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RESUMO
COELHO, L. P. A escolha de viver como uma possibilidade: reflexões
sartrianas sobre o suicídio e a clínica psicológica. 2015. 76 f. Monografia.
Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2015.

O suicídio é considerado, atualmente, um problema de saúde pública pela
Organização Mundial de Saúde devido ao aumento das taxas de mortalidade
relacionadas aos atentados contra a própria vida. A literatura disponível tende a
abordar a questão buscando causas e explicações, de forma a traçar perfis e
identificar fatores de risco e de proteção que apontem para o manejo supostamente
mais indicado. Defende-se, portanto, um fazer na área da Saúde Mental que tenha
como objetivo a previsão e o controle do comportamento. O presente trabalho se
estruturou a partir de um questionamento a essas propostas categorizantes,
entendendo que elas desconsideram o homem como responsável por si mesmo e
pelas escolhas que faz, compreensão que, por sua vez, é defendida pela Filosofia
Existencial sartriana. Nesse sentido, a reflexão aqui proposta está inserida na ótica
da liberdade e parte da necessidade de se pensar sobre a relação com a pessoa
que tenha a possibilidade do suicídio como questão na clínica psicológica, tendo o
pensamento do filósofo Jean-Paul Sartre emergido como opção mais coerente para
conduzi-la. Deste modo, o objetivo do presente trabalho consistiu em discutir a
questão do suicídio, compreendido enquanto escolha possível, através da noção de
liberdade, de forma a iluminar a reflexão sobre a postura do psicólogo clínico que
atue na perspectiva existencial. Uma vez esclarecida a noção de liberdade, em
Sartre, enquanto condição ontológica do homem, entendeu-se que a escolha de
viver e a escolha de morrer serão sempre igualmente possíveis, já que ao homem
cabe se reinventar todos os dias. O analista que atue na perspectiva existencial
sartriana pode, então, iluminar ao seu analisando esta condição, de modo a
considerar seus possíveis sem desrespeitá-lo em sua liberdade e responsabilidade
por si mesmo. Porém, como veremos no discurso clínico analisado, é necessário
fazê-lo a partir de uma aposta na escolha de viver, pois somente ela permite a
continuidade da existência enquanto projeto.

Palavras-chave: suicídio; liberdade; Sartre; escolha de viver; clínica.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho coloca em cena nossa experiência clínica com a
questão do suicídio. Por isso, acreditamos ser coerente introduzir o tema
descrevendo o caminho percorrido até seu delineamento e concretização. Mas já
fica, aqui, um aviso ao leitor: nosso caminho é a narrativa de como, buscando nos
achar, na verdade, nos perdemos. A partir disso, compreendemos que os esforços
empreendidos neste trabalho são novas visadas a respeito do tema, que contribuem
para a problematização desta questão, mantendo-a, ao mesmo tempo, em aberto.
Assim deve ser o caminho de um trabalho que se propõe a um olhar existencial e é
isso que buscaremos demonstrar, aqui, ao nosso leitor.
É possível observar que, nos últimos anos, tem havido uma maior
conscientização acerca da importância de se abordar a questão do suicídio, já que é
inegável o aumento da porcentagem de situações dessa natureza. Isso pode ser
constatado, por exemplo, em análise epidemiológica da questão no Brasil, publicada
por Lovisi et al. (2009) e também em cartilha publicada pela Associação Brasileira de
Psiquiatria (2014), que traz o aumento mundial das taxas de suicídio. O que
observamos,

entretanto,

é

que

essa

conscientização

vem

se

dando,

primordialmente, a partir de uma perspectiva que busca evitar o suicídio a qualquer
custo, pouco se dedicando à compreensão do sentido subjacente à referida escolha.
Ao invés disso, o que se tem à disposição são inúmeras listas de “fatores de risco”
ou “predisposições” ao suicídio, buscando prevê-lo e, se possível, controlá-lo.
Observamos que, por este motivo, a literatura disponível acabou por
contribuir para nossa inquietação enquanto profissionais de Psicologia, uma vez que
nos deixou às voltas com a impressão de que teríamos que aprender a “controlar” as
pessoas que atendemos, para evitar que elas decidam tirar a própria vida. Ora, os
psiquiatras e os serviços de emergência contam com a internação e não há como
discordar que este recurso exerce certo controle, ainda que temporário. Mas, e nós,
psicólogos clínicos? Como devemos agir na medida em que fazemos nosso trabalho
de outra forma, cuidando do outro através do espaço das sessões, de modo que ele
sempre retorne ao seu cotidiano e ao seu contexto de vida?
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O confronto com esse dilema desencadeou uma torrente de sentimentos de
insegurança.

Principalmente

porque,

partindo

da

perspectiva

existencial,

entendemos que nosso objetivo é desvelar o sentido das escolhas do outro, mas,
primordialmente, respeitar seu direito de fazê-las. Tal concepção nos parecia em
contradição com o imperativo de identificar fatores de risco para o suicídio a fim de
conseguir evitá-lo. Este não poderia ser, a nosso ver, o foco de um trabalho de base
existencial. Diante desse panorama, evidenciou-se a relevância de uma reflexão que
oferecesse possibilidades para a atuação do psicólogo clínico que se oriente por
esta perspectiva, quando este se depara com a questão do suicídio.
Para tanto, inicialmente nos debruçamos sobre os principais teóricos da
Fenomenologia e do Existencialismo. Procuramos, em seu pensamento, elementos
que auxiliassem na compreensão da escolha de alguém por tirar a própria vida,
objetivando, em última instância, encontrar orientações mínimas para nossa atuação
profissional nesses momentos.
De fato, conseguimos alguns avanços nesse sentido quando algo,
subitamente, veio à luz: trilhar este caminho era cair na mesma lógica que
estávamos criticando desde o início. Ao buscar “orientações”, estávamos tentando
utilizar a Fenomenologia Existencial como mais uma possibilidade explicativa que,
cedo ou tarde, deixaria de abarcar a experiência singular e individual.
Aparentemente de volta à estaca zero, outra reflexão começou a tomar
forma, delineando, enfim, o eixo do presente trabalho. Por que, afinal, preocupar-se
tanto em destrinchar e explicar o suicídio em si quando, na verdade, o que se tem é
uma pessoa em sofrimento diante de nós? Falar sobre a possibilidade de tirar a
própria vida não é, em última instância, perder de vista o que de mais imediato se
delineia diante de nossos olhos: a pessoa concreta, com sua história, seus sonhos e
suas dores? Não bastam, portanto, as teorias – é preciso ir além delas, para a vida,
onde e como ela efetivamente acontece.
Diante disso, podemos entender, então, que não faz sentido pensar o
suicídio a priori: ele é uma escolha possível – sim, pode-se argumentar até que,
talvez, “mais possível” do que qualquer outra para determinadas pessoas em
sofrimento intenso. Mas, ainda assim, passível de se concretizar ou não. Portanto,
faz muito mais sentido falar sobre a liberdade, essa condição originária da existência
humana que faz com que, o tempo todo, possamos escolher entre esta ou aquela
opção, construindo-nos a cada nova decisão sobre nós mesmos e nossa vida.
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Jean-Paul Sartre, filósofo francês, considerado um dos principais expoentes
do Existencialismo, emergiu como aquele que propõe a reflexão mais coerente com
a proposta do presente trabalho. Em sua obra As Palavras, afirma: “Vive-se, morrese, não se sabe quem vive ou quem morre; uma hora antes da morte, ainda se está
vivo” (SARTRE, 2000, p. 142).
Para este pensador, em linhas gerais, o suicídio é justamente compreendido
como mais uma entre todas as possibilidades. Seu diferencial se dá apenas no
momento em que se concretiza, uma vez que, por ter a morte como consequência, o
suicídio destrói todos os projetos futuros, encerrando a existência. Para Sartre, em
resumo, escolher viver é tão possível quanto escolher morrer, porém apenas a
escolha por viver permite dar continuidade ao projeto de ser.
Enquanto psicólogos, ou analistas, na perspectiva sartriana, cabe a nós
reconhecer a liberdade originária de nossos analisandos. É necessário, porém,
apostarmos em sua escolha de não cometer suicídio para que o trabalho clínico seja
possível: desde que a morte não encerre a existência singular e concreta, o analista
pode seguir desvelando ao analisando as escolhas e possibilidades relativas ao seu
projeto, à pessoa que ele tem sido e deseja ser.
Dito isto, o objetivo do presente trabalho consiste em discutir a questão do
suicídio, compreendido enquanto escolha possível, através da noção sartriana de
liberdade, de forma a iluminar a reflexão sobre o manejo do psicólogo clínico que
atue na perspectiva existencial.
No primeiro capítulo, realizamos a contextualização do tema e o resumo das
diretrizes e propostas categorizantes que compõem a literatura disponível sobre o
suicídio, que tanto parecem buscar explicar e controlar a existência humana. Dessa
forma, apresentamos os elementos que são justamente questionados por este
trabalho, para desenvolver posteriormente nossa reflexão crítica.
No capítulo subsequente, delineamos a perspectiva existencial a partir da
obra de Jean-Paul Sartre. Tendo como base os principais conceitos do filósofo
francês, discutimos aquilo que nos parece fundamental à perspectiva que trazemos
como alternativa às explicações prontas sobre o suicídio: a questão da liberdade.
O terceiro capítulo consiste em uma análise fenomenológica do discurso
clínico, a qual se baseia tanto em dados clínicos quanto no manuscrito
autobiográfico elaborado pela analisanda em questão. Da mesma forma que Sartre
aplicou seu método aos seus conhecidos analisandos de papel, como Jean Genet e
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Gustave Flaubert, nosso objetivo foi suprimir o hiato entre vida e obra. Assim,
analisamos de que forma a tentativa de suicídio se delineou como única escolha
possível em determinado momento, além de compreender de que forma foi
transcendida pela aposta na escolha de viver.
É esse o percurso que apresentaremos a seguir.
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CAPÍTULO 1 – SUICÍDIO E POSIÇÕES CATEGORIZANTES

Entendemos que o primeiro passo fundamental para se falar de qualquer
temática é delimitá-la, portanto, aqui não poderia ser diferente – até porque, quando
se começa a refletir sobre o suicídio, é possível identificar muitos pré-conceitos e
não queremos correr o risco de construir nossa reflexão sobre eles.
A literatura disponível sobre o suicídio nos mostra, inclusive, que defini-lo
não é tão simples quanto pode parecer. Meleiro e Bahls (2004) chamam atenção
para aspectos críticos que envolvem a questão, como o fato de, historicamente, sua
concepção se encontrar emaranhada à do homicídio, o que a reveste de tabus e
preconceitos. Além disso, os autores enfatizam que falar em suicídio implica em,
fundamentalmente, considerar a intencionalidade do ato, isto é, a intenção da
pessoa que o cometeu de causar dano a si mesma, cuja comprovação objetiva se
torna um desafio. Esse elemento se evidencia na definição proposta por Corrêa e
Barrero (2006, p. 30), que entendem o suicídio como “todo ato executado pelo
próprio indivíduo, cuja intenção seja sua morte, através de um meio no qual o
indivíduo acredita resultar no fim da sua vida”.
Gostaríamos de chamar atenção para outro ponto que amplia sobremaneira
a questão: falar de suicídio implica em considerar toda uma gama de
comportamentos que antecedem o ato em si. Isso fica claro na definição da
Associação Brasileira de Psiquiatria:
O suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio
indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional,
mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal.
Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento
suicida: os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 9).

O fato de ampliar o olhar também para os pensamentos, planos e tentativa de
suicídio evidencia ainda mais a complexidade do que se coloca em pauta. Diante
disso, observamos um movimento sistemático, por parte dos estudiosos da área, de
construir definições precisas e classificações que permitam mensurar a gravidade
em que uma pessoa em suposto risco de suicídio se insere. O Instituto Nacional de
Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH) oferece uma série de categorias nesse
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sentido, como apresentam tanto Meleiro e Bahls (2004) quanto Corrêa e Barrero
(2006) e resumiremos a seguir.
Inicialmente, diferencia-se: o suicídio consumado, quando há morte; as
tentativas de suicídio, que seriam os atos sem desenlace fatal, incluindo-se danos
autoinfligidos, desde que executados deliberadamente; e a ideação suicida, ou seja,
o desejo de morrer e consequentes pensamentos, planos e impulsos nessa direção.
A partir disso, em especial quando se trata das tentativas de suicídio, a proposta do
NIMH é que a intenção de morrer seja mensurada tanto a partir do método utilizado,
quanto das consequências do ato. Isto significa que quanto mais inócuo o método,
supostamente menos séria a tentativa e, se não chegar a haver autolesão a ponto
de requerer atenção médica, por exemplo, a tentativa é considerada “Grau 1”, em
uma escala de 1 a 4. Posteriormente, foi elaborada uma nova escala, de 15 itens, a
serem pontuados de 0 a 2, que avalia a intenção suicida a partir das seguintes
dimensões: providências tomadas, planejamento e premeditação, acurácia da
percepção do indivíduo em relação à letalidade do método usado (CORREA;
BARRERO, 2006).
Admiramos tal esforço e não desconsideramos o valor desse conhecimento.
Afinal, ele pode ser efetivamente muito útil em contextos médicos e de emergência
para definir condutas imediatas, por exemplo. Porém, acreditamos que exista o risco
de simplificar muito a questão ao se confiar excessivamente em um método tão
objetivo. Como afirma Jamison (2010, p. 39), “a linha entre pensamentos e ações
suicidas não é tão clara quanto pode parecer. (...) com frequência, as pessoas
querem ao mesmo tempo viver e morrer; o ato suicida é saturado de ambivalência”.
Muito provavelmente, a percepção dessa ambivalência, somada à
dificuldade de se compreender o nível de sofrimento que pode levar alguém a
desejar atentar contra a própria vida, levou à consolidação de uma série de fantasias
e mitos relativos ao suicídio, que sustentam posturas inadequadas diante de
situações que o envolvam. Barrero (2005) lista vinte e seis distorções comuns; uma
delas é a ideia errônea de que se a pessoa der indícios explícitos de seus planos
não irá cometer suicídio, e, se o fizer, será apenas para “chamar atenção”. Esse
olhar desconsidera que falar sobre o assunto é um dos principais sinais de alarme,
bem como o fato de que, se alguém tenta por fim à própria vida, está em profundo
sofrimento, seja ele de que ordem for. Outra distorção muito comum é a crença de
que não se deve falar sobre essa questão para não estimular o suicídio, quando, na
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verdade, informar, esclarecer e conversar sobre o assunto pode ser a melhor
possibilidade para levar alguém a repensar o ato. Por fim, Barrero (2005) faz uma
importante reflexão no sentido de que tentar ou cometer suicídio não significa
coragem nem covardia, mas simplesmente que o sofrimento atingiu graus
experimentados como intoleráveis.
É levando todos estes elementos em consideração, especialmente a
importância de se problematizar os mitos sobre o assunto, que passaremos à
contextualização mais aprofundada da questão.

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS

Conforme afirmam Correa e Barrero (2006), é possível dizer que,
historicamente, o suicídio sempre existiu, porém as diferenças se encontram na
forma como ele vem sendo compreendido e, consequentemente, tratado, por
diferentes culturas ao longo do tempo. Já Kurcgant e Wang (2004), chamam atenção
para a ausência de considerações sobre o suicídio em muitos dos estudos sobre a
morte, e atribuem isso à polêmica atraída pela questão, bem como ao fato de nem
sempre as informações sobre o suicídio se encontrarem nas mesmas fontes
documentais que as mortes advindas de outras causas.
Independente disso, desde as civilizações antigas, a ideia de tirar a própria
vida é contemplada. No Egito Antigo, o poema “Diálogo de um desesperado com
seu ba (alma)”, que data do ano de 2.225 a.c., descreve as inquietações de um
suicida frente a seus impulsos autodestrutivos. Nessa cultura, porém, o suicídio era
dotado de certo prestígio, a ponto de haver sido fundada a Academia de
Sinapotumenus (que, em grego, significa “matar juntos”). Para os vikings, o suicídio
era de tal forma associado à honra que se acreditava que, em Valhalda, àqueles que
tiravam a própria vida cabia um lugar logo após os deuses e heróis de guerra. No
México antigo, o ato era bastante comum entre a população indígena e se
acreditava que os suicidas eram protegidos pela deusa maia Ixtab. No Oriente,
especificamente no Japão antigo, o suicídio era socialmente legítimo em casos de
perda de honra: os tradicionais harakiri ou seppuku. Já na Índia, até o século XIX, as
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viúvas deveriam se suicidar na pira funerária dos maridos (CORREA; BARRERO,
2006).
É a partir do mundo grego que são observadas claramente as primeiras
divergências em relação à compreensão e ao julgamento do suicídio; enquanto os
epicurianos aceitavam-no, os pitagóricos se opunham veementemente a ele, da
mesma forma que Aristóteles e Platão, ainda que este último fizesse ressalvas no
caso de condenação, de dor insuportável, doença incurável e de extrema pobreza
ou vergonha. Nas principais cidades estado de Atenas, Esparta e Tebas eram
comuns punições para os corpos dos suicidas, como a mutilação ou a privação das
honras funerárias (CORREA; BARRERO, 2006). Seja como for, a história grega é
marcada pelo relato de suicídios lendários em função de diferentes motivações, a
saber: patrióticos, por remorso, por honra, por fidelidade religiosa, para escapar da
velhice, por amor, por castidade e suicídios filosóficos por desprezo à vida
(KURCGANT; WANG, 2004).
O mundo romano, por sua vez, também demonstra ausência de
unanimidade em torno da questão do suicídio, visto que ele foi considerado positivo
a ponto de ter sido cunhada a expressão “morte romana” para se referir a uma forma
honrosa de suicídio, e foi defendido pelos estoicos, em especial Sêneca, que chegou
a afirmar que “viver não é um bem, se não se vive bem. Para isso o homem vive o
melhor que puder e não o mais que puder” (apud CORREA; BARRERO, 2006, p. 5).
Por outro lado, todavia, havia ambivalência, em especial dependendo das classes
sociais envolvidas: os escravos e soldados, por exemplo, eram impedidos de
praticar suicídio. Havia a crença de que aqueles que se matavam por desgosto da
vida iriam para o inferno, diferente daqueles que atentavam contra si mesmos por
patriotismo, coragem e afirmação da própria liberdade, cujo destino era os Campos
Elíseos (KURCGANT; WANG, 2004). Em função dessas divergências sobre a
questão, a condenação ao suicídio se instalou no Império Romano antes mesmo do
advento do Cristianismo, de maneira que a lei não só reprimia o ato, como impedia
que bens e propriedades dos suicidas passassem aos herdeiros (JAMISON, 2010).
Com o advento do Cristianismo, houve atração pelo suicídio, por ser, este,
encarado como martírio e forma de alcançar o paraíso. Porém, no período da Idade
Média, a partir do século V, o ato de tirar a própria vida passou a ser considerado
verdadeiro tabu. Coube a Santo Agostinho, ainda no século IV, incluindo-o como
parte do mandamento “não matarás”, rechaçá-lo completamente a ponto de afirmar
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que “aqueles que matam a si próprios são covardes incapazes de enfrentarem seus
testes” (apud CORREA; BARRERO, 2006, p. 6). A partir disso, autoridades
eclesiásticas passaram a condenar o suicídio, ainda que compreendido como
tentação diabólica ou ato de loucura, ficando previstas, pois, punições sobre o
cadáver e confisco dos bens. Mesmo assim, permanecia uma diferenciação
relacionada à classe social: se o suicídio era considerado um ato de covardia de
camponeses e artesãos para fugir da miséria e sofrimento, por outro lado era visto
como ato de coragem de clérigos e cavaleiros para escapar da humilhação e frustrar
o inimigo. Nas entrelinhas desse julgamento parecia haver, portanto, uma tentativa
de controle por parte da Igreja e dos senhores feudais, objetivando a manutenção de
seus escravos e colonos. Como consequência, passou a acontecer, entre os séculos
XI e XIV, uma sistematização das bases teológicas da interdição do suicídio, que
teve como principais expoentes as figuras de São Tomás de Aquino e Dante
Alighieri (KURCGANT; WANG, 2004).
A Renascença, período compreendido entre o final do século XIV e início do
século XVII, pode ser dividida em duas etapas distintas: a primeira é marcada pelo
enrijecimento ainda maior da condenação do suicídio por grupos religiosos, crenças
populares e o próprio Direito. Já a segunda é caracterizada pelo Capitalismo
emergente, que reivindica maior liberdade de escolha, e pela popularização do
suicídio através de sua representação no teatro e nas utopias, que ampliavam o
julgamento moral e sugeriam que tirar a própria vida deveria ser um direito.
Destacaram-se nomes como William Shakespeare e John Donne. O acadêmico da
Universidade de Oxford, Robert Burton, mesmo sendo integrante do clero inglês,
rompeu com a concepção vigente e, em sua obra “A Anatomia da Melancolia”,
publicada em 1631, propôs que a melancolia, que por sua vez levaria à tendência ao
suicídio, seria uma doença e não um pecado satânico (KURCGANT; WANG, 2004).
Com o advento do Iluminismo, no século XVIII, houve a revisão das crenças
tradicionais e o relaxamento das leis que puniam os suicidas, o que se somou às
tendências de glorificação do suicídio por parte de autores do Romantismo como
Lord Byron, François-René de Chateubriand, Alphonse de Lamartine e Johann
Wolfgang Von Goethe (CORREA; BARRERO, 2006). O ato de tirar a própria vida
passou também a ser compreendido no âmbito dos trabalhos científicos, que por sua
vez começaram a trazer a possibilidade de tratamento da tendência suicida
(KURCGANT; WANG, 2004).
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A Revolução Francesa, no século XIX, trouxe como consequência o
questionamento da autoridade vigente que, por sua vez, perdeu o poder coercitivo
no domínio moral. A Igreja, que antes havia se tornado um pouco mais flexível,
voltou a condenar a morte voluntária, proibindo o suicídio e tentando incutir
sentimentos de culpa em relação a ele na consciência individual de seus fiéis
(KURCGANT; WANG, 2004). Paralelamente a isso, em contrapartida, Philippe Pinel
e seu discípulo Jean-Étienne Esquirol elaboraram a primeira teoria psiquiátrica para
explicar o suicídio, defendendo que fossem levadas em conta as causas e os
motivos. Isso, de acordo com Correa e Barreto (2006), permitiu que o século XIX se
encerrasse com uma visão mais relativista sobre a questão da morte voluntária.
Os séculos XX e XXI são marcados pela ampliação das reflexões no que diz
respeito ao suicídio, destacando-se as propostas de compreensão do fenômeno por
autores como Émile Durkheim, Sigmund Freud e Jean Baecheler (KURCGANT;
WANG, 2004). Principalmente a partir da década de 1980, passa a haver um
movimento de validação e facilitação, por assim dizer, do desejo de tirar a própria
vida com a prática do suicídio assistido em países como Inglaterra, Estados Unidos,
Canadá, França, Holanda, Itália, Alemanha, Dinamarca, Suíça. Essas iniciativas se
apoiam nas ideias defendidas por obras que discutem ética, moral e direito ao
suicídio. Por outro lado, atualmente presenciamos um movimento social de
prevenção do suicídio através dos meios de comunicação, organizações de saúde e
instituições, o que polariza a discussão em torno dessa questão (CORREA;
BARRERO, 2006).

1.2 EPIDEMIOLOGIA

É esse movimento, comum ao nosso tempo, que busca prevenir a
concretização dos atentados contra a própria vida que tem levado a análises
epidemiológicas cada vez mais detalhadas do suicídio, as quais consistem,
basicamente, na descrição da frequência, da distribuição e do impacto da questão.
O objetivo é ampliar a compreensão sobre quem se mata, para então propor
estratégias de ação.
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Volpe, Correa e Barrero (2006) fazem uma ressalva no que diz respeito às
estatísticas que envolvem o suicídio que cabe ser pontuada aqui, de maneira a
convidar o leitor a ter cautela diante destas informações. O fato de ser considerado
crime pelo Código Penal Brasileiro e consequentemente levar à perda dos diretos
dos seguros de saúde, por exemplo, somado à condenação do ato pela maioria das
religiões, tende a levar a uma subnotificação dos casos de suicídio, de forma que as
informações a que temos acesso possivelmente não correspondem à realidade. Isso
acontece também em outros países sendo, portanto, uma questão global. Ainda
assim, o suicídio se encontra entre as 10 principais causas de morte a nível mundial
e a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em 2020, cerca de 1 milhão
e 53 mil de pessoas morrerão por atentar contra a própria vida. Isso faz com que
este seja considerado um problema de saúde pública e justifica os esforços que vêm
sendo feitos para mapear e intervir na questão (WANG; MELLO-SANTOS;
BERTOLOTE, 2004).
No que diz respeito ao perfil das pessoas que cometem suicídio, estudos
mostram que os homens têm êxito cerca de quatro vezes mais que as mulheres,
ainda que estas últimas tentem cerca de três vezes mais. Esta diferenciação por
gênero pode ter relação com o fato de que o sexo masculino tende a escolher
métodos mais letais e violentos que, consequentemente, são mais eficazes. Além
disso, há menos espaço, culturalmente falando, para sua expressão emocional, o
que, por sua vez, faz com que os homens acabem não encontrando outras formas
de lidar com seu sofrimento. Em termos de idade, as taxas de suicídio são maiores
na faixa acima dos 65 anos, porém nos últimos anos vem sendo observado aumento
significativo entre jovens dos 15 aos 24 anos, de forma que este se mostra como
principal grupo de risco para 1/3 dos países. Pessoas divorciadas ou separadas, em
especial do sexo masculino, também tendem a se suicidar cerca de duas vezes mais
do que aquelas que estão engajadas em um relacionamento estável, porém levantase a possibilidade de que existam outros fatores concomitantes que podem exercer
influência sobre essa taxa, como o diagnóstico de transtornos mentais. Do ponto de
vista profissional, pessoas cuja ocupação gere altos níveis de estresse e facilite o
acesso a meios letais tendem a cometer mais suicídio, além do desemprego ter
impacto significativo sobre o risco de atentar contra a própria vida. Em termos de
estado mental, estudos apontam que cerca de 90% dos suicidas poderiam ser
diagnosticados com algum transtorno, destacando-se o Transtorno Afetivo Bipolar, o
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Transtorno Depressivo Recorrente, o Alcoolismo ou abuso de outras substâncias e a
Esquizofrenia (VOLPE; CORREA; BARRERO, 2006).
Com relação aos métodos utilizados para cometer suicídio, Volpe, Correa e
Barrero (2006) destacam que estudos apontam a familiaridade e a disponibilidade
como elementos fundamentais, o que significa que as pessoas tendem a fazer uso
de recursos que lhe sejam conhecidos e de fácil acesso no contexto em que se
inserem. Isto faz com que exista uma variação cultural nos métodos mais
comumente utilizados. Chama-se ainda atenção para a questão da imitação, em
especial entre jovens, que tendem a ser mais influenciáveis.
Em estudo realizado por Lovisi et. al. (2009), constatou-se que no período
compreendido entre 1980 e 2006 houve um aumento de 29,5% nas taxas gerais de
suicídio no Brasil, destacando-se como perfil de maior risco homens solitários e com
nível de educação formal mais baixo. Além disso, quanto ao método mais utilizado,
os autores encontraram o enforcamento como sendo responsável por 47,2% dos
casos. No que diz respeito às regiões, as maiores taxas foram identificadas na
região Sul, totalizando 9,3 mortes por suicídio para cada 100 mil habitantes,
enquanto as menores se deram na região Nordeste, com uma média de 3,4 mortes
por suicídio para 100 mil habitantes. Wang, Mello-Santos e Bertolote (2004),
destacam que, de modo geral, os dados encontrados no Brasil se encontram em
consonância com os demais países, especialmente em termos do perfil do grupo de
maior risco.
Ainda que todas essas informações sejam úteis às ações de prevenção ao
suicídio, elas acabam por gerar novos questionamentos. Assim, as teorias
explicativas, surgidas desde o início do século XIX, são constantemente retomadas
e, não raro, refutadas ou complementadas por estudiosos da atualidade. De modo
geral, elas podem ser divididas em teorias que buscam as causas no funcionamento
do organismo daquele que atenta contra a própria vida, na sociedade em que se
insere ou nos fatores e motivações individuais, conforme afirmam Correa e Barrero
(2006). Passaremos à breve descrição das principais delas no intuito de situar o
leitor.
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1.3 SUICÍDIO E TENTATIVAS DE EXPLICAÇÃO

1.3.1 Perspectiva biológica

Conforme pontuam Teng e Demetrio (2004, p. 133), “o desafio de
compreender a complexidade do comportamento suicida sempre instigou os
pesquisadores, que focaram seus esforços na busca exaustiva e minuciosa de
fatores de risco e de proteção”. Desde o século XIX já foram descritas associações
de fatores como a sazonalidade, a hereditariedade e a coocorrência de transtornos
psiquiátricos, porém esse conhecimento ainda se mostra insuficiente para o
almejado controle do comportamento suicida.
Há quase três décadas, evidências científicas começaram a apontar a
relação entre fatores neurobiológicos e o suicídio. A proposta mais aceita
atualmente, nesse sentido, é a Teoria do Estresse-Diátese ou EstresseVulnerabilidade, a qual afirma, de modo geral, que os fatores ambientais concorrem
com

os

biológicos,

aumentando

mutuamente

o

risco

de

desenvolver

o

comportamento suicida (TENG; DEMETRIO, 2004).
Do ponto de vista biológico, vários estudos e pesquisas realizados
demonstraram

que

a

baixa

concentração

liquórica

de

5-HIAA

(ácido

5-

hidroxiindoleacetico), principal metabólito da serotonina, aumenta as chances de
tentar o suicídio. Isto significa, em linhas gerais, que quanto menor a concentração
de serotonina, maior a probabilidade de atentar contra a própria vida. Nesse sentido,
Correa e Barrero (2006) ressaltam que
As pesquisas pioneiras em cérebros de suicidas e as pesquisas de 5-HIAA
no líquor nos forneceram informações valiosas sobre o possível papel da
serotonina no comportamento suicida. Esses achados tiveram grande
importância, porque foram bastante consistentes, reproduzidos por
inúmeros pesquisadores em vários países, e, pela primeira vez, mostraram
a possível associação entre o comportamento suicida e um parâmetro
biológico. Esses estudos pioneiros nos mostraram também que
características psicopatológicas, como a agressividade e a impulsividade,
poderiam estar associadas ou estarem intermediando o comportamento
suicida, e abriram caminho para as modernas pesquisas sobre biologia do
comportamento suicida com estudos psiconeuroendócrinos, estudos de
genética molecular e estudos de imagem (CORREA; BARRERO, 2006, p.
60).
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Em resumo, portanto, é possível dizer que o estado biológico concomitante
ao comportamento suicida tende a conter perturbações de sistemas envolvendo
neurotransmissores e hormônios, com seus respectivos mecanismos. Sobretudo,
sabe-se que ainda há muito a ser compreendido acerca dos mecanismos
fisiopatológicos

implicados

no

comportamento

suicida

(DUVAL;

CORREA;

BARRERO, 2006).
Outra perspectiva de compreensão e explicação do suicídio, do ponto de
vista biológico, são as pesquisas em Genética Biológica que, por sua vez, se
estruturam a partir de três eixos principais: 1) estudos familiares, para responder à
questão sobre o suicídio ser transmitido entre gerações e concluindo que não há
uma relação certa entre histórico familiar e suicídio; 2) estudos com gêmeos, para
avaliar se os genes, o ambiente ou a combinação de ambos causa o suicídio,
identificando que em casos de gêmeos idênticos ou monozigóticos a taxa de suicídio
é maior, o que aponta para existência de uma vulnerabilidade genética para o
comportamento suicida; 3) estudos de casos de adoção, objetivando avaliar se a
transmissão familiar do suicídio pode ser atribuída ao meio psicossocial, concluindo
que o fator genético prevalece sobre a influência ambiental (CORREA; BARRERO,
2006).
Considerando todos estes elementos, acreditamos ser importante ponderar
que nenhuma conclusão a respeito do papel dos componentes neuroendócrinos, dos
genes ou mesmo do ambiente pode ser considerada definitiva. Faz-se necessário,
então, contemplar diferentes perspectivas, uma vez que o comportamento suicida
anuncia sua complexidade através dos muitos fatores que parecem influenciá-lo.

1.3.2 Perspectiva social

Não há como falar em suicídio sem trazer à memória o nome do sociólogo
francês Émile Durkheim, em função de sua obra Le Suicide: etude sociologique,
publicada em 1897. Os conceitos apresentados pelo autor nessa ocasião se
tornaram a grande referência para uma compreensão da questão do ponto de vista
social.
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Para Durkheim, o suicídio não deve ser considerado um ato de caráter
individual, mas sim moral, já que é fruto de características da própria sociedade.
Nessa compreensão, não são os indivíduos que se suicidam e sim a sociedade,
através deles. Os fatores que levam à desorganização social tornam-se foco nesta
perspectiva, tais como mobilidade, desemprego, perda de status, pobreza. Enfim,
tudo que possa produzir decréscimo dos valores morais é compreendido como
elemento fundamental para o comportamento suicida (CORREA; BARRERO, 2006).
Partindo desta compreensão, Durkheim classificou o suicídio em quatro
tipos: o suicídio egoísta, que seria aquele que surge quando existe um
comprometimento na integração do indivíduo com sua coletividade social, ou seja,
onde os laços sociais são mais frouxos. O suicídio altruísta, quando o indivíduo se
fusiona de tal forma com a sociedade que não mais se apropria de si, de forma que
colocar fim a própria vida é a única maneira de salvar a honra ou evitar prejuízos
para si e sua família, por exemplo. O suicídio anômico, que se relaciona à ruptura do
equilíbrio entre a sociedade e o indivíduo e decorre do sofrimento diante das
atividades desregradas dos homens. E, por fim, o suicídio fatalista, que seria
decorrente de um excesso de regulamentação cometido por indivíduos cujo futuro é
uma incógnita completa e cujas paixões são reprimidas por uma disciplina opressiva
(CORREA; BARRERO, 2006).
Ainda que existam correntes surgidas posteriormente que critiquem o
pensamento de Durkheim, justamente pelo fato de que ele não leva em
consideração os elementos individuais, Beato (2004) define com precisão a
magnitude de sua importância, já que:
a grande contribuição de Durkheim para o pensamento sociológico foi
desenvolver as bases para uma descrição em que forças sociais atuavam
nas consciências individuais a ponto de levar pessoas a oferecerem à
sociedade o sacrifício de suas próprias vidas. O que está em jogo é a ideia
de que existe um componente normativo que é internalizado pelos
indivíduos, levando-os a adotarem comportamentos que estão de acordo
com necessidades puramente sociais. Estruturas sociais têm propriedades
que não se confundem com o nível individual; são propriedades
emergentes. Em contraposição temos uma perspectiva oposta que poderia
ser expressa em termos de uma teoria da ação em que os indivíduos
maximizam alternativas de ação a ponto de chegarem à conclusão de que a
vida não vale a pena ser vivida. (BEATO, 2004, p. 77)

23

1.3.3 Perspectivas psicopatológica e psicológica

Embora muitos dos que atentam contra a própria vida possam não se
enquadrar em nenhuma classificação específica, estima-se que mais de 90% das
pessoas que se suicidam tenham um diagnóstico psiquiátrico. A relação com o
Transtorno Depressivo é estreita, a ponto de o suicídio ser, ainda hoje,
erroneamente considerado sintoma ou consequência exclusiva deste diagnóstico.
Isso se dá em função da influência da Depressão sobre a forma de pensar e sentir,
fazendo com que as pessoas deprimidas experimentem sentimentos profundos de
tristeza e desesperança, bem como irritabilidade e perda de energia. Além disso, os
deprimidos tendem a apresentar maiores níveis de ansiedade, alterações de sono,
apetite e libido, sendo efetivamente comuns os pensamentos de morte ou suicídio.
Apesar disso, pesquisadores da área defendem que ainda são necessários estudos
epidemiológicos mais detalhados para aclarar a relação entre a depressão e o
comportamento suicida (CORREA; BARRERO, 2006).
Tanto é que as maiores taxas de suicídio são, na verdade, encontradas
entre pessoas que possuem diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar. Este se
caracteriza, essencialmente, por episódios nos quais o humor e os níveis de
atividade do paciente se encontram significativamente perturbados. Quando adotam
o comportamento suicida, é comum que estas pessoas estejam vivenciando um
episódio depressivo ou misto, com presença de atividade delirante-alucinatória e
abuso de álcool ou outras substâncias. Além disso, é comum a existência de
comorbidade com transtornos de personalidade e transtornos de pânico, história
prévia de tentativa de autoextermínio e histórico familiar de suicídio. Mesmo
conhecendo as características que aumentam a predisposição de alguém com
diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar ao suicídio, estudiosos da área acreditam
que ainda é necessária a realização de mais investigações epidemiológicas,
genético-moleculares e farmacológicas para se pensar em sua efetiva prevenção
(NEVES; CORREA, 2006).
Mas, segundo a literatura psiquiátrica, não são apenas os transtornos de
humor que se relacionam ao suicídio. A Esquizofrenia também emerge como
importante diagnóstico dentre as pessoas que atentam contra a própria vida. Os
elementos que, por sua vez, agravam ainda mais a possibilidade de suicídio em
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alguém com diagnóstico de Esquizofrenia são: ser homem, jovem e com bom nível
educacional; ter sofrido desintegração social, familiar e financeira; ter também
sintomas depressivos ou histórico de Depressão; possuir tentativas anteriores de
suicídio ou história familiar de suicídio; ter recebido alta hospitalar recente;
experimentar medo intenso em relação às consequências de sua doença,
principalmente se a mesma tiver curso crônico e se já tiverem acontecido vários
episódios de exacerbação dos sintomas; ter atingido altos níveis de desilusão e
descrença no tratamento. Atualmente, se aposta que a nova geração de
antipsicóticos, fruto dos últimos estudos neurobiológicos da Esquizofrenia, possa
reduzir o comportamento suicida nesses pacientes, dada a sua maior eficácia
(CAPELINE; BARRERO; CORRÊA, 2006).
Também os transtornos de ansiedade figuram entre os diagnósticos de
pessoas que cometem suicídio. Dentre eles, o Transtorno de Pânico se mostra como
doença mental de significativa prevalência, acometendo principalmente adultos
jovens e tendendo a ter um curso crônico, o que gera consideráveis sofrimentos e
limitações. Isto, somado à comorbidade com transtornos depressivos, transtorno de
personalidade ou transtornos mentais e comportamentais devido ao abuso de álcool,
aumenta o risco de comportamento suicida. Outro diagnóstico, dentre os transtornos
de ansiedade, comum entre pessoas que tendem a atentar contra a própria vida, é o
Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). A presença de cognições obsessivas, que
invadem a consciência de forma recorrente e estereotipada, e de comportamentos
compulsivos, determinados por padrões que o indivíduo se sente compelido a
realizar

repetidamente,

tende

a

aumentar

o

sofrimento

psíquico

e,

consequentemente, o risco de suicídio em pacientes com TOC, principalmente se
houverem ainda traços impulsivos e antissociais de personalidade (TEIXEIRA;
FIGUEIRA, 2006).
Por fim, dentre os diagnósticos psiquiátricos que mais se relacionam ao
suicídio, também é importante mencionar o Alcoolismo, em

função das

consequências sociais, legais, psicológicas e físicas decorrentes da perda crônica
do controle sobre o uso do álcool. Além disso, mesmo o consumo agudo se mostra
ligado às tentativas de suicídio, já que o abuso de álcool em comorbidade a outros
transtornos psiquiátricos ou mesmo em um momento de impulsividade tende a
aumentar o risco de atentar contra a própria vida. Estudos defendem que o primeiro
passo nos cuidados com a pessoa alcoolista é a desintoxicação e o tratamento das
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complicações orgânicas, para então começar a resgatar outros elementos
significativos e trabalhar com a diminuição das ideias suicidas (CAMPOS, 2006).
Além da Psiquiatria, também existe toda uma tentativa de explicação do
suicídio por parte da Psicologia, em suas diferentes abordagens e perspectivas
teóricas. Dentre elas, a Psicanálise busca identificar os mecanismos através dos
quais as forças instintivas se transformam em impulsos suicidas. Sigmund Freud, pai
da Psicanálise clássica, associou o suicídio ao sadismo presente na melancolia e,
posteriormente, à pulsão de morte. Para ele, conforme afirma Lima (2006, p. 52), “na
melancolia, o supereu se apossaria de todo o sadismo disponível na pessoa, o qual
se voltaria contra o eu com uma violência impiedosa”, o que poderia resultar em um
atentado contra a própria vida. Posteriormente, ao estabelecer o dualismo entre
pulsão de vida e pulsão de morte, Freud defendeu que a agressividade e a
destrutividade são expressões externas da pulsão de morte e, havendo restrições
sociais para vazão das mesmas, é possível que se voltem para a autodestruição
(LIMA, 2006). Karl Menninger, ampliando essa compreensão, afirma que todo
suicídio tem três elementos distintos: “o desejo de matar, que tem origem no instinto
de morte; o desejo de ser morto, que aparece como uma resposta do superego à
necessidade de punição; e o desejo de morrer, emergindo de um desejo mais
fundamental de retorno ao útero” (WANG; RAMADAM, 2004, p. 85).
Outra vertente de explicação possível é a que considera como centrais não
os aspectos psicodinâmicos, mas aqueles ligados ao relacionamento interpessoal,
partindo da concepção de que, não raro, são conflitos com pessoas ou grupos
significativos que precipitam o suicídio. Nessa concepção,
tentativas de suicídio podem ser vistas à luz disso como um comportamento
vinculador ativo servindo de funções de sinalizar o desconforto para os
outros no ambiente social, punindo-os pela rejeição e exercendo coerção
sobre eles para reconstituir a ligação vital tão aspirada (WANG; RAMADAM,
2004, p. 87).

Como se pode observar, portanto, também no âmbito da Psicologia os
esforços se dão no sentido de identificar elementos compartilhados pelos indivíduos
que optam por atentar contra a própria vida. Nesse sentido, o psicólogo norteamericano Edwin Shneidman agrupou dez características comuns às pessoas que
tentam suicídio, a partir de suas observações empíricas. Estas seriam, conforme
listadas por Correa e Barrero (2006): a insuportável dor psicológica, a frustração das
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necessidades psicológicas, a tentativa de encontrar uma solução, a cessação da
consciência, os sentimentos de desesperança, a atitude interna de ambivalência, o
estado cognitivo de constrição, as mensagens de intenção suicida, a autoagressão e
o suicídio como um padrão de conduta aprendido e que, portanto, pode ser
reproduzido para o enfrentamento das dificuldades.
Ainda que este arcabouço teórico seja reconhecido como válido na
compreensão do suicídio, existem autores que apontam para um limite que não deve
ser desconsiderado. Eles ressaltam que “não importa o quanto desejamos reagrupar
o mundo psicológico do suicida, qualquer luz que obtenhamos é indireta e precária:
a privacidade mental é uma barreira impermeável” (WANG; RAMADAM, 2004, p.
90).

1.4 SUICÍDIO E TENTATIVAS DE PREVENÇÃO: fatores de risco e proteção

Conforme exposto até aqui, é possível perceber que existem inúmeras
ações voltadas para a explicação do suicídio, desde seus aspectos históricos,
passando pela epidemiologia, até as possíveis causas associadas a ele. Ainda
assim, o que se observa atualmente continua sendo o despreparo dos profissionais
de saúde para lidar com essa questão, como afirma, em entrevista, o psiquiatra e
pesquisador Carlos Eduardo Estellita-Lins (SINPSI, 2012). De acordo com ele, o
problema se dá em duas dimensões: pelo tabu, ainda associado ao tema, de modo
que tanto a sociedade quanto os próprios profissionais estão despreparados para
enfrentá-lo; e também pela insuficiência dos serviços de emergência, que não
conseguem acolher toda a demanda que lhes chega, muito em função do mau uso
que a população destes, inflando-os. Sampaio e Boemer (2000) acrescentam ainda
o conflito desencadeado quando os profissionais, que tendem a ocupar um lugar de
onipotência, acabam se deparando com uma situação em que se veem
consideravelmente impotentes para ajudar.
Identifica-se, então, na literatura da área, a tentativa de controle do suicídio,
associando-o a determinadas condições específicas. Fatores de risco são mapeados
minuciosamente, buscando orientar profissionais, familiares e amigos que convivam
com uma pessoa supostamente predisposta a optar por tirar a própria vida. Estes
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podem ser diferenciados entre fatores predisponentes, isto é, aqueles que já
estariam dados, como o histórico familiar de transtornos mentais ou suicídio, e
fatores precipitantes, que seriam as situações de vida de uma pessoa que possam
levar ao suicídio, muitas vezes ligadas à perda ou mudança de status
(BERTOLOTE; MELLO-SANTOS; BOTEGA, 2010).
Outra possibilidade de diferenciação dos fatores de risco se refere à
possibilidade de modificá-los, reduzindo ou não seus impactos por meio de
intervenções específicas. Seriam exemplos de fatores de risco modificáveis o
transtorno depressivo, que pode melhorar com tratamento adequado, e a presença
de arma de fogo em domicílio, que pode ser banida. Já os fatores de risco não
modificáveis poderiam ser exemplificados como a história pregressa, a história
familiar e os aspectos demográficos, como sexo e idade (MELEIRO; TENG, 2004).
De modo geral, Meleiro e Teng (2004) resumem os fatores de risco para o
suicídio da seguinte forma, sinalizando, pois, os grupos mais vulneráveis:
- Fatores demográficos: idade (idosos e adolescentes), gênero (masculino) e
raça (branca);
- Fatores sociais: estado civil (viúvos, divorciados, separados), orientação
sexual (homossexuais e bissexuais), desemprego e problemas financeiros, solidão e
isolamento social, perda de pessoas próximas, problemas com a Justiça, porte de
arma de fogo;
- Fatores psiquiátricos: transtornos de humor, psicóticos, de personalidade,
ansiosos e alimentares, dependência e abuso de álcool e outras substâncias
psicoativas;
- Fatores médicos: complexo HIV-Aids, câncer, epilepsia, esclerose múltipla,
lesões medulares, doenças cardiopulmonares e renais;
- Fatores familiares: história familiar de suicídio e de doença psiquiátrica,
abuso físico e sexual na infância, violência no ambiente familiar;
- Fatores relacionados ao comportamento suicida: tentativas prévias de
suicídio, desesperança, impulsividade associada à agressividade, internação
hospitalar e contatos com tratamentos médicos (a maioria dos suicídios ocorre
durante internações hospitalares por transtornos mentais e nos períodos próximos a
internações).
Por fim, mesmo que estejam presentes vários dos elementos descritos
acima,
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os fatores de risco mais importantes incluem a ideação persistente sobre
fazer-se mal e planos definidos e preparações para cometer suicídio.
Portanto, os maiores riscos apresentam-se quando um indivíduo tem os
meios, a oportunidade, um plano específico para consumar o suicídio, e a
falta de algo ou alguém que o detenha (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE, 2006, p. 6).

Uma vez mapeados os fatores de risco, as iniciativas tendem a se voltar
para a delimitação de fatores de proteção ao suicídio, a partir dos quais são
estruturadas, inclusive, propostas de ação consideradas mais efetivas no que diz
respeito a evitar que ele aconteça. De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(2006), o apoio da família, de amigos e de outras pessoas significativas; as crenças
religiosas, culturais e étnicas; o envolvimento na comunidade; a integração social
através do trabalho e do lazer; e o acesso a serviços e cuidados de saúde mental,
são todos fatores de proteção que funcionam como isoladores diante da ameaça de
suicídio, uma vez que contrabalanceiam o peso imposto por circunstâncias difíceis
de vida.
Em resumo, ao reconhecer o suicídio como problema de saúde pública, a
Organização Mundial de Saúde iniciou um movimento focado na prevenção do ato,
mapeando os fatores de risco e de proteção. O que se questiona é que, nessa
perspectiva, pouca atenção é dada à compreensão dos motivos que levam o
indivíduo a optar por esse caminho, afinal não são todos aqueles que compõem o
grupo de risco que efetivamente cometem suicídio, nem todos os que são
circundados por fatores de proteção que deixam de cometê-lo. Dessa forma, a ação
concreta da pessoa não é considerada e o suicida acaba colocado como vítima de
circunstâncias intrínsecas e/ou extrínsecas, perdendo a própria identidade diante de
sua escolha.
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CAPÍTULO 2 – PERSPECTIVA EXISTENCIAL SARTRIANA: uma reflexão sobre
o suicídio a partir da liberdade

O ponto de vista alicerçado na técnica e no conhecimento científico, a partir
do qual construímos o capítulo anterior, nos parece perpassado por uma espécie de
promessa que consideramos não apenas inatingível, como também perigosa: uma
vez munidos de todas aquelas informações, saberemos exatamente como agir
diante de alguém que deseja atentar contra a própria vida. E, mais do que isso,
teremos o poder de fazer com que esta pessoa mude de ideia.
Não estamos ignorando a existência de toda uma reflexão crítica,
especialmente na área da suicidologia, que enfatiza a importância de se abarcar a
complexidade da questão. Jamison (2004) chega inclusive a afirmar, sobre o
suicídio, que
sabemos uma enormidade sobre ele. Sabemos, por exemplo, coisas demais
acerca das condições subjacentes que predispõem um indivíduo a se matar
– hereditariedade, doença mental grave, temperamento impulsivo ou
violento –, e sabemos também que existem alguns eventos e circunstâncias
na vida que interagem de modo particularmente mortal com estas
predisposições: fracassos amorosos ou sublevações; reveses econômicos
ou profissionais; confrontos com a lei; doenças terminais ou debilitantes;
situações causadoras de grande vergonha ou percebidas como tal; uso
abusivo de álcool ou drogas. Também conhecemos bastante acerca de
quem comete suicídio: os grupos etários mais vulneráveis e a formação
social e gênero daqueles mais em risco; e sabemos igualmente acerca dos
comos, ondes e quandos do suicídio: os métodos usados, os locais, hora e
época escolhida. Mas temos menos certeza de por que as pessoas se
matam (JAMISON, 2004, p. 22).

Porém, o que vemos é que até esse apontamento se encontra embasado na
mesma lógica: a de que, se não acertaram todas as previsões, é porque ainda não
foram mapeados todos os elementos possíveis. Parece haver, então, uma certeza
de que, no futuro, será atingida a compreensão total até mesmo do porque as
pessoas se matam e, como consequência, o controle sobre a decisão do outro de
atentar ou não contra a própria vida.
Essa certeza nos parece desconsiderar absolutamente a abertura de
possibilidades. É como se não estivessem falando de pessoas que se constroem, a
cada momento, a partir de suas escolhas, mas sim de seres absolutamente
previsíveis e passíveis de controle. Talvez isso se dê pelo “desespero dos seres
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humanos ao lidar com sua finitude. Dessa forma, ‘engolem’ qualquer teoria que lhes
prometa uma resposta ou a salvação eterna. Ainda mais se tiver uma pitadinha de
‘ciência’” (CASSORLA, 1991, p. 19).
Naturalmente, não queremos criticar uma posição categórica com outra.
Apenas julgamos importante observar como a questão do suicídio mobiliza esforços
hercúleos para ser controlada e talvez isso realmente se relacione a uma dificuldade
de lidar com aquilo que não é passível de determinação a priori. Nossa reflexão se
pauta em uma compreensão diferente, portanto, e entende que toda e qualquer
questão que envolva o homem deveria ser pensada a partir da indeterminação
inerente à sua existência.
Sendo assim, como afirma Dutra (2011, p. 153), “não é possível, portanto,
traçar um perfil do suicida, como sugerem alguns mitos construídos em torno desse
fenômeno”. Isso não é uma negação absoluta de que possam existir elementos
comuns às pessoas que atentam contra sua própria vida. O que se propõe aqui é
levar em consideração que o homem, uma vez que possui a condição de refletir
sobre si mesmo e questionar a própria existência, pode tanto optar pela morte
voluntária quanto por buscar outros caminhos para lidar com o sofrimento, por
exemplo.
Em última instância, estamos falando em liberdade: uma liberdade originária
que não se curva a estatísticas, fatores de risco, predisposições, diagnósticos e
explicações prontas. Tendo, portanto, esta noção como pano de fundo é que
seguiremos com nossa reflexão daqui em diante, inserindo-nos na perspectiva da
Filosofia Existencial.

2.1 A FILOSOFIA EXISTENCIAL

Conforme descreve Piccino (2000), a Filosofia Existencial surgiu no século
XIX como um questionamento à mentalidade da época moderna. A Filosofia era
então marcada pelo intelectualismo que buscava atingir o conhecimento universal
que representasse a verdade, através de abstrações construídas por rigoroso
pensamento lógico-dedutivo. Nesse contexto, se sobressaía o racionalismo de René
Descartes, o idealismo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel e o empirismo de John
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Locke, David Hume e George Berkeley. Isso não significava que o homem não fosse
foco das preocupações desses pensadores, porém, como ressalta Feijoo (1999), a
prioridade era a busca por uma essência que o definisse, desconsiderando o
contexto e a situação. Falava-se, até então, em um homem abstrato que, por sua
vez, representaria a essência do homem concreto.
Os filósofos existenciais propuseram exatamente o oposto ao defender que
“o homem possui carne e osso, tem sua individualidade, seu tempo, seu espaço e,
portanto, cada situação humana implica numa problemática própria e irredutível. A
verdade só é encontrada na própria existência” (FEIJOO, 1999, p. 5). Ainda que
existam singularidades no pensamento de cada filósofo dessa perspectiva, pode-se
afirmar que o elemento comum entre eles é a preocupação em compreender e
descrever a existência humana. Partindo da convicção de que a realidade última só
pode ser encontrada na realidade concreta, a proposta era abandonar o plano
teórico das investigações intelectuais a respeito do homem, pois acreditavam que os
grandes sistemas lógico-dedutivos nada esclareciam verdadeiramente sobre ele.
Sendo assim, a Filosofia Existencial, segundo Piccino (2000), se propôs a ser uma
filosofia evidenciadora ao se ocupar do que já estava dado concretamente e podia
ser revelado, buscando pelo sentido da existência em sua totalidade.
Em função dessa proposta, podemos afirmar que, para a Filosofia
Existencial, há uma proeminência da existência sobre a essência, uma vez que o
homem escolhe, a cada momento, o que será no momento seguinte. Dessa forma,
não há como falar em uma essência humana definida a priori, mas em um contínuo
vir a ser que não é passível de previsão (ERTHAL, 1989). Há, portanto, uma
relevância da compreensão em detrimento da explicação, uma vez que a primeira é
característica da abertura do ser no mundo, enquanto as explicações são
construídas posteriormente e se distanciam do imediato da existência. A ênfase
recai, nesse sentido, sobre o homem particular e concreto e não sobre as
concepções universais e abstratas. Desse modo, interessa à Filosofia Existencial
não a realidade geral, mas a realidade singular expressa pelo cotidiano e os
problemas vividos, pois é nesta que se constitui sua verdadeira existência e não
naquela, que é postulada pela história (FEIJOO, 1999).
Para tanto, os filósofos existenciais partem da análise imediata da
existência, o que significa analisar o ser constitutivo do homem partindo de seu
existir, uma vez que “a existência envolve um movimento de tal modo dinâmico que
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não pode ser destacada do cotidiano concreto” (PICCINO, 2000, p. 70). Ao defender
a importância de se compreender o homem a partir de sua concretude, a Filosofia
Existencial também enfatiza, assim, a totalidade do homem e sua consequente
indivisibilidade. Esta foi, inclusive, mais uma oposição significativa ao pensamento
da época. Por fim, uma vez que se voltam aos temas implicados na vivência
cotidiana, as filosofias da existência tratam recorrentemente de noções relativas à
liberdade, à escolha, à responsabilidade, à angústia, à falta de sentido, à solidão, à
morte (FEIJOO, 1999).
Ainda que não seja possível esgotar a obra de cada um dos filósofos
associados à perspectiva existencial, gostaríamos de destacar seus três principais
expoentes: Söre Aabye Kierkegaard, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. E,
acreditamos, ainda, ser importante ficar clara a noção geral do que se propuseram e
dos motivos que os associam à Filosofia Existencial.
O dinamarquês Sören Aabye Kierkegaard nasceu em 1813 e morreu em
1855, com apenas 42 anos. Sua obra trata de temas característicos da Filosofia
Existencial – como escolha, angústia, desespero – através de uma metodologia
coerente com as propostas que iriam embasar essa linha de pensamento
posteriormente. Em função de seu próprio contexto de vida, a terminologia ligada à
religião marca todo o seu pensamento. Diante do predomínio, em sua época, da
filosofia de Hegel, que se importava com a essência do homem e defendia a
possibilidade de abarcar sua existência através de um sistema lógico, Kierkegaard
adotou um posicionamento contrário, afirmando que pensar seria sinônimo de se
tornar expectador da própria vivência e levantando, como ressalta Feijoo (1999, p.
18), a “tese de que a verdade humana é paradoxal, portanto indefinida e sempre em
devir”.
De modo geral, Kierkegaard defendeu a verdade subjetiva, que seria
produzida por cada indivíduo através de sua ação, de forma que a realidade
concreta era o que interessava a este filósofo. Além disso, introduziu a questão do
desespero, condição própria do humano diante da tentativa de resolução da dialética
da existência, ou seja, do paradoxo fundamental entre a liberdade e os limites. A
escolha, portanto, se tornou uma das noções mais importantes na obra
kierkegaardiana, porém sempre atrelada à angústia e ao risco. Isto porque
“nenhuma opção se realiza sem angústia. Cada escolha é um risco pela sua própria
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incerteza. Existir é escolher-se. Sendo artífice de si mesmo, realizando a sua
essência, uma pessoa se expõe ao risco” (ERTHAL, 1989, p. 26).
Posteriormente, o nome que despontou no âmbito da Filosofia Existencial foi
o de Martin Heidegger, nascido na Alemanha, em 1889. Atingiu o auge de sua
produção filosófica na primeira metade do século XX. Curiosamente, no entanto,
Heidegger rejeitou sua inclusão ao movimento existencialista, assim denominado
alguns anos depois por Jean-Paul Sartre. O filósofo alemão alegava que a proposta
de sua obra era construir uma ontologia da existência para esclarecer o verdadeiro
sentido do ser e, dessa maneira, sua preocupação nunca foi a pessoa singular e
seus problemas. Apesar disso, uma vez que partiu da dimensão ôntica, isto é, do ser
singular e concreto, almejando atingir a dimensão ontológica, ou seja, do ser em
geral, somado ao fato de que nunca alcançou a essência que buscava, é comum
que sua obra seja amplamente utilizada como uma das bases do pensamento
existencialista (FEIJOO, 1999).
Como concluiu que o único objeto passível de análise era o ser concreto,
Heidegger se debruçou sobre sua compreensão, desvelando o entrelaçamento
inseparável entre homem e mundo e passando a se referir sempre a esta unidade: o
Dasein, ser-aí, ser-no-mundo. O filósofo ainda foi além e afirmou que o Dasein é
sempre ser-com, isto é, um ser-em-relação com os outros Dasein, de modo que o
cuidado é a característica primordial dessa relação (REALE; ANTISERI, 2006). Outra
característica do Dasein, fundamental em todo o pensamento heideggeriano, é serpara-morte. Heidegger defende que a morte é a única garantia dentre todas as
outras possibilidades do Dasein e que toda angústia é, em última instância, angústia
diante da morte. A partir dessa compreensão, o filósofo trata justamente da ideia de
que o confronto com a morte permite a possibilidade de se abandonar uma
existência inautêntica ou de queda, na qual o Dasein não toma consciência de si e
se perde na impessoalidade, para se apropriar de uma existência autêntica, na qual
a angústia não mais é evitada pelo Dasein. Em última instância, o Dasein aceita a
própria finitude. Dessa forma,
o homem que vive autenticamente continua a viver a vida, por assim dizer,
banal de seu tempo e de seu povo, mas a vive com todo aquele
afastamento próprio de quem, com a experiência antecipadora da morte,
teve a revelação do nada dos projetos humanos e da existência humana
(REALE; ANTISERI, 2006, p. 208).
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Concomitantemente

ao

desenvolvimento

do

pensamento

de

Martin

Heidegger, na França do ano de 1905 nasceu Jean-Paul Sartre, considerado pai do
Existencialismo moderno. Este viveu até 1980, em intensa produção teórica. Sua
obra não se resume à Filosofia: estende-se à Literatura e ao Teatro, o que difundiu
sobremaneira suas concepções. Sofreu influência do pensamento de Kierkegaard e
Heidegger, além da Fenomenologia de Edmund Husserl e das ideias de Karl Marx. A
preocupação da obra de Sartre sempre foi o homem concreto, responsável pela
construção de seu próprio destino. As noções de liberdade e responsabilidade,
portanto, caminham juntas na compreensão de homem proposta pelo filósofo
francês, podendo-se afirmar que, para Sartre, “o homem tem que ser inventado
todos os dias” (ERTHAL, 1989, p. 37).
Ainda que inicialmente tenha descrito a condição humana como uma
liberdade radical e incondicionada, com o passar dos anos, Sartre deu maior ênfase
à liberdade historicamente situada que implica em ação – seja se identificando ou se
recusando a ser aquilo que tentam fazer de nós. Porém, sendo esta condição
geradora de angústia, chamou atenção para o quanto é comum que o homem tente
evitá-la, acreditando-se determinado e, portanto, negando tal liberdade. A isso,
Sartre deu o nome de Má-fé, como menciona Erthal (1989). O filósofo também se
dedicou a refletir sobre a relação com o outro, afirmando que é este mesmo outro
que nos revela para nós mesmos. Entretanto, observou que essa relação é
permeada pelo conflito, pois ao deixar de ser sujeito do meu mundo para ser objeto
do mundo do outro, há o risco de que meu devir seja paralisado. Daí a célebre frase
de Sartre, pronunciada por uma das personagens da peça Entre Quatro Paredes: “o
inferno são os outros” (REALE; ANTISERI, 2006).
O fato de ter se engajado na busca pela compreensão da existência
concreta, considerando-a totalmente a partir da liberdade, faz com que Jean-Paul
Sartre se mostre como o autor da perspectiva existencial em maior sintonia com o
que nos propusemos a realizar neste trabalho. Não queremos, como a avassaladora
maioria, focar nossos esforços na explicação do suicídio e oferecer novas “receitas”
para lidar com ele, tampouco nos satisfaz realizar toda uma reflexão sobre o sentido
da morte para tentar significá-lo. Nosso desejo é alcançar a compreensão da pessoa
concreta que, em determinado momento, considera atentar contra sua própria vida,
mas justamente por ser livre, pode, igualmente, apostar na escolha de viver.

35

2.2 A VISÃO SARTRIANA DE HOMEM

Em O Ser e o Nada, uma de suas principais obras filosóficas, Sartre realizou
uma vasta reflexão sobre o Ser. Optamos por destacar, aqui, os elementos centrais
discutidos por ele, de modo a delinear para o leitor qual é a visão de homem que
embasa a perspectiva existencial sartriana e, consequentemente, alicerça nosso
trabalho. Cabe ressaltar mais uma vez que, diferentemente de Heidegger, Sartre
não procurou desvendar o Ser, mas sim encará-lo “por seus infinitos modos de
manifestação” (PERDIGÃO, 1995, p. 35).
Sartre destaca inicialmente a questão da contingência do Ser, o que significa
entendê-lo como não necessário. Dessa maneira, não é possível identificar qualquer
razão para que o Ser exista e mesmo para que seja como é e não de outra maneira.
Nas palavras de Perdigão (1995, p.37), o Ser é “contingente no sentido de que este
Ser – o mundo que existe, e não outro – poderia ser diferente. A existência das
coisas acontece desse modo, como poderia acontecer de outro, ou mesmo não
acontecer”. Compreender esta condição revela a questão da gratuidade e da
absurdidade do Ser.
Ainda que nossa existência seja igualmente contingente, absurda e
desnecessária, o fato de que possamos refletir sobre isso faz com que nossa
existência tenha uma diferença fundamental em relação à existência das coisas. Em
função disso, Sartre diferencia a consciência, característica do homem, que pode ser
entendida como a propriedade, que o Ser não possui, de exprimir juízos sobre as
coisas, de interrogar sobre elas e sobre si mesmo. Feita essa diferenciação, o
filósofo passa então a se utilizar da expressão Em-si para se referir a tudo o que
existe, exceto a consciência do homem: o mundo inorgânico dos objetos, a realidade
material, o organismo humano. Desse modo, o Em-si pode ser definido como tudo
aquilo que, sendo acabado, fechado e pleno de ser, caracteriza-se por uma
opacidade e, acima de tudo, se autoignora. Como já dissemos, a consciência
humana é diferente e, justamente por isso, Sartre se refere a ela como Para-si
(SARTRE, 2013).
A expressão Para-si remete ao fato de que a consciência, ao interrogar o
mundo, se coloca à distância e, consequentemente, em presença dele. Por isso, é
característica do Para-si uma fissura interna, pois se trata do Ser que descola de si
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ao experimentar uma desorganização, no momento em que interroga. Descartando
a possibilidade de que essa fissura seja uma separação de ordem física ou
temporal, emerge o elemento central que caracteriza a consciência humana: o Nada.
Portanto, não é possível defini-la por algo, mas sim pelo que ela não é o tempo todo:
a abertura é uma de suas principais condições. Novamente pegando emprestadas
as palavras de Perdigão (1995, p.40), “o que caracteriza a consciência é esse Nada
que a distancia do Ser. A lei suprema do Para-Si é estar separado de si e do mundo
por um Nada”. O Para-si é marcado pela tentativa de preencher essa distância, feita
de Nada, que o separa de seu Ser pleno e acabado. Em função deste inacabamento
característico, Sartre o descreve como uma totalização-em-curso que, entretanto,
jamais se totaliza.
Apesar da distinção feita para compreendê-los, Em-si e Para-si têm uma
existência correlata. Esta relação indissolúvel entre mundo e consciência tem suas
raízes na noção de intencionalidade da consciência, principal influência da
Fenomenologia de Husserl na obra de Sartre. Em linhas gerais, esta concepção
husserliana significa que a consciência só existe em relação com um objeto para o
qual se volta e o objeto, por sua vez, só passa a existir para aquela consciência no
momento em que é visado por ela (MOREIRA, 2002). É nessa inter-relação
indissociável entre o homem (consciência) e as coisas (objeto) que se insere o
conceito de fenômeno, enquanto aquilo que se mostra à consciência de cada
homem quando este vivencia o mundo. O fenômeno é, em última instância, como as
coisas aparecem para aquele que as percebe: nada mais, nada menos, que o
significado que o homem atribui àquilo que experimenta (VALLE, 1997).
Em Sartre, isso se aplica da seguinte maneira: ainda que não necessite do
Para-si para existir, é a partir do momento em que é interrogado e apreendido por
ele que o Em-si aparece enquanto fenômeno. Assim, a consciência tem o papel de
desvelar o Ser, fazendo com que ele se mostre (PERDIGÃO, 1995).
Por outro lado, isso também implica em dizer que
o Em-si e o Para-si não são justapostos. Muito pelo contrário, o Para-si sem
o Em-si é uma espécie de abstração: não poderia existir, assim como não
pode existir cor sem forma e som sem volume e timbre; uma consciência
que fosse consciência de nada seria um nada absoluto (SARTRE, 2013, p.
758).
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Podemos afirmar, portanto, que, mesmo que a recíproca não seja
verdadeira, o Em-si faz parte da estrutura do Para-si. Essa relação aponta para o
grande paradoxo da existência humana, na ótica sartriana: o fato de que somos, ao
mesmo tempo, transcendência e facticidade. A transcendência acontece no
movimento da consciência para sair fora de si, ultrapassando-se para se dirigir ao
mundo, já que um Nada a separa de seu Ser. A facticidade, por sua vez, se dá em
função do Ser Em-si que nos “habita”, o que faz com que tenhamos que ser o que
somos e não outra coisa, à maneira dos objetos do mundo (PERDIGÃO, 1995).
Até aqui, nos referimos à relação entre Para-si e Em-si. Mas o que dizer da
relação entre Para-si e Para-si? Afinal, existimos no mundo com outras pessoas
que, assim como nós, são consciência. Sartre atribui importância fundamental a
essa relação, a ponto de considerá-la parte da estrutura do Para-si que, deste modo,
é entendido como Para-si-Para-Outro. Isto porque, de acordo com o filósofo, há uma
predisposição ontológica para reconhecermos o Outro, o que é feito a partir de uma
negação interna, já que o outro é a consciência que eu não sou, bem como é
consciência de mim de um modo que eu jamais poderei ser. Assim, “o Para-si e o
outro-Para-si constituem um ser no qual cada um confere o ser-Outro ao Outro
fazendo-se Outro” (SARTRE, 2013, p. 760).
Essa negação originária abriga uma disposição natural do Para-si: a de ser
visto pelo Outro. Tal experiência provoca modificação significativa no Para-si, uma
vez que ao ser captado pelo Outro como objeto entre objetos, adquire uma
dimensão de exterioridade e passa a se situar no mundo. Em outras palavras, é o
olhar do Outro que possibilita o reconhecimento de nós mesmos enquanto existência
concreta. A visão objetiva que ele tem, entretanto, jamais pode ser apreendida por
nós mesmos. Ao limitar nossos possíveis, transformando nossa liberdade em fixidez,
o Outro nos apreende como Em-si-Para-si. Isso equivale a dizer que nosso Ser Emsi depende de outra consciência que não a nossa e, portanto, jamais pode coincidir
com o Para-si que somos. Essa “multiplicidade das consciências (alteridade)
representa o inacabamento da realidade humana: a minha totalização como Em-SiPara-Si encontra-se à distância, inatingível, na subjetividade do Outro” (PERDIGÃO,
1995, p.145).
Descrevemos aqui, ainda que de maneira pontual, a compreensão da
consciência como Sartre a propôs em sua obra O Ser e o Nada. Na conferência O
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Existencialismo é um Humanismo, posteriormente publicada, o filósofo retoma a
discussão nos seguintes termos:
significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo;
e que só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista,
se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será
alguma coisa e tal como a si próprio se fizer (SARTRE, 1978a, p. 6).

O filósofo francês deixa claro que isto não significa falar em uma natureza
humana; na verdade, Sartre defende que é impossível identificar qualquer essência
definida a priori ou que certamente se desenvolverá, pois cada homem se constrói
de maneira singular na medida em que “vai existindo” e é nesse sentido que afirma
que o homem é a soma dos empreendimentos que executa, empreendimentos estes
que só existem a partir do momento em que se concretizam. Isto não é, entretanto,
sinônimo de afirmar que não exista qualquer universalidade humana – afinal, nós
reconhecemos todas as pessoas como semelhantes a nós e diferentes dos objetos
do mundo, por exemplo. Sartre entende que essa universalidade se dá em termos
de condição, isto é, pelos limites que esboçam a situação do homem no universo:
nossa necessidade de estar no mundo, de lutar pela sobrevivência, de conviver com
os outros, de sermos mortais. A isto, Sartre chamou condição humana (SARTRE,
1978a).
Partindo daí, fica evidente o quanto Sartre atribui ao homem concreto às
rédeas de sua existência. As escolhas feitas por ele se transformam no elemento
central, mas, diferente do que muitos tendem a pensar, o filósofo francês não
acredita que elas aconteçam de maneira desorganizada e aleatória. Isto porque
existe uma coerência interna: cada ato abriga uma eleição originária que aquele
homem específico fez de si e que é fundamento de todas as suas deliberações. A
isto, Sartre chamou projeto fundamental. Em função dele, uma pessoa adquire sua
maneira própria de ser que, cabe deixar claro, foi originalmente projetada por ela
mesma, ainda que antes mesmo de seu querer (PERDIGÃO, 1995).
Para Sartre, portanto, o homem é plenamente responsável por aquilo que é.
E isto é, inclusive, defendido pelo filósofo de maneira mais geral e contextualizada:
ora, as escolhas que cada um faz para si também representam sua imagem do
homem como julga que deva ser. Uma vez que se dá conta da magnitude e da
seriedade da eleição que faz de si, acessando seu compromisso com toda a
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humanidade, o homem experimenta angústia. Mas de nada adianta a tentativa de
fugir desta responsabilidade: mesmo a decisão de não fazer nenhuma escolha já é,
por si só, uma escolha. Em resumo, “o homem encontra-se numa situação
organizada, em que ele próprio está implicado, implica pela sua escolha a
humanidade inteira, e não pode evitar escolher” (SARTRE, 1978a, p. 17).
Considerando todos estes elementos, é possível compreender a famosa
afirmação de Sartre de que “o homem está condenado a ser livre” (SARTRE, 1978a,
p. 9). Ora, se não existe uma natureza humana ou qualquer determinismo a priori, o
homem é liberdade. Isto, então, revela o desamparo em que estamos lançados: não
há nada dado a que possamos nos agarrar para orientar nossas escolhas, já que
mesmo toda moral, toda religião, todo conjunto de valores são construções do
próprio homem. Sendo assim e diante da absoluta responsabilidade por cada
escolha que fazemos, estamos sós, sem desculpas. Como não podemos,
simplesmente, não escolher, pode-se dizer que estamos condenados a essa
condição (SARTRE, 1978a).

2.3 A LIBERDADE

Exposta, em linhas gerais, a visão sartriana de homem, acreditamos ter
evidenciado o suficiente que a liberdade é a noção central de todo o seu sistema
filosófico. Nesse sentido, nada mais coerente que destinar um item específico ao
aprofundamento desta questão, já que ela consiste na pedra angular de nossa
discussão acerca da aposta na escolha de viver, quando nos deparamos com a
problemática do suicídio na clínica psicológica.
Inicialmente, é preciso entender que Sartre não se refere à liberdade tal
como ela é compreendida pelo senso comum. Como afirma Schneider (2013), a
liberdade na filosofia sartriana é um conceito ontológico e deve ser entendida como
definidora do ser do homem e da sua condição, não como uma qualidade da ação
que se agrega ao ato e o diferencia entre ato livre ou ato determinado. A liberdade é
constitutiva do homem; nela, portanto, está implicada a noção dos limites: estamos
lançados na realidade concreta e em determinadas circunstâncias, o que nos coloca
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o tempo todo frente à necessidade de escolher e, escolhendo, elegemos nosso ser
em um campo de possibilidades. É na escolha que manifestamos nossa liberdade.
Em momento algum, portanto, Sartre (2013) se refere à concepção de que
ser livre equivale a fazer tudo o que se deseja, como o senso comum tende a
entender. Ele diferencia essa noção popular de que liberdade equivale à “faculdade
de obter os fins escolhidos” do conceito filosófico que embasa todo o seu
pensamento, em que liberdade significa somente a condição de indeterminação do
homem. Ora, se sua discussão é ontológica, naturalmente a liberdade a que se
refere nada tem a ver com o querer ou a vontade, e sim com a condição humana.
Se considerarmos a dinâmica do Para-si que, como já dissemos, o tempo
todo escapa ao Ser ao recuar diante dele, é possível compreender de maneira ainda
mais coerente o quanto somente sendo liberdade lhe é possível nadificar o Ser e
temporalizar-se. Isto é, o Para-si foge do passado, do que está dado e é imutável, e
se lança em projetos possíveis futuros, que podem ser escolhidos por ele. Em outras
palavras, em função de sua condição de transcendência, é vedada ao Para-si a
possibilidade de coincidir consigo mesmo, já que “é o que não é e não é o que é”.
Isso significa que ele é obrigado a fazer-se o tempo todo, ao invés de,
simplesmente, ser (SCHNEIDER, 2011).
Nas palavras do filósofo,
a realidade humana é seu próprio nada. Ser, para o Para-si, é nadificar o
Em-si que ele é. Nessas condições, a liberdade não pode ser senão esta
nadificação. É através dela que o Para-si escapa de seu ser, como de sua
essência; é através dela que constitui sempre algo diverso daquilo que se
pode dizer dele, pois ao menos é aquele que escapa a esta denominação
mesmo, aquele que já está além do nome que se lhe dá ou da propriedade
que se lhe reconhece. Dizer que o Para-si tem de ser o que é, dizer que é o
que não é não sendo o que é, dizer que, nele, a existência precede e
condiciona a essência (...) – tudo isso é dizer uma só e mesma coisa, a
saber: que o homem é livre (SARTRE, 2013, p. 543).

Uma distorção comum do pensamento de Sartre é acreditar que, sendo a
liberdade esta condição ontológica que estamos descrevendo aqui, o homem estaria
lançado em absoluta aleatoriedade e caos, podendo escolher qualquer coisa, o que
não é verdade. Em função de sua condição de transcender a situação dada em
direção a um campo de possibilidades de ser, o homem acessa um futuro a realizar.
Assim, ao escolher, Schneider (2006) diz que, situa-se em relação a um fim, a um
projeto de ser, o qual é dotado de significado.
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A liberdade, portanto, se relaciona diretamente ao projeto. Este, por sua vez,
pode ser entendido como a propriedade da realidade humana de ser continuamente
lançada para adiante de si e estar sempre no futuro – mesmo que esse futuro esteja
a uma fração infinitesimal de segundo adiante. Por exemplo: ao escrevermos, já
projetamos a palavra completa e o sentido total da frase; ao caminharmos, já
projetamos o trajeto e o destino final. “A verdadeira estrutura de uma vida humana é
o estado perpétuo de ‘Ser-para-além-de-si-mesmo-em-direção-a’” (PERDIGÃO,
1995, p. 82).
Tal significação não se esgota em cada atitude isolada. As escolhas
singulares que o homem realiza possuem coerência entre si: o chamado projeto
fundamental, que já mencionamos anteriormente. O filósofo afirma que, em última
instância, o projeto fundamental consiste na busca pela plenitude do Ser que falta ao
Para-si, da estabilidade que só seria atingida no Em-si-Para-si. Isso quer dizer que
tudo o que o homem faz, as coisas que o homem procura ter e aquilo que o homem
almeja ser são movimentos que remetem a essa busca por se apropriar da
totalização que lhe falta. Contudo, esse empreendimento fundamental do Para-si é
perpetuamente fadado ao fracasso devido à sua própria condição de liberdade.
Nesse sentido, é comum que aconteça uma inversão na compreensão, que acaba
levando ao entendimento errôneo de que o projeto fundamental ocasionaria o
cerceamento da liberdade. Isso não se justifica, uma vez que ele consiste apenas
em um sentido geral, uma estrutura abstrata. E mais: cada homem fará essa eleição
de si de forma singular e, portanto, livre. Compreender as relações entre essas
conexões individuais e o projeto fundamental será, inclusive, tarefa da Psicanálise
Existencial proposta por Sartre (PERDIGÃO, 1995).
Do que dissemos sobre a liberdade na ótica sartriana até o momento,
gostaríamos de enfatizar duas noções fundamentais: o fato de que ela não é
abstrata, mas ação sobre o mundo; e o quanto não lhe é possível escapar das
contingências deste mesmo mundo, o que faz dela uma liberdade situada. De
acordo com o filósofo francês, somos livres em nosso querer e para realizar-nos
enquanto projeto. Porém, de nada adianta o desejo sem uma atitude: nossa
liberdade se expressa quando agimos no mundo em direção à nossa realização.
Reiteramos aqui a distinção entre liberdade de escolher e liberdade de obter o que
se deseja: naturalmente, não é possível conquistar tudo o que almejamos, mas
somos livres para escolher e agir a partir de um horizonte de possibilidades. Sartre
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(2013) dá o exemplo de um presidiário: ainda que não possa deixar a prisão quando
desejar, é livre para tentar sua libertação quantas vezes julgar pertinente.
No que diz respeito à situação, é importante ponderar que, diferentemente
da concepção do senso comum de que quanto maiores os obstáculos, menor a
liberdade, na verdade, ela depende da resistência que se lhe opõe. Ora, sem esses
elementos concretos, a liberdade seria abstrata a ponto de desvanecer-se. Sendo
assim, devemos compreender, como afirma Schneider (2006), que a liberdade só
pode ser em situação e, assim, em tudo que realiza há uma face não escolhida por
ela. Ainda que eu possa escolher como viver minha feminilidade, não me cabe
escolher ter nascido homem e não mulher, por exemplo.
Podemos dizer então, que a liberdade só existe em uma estrutura de
escolha que, por sua vez, é dada pela facticidade na qual o homem se insere. E é
justamente a articulação entre a liberdade e a facticidade que compõe os contornos
do que Sartre (2013) chama de situação. É preciso considerar, portanto, a realidade
e a perspectiva histórica, entendendo que o fato do homem não se restringir
totalmente a elas e, consequentemente, não ser determinado de modo absoluto
pelas mesmas, lhe oferece a possibilidade de reagir e modificar a situação em que
se encontra. “Assim, a liberdade ontológica e absoluta, em Sartre, é ao mesmo
tempo, liberdade histórica e concreta” (SOUZA, 2010, p. 24).
O próprio Sartre elegeu algumas situações que contribuem para a definição
da referida estrutura de escolha do homem sem cercear a liberdade. O lugar que
ocupamos no mundo

é

um

exemplo: ao

nascermos,

estamos limitados

concretamente a um local qualquer e isso, naturalmente, define algumas
possibilidades como inatingíveis de imediato. Tal situação não é, como pode
parecer, um limite à liberdade. Não somente porque podemos criar condições de nos
deslocar, mas, principalmente, porque o espaço só tem sentido em função da nossa
percepção – em si mesmo, um lugar nada significa. Assim, a situação não limita a
liberdade, é a liberdade que significa a situação (PERDIGÃO, 1995).
Isso vale também para as coisas que nos cercam. Em si mesmas, elas não
têm qualquer significado. É, portanto, a partir dos fins que colocamos para elas,
digamos assim, que adquirem caráter de empecilho, utilidade, facilitador, etc. Sartre
(2013) menciona o exemplo de uma montanha que pode significar tanto um
obstáculo no caminho quanto uma possibilidade excelente de se observar a
paisagem de outro ângulo, dependo do projeto.
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Outro elemento também comumente encarado pelo senso comum como
limitante da liberdade é o passado. É verdade que as coisas que já aconteceram têm
um caráter acabado, de Em-si. Não temos o poder de modificá-las. Mas isso
também não é um limite à liberdade, já que esses mesmos acontecimentos só
adquirem qualquer significação a partir do meu projeto. E mais: o projeto pode
reiterar o que aconteceu e atualizar as mesmas escolhas, como pode, igualmente,
mudar o percurso e fazer escolhas diferentes das que foram feitas anteriormente.
Eis aí mais uma expressão significativa da liberdade (SCHNEIDER, 2011).
Mais uma vez, os exemplos trazidos até aqui se referem a questões
concretas, acabadas e preenchidas de ser: o lugar, as coisas e o passado existem
ao modo do Em-si. É necessário diferenciar a relação com os outros homens, Parasi como nós, e refletir também sobre ela. Sartre reconhece que o outro se faz
presente o tempo todo em nossa existência, mesmo quando estamos sozinhos, pois
o mundo já foi trabalhado de antemão por eles, de modo que existe uma série de
significados compartilhados socialmente. É por esta razão que temos uma noção de
como se espera que utilizemos pratos e talheres, máquinas de costura,
computadores, etc. Ainda assim, nenhuma técnica precede ao uso que dela
fazemos, pois a mesma só se sustenta pela liberdade: “ela é passado, e quando a
usamos estamos situados diante dela, nos fins futuros que visamos” (PERDIGÃO,
1995, p. 99). Cabe a nós viver de maneira singular o mundo já habitado e
significado, no passado, pelos outros homens.
Há, ainda, o olhar que o outro lança diretamente sobre nós, petrificando
nosso devir, como já mencionamos anteriormente. Bem, nossa impossibilidade
ontológica de nos apreciar de fora, por si só, inviabiliza que nos vejamos como
somos vistos pelo outro. Além disso, é a liberdade que confere poder ao juízo alheio,
já que podemos pactuar ou não com o que dizem de nós, elegendo-nos em
coerência ou dissonância com tais julgamentos. Daí a célebre frase “o essencial não
é aquilo que se fez do homem, mas sim aquilo que ele fez daquilo que fizeram dele”
(SARTRE, apud PERDIGÃO, 1995).
Ainda assim, a alienação é uma das situações mais comuns da realidade
humana. Nas palavras de Schneider (2011, p.171), “nela sou o que o outro quer me
fazer, na medida em que fico em seu poder, pois realizo o objeto que o outro me
tornou, estou nas mãos do outro". Tornar-se objeto para o outro não deixa de ser
uma escolha consciente, porém que acontece à margem de nosso conhecimento.
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Desse modo, não temos total clareza dela e vivemos esse projeto como tarefa a
realizar, não como possibilidade de ser.
O que também não significa um limite à liberdade, como alguns poderiam
pensar. Nesse sentido, Schneider (2006) distingue que a liberdade é ontológica, isto
é, compõe a condição humana, enquanto a alienação é antropológica, ou seja,
depende do processo histórico e cultural que o homem vive enquanto sujeito.
Enquanto a liberdade nunca se aliena, o sujeito concreto não tem como escapar
dessa alienação, uma vez que existe no processo dialético da relação eu-outro e em
constante totalização-destotalização-retotalização.
Portanto, podemos afirmar mais uma vez que não há como o homem fugir
da

liberdade,

visto

que

ele

continua sempre

responsável por seu

ser,

comprometendo-o em um devir através da concretude das escolhas que realiza
diante das situações com as quais se depara. Já mencionamos, rapidamente, o
quanto reconhecer a magnitude das implicações da liberdade desperta angústia.
Como esclarece Perdigão (1995), ela pode ser angústia de origem temporal, uma
vez que, sendo livre, o homem se apreende separado do que foi no passado e
também do que será no futuro. Uma decisão pregressa não necessariamente será
mantida no presente, da mesma forma que o que escolhemos hoje não
necessariamente será o mesmo que escolheremos amanhã. Isso faz com que o
homem tenha que criar eternamente aquilo que é.
E há, também, uma angústia de natureza ética que se dá quando,
reconhecendo a liberdade, acessamos que os valores também dependem de nossa
escolha. Não há um imperativo categórico ou qualquer lei universal que indique
como devemos agir em determinada situação, somos nós que os elegemos a partir
de nosso projeto. Assim, “é uma angústia moral: que valores devemos eleger, que
humanidade queremos estabelecer no mundo? Somos livres. Resta-nos descobrir o
que devemos fazer com essa assombrosa liberdade” (PERDIGÃO, 1995, p. 115).
Para mascarar tal angústia, o tempo todo disfarçamos nossa liberdade. Em
função disso, Sartre (2013, p.544) afirma que “a realidade humana é um ser no qual
sua liberdade corre risco, pois tenta perpetuamente negar-se a reconhecê-la”. Isso
acontece, por exemplo, quando nos esforçamos por ocupar o papel que nos cabe,
sendo aquilo que o outro espera de nós e nos enganando que, assim, evitamos a
tomada de decisões. Ou quando culpamos condicionamentos externos por nossas
ações, alegando que as circunstâncias conspiraram contra nossa vida. Ademais,
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mesmo a crença em Deus é considerada pelo filósofo francês uma expressão de
repúdio à liberdade, porque, através dela, o homem acredita ser possível a
existência de um Em-si-Para-si: Deus seria um sujeito-objeto, dotado da plenitude
de ser que define o Em-si, causa primeira de si mesmo, sem deixar de ser
consciente como o Para-si. Dessa forma, teria a condição de captar o homem de
fora, atribuindo-lhe a consistência, a inércia e a opacidade de uma coisa, sem que
deixasse de ser a consciência que é. Isso anularia nossa subjetividade livre. Tais
atitudes, nas quais a liberdade é dissimulada, têm íntima relação com o fenômeno
da Má-Fé (SARTRE, 2013).
Superficialmente, é comum que a Má-Fé seja entendida como uma mentira
que contamos a nós mesmos. Uma mentira, entretanto, é uma atitude assumida em
relação aos outros. Nesse caso, enganador e enganado devem ser pessoas
diferentes. Já a Má-Fé, esclarece Sartre (2013), é uma atitude que tomamos
conosco: de certa forma, acreditamos na mentira mesmo sabendo a verdade. O que
possibilita que enganador e enganado sejam a mesma pessoa é a própria estrutura
do Para-si, este Ser que não é o que é e é o que não é. As atitudes de Má-fé
revelam a fissura interna do Para-si e, portanto, o risco de adotá-las é constante.
Para tanto, “a Má-Fé envolve o entendimento errôneo da facticidade como uma
transcendência e a transcendência como facticidade” (COX, 2011, p. 130).
Mas também a Má-Fé não tem o poder de limitar a liberdade, pelo contrário:
ela só é possível enquanto manifestação dessa própria liberdade. Se assim não
fosse, ao homem não caberia qualquer possibilidade diferente de, simplesmente, ser
aquilo que é.
Por fim, existe apenas uma condição que, ainda que não exatamente limite,
encerra a liberdade: a morte. Optamos por refletir sobre ela em um item à parte,
dada sua relação peculiar com nosso tema. Afinal, não há como pensarmos na
escolha pelo suicídio sem que nos remetamos à ideia da morte, ainda que, em
Sartre, ela seja encarada de maneira bastante específica, como veremos a seguir.
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2.4 A QUESTÃO DA MORTE

Com a categórica afirmação “é absurdo que tenhamos nascido, é absurdo
morrermos” (SARTRE, 2013, p. 670), o filósofo sela sua diferença em relação a
Heidegger no que diz respeito à questão da morte. Em linhas gerais, para o
pensador alemão, a morte faz parte da existência humana como a possibilidade
suprema que dá acabamento ao nosso Ser, de modo que, ao tomar consciência
dela, o homem pode passar a cuidar de sua existência de forma autêntica. Já para o
filósofo francês, a morte não pode integrar a existência simplesmente por ser
exatamente o que a encerra, de forma que escapa, por princípio, ao Para-si e não
poderia fazer parte de sua estrutura: é a nadificação sempre possível de todos os
seus possíveis. Se em Heidegger a morte é o que dá sentido à vida humana, em
Sartre ela é aquilo que lhe suprime toda significação, ou, como Oliveira (2009)
diferencia de maneira precisa: se Heidegger entende a morte como plenificação,
Sartre a entende como nadificação.
Para defender esse ponto de vista, Sartre aponta o quanto morte e finitude
não são necessariamente noções associadas, afirmando que mesmo que o homem
fosse

imortal,

ainda

assim

ele

seria

finito.

A

cada

escolha

em

que,

consequentemente, abrimos mão de outras possibilidades, exprimimos nossa
unicidade, coagulando-nos num “Em-si finito, dado e acabado, do qual fugimos
rumando ao futuro” (PERDIGÃO, 1995, p. 101). É a irreversibilidade da
temporalidade que nos impede uma segunda chance em condições idênticas:
mesmo que retomemos um projeto abandonado, isso acontece em outra situação e
por outros motivos. Mora aí nossa finitude: em todo projeto não escolhido que se
petrifica e faz de cada momento de nossa vida algo único. Assim, Sartre (2013),
defende que não é a minha morte que constitui minha unicidade enquanto pessoa,
mas sim, é a singularidade do Para-si que determina a morte como algo meu: em
qualquer ato somos insubstituíveis e únicos.
Sartre nega que a morte seja um possível escolhido, diferenciando-a de
qualquer outro possível dentro dos projetos humanos. Primeiramente, ela é sempre
inesperada por conter uma indeterminação constante, pois mesmo que tenhamos
uma data programada para morrer, há sempre a possibilidade de algo não ocorrer
conforme o previsto e a morte se antecipar por outro motivo, ser adiada ou não se
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concretizar de forma alguma. Então, “a morte existe na eventualidade de um azar e
foge assim a qualquer projeto” (PERDIGÃO, 1995, p. 102). Além disso, longe de ser
uma possibilidade do meu ser, ela pertence à facticidade por ser um fato
contingente, absurdo e acidental. Também em oposição a todo projeto humano, a
morte não abre novos possíveis e sim destrói todos os projetos futuros. Ora, se é
justamente do futuro que vem todo o significado de nossa situação e de nossos atos,
foi por esta razão que afirmamos anteriormente que, na visão de Sartre, a morte é
justamente o que, longe de dar sentido à vida, lhe tira toda a sua significação
(PERDIGÃO, 1995).
Por fim, não há como falar sobre a morte, na concepção sartriana, sem se
remeter ao Outro, uma vez que, ao acontecer, ela transforma, segundo Sartre
(2013), nossa subjetividade em objetividade-para-os-outros. Assim, portanto,
deixamos de ser Para-si e nos tornamos Em-si-para-outros: mortos, já não somos
livres para nos eleger, mas passamos a ser eleitos pelos outros, que continuam
vivos e podem fazer o juízo que quiserem sobre a pessoa que fomos. É nesse
sentido que podemos dizer que a morte é um limite que nossa consciência jamais
encontrará, pois ela acontece para além de nossa existência concreta. Desta forma,
só podemos ter qualquer vivência de morte através do Outro. Sendo, portanto,
impossível ao Para-si ter a experiência de estar morto, é natural que os homens
conservem ordinariamente a morte no esquecimento. Para Sartre, isso não consiste
em negá-la, mas em tratar com indiferença algo que, em si, é inteiramente
indiferente à existência (PERDIGÃO, 1995).
Em síntese, nas palavras do próprio Sartre (2013), a morte é o avesso da
existência e
precisamente por que este “avesso” é a assumir, não como minha
possibilidade, mas como a possibilidade de que já não haja mais
possibilidades para mim, a morte não me atinge. A liberdade que é minha
liberdade permanece total e infinita; não que a morte não a limite, mas por
que a liberdade jamais encontra este limite, a morte não é, de forma
alguma, um obstáculo para meus projetos; é somente um destino desses
projetos em outra parte. Não sou “livre para morrer”, mas sou um livre
mortal. Escapando a morte de meus projetos por ser irrealizável, escapo eu
mesmo da morte em meu próprio projeto. Sendo a morte aquilo que está
sempre Para-além de minha subetividade, em minha subjetividade não há
lugar algum para ela (SARTRE, 2013, p. 671).
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2.5 PENSANDO O SUICÍDIO A PARTIR DA ÓTICA DA LIBERDADE SARTRIANA

Se é assim que Sartre descreve a morte – contingência, absurdo,
nadificação da existência humana – como pensar o suicídio a partir de sua filosofia?
A nosso ver, não é possível falar que o suicídio seja um projeto em direção à
“minha” morte. O suicídio não pode ser considerado um fim de vida do qual a pessoa
seria o próprio fundamento porque, sendo uma escolha, um ato do Para-si, requer
uma significação que apenas o porvir é capaz de trazer. Suicidar-se é o último ato
de uma vida, consistindo, assim, num ato que permanece totalmente indeterminado,
pois inviabiliza este mesmo porvir. Em função disso, o filósofo francês afirma que “o
suicídio é uma absurdidade que faz minha vida soçobrar no absurdo” (SARTRE,
2013, p. 662).
Sendo assim, pensar sobre o suicídio a partir de um referencial sartriano, é
entender a necessidade de significação deste ato. Não é possível conceber um
projeto que consista simplesmente na “possibilidade indeterminada de não mais
realizar presença no mundo” (SARTRE, 2013, p. 662). Tal projeto seria a destruição
de todos os projetos. Mas, então, quem poderia significar o suicídio? Somente a
pessoa que o cometeu, em seu porvir, e, ainda assim, ela somente poderia significar
o seu suicídio, de ninguém mais. Isto quer dizer que, na ótica sartriana, diante de um
suicídio consumado, sua significação está perdida para sempre – toda e qualquer
compreensão que tivermos dele, na ausência da pessoa que o cometeu, é mera
especulação.
Assim sendo, diante de alguém que efetivamente se suicida, temos muitas
tentativas de explicação pela Psicologia, a Medicina, a Sociologia e outras áreas de
conhecimento afins, como descrevemos no primeiro capítulo. Provavelmente, Sartre
diria que essas explicações são um erro por ignorar que o suicídio seja uma
manifestação da liberdade. Dito de outro modo, as teorias tentam encapsular o
suicida e petrificar a significação de seu ato, buscando causas para ele nas
vivências anteriores ao atentado contra a própria vida. Desconsideram a
singularidade e, acima de tudo, a abertura que é o ser do homem. Dessa maneira,
nas palavras de Perdigão (1995, p.85) o erro consiste em “dar o comando ao
passado e ignorar o futuro, quando nenhuma ação é efeito de um estado psíquico
anterior, mas deve ser entendida por um retorno do futuro ao presente”.
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Criam-se assim os diagnósticos, os fatores de risco, os fatores de proteção e
assim por diante e com eles, inevitavelmente, vem o estereótipo do “suicida” – vejam
que não é sequer “a pessoa que comete suicídio”, tamanho o encapsulamento de
seu ser a partir do rótulo. Cox (2011) chama atenção para a tranquilidade trazida
pelos estereótipos, pois desse modo negamos que o Outro é livre para transcender
definições; é uma segurança ilusória de que tudo está sob controle. Ou melhor, de
que o Outro está sob controle e, consequentemente, de que existe uma
determinação também para nós mesmos.
Ao que nos parece, por trás desse movimento se encontra a tentativa
constante dos profissionais de saúde de cessar a angústia diante de tais drásticos
casos. Atribuir determinismos, sejam de que ordem for, ao ato do suicídio, é tirar a
possibilidade de costurar sentidos em prol de “conhecimentos” que garantam o
cessar deste “problema”. Isso é, a nosso ver, uma expressão da Má-Fé.
Cabe ressaltar que nosso posicionamento crítico de maneira alguma esvazia
a seriedade da questão. Sim, reconhecemos e respeitamos a imensa dor envolvida
no ato ou na possibilidade do ato de tirar a própria vida. Não há, porém, escolha que
se mantenha perpetuamente: posso não escolher atentar contra minha vida hoje,
mas nada garante que não mudarei de ideia amanhã. Longe de ser um empecilho
para a prática da Psicologia clínica, esta abertura do ser do homem, defendida por
Sartre, é justamente o que permite que ela promova mudanças. Assim sendo,
queremos destacar que ficar preso ao suicídio em si não nos parece um “motor”
saudável para a relação clínica, ou recaímos no mesmo erro que criticamos no
capítulo um.
Até aqui, nos referimos às pessoas que consumaram seu suicídio e que
consequentemente, aos olhos de Sartre, tiveram sua existência nadificada a partir
da morte, mas, como a nossa questão é clínica, o nosso foco deve refletir sobre as
pessoas que considerem o suicídio como uma possibilidade. Estas, enquanto
estiverem vivas diante de nós, continuam com este e todos os outros projetos
possíveis em aberto. Nosso papel, sendo psicólogos e analistas existenciais
sartrianos, é auxiliá-las a experimentar-se enquanto liberdade que são, para que
possam decidir cada um de seus atos futuros a partir dessa condição, da forma mais
desalienada possível.
Em outras palavras, de nada adianta buscar no mundo qualquer alicerce que
garanta este ou aquele projeto – suicidar-se ou não suicidar-se, por exemplo – às
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pessoas a quem nos propomos a ajudar, visto que é inútil. Devemos nos voltar para
sua singularidade, para a compreensão de sua existência concreta que se manifesta
diante de nós a cada instante único, no intuito de auxiliá-las a romper com a
condição muitas vezes limitante em que se encontram e resgatar-se enquanto ser de
possibilidades. Nosso trabalho acontece a partir de uma ausência total de garantias,
porém nos parece a única possibilidade de ajudar verdadeiramente: somente a partir
da

apropriação

dessa

condição

de

liberdade

e,

consequentemente,

da

responsabilização pelo próprio ser, é que alguém pode se desvencilhar das amarras
que lhe restringem.
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DO DISCURSO CLÍNICO: A
menina que, de tanto querer ser vista, (quase) sumiu

3.1 METODOLOGIA

O presente capítulo se propõe a realizar uma reflexão a partir de nossa
prática clínica, no formato de uma análise fenomenológica do discurso clínico. O
objetivo é ilustrar a possibilidade de se abordar a questão da tentativa de suicídio em
uma perspectiva sartriana, pelo viés da escolha. Acreditamos que a obra do filósofo
francês não poderia ser mais pertinente para subsidiar essa proposta, pois Sartre
não permaneceu restrito a uma filosofia contemplativa. Pelo contrário, sua
preocupação consistiu, em última instância, no desenvolvimento de um método que
possibilitasse uma prática, tanto que chegou a aplicá-lo a seus “analisandos de
papel” – célebres personalidades que foram analisadas a partir de sua vida e obra,
como Stéphane Mallarmé, Gustave Flaubert e Jean Genet (BARATA; MENDESCAMPOS; ALT, 2012).
Em linhas gerais, o que Sartre propõe é que sempre se deve partir da
existência singular em questão, porém situando-a em relação ao seu contexto
histórico e cultural. Ou seja, para um homem ser compreendido, devem ser levadas
em conta: sua história individual, sua conjuntura familiar ou rede sociológica, seu
contexto social e sua época cultural. Isto não significa, absolutamente, que esses
elementos sejam determinantes causais na forma de ser de uma pessoa. O homem
se faz a partir desse conjunto de atravessamentos e é, ao mesmo tempo, feito por
eles, em uma relação dialética entre singular/indivíduo e universal/grupo. Como
afirma Cunha (1989), em função disso, Sartre se preocupou em criar um método que
pudesse ir, recorrentemente, do singular ao universal e vice-versa, de modo a
integrar a compreensão proposta pela Psicanálise e pela Sociologia para além de
uma mera justaposição entre elas.
A noção de que além do entrelaçamento, existe também uma mediação
entre o homem e seu entorno, é, portanto, central na compreensão sartriana: o
homem faz a história ao mesmo tempo em que é feito por ela, já que os outros
também a fazem. Como dito anteriormente, esse movimento característico do
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homem de constantemente transcender a situação imediata em direção ao futuro é o
que Sartre denominou projeto de ser. Cada atitude de uma pessoa, sendo projeto, é
condicionada ao seu projeto fundamental, daí sua coloração particular e única. Cabe
lembrar que o projeto fundamental está circunscrito pelo campo dos possíveis, isto
é, pelas condições materiais, sociais e históricas que definem a existência daquele
homem singular. É nesse sentido que se pode afirmar, nas palavras de Schneider
(2008, p. 294), que “o projeto é uma apropriação subjetiva da objetividade” e
aparece de diferentes maneiras nos vários momentos da vida de uma pessoa, sendo
retomado e reconfigurado, mas mantendo-se sempre como pano de fundo de
qualquer ação humana.
Considerando a aplicação dessas noções, realizada pelo próprio Sartre,
Schneider (2008) se refere a esta proposta de compreensão do homem como
método biográfico, ressaltando que este foi sendo desenvolvido aos poucos, no
desenrolar da obra técnica e literária do filósofo francês. Destacam-se dois textos
fundamentais: A Psicanálise Existencial, proposta na quarta parte de O Ser e o
Nada, e Questão de Método, prefácio de Crítica da Razão Dialética, no qual Sartre
discorre sobre sua proposta de um método progressivo-regressivo.
Nas palavras do próprio Sartre, a Psicanálise Existencial consiste,
essencialmente,

em

“um

método

destinado

a

elucidar,

com

uma

forma

rigorosamente objetiva, a escolha subjetiva pela qual cada pessoa se faz pessoa, ou
seja, faz-se anunciar a si mesmo aquilo que ela é” (SARTRE, 2013, p. 702). Isto
significa que, através da compreensão de cada elemento concreto, o objetivo é
desvelar o nexo que define o sentido da vida de um homem, aquilo que processa a
unificação do conjunto: seu projeto original. Cabe ressaltar, ainda, que essa
proposta se opõe à da Psicanálise tradicional freudiana. Esta busca uma explicação
geral, partindo do universal dado a priori para analisar a parte, enquanto a
Psicanálise Existencial se propõe a compreender a vida em um movimento
totalizador que relaciona o homem, o outro e seu ambiente em uma unidade
sintética.
Diante disso, se evidencia, como já pontuamos anteriormente, que a
compreensão da realidade humana deve passar pelo movimento dialético entre o
objetivo e o subjetivo, fazendo-se necessário o estabelecimento de um método
progressivo-regressivo. Em outras palavras, “o método existencialista (...) quer
permanecer heurístico. Não terá outro meio senão o ‘vaivém’: determinará
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progressivamente a biografia (por exemplo), aprofundando a época, e a época,
aprofundando a biografia” (SARTRE, 1978b, p. 170). No momento analíticoregressivo, o objetivo é compreender o entorno, as estruturas sociais e o tempo
histórico no qual se insere a experiência vivida do homem. No momento sintéticoprogressivo, é possível retomar a singularidade na forma do caminho percorrido e
refletir sobre as possibilidades eleitas e não eleitas pelo sujeito. É a retomada do
projeto, pois é ele que permite a objetivação e a totalização da biografia (MAHEIRIE;
PRETTO, 2007).
Assim, podemos afirmar, portanto, que o método progressivo-regressivo e a
Psicanálise Existencial são, na verdade, utilizados de maneira integrada na
compreensão do homem, constituindo o que Schneider (2008) denomina de método
biográfico de Sartre. Os conhecimentos da Psicanálise Existencial permitem a
mediação entre a singularidade da pessoa e o contexto histórico do qual ela faz
parte como construtora. Será, portanto, esta proposta que utilizaremos para nortear
nossa reflexão.
Contudo, cabe ressaltar que a proposta metodológica de Sartre descrita
neste trabalho é altamente complexa e se desdobra em mais de 3.000 páginas em
sua obra a respeito da vida de Gustave Flaubert, intitulada O idiota da família. Sendo
assim, diante de sua monumental análise, não temos, aqui, a ilusão de que
conseguiremos refazer os passos de Sartre. O que pretendemos é buscar uma
inspiração em sua metodologia a fim de conduzirmos nossa análise fenomenológica
do discurso clínico, tendo em mente este estilo sartriano de olhar que não se detém
nas partes, mas que, fundamentalmente, visa a este movimento de totalização
incessante e sempre por se fazer, chamado de realidade humana.

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ANÁLISE

Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o nome que aqui será
adotado é fictício, alguns dados foram propositalmente omitidos para preservar a
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identidade da pessoa em questão e esta se encontra ciente e de acordo com a
realização deste trabalho1.
A análise acontecerá, à luz da proposta sartriana, alternando-se entre os
momentos regressivo-analítico, que resgatará dados da história e do entorno da
existência da pessoa que será analisada, e progressivo-sintético, que refletirá sobre
o caminho percorrido e procurará compreender os elos de significação que se
remetem ao seu projeto fundamental. Os elementos analisados no âmbito
regressivo-analítico serão pautados em manuscrito autobiográfico, elaborado pela
analisanda durante o primeiro semestre do processo psicoterapêutico. A esse
respeito, o próprio Sartre afirma que
a obra – quando esmiuçada – torna-se hipótese e método de pesquisa para
esclarecer a biografia: ela interroga e retém episódios concretos como
respostas às suas questões. Mas estas respostas não dão conta de tudo:
elas são insuficientes e limitadas na medida em que a objetivação na arte é
irredutível à objetivação nas condutas cotidianas; há um hiato entre obra e
vida (SARTRE, 1978b, p. 173-174).

Em nome de suprimirmos esse hiato e ampliarmos a compreensão da
analisanda em questão, serão utilizados fatos cotidianos e concretos relatados ao
longo dos atendimentos clínicos, bem como reflexões desenvolvidas conjuntamente,
entre analista e analisanda, no espaço das sessões. Assim será possível a
articulação dialética entre singular e universal, sujeito e história, fundamental para a
possibilidade de compreensão do homem inspirada em Sartre.
Passemos às apresentações. Conhecemos Bárbara, como a chamaremos
aqui, quando ela buscou atendimento psicológico, pela quinta vez em sua vida,
prestes a completar 30 anos – já se passaram mais de três anos desde então. A
demanda inicial expressa por Bárbara foi a seguinte: uma tentativa de suicídio,
ocorrida havia cerca de três meses e meio, que levara à interrupção de seu
processo de acompanhamento anterior, já que a psicóloga sentiu que não estava
conseguindo ajudá-la o suficiente. Esteve em atendimento com outra profissional por
algumas semanas depois disso, mas, por se considerar impulsiva e inconsequente,
não concordava com o posicionamento desta de aparentemente apoiar tudo o que
ela desejava fazer.

1

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido devidamente assinado é constante aqui como Anexo
A.
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Apresentou-se de maneira retraída na entrevista inicial e alegou ter ensaiado
sua fala, mesmo tendo tantos anos de experiência com o contexto de atendimento
psicológico. Narrou sua história rapidamente, de maneira fragmentada, focando-se
na situação atual: a perda de sua capacidade de pensamento rápido, da qual tanto
se orgulhava, em função dos medicamentos que tomou em excesso para atentar
contra a própria vida e do “coquetel” (sic) de remédios receitados pelo psiquiatra
para mantê-la “emocionalmente estável” (sic) depois disso.
Pareceu muito assustada com a própria condição, pois reconheceu que
vinha perdendo o controle de seus sentimentos com muita facilidade e temia que
isso a levasse à perda de sua autonomia. Afirmou-se disposta a receber ajuda e
expressou desejo de continuar viva, porém desde que houvesse a possibilidade de
modificar a profunda angústia que experimentava naquele momento.
Perguntou diretamente à analista se havia condições de melhora,
evidenciando o desejo de garantias. Mas, garantias, como já demonstramos, não
combinam com o estilo sartriano de pensar a clínica. Apenas nos comprometemos
com o que é possível: acompanhá-la em sua trajetória com o compromisso de
buscar ajudá-la a reencontrar o fio condutor de sentido que, considerando sua
angústia naquele momento, parecia ter se perdido.

3.3 ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DO DISCURSO CLÍNICO: o desejo de ser vista
que quase fez Bárbara “sumir”

Bárbara nasceu na década de 1980, em uma família de classe média baixa
que vivia em uma cidade industrial do interior do estado de São Paulo. A atividade
ocupacional familiar tinha íntima relação com esse contexto: ligada ao setor
calçadista, a mãe tinha uma banca de pesponto da qual toda a renda familiar era
retirada. A analisanda começou a trabalhar aos onze anos, mas não recebia salário;
em troca de sua atividade, o pai decidia se ela merecia ou não ganhar o que lhe
pedia. O valor do trabalho realizado por ela passava, portanto, pela avaliação
paterna que, por sua vez, sofria influência das condições financeiras da família.
Desse modo, apesar de se esforçar ao máximo dentro dos limites de sua pouca

56

idade, Bárbara teve muitos de seus pedidos infantis negados como se o
desempenho no trabalho não fosse suficiente.
Além disso, os valores machistas da época se refletiam diretamente na
forma como seus pais se relacionavam com os filhos: com um único irmão, cinco
anos mais velho que ela, Bárbara desde cedo foi informada de que havia privilégios
que eram exclusividade masculina como, por exemplo, brincar na rua. Ao irmão foi
oferecida a possibilidade de estudar sempre em escolas particulares, que a mãe se
esforçava para conseguir manter, enquanto ela frequentou escolas públicas de
periferia, onde tinha muitas dificuldades de relacionamento com colegas e
professores. Para o filho mais velho eram feitos planos de faculdade, carreira e
sucesso, enquanto, para a menina, era dito que não sonhasse em estudar muito,
pois isso não era para ela. Bárbara, por sua vez, mantinha sonhos secretos como o
de ser bailarina ou de se destacar nos bancos de alguma universidade pública
renomada.
Quanto às relações familiares em termos de afeto, a analisanda relata nunca
ter se sentido muito querida e suas lembranças de infância se remetem a uma
solidão intransponível, enquanto a mãe estava sempre muito próxima do outro filho.
O pai, com problemas de alcoolismo e em constantes idas e vidas no casamento,
era uma figura com a qual ela não sentia que podia contar, ainda que eles tivessem
uma “sintonia” (sic) um pouco maior.
Os pais se divorciaram definitivamente quando Bárbara tinha dezesseis
anos. Nesse momento, a mãe se apegou muito a ela, pois o irmão já tinha saído de
casa para viver com uma mulher bem mais velha. Ela passou a ter com a mãe uma
relação na qual lhe foi delegado o papel de esteio quando, até então, imperava a
distância entre elas. Não houve espaço para expressar o descontentamento que
havia experimentado desde a infância, pois a mãe se colocava de maneira
fragilizada. A analisanda passou, então, a experimentar sentimentos de culpa pela
forma como se sentia.
Aos dezessete anos, Bárbara teve sua primeira crise depressiva. Ao menos
assim foram diagnosticadas, pelo psiquiatra, suas intermináveis crises de choro sem
motivo aparente. Permaneceu em tratamento por oito meses com uma psicóloga da
rede municipal de saúde e descobriu nessa época, de acordo com ela, a eficácia dos
medicamentos. Não ficou mais sem fazer uso deles desde então. Outros episódios
semelhantes voltariam a acontecer, essencialmente em momentos de maior tensão
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para ela e nos quais teria a experiência de atendimento psicológico com diferentes
profissionais.
No final deste mesmo ano, contrariando as expectativas familiares, Bárbara
foi aprovada no vestibular de uma universidade pública renomada, mudando-se de
cidade. Experimentou a faculdade como um período de sentimentos ambivalentes.
Via, finalmente, a possibilidade de se transformar em uma pessoa “notória” (sic)
através do curso e da profundidade das discussões nele envolvidas. A partir de
então, a importância que atribui a ser reconhecida passa a se delinear para ela com
clareza. Na maior parte do tempo, porém, Bárbara se sentia inferior e inadequada,
não conseguindo se desvencilhar das emoções que a acompanharam ao longo de
toda a sua vida escolar.
Abandonou os estudos por quase um ano para acompanhar o tratamento de
câncer de um ex-namorado, colega de sala. Admite que essa atitude, causadora de
comoção, foi uma tentativa de se destacar, ao mesmo tempo em que lhe protegia da
solidão de ficar sem o companheiro durante as aulas. Graduou-se e voltou a morar
em sua cidade de origem, na mesma casa, pois a mãe esperava, declaradamente,
isso dela.
Assumiu aulas de substituição na rede pública de educação básica e
secundária, período lembrado com muito sofrimento, pois acessou os sentimentos
negativos que consolidou, ao longo de toda a sua vida, em relação à instituição
escolar. Viu no mestrado a possibilidade de melhorar suas condições. Foi aprovada,
novamente em uma instituição pública renomada, e se mudou outra vez de cidade.
Viveu um período do qual afirma guardar lembranças positivas: teve bons amigos e
uma vida social intensa, mesmo que já estivesse namorando um ex-colega de sua
cidade natal, também professor, com quem teve um relacionamento de cinco anos,
marcado pela anulação quase total de seu modo singular de ser para atender às
expectativas dele. Todavia, admirava-o muito e não via em sua atitude um problema.
Através do brilhantismo que via nele, parecia desejar ser brilhante também.
Em função de uma divergência teórica com sua orientadora, Bárbara foi
barrada na seleção de doutorado, o que foi significado por ela como o fim de suas
possibilidades de carreira acadêmica. Nunca mais tentou esse caminho. Acatou as
sugestões de familiares e do namorado de prestar o concurso para se tornar
professora secundária da rede pública. Foi aprovada e, mais uma vez, voltou a
morar com a mãe. Estar novamente em sala de aula, entretanto, trouxe-lhe novas

58

crises – agora, de ansiedade, o que levou a um quadro desta vez diagnosticado
como Fobia Social – e recorrentes afastamentos do trabalho.
Após cerca de nove meses nessa condição e vivendo rompimentos
significativos e recorrentes em seu namoro, Bárbara se decidiu pela tentativa de
suicídio: tomou setenta e cinco comprimidos do antidepressivo que tinha a seu
alcance. Mas foi socorrida a tempo pela mãe e levada ao hospital, onde permaneceu
internada por nove dias devido ao risco de ter comprometimentos cardíacos em
função da medicação ingerida em excesso.
A escolha por tentar tirar a própria vida teve, segundo ela, consequências
consideráveis. Passou a ter dores constantes por todo o corpo. O pensamento se
tornou confuso e o raciocínio, lento. O ex-namorado colocou o ponto final definitivo
no relacionamento que ela havia terminado pela quinta vez consecutiva, afastandose totalmente dela. Em relação à família e aos “poucos amigos que restaram” (sic),
Bárbara passou a ocupar o centro das atenções: era aquela que “não deu conta”
(sic) e precisava ser monitorada o tempo todo.
O diagnóstico, até então de Transtorno Depressivo Recorrente, passou a ser
questionado. O psiquiatra considerou que houve um “surto maníaco” (sic) que
antecedeu a tentativa de suicídio, de modo que, se assim fosse, o quadro de
Bárbara passaria a ser considerado como Transtorno Afetivo Bipolar. Ao mesmo
tempo, havia uma séria desconfiança de que sua suposta maneira impulsiva e
dramática de funcionamento mantinha relação com um Transtorno de Personalidade
Borderline. Ela se apegava a esses rótulos, oferecendo justificativas para seu
comportamento, tentando desesperadamente compreender o caminho que havia
percorrido.
Era

esse,

portanto,

o

momento

de

Bárbara

quando

iniciou

seu

acompanhamento psicológico atual: marcado por perdas em diferentes âmbitos de
sua vida, ela se encontrava em contato com as repercussões de sua escolha, ora
agarrando-se aos rótulos que decorriam dela, ora lamentando-se por não
conseguirem enxergá-la para além deles. Porém não se percebia responsável por
nada disso. Acreditava-se determinada pela forma como os outros se relacionaram
com ela ao longo dos anos e pelos acontecimentos, como a falta de oportunidades
de um emprego melhor, por exemplo. Negava-se enquanto liberdade.
Não vislumbrava possibilidades futuras. Tudo aquilo que conhecia tinha se
perdido. Havia, entretanto, reconsiderado a ideia do suicídio: a possibilidade de
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fracassar novamente e ter que lidar com a repercussão mais uma vez era algo que,
definitivamente, não queria para si. Foi isso que permitiu todo nosso trabalho de
análise.
De posse de todas essas informações objetivas, digamos assim, sobre
nossa analisanda, poderíamos ter caído na tentação de explicar sua tentativa de
suicídio a partir do vasto arcabouço teórico disponível sobre a questão, que já
descrevemos no primeiro capítulo. Bárbara se encaixaria em muitas teorias. As
maiores taxas de suicídio figuram entre pessoas diagnosticadas com Transtorno
Afetivo Bipolar e esta era uma possibilidade aos olhos de seu psiquiatra atual.
Durkheim possivelmente entenderia que sua tentativa, se efetivada, consistiria em
um suicídio egoísta em função do afrouxamento dos laços sociais, o que de certa
forma faria coro às correntes que afirmam que a tentativa de suicídio tem função de
sinalizar o desconforto para os outros no ambiente social, de forma a puni-los pela
rejeição e exercer coerção sobre eles para reconstituir os vínculos da forma
desejada. Sem considerar os fatores de risco que, tanto antes quanto naquele
momento, faziam com que Bárbara fosse uma séria candidata a acabar, de fato,
tendo êxito no atentado contra a própria vida: os problemas financeiros, a solidão e o
isolamento, a desesperança, o tratamento psiquiátrico e a tentativa de suicídio em
questão, que a inseriu no rol daqueles com uma tentativa prévia, supostamente
aumentando os riscos de repeti-la.
Mas, de que adiantava tudo isso? Tais explicações caíam por terra a cada
novo encontro com Bárbara, sempre que sua singularidade concreta se apresentava
diante de nós, permitindo-nos acessar a complexidade de suas vivências. O fato de
ter este ou aquele diagnóstico psiquiátrico e ter tentado suicídio diziam, na verdade,
muito pouco sobre ela, dada sua condição de nos surpreender com reflexões de
profundidade considerável sobre a vida, sobre a sociedade, sobre qualquer questão
que fosse. Seria extremamente superficial categorizá-la, encapsulá-la e restringi-la a
essas explicações universais elaboradas por quem jamais a conheceu.
Nesse sentido, justamente por compreendermos, a partir de Sartre, que a
existência precede a essência, não faria qualquer sentido explicar Bárbara a partir
de justificativas prontas para seu comportamento. Como afirmam Barata, MendesCampos e Alt (2012), o encontro concreto na relação precede qualquer esquema
que a procurasse caracterizar em abstrato. Isto quer dizer, em primeiro lugar, que
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devemos partir do próprio terreno vivo da experiência e da relação de
intersubjetividade.
A clínica psicológica de inspiração sartriana, por partir de um recorte
fenomenológico, atribui papel principal à compreensão, não à explicação. O analista
adota uma atitude fenomenológica que permite que o fenômeno revele seu sentido
criado a partir da relação que se dá naquele contexto. Portanto, o objetivo é permitir
um espaço “aberto à aparição do ato de criação dos sentidos” (BARATA; MENDESCAMPOS; ALT, 2012, p. 720) e não buscar verdades construídas fora dessa
situação. Tal possibilidade de criação de sentidos é possível em função da relação
intersubjetiva estabelecida entre analista e analisando, dois Para-sis que se
relacionam ao modo de ser Para-outro. O olhar do outro permite a objetivação
necessária à compreensão do fenômeno, de modo que, conjuntamente, ambos
possibilitam a aparição de uma construção de sentidos que contempla diferentes
perfis do mesmo fenômeno. Como consequência, é possível que, a partir da relação
de confiança entre analista e analisando, construam-se novas possibilidades de
visão e compreensão sobre diferentes perspectivas já constituídas (BARATA;
MENDES-CAMPOS; ALT, 2012).
Foi esse o nosso posicionamento diante da história de Bárbara, a pessoa de
carne e osso que estava diante de nós na clínica psicológica. E isso só foi possível
porque ela nos permitiu, uma vez que estava disposta a apostar em outra escolha
que não uma nova tentativa de suicídio. Deixamos de lado todas as verdades que
vinham de fora para buscar construir, a partir de nossa relação enquanto analista e
analisanda, uma compreensão singular de sua trajetória. E, desta forma, buscamos
acessar não apenas o que sua história, a materialidade de sua vida e os outros
fizeram dela, mas, fundamentalmente, o que ela fez com o que lhe fizeram.
Resumiremos nossa compreensão aqui.
Os sentimentos que marcam a trajetória de Bárbara são a inferioridade e a
inadequação, atmosfera afetiva que também caracterizou sua fala no início de
nossos

encontros.

Desvelamos

que

eles

começaram

a

ser

construídos,

especialmente, no âmbito das relações familiares – mais especificamente na relação
com a mãe, a qual era experimentada, desde a infância, como desprovida de afeto
em relação a ela. Além disso, os valores machistas do universo histórico e social em
que a analisanda nasceu e cresceu também ressaltavam a questão de sua suposta
menos-valia, pelo simples fato de ter nascido menina.
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A significação atribuída por Bárbara a estes elementos de seu contexto, que
delimitaram seu universo de possibilidades, se deu no sentido de acreditar que, não
tendo qualquer valor pessoal, precisaria se esforçar muito para ser digna do afeto
das pessoas que lhes eram significativas. A hostilidade dos colegas de escola
parece ter vindo ao encontro da imagem negativa e cristalizada que já vinha
construindo de si, confirmando-a aos seus olhos.
Este elo de sentido se desvelou como um dos principais pilares que
sustentam um posicionamento subserviente, adotado por Bárbara especialmente
nos relacionamentos amorosos. Elegendo invariavelmente homens arrogantes, por
quem nutre inevitável admiração, não raro ela se percebeu sendo desvalorizada por
aqueles por quem estava apaixonada. Seu último namorado antes da tentativa de
suicídio, com quem permaneceu envolvida por cinco anos, chegava a controlar sua
alimentação e suas opiniões, como se as escolhas singulares de Bárbara não
devessem ser levadas em consideração. Isso confirmava ainda mais sua crença na
falta de valor pessoal e na necessidade de se adequar.
Por outro lado, no que diz respeito às expectativas familiares para ela –
estudar o mínimo e se contentar em trabalhar em casa ou depender de um suposto
marido -, Bárbara parece ter feito questão de contrariar a todas. Estudou muito além
do que lhe haviam sentenciado, sendo a primeira da família a frequentar uma
universidade pública, tanto na graduação quanto no mestrado. Isso fez com que ela
conquistasse, aos olhos dos familiares, uma posição de respeito, mesmo que, a seu
ver, isso tenha se dado bastante a contragosto.
Essas duas posturas de Bárbara podem parecer contraditórias se não nos
detivermos suficientemente em sua compreensão. Na verdade, o elo de sentido
entre sua subserviência nos relacionamentos e sua ousadia para contrariar o
discurso familiar revelou-se como o desejo de ser amada, admirada, reconhecida.
Este desejo emergiu como elemento central de praticamente toda vivência cotidiana
e manifestação concreta submetida à análise na situação clínica, ainda que para
isso fossem necessárias idas e vindas, ao modo de um quebra-cabeça. Ora, não
seria isto justamente o que aponta para o projeto fundamental de uma pessoa?
Aquilo que interliga todas as experiências de sua vida, oferecendo-lhes uma
coloração particular e única?
A analisanda valida essa compreensão ao reconhecer, em seu manuscrito
autobiográfico, o desejo, presente desde a infância, de se tornar uma pessoa
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“notória” (sic). Buscava se colocar nesta condição, tanto ao se adequar às
expectativas dos outros, especialmente dos homens com quem se relacionava,
quanto no destaque adquirido com seu desempenho intelectual. É esse o significado
subjacente à aprovação na universidade pública, à dramática atitude de trancar sua
matrícula para acompanhar o tratamento de câncer do então namorado, à
aprovação no mestrado, à reviravolta depois da decepção com o doutorado e
aprovação no concurso público para professora secundária, à anulação de si para se
tornar a “namorada perfeita” (sic) e garantir relacionamentos duradouros.
Com isso, Bárbara se reconheceu sempre em busca de refutar os
sentimentos de menos-valia, experimentados desde a infância. Porém, quanto mais
tentava negá-los, mais se deparava com eles. Começou a se dar conta de que,
mesmo se destacando intelectualmente e sustentando relacionamentos nos quais
atendesse a todas as expectativas do namorado, o afeto e a admiração não estavam
garantidos. Pelo contrário: quanto mais tentava aparecer aos olhos desse outro,
mais sumia – menos era vista em singularidade. Em outras palavras, se buscava
reconhecimento e admiração, pode-se dizer que até conseguia obtê-los, mas sem
que isso significasse ser verdadeiramente aceita.
Ao não encontrar a ressonância que esperava na relação com as pessoas
significativas, buscava elementos concretos e conquistas que afirmassem seu valor.
Mas também experimentou frustração das expectativas que havia criado como
parâmetros de sucesso: quando atingisse seus trinta anos, teria conquistado sua
casa própria, estaria vivendo um casamento feliz com filhos e um emprego no qual
se sentisse realizada.
Compreendemos que foi neste momento, prestes a completar trinta anos e
absolutamente distante da realização de tudo o que havia idealizado, que Bárbara
considerou o suicídio como opção. Diante da persistência dos próprios sentimentos
de menos-valia, ainda mais exacerbados, assumiu-os plenamente ao se considerar
fracassada e decidiu pôr fim à própria vida, pois não acessava mais o sentido que
lhe sustentara até então. Bárbara tentou se tornar exatamente aquilo que sentia que
o outro fazia dela: uma total ausência de singularidade.
Se a existência de Bárbara tivesse sido extinta aí, toda essa compreensão
que desenvolvemos não teria sido possível. Ela teria morrido acreditando-se vítima
das circunstâncias de uma vida que não foi justa com ela, em uma atitude de Má-fé
enquanto negação da liberdade que constitui seu ser. Nos momentos em que se
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assumia exatamente como aquilo que o outro fazia dela, vítima das circunstâncias,
Bárbara tentava se fazer objeto para esse outro. Eram escolhas alienadas. Podemos
compreender, portanto, que a própria tentativa de suicídio foi uma escolha de
alienação, ou, mais ainda, o auge de sua Má-fé de não reconhecer outra
possibilidade a não ser a de se transformar definitivamente naquilo que os outros
fariam dela após a sua morte.
Mas Bárbara fez uma escolha diferente no momento em que, frustrada sua
tentativa de suicídio, se deparou com a opção de continuar vivendo. Ao buscar o
atendimento psicológico mais uma vez, com outra profissional, a analisanda se abriu
a novas possibilidades de projeto. Coube a nós, enquanto analistas, apostar nessa
escolha de viver, ainda que estivéssemos totalmente cientes de que ela poderia se
modificar a qualquer momento. De fato, em muitas ocasiões de sofrimento intenso, o
suicídio voltou a ser considerado por ela como possibilidade. Porém, com uma
compreensão modificada de si devido ao nosso trabalho de inspiração sartriana,
Bárbara passou a se reconhecer totalmente responsável por ele. Mais do que isso:
compreendia na tentativa de suicídio sua busca por negar-se enquanto liberdade,
bem como o fato que, tendo êxito, extinguiria todas as suas possibilidades futuras.
Diante disso, escolheu continuar vivendo em cada uma dessas situações e nos
permitiu continuar apostando nessa escolha.
Tal processo, entretanto, não foi simples para Bárbara. A tentativa de
suicídio acabou lhe trazendo algo que ela sempre buscou: a atenção do outro.
Antes, seu sofrimento e sua dor passavam despercebidos, pois ela sequer os
comunicava. Com seu atentado contra a própria vida, todos os holofotes se voltaram
para ela. Mas isso também não garantiu o amor e muito menos a admiração que ela
tanto procurava. Tratavam-lhe com um excesso de cuidado permutado ao
ressentimento pelo sofrimento que experimentaram diante da possibilidade de sua
morte.
O sentimento central era de que não havia restado nada em que se agarrar.
Foi necessário revisitar seu passado e flertar com o futuro, para totalizá-lo no
presente que era tão diferente daquilo que ela havia idealizado. Nesse processo, a
produção literária se desvelou como recurso significativo e foi elaborado por Bárbara
o manuscrito autobiográfico que embasa parte de nossa discussão. Escrever se
tornou uma importante forma de amenizar a ansiedade, auxiliando-a a se perceber e
nomear seus sentimentos com mais clareza. Esta atividade era facilitada pelos
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longos períodos de tempo livre, pois havia sido afastada do trabalho por tempo
indeterminado.
A solidão passou a ser um tema central, pois Bárbara se viu inevitavelmente
lançada a essa condição. Sentia muita dificuldade para lidar com ela, até porque
eram, principalmente, nesses momentos em que se reconhecia absolutamente livre
e responsável por sua existência. Além disso, uma vez sozinha, Bárbara relatava o
sentimento de que parecia estar deixando de existir, pois se encontrava sem
recursos para objetivar seu desejo de ser reconhecida e admirada.
Uma série de vezes ainda, a tentativa de aplacar essa angústia aconteceu a
partir do envolvimento amoroso. Logo após sua tentativa de suicídio, Bárbara se
aproximou, pela internet, do chefe de uma empresa para a qual trabalhava como
freelancer. Foi, como pudemos significar conjuntamente, uma nova tentativa de se
tornar uma pessoa “notória” (sic), pois acreditava que poderia se destacar por sua
competência na atividade exercida e o envolvimento com o diretor lhe rendeu
promessas de emprego fixo e bem remunerado. Mas os resquícios da lógica antiga
de subserviência, ao serem contrastados com a autoconsciência do significado
subjacente a ela, acabaram gerando tensão nessa relação. Tendo percebido que as
promessas de reconhecimento não eram totalmente verdadeiras, Bárbara escolheu
romper com o relacionamento, ainda que com dificuldade.
Foi um processo doloroso que teve como pano de fundo toda a significação
de seu modo de se relacionar a partir do desejo de ser admirada. Outros
relacionamentos foram acontecendo, muitos pelas redes sociais e com alguns
encontros esporádicos. À medida que se desenrolavam, a mesma lógica era
revelada e isso lhe permitia assumir-se enquanto responsável, concretizando a
escolha pelo rompimento com situações que lhe traziam mais sofrimento que
satisfação. E essa tem sido a lógica desde então: ainda há momentos em que
Bárbara se percebe em situações em que busca ser objeto para o outro, anulandose enquanto singularidade e liberdade. Mas reconhece rapidamente seu próprio
movimento e se responsabiliza por sua manutenção ou transformação.
À medida que foi modificando sua compreensão de si, assumindo-se
enquanto liberdade que sofre influência do meio, mas igualmente o influencia,
Bárbara também começou a se abrir para a ideia de que, se chegou aos trinta anos
sem que nenhum de seus planos tivesse se concretizado, caberia a ela tentar
modificar essa situação. Se casamento e filhos não dependiam só dela, talvez
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adquirir um imóvel e repensar suas escolhas profissionais fossem possibilidades a
ser consideradas. Foi nesse processo que Bárbara financiou seu primeiro
apartamento, porém o desejo de ter sua própria casa foi alimentado e idealizado por
tantos anos que, no momento de concretizá-lo, ela se viu perdida e insegura.
Desvelamos a ambivalência entre lançar-se ou realizar mais uma vez uma escolha
alienada: deixar de se mudar implicava em aprisionar-se na condição incapacitante
que a mãe defendia a seu respeito. Ela optou por se lançar e se mudou há quase
dois anos, ainda que fique períodos na casa da mãe quando se sente mais
fragilizada.
O último ponto que desejamos ressaltar aqui é o processo de ressignificação
de Bárbara no que diz respeito ao trabalho, dada a centralidade que este ocupa para
ela. A ideia de voltar às salas de aula até hoje é encarada pela analisanda com
resistência, porém ela transcendeu a opção da aposentaria por invalidez, que
considerou pleitear por entendê-la como única possibilidade que havia lhe restado.
Ao invés disso, fortaleceu-se para solicitar a readaptação, a qual foi concedida. Há
cerca de um ano, Bárbara voltou a trabalhar na mesma escola, ocupando um cargo
administrativo, sendo que depois da tentativa de suicídio passou por um período em
que sequer conseguia entrar na instituição. Isso não significa que, atualmente, ela
esteja profissionalmente realizada como deseja, porém entendemos que ter
retomado o lugar que lhe cabia, mesmo em condições diferentes, consistiu no
primeiro passo em direção a possibilidades de realização de ser cada vez menos
alienadas.
Bárbara permanece em acompanhamento psicológico. Não sabemos o que
acontecerá em suas próximas semanas, meses ou anos. Tampouco podemos
prever o que ela fará com isso. Mas sua trajetória conosco até aqui nos demonstrou
sua condição de apostar na escolha de viver – aposta esta que fizemos (e
continuamos fazendo) junto com ela. Na perspectiva sartriana, independente de
todos os elementos que possam nos levar a duvidar, precisamos resgatar que o
homem é liberdade e, por isso, pode escolher-se diferente do que se escolheu
antes, mesmo no momento imediatamente anterior.
Conhecemos uma menina em desespero que havia concluído que não lhe
restavam mais quaisquer possibilidades e, com setenta e cinco comprimidos de
antidepressivo, tentou silenciar a própria voz. Hoje, vemos diante de nós uma mulher

66

que, apesar do sofrimento e das dificuldades, busca, a cada dia e por si mesma,
encontrar uma maneira de seguir em frente.
Não nos referimos mais à Bárbara como uma menina. Foi proposital.
Trouxemos inicialmente essa ideia porque, antes, ela precisava sempre do aval do
outro para se sentir existindo. Neste momento, apesar da insegurança que ainda lhe
faz hesitar às vezes, ela tem podido se experimentar com maior desenvoltura,
libertando-se das amarras da necessidade de aprovação. Isto tem sido possível em
função dos rompimentos recorrentes com a atitude de Má-fé que, em última
instância, no passado a fez tentar desesperadamente ser como o outro a via, a partir
de uma vida morta.
Bárbara entendeu precisamente como, tentando ser vista, quase sumiu. E,
hoje, é com uma significação totalmente diferente que repete, rindo, a frase com a
qual encerrou seu manuscrito autobiográfico: “e que mais alguém, em breve, me tire
pra dançar”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seguindo o nosso percurso, foi necessário que, a princípio, mergulhássemos
nas posições categorizantes acerca do suicídio de forma a mapeá-las para que
pudéssemos embasar nosso argumento: explicá-lo por elementos neurobiológicos,
sociais, psicológicos ou psiquiátricos, bem como mapear fatores de risco e de
proteção, pouco ajudam no cuidado à pessoa que tenha a possibilidade de atentar
contra a própria vida como questão na clínica psicológica. Primeiro, porque, mesmo
rotulando, não podemos controlar esses elementos. Mas, principalmente, porque,
para nós, o que importa é o que o homem faz diante deles. E isto é absolutamente
singular.
Deste modo, a visão de homem da Filosofia Existencial, especialmente a
obra de Jean-Paul Sartre, foi apresentada como possibilidade de subsídio à reflexão
sobre o suicídio, quando este é tema da análise existencial que acontece na clínica
psicológica. A escolha por este filósofo se justificou porque Sartre se volta à pessoa
concreta em sua singularidade, de modo que nos permite acessá-la sem correr o
risco de nos perdermos dela em meio a teorizações desnecessárias.
Justamente por este motivo, nosso trabalho defendeu a importância de
enfatizar não o suicídio em si, mas a aposta na escolha de viver. Isto, inclusive, se
justifica totalmente porque, na perspectiva sartriana, mesmo que todos os indícios
nos levem a duvidar, resgatamos que o homem é liberdade e pode, por isso,
escolher-se diferente do que fez anteriormente, a qualquer momento. Assim, quem
tentou se matar pode tanto repetir o ato, quanto modificar completamente sua
significação e escolher outra possibilidade. Além disso, pensando em uma clínica
sartriana, pouco faria sentido focar no suicídio, ou seja, na escolha de morrer, já que
esta escolha é, para o nosso autor, o fim de todo e qualquer sentido. Sendo a clínica
o espaço de desvelar e amarrar sentidos, cumprimos um propósito bem sartriano e
apostamos com Bárbara, nossa analisanda da análise fenomenológica do discurso
clínico, na escolha de viver.
Bárbara, a nosso ver, é um excelente exemplo da importância desta aposta,
afinal, segue contrariando todas as previsões sombrias feitas para sua vida após a
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tentativa de suicídio. E mais, demonstra o quanto o trabalho de inspiração sartriana
na clínica psicológica, ao permitir ao analisando reconhecer-se como liberdade e,
consequentemente, único responsável por aquilo que faz do que lhe é feito, permite
o alargamento das possibilidades de ser.
Ainda que isto não seja garantia de que o suicídio jamais será novamente
considerado como opção – na verdade, entendemos que nada pode oferecer essa
garantia –, parece-nos a forma mais respeitosa de cuidar de quem se apresenta, em
todo o seu sofrimento, em nossa clínica psicológica. As pessoas que nos procuram
como analistas pedem nossa ajuda. Oferecer-lhes teorias prontas e tentar encaixálas nelas não é uma opção para nós. Queremos algo diferente: mostrar-lhes nossa
disponibilidade absoluta para caminhar ao seu lado e oferecer-lhes nosso olhar, pois
estamos condenados à liberdade, assim como elas, e preferimos apostar nas
possibilidades de seguir em frente. Afinal, parafraseando novamente Sartre, “uma
hora antes da morte, ainda se está vivo” (SARTRE, 2000, p. 142).
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidada para participar de um Estudo Clínico em
Psicologia com o objetivo de refletir sobre a questão do suicídio a partir da
perspectiva de Jean-Paul Sartre.
Sua participação consistirá em sessões de psicoterapia, cujas temáticas
trabalhadas serão debatidas, bem como na autorização para utilização de seu
manuscrito autobiográfico, elaborado durante o processo psicoterapêutico. Seus
dados serão mantidos sob sigilo e sua identidade será preservada.
Você poderá desistir a qualquer momento da pesquisa, bastando informar
sua decisão. Sua participação será voluntária sem direito a qualquer remuneração e
todas as despesas para a realização do estudo não serão de sua responsabilidade.
Sua participação no Estudo Clínico não incorrerá em riscos ou prejuízos de qualquer
natureza. Você poderá solicitar informações durante todas as fases da pesquisa,
inclusive após a publicação da mesma.
Eu,_______________________________________________________, li e
ouvi os esclarecimentos acima e compreendi seus objetivos e procedimentos.
Concordo em participar do Estudo Clínico.

_____________________________________________
Assinatura da voluntária

Nome da pesquisadora: Luciana Palermo Coelho

_____________________________________________
Assinatura da pesquisadora
Contato da pesquisadora: (16) 98811-2826

Franca, ____ de __________________ de 2015.
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ANEXO B – Declaração de Correção Ortográfica e Gramatical
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ANEXO C – Termo de Autorização para Publicação

