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RESUMO 

Este projeto almeja apontar possíveis direcionamentos para o desenvolvimento de estratégias de promoção 
da saúde e prevenção do suicídio. A proposta se fez necessária por conta de um crescimento progressivo na 
mortalidade dos casos. Aqui serão estudadas referências, principalmente da Psicanálise e Filosofia, como 
pilares para discussões e reflexões sobre o tema. Estas informações também serão colocadas em paralelo 
com dados atualizados sobre a incidência dos casos, populações de riscos e caráter dos métodos mais 
utilizados, para que se possa sistematizar todo o conteúdo e torná-lo acessível. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autoagressão; Promoção da Saúde; Psicanálise; Filosofia. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O suicídio no decorrer da história vem sempre mobilizando diferentes opiniões. Na 

cultura ocidental, durante o período clássico, era visto como uma forma de fugir a uma 
desonra acometida. Sêneca defendia-o, convicto de que o homem sábio deveria viver o 
quanto sentisse que deveria, e não o tanto quanto pudesse. Com a ascensão do 
catolicismo, o ato passa a ser condenado, principalmente com São Tomás de Aquino no 
século XIII após a produção de sua obra básica “Suma Teológica”. São Tomás entendia o 
ato como uma afronta às leis naturais (de todos os seres vivos lutarem pela própria 
existência) e divinas (só Deus pode conceber ou ceifar uma vida). Outras religiões, como o 
protestantismo, apesar de contrarias, se mostraram menos ferrenhas no julgamento do ato 
(BOTEGA, 2000). 

É somente no início do século XIX, talvez influenciado pelo zeitgeist em que estavam 
inseridas pessoas como Philippe Pinel, que surge com um novo olhar sobre a loucura, e 
Auguste Comte, com o positivismo, que o suicídio passa a ser estudado através de um 
olhar científico. De acordo com Esquirol (apud DURKHEIM, 2000) “O suicídio oferece todas 
as características das alienações mentais”, sendo desconsiderada qualquer origem externa 
ao que hoje intitulam-se transtornos psiquiátricos. É com Émile Durkheim que o 
entendimento sobre a complexidade do assunto é expandida consideravelmente com a 
concretização de sua obra “O Suicídio”, de 1897 (BOTEGA, 2000). Durkheim (2000) traz o 
fenômeno do suicídio para discussões do campo da Sociologia, onde percebe que o estado 
da sociedade que se apresenta para o indivíduo é fundamental para entendermos a questão 
do que ele chama de fato social. Durkheim percebe que a taxa de mortalidade por suicídio 
está relacionada com a taxa de desenvolvimento dos países, tendendo os mais 
desenvolvidos a apresentarem maiores tentativas (consumadas ou não), e como as 
condições de uma sociedade (crises, fatores culturais, religião, etc.) possuem um grande 
impacto no bem-estar psíquico das pessoas. 
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No decorrer do século XX, um espectro passa a assombrar nossa civilização, 
espectro este conhecido por alguns autores como a crise do homem moderno, ou a perda 
de sentido da vida na modernidade. Este cenário vem a inspirar uma série de intelectuais, 
dos quais se destacam os existencialistas. Um grande marco neste período foi a publicação 
do livro de Jean-Paul Sartre, “A náusea”, no ano de 1938. No Romance se vive a angústia 
de uma personagem, Antoine Roquentin, que se desdobra através de uma enorme agonia 
tentando atribuir significado às coisas triviais e sua própria existência (SARTRE, 2015).  

Zimerman (2004) aponta que, com sua experiência e estudos no atendimento clínico 
em psicanálise nó século XXI, muitos pacientes surgem com uma demanda dizendo sentir 
verdadeiros “buracos negros” no seu psiquismo, alegando uma falta de propósito, uma 
carência de sentido. O autor caracteriza este fenômeno como patologia do vazio, tratada 
como possíveis falhas no decurso de um desenvolvimento emocional nos primeiros 
estágios da vida, e atribui a esta o posto de paradigma de nosso tempo. 

Existe um possível paralelo entre o que Zimerman (2014) denomina como patologia 
do vazio com o que Freud (2010) já nos apontava no começo do século XX. Freud (2010), 
em seu texto “Luto e Melancolia” (Trauer und melancholie) antes de discorrer 
detalhadamente sobre as especificações de cada um destes estados, aponta diferenças 
significativas entre os dois termos: o luto é um processo natural de retraimento psíquico, de 
duração indeterminada e que não deve ser interrompido; já a melancolia, apresenta todas 
as características do luto, com exceção de uma: a autoestima é afetada. É importante para 
que seja melhor entendida essa crise de sentido no homem moderno (e que possivelmente 
vem nos expondo significativamente aos casos de suicídio) que sigamos em busca de um 
balanço entre o “buraco negro” interno que se forma nas falhas no processo de 
desenvolvimento, como acredita Zimerman (2014), e o cultivo de irrealização e frustações 
do cenário contemporâneo (FREUD, 2010). 

Para o filósofo Albert Camus (2018), a incapacidade da existência em simbolizar e 
compreender todo o universo do entorno produz uma condição que é caracterizada pelo 
autor como “o absurdo”.  Esta linha de pensamento fica evidente em sua obra “O Mito de 
Sísifo”, publicada originalmente em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial. Para 
Camus, refletir sobre esta condição em que nos vemos incapaz de compreender toda a 
dinâmica da vida, é fundamental caso estejamos em busca de um significado para o existir 
(CAMUS, 2018). 

 
Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale 
ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O 
resto, se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze categorias, 
vem depois. Trata-se de jogos; é preciso primeiro responder. E se é verdade, como 
Nietzsche, que um filósofo para ser estimado, deve pregar com o seu exemplo, 
percebe-se a importância dessa resposta, porque ela vai anteceder o gesto 
definitivo. São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso ir mais fundo até 
torna-las claras para o espírito (CAMUS, 2018, p. 17). 
 

Em “O Mito de Sísifo”, são discorridas três possibilidades de enfrentamento do 
absurdo em decorrência de nossa natureza humana: (1) o suicídio material (ou o encontro 
com a morte propriamente dito), (2) o suicídio filosófico (desvalorização do presente em 
prol de uma crença que pregue o encontro de significado nas coisas exclusivamente no pós 
morte) e (3) a aceitação de nossa condição. Ao considerar as duas primeiras alternativas 
como incapazes de responder a nossa busca de sentido, tidas como evasões frente ao 
questionamento inicial, Camus deposita suas esperanças na alternativa de número três, 
onde equipara a nossa condição de sofrimento à sina de Sísifo: somos “condenados” a rolar 
nossa pedra metafórica por toda a vida, seja trabalhando, estudando ou vivenciando 
tragédias no decorrer da vida (CAMUS, 2018). 
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Visando o enfrentamento do absurdo camusiano, onde a única condição para a 
existência é rolar essa pedra sem sentido predeterminado, este trabalho buscará, através 
do estudo e levantamento de informações dentro de um referencial maioritariamente 
psicanalítico e filosófico, auxiliar no desenvolvimento e discussões de estratégias que 
colaborem com a prevenção do suicídio como ato final (suicídio total) e de comportamentos 
de caraterística autodestrutiva (suicídio parcial) (CASSORLA, 2017, p.14) dentro da área 
de estudos em Promoção da Saúde (PS). 

Apesar do Brasil não ser um país de alto risco quanto à incidência dos casos de 
suicídio, de acordo com o Boletim Epidemiológico “Suicídio. Saber, agir e prevenir”, do 
Ministério da Saúde (2017), o território nacional vem sentindo um exponente crescimento 
nos casos de lesões autoprovocadas, tanto em homens como mulheres, sendo a região sul 
a segunda região com maior quantidade de casos notificados, atrás, por poucos números, 
somente para a região sudeste. O Paraná em 2015 apresