viver mais. Não tenho que me perguntar se isto é vulgar ou enjoativo, 
elegante ou lamentável. Os juízos de valor ficam descartados aqui, de uma vez por todas, 
em benefício dos juízos de fato (CAMUS, 2010, p.65). 

 

A partir de Camus, T escolhe abrir mão da revolta e renunciar à sua liberdade. Para o 

autor, nenhuma tragédia se compara à morte prematura, que negativa absolutamente tudo, e vai 

em direção a um nada que nada acrescenta objetivamente ao homem. Para o filósofo da Argélia, 

o presente e a sucessão de presentes diante de uma alma permanentemente consciente é o ideal do 

homem absurdo. Sentir o máximo possível de uma vida, sua revolta, sua liberdade, é viver o 

máximo possível. E daí extrai-se que a consciência do absurdo arremessa o homem a três 

experiências fundamentais: a revolta, a liberdade e a paixão. A revolta como o produto da 

contradição entre o pensamento, produto da razão, e um mundo essencialmente indiferente e 

hostil. A liberdade como possibilidade de ação até que a morte subtraia tudo. E a paixão como 

afeto atribuidor de sentido e grandeza a essa experiência sujeita à sorte no tempo. 
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Quando Camus assevera que “é preciso que o espírito torne a encontrar a noite” 

(CAMUS, 2010, p.69) não se refere a uma noite sombria, escura e cega, mas sim àquela do 

desespero que permanece lúcido, 
 
[...] noite polar, vigília do espírito, da qual se erguerá talvez a clareza branca e intacta 
que desenha cada objeto à luz da inteligência. Neste nível, a equivalência encontra a 
compreensão apaixonada. Nem pensar então em julgar o salto existencial. Ele retoma o 
seu lugar no meio do afresco secular das atitudes humanas. Para o seu espectador, se ele 
for consciente, esse salto continua sendo absurdo. Na medida em que acredita resolver 
este paradoxo, acaba restaurando-o por inteiro. Neste sentido é emocionante. Neste 
sentido tudo retorna ao seu lugar e o mundo absurdo renasce em seu esplendor e sua 
diversidade. Mas é ruim interromper, difícil contentar-se com uma única maneira de ver, 
privar-se da contradição, talvez a mais sutil de todas as formas espirituais. O que foi dito 
acima define apenas uma maneira de pensar. Agora trata-se de viver (CAMUS, 2010, 
p.69). 

 

O homem absurdo é assim aquele que não se inquieta por nada que pressupõe eternidade. 

Sabe que sua liberdade tem prazo de validade, e conduz a aventura da vida consciente dos riscos, 

sem perder-se nos juízos de valor ou crenças que em nada alteram sua realidade. Não afirma nem 

nega Deus, mas vive à sua margem, inocente de ser humano, e sem preocupar-se com 

justificativas de quaisquer naturezas. Sua amarga lucidez em relação ao caráter absurdo da vida é 

ao mesmo tempo aprisionante e libertadora, por isso paradoxal.  
 
Tudo é permitido não significa que nada é proibido. O absurdo apenas dá um equivalente 
às conseqüências de seus atos. Não recomenda o crime, seria pueril, mas restitui sua 
inutilidade ao remorso. E também, se todas as experiências são indiferentes, a 
experiência do dever é tão legítima quanto qualquer outra. Pode ser virtuoso por 
capricho. Um espírito impregnado de absurdo somente julga que essas conseqüências 
devem ser consideradas com serenidade. Está disposto a pagar o preço. Em outras 
palavras: para ele, mesmo que possa haver responsáveis, não há culpados (CAMUS, 
2010, p.74). 

 

Importante, sob esse aspecto, pontuar que a análise do caso T sob a perspectiva do 

pensamento de Camus não passa por nenhum tipo de julgamento moral ou pelo objetivo de 

conhecer a verdade sobre os fatos em si ou sobre as motivações que levaram T ao suicídio, mas 

tão somente descrever a situação levada à psicoterapia, e pelo discurso de T, usá-la como possível 

ilustração no campo da realidade de uma teoria filosófica de inspiração fenomenológico-

existencial. Para o autor, todas as vivências são fundamentalmente indiferentes. Há as ricas e 

pobres, felizes e infelizes. Contribuem se forem experimentadas com lucidez, se não, não têm 

importância: as derrotas de um homem não julgam as circunstâncias, mas a ele mesmo (CAMUS, 

2010). 
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Só escolho homens que aspiram a se esgotar ou dos quais tenho consciência, por eles, de 
que se esgotam. Isto não chega muito longe. Por ora só quero falar de um mundo em que 
tanto os pensamentos como as vidas são privados de futuro. Tudo o que faz o homem 
trabalhar e se agitar utiliza a esperança. O único pensamento não enganoso é, então, um 
pensamento estéril. No mundo absurdo, o valor de uma noção ou de uma vida se mede 
por sua infecundidade (CAMUS, 2010, p.75). 

 

T, dilacerada emocionalmente, escolheu não esgotar-se pelas mãos do tempo e deixar que 

a morte lhe roubasse naturalmente o futuro. Sem esperança, sentimento objetivamente infecundo, 

mergulhou na paixão do nada; sem revolta, renunciou à liberdade, e deu à luz o seu filho. Depois, 

matou-se. 

 

CONCLUSÃO  

 

No fim deste trabalho, em vez de conclusão, falaremos de considerações finais, posto que 

numa visão fenomenológico-existencial, especialmente a partir do ideário de Camus expresso no 

item anterior, não há verdade absoluta, solução ou resposta totalizante para os fenômenos do 

espírito humano. 

O suicídio é, sem dúvida, na contemporaneidade, um grave problema de saúde pública. As 

nações, de modo geral, elencam, anualmente, os números dessa catástrofe, através de gráficos e 

estatísticas aterradores. É, pois, fenômeno humano sempre presente em todas as épocas e 

sociedades. Trata-se de experiência trágica que guarda implicações as mais variadas, que vão da 

saúde pública à filosofia, passando pela religião, pela política, pela economia e pela antropologia. 

No âmbito da psicologia clínica é sempre uma possibilidade mais explícita rondando os 

pensamentos e ideações de clientes ou pacientes que acorrem ao socorro da psicoterapia em 

busca de ajuda existencial. 

Independentemente da abordagem, o suicídio de um cliente é, invariavelmente, um fato de 

grande impacto e desconforto, que arroja (embora de forma diferente de como acontece com os 

familiares e entes queridos) o profissional psicólogo a uma situação igualmente de luto. E nessas 

situações, é comum a dúvida acerca da adequação do trabalho que foi desenvolvido, da 

pertinência das intervenções, do papel que foi desempenhado, do alcance de sua participação no 

desfecho do caso, ou, mesmo e principalmente, da tentativa de evitar esse desfecho.  

O suicídio de um cliente é, ato contínuo, a evidência radical da impotência fundante, não 

só do homem (genericamente considerado), mas especialmente do psicoterapeuta, que deve 
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monitorar e superar, a todo tempo, a tentação romântica de agir no conceito heideggeriano do 

modo impróprio de cuidado, qual seja o da “preocupação substitutiva”, em que o cuidador toma 

para si a tarefa e a responsabilidade que devem caber exclusivamente àquele que é cuidado. Ou 

seja, por melhor e mais adequado que sejam o trabalho e atendimento do psicólogo clínico, assim 

também o do psiquiatra, etc, sempre haverá o risco do cliente ou paciente optar pelo suicídio, e 

quanto a isso, as maneiras como, e as condições nas quais, o evento pode acontecer, variam ao 

infinito, muitas vezes contrariando todo e qualquer cálculo de probabilidades, gráficos, 

tendências culturais, previsões, etc. E nesse sentido a importância e conveniência do tema.  

Lidar com a sombra do suicídio a orbitar nossa prática profissional é lidar com nossos 

limites. Acompanhar alguém que em algum momento se suicida é ficar diante desse abismo 

desconhecido e imponderável, magnetizante e amedrontador, que se desvela a todo instante 

diante de nós em suas duas faces misteriosas: o ser e a morte. E nós, psicólogos, estancamos 

diante dessa barreira intransponível, como viajantes aventureiros que, numa viagem para algum 

lugar que não sabíamos qual seria, de repente, somos surpreendidos por um gesto do cliente a 

quem acompanhávamos, e que abre um despenhadeiro à frente, sem possibilidade de vermos o 

fundo, nem uma margem possível além, sem qualquer hipótese de uma ponte. O suicídio do 

cliente é isso. Somos levados a acompanhar, até muito perto, o outro, em seu arremesso em 

direção ao nada. Daí então, perturbados, temos que fazer a voltar sozinhos. E sem respostas. 

Relacionar o caso T com o ensaio sobre o suicídio de Camus ensejou um espaço para 

reflexão sobre essa experiência.  

Na troca com colegas e professores, como se dá em cursos como os oferecidos pelo IFEN, 

abordar a angústia que permeia um terapeuta numa situação de suicídio é fundamental para o 

amadurecimento do profissional. Mas o contato com uma literatura que norteie a nossa 

compreensão da prática clínica também é imprescindível. 

A escolha por ler o caso sob a ótica de Camus se deu por termos encontrado em seu Mito 

de Sísifo a pacificação de nossa busca por um autor que oferecesse uma formalização teórica do 

“inusitado” da vida; e sua noção de “absurdo” constitui exatamente isso, uma organização teórica 

de um mundo essencialmente desorganizado e imprevisível, vindo, portanto, “cirurgicamente”, 

ao encontro do que buscávamos. 

Para além disso, no entanto, Camus considera esse absurdo não como uma justificativa 

para o suicídio ou para uma postura de passividade, mas como ponto de partida para uma tomada 
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de consciência que deve conduzir o ser à dimensão da revolta. Uma revolta que é a única 

dignidade possível em meio a um mundo hostil, sem saídas, no qual nos sentimos sempre 

estrangeiros. 

Consideramos, sem dúvida, essa formação, como de extrema validade para nosso 

cotidiano junto aos clientes que nos procuram. E podemos dizer mesmo que o caso T representou 

um divisor de águas em nossa vida profissional. 

Fica, de tudo, a certeza óbvia de que o conhecimento sobre o tema é inesgotável; a 

convicção de que a dor que eventualmente possamos ter cuidando do outro nos faz melhores 

profissionais, mais experientes, mais humanos, mais conscientes dos nossos limites e menos 

arrogantes; e a confiança no estudo regular e na troca de experiências como ferramentas para um 

fazer clínico com menos erros e mais posturas de fato fenomenológicas. 
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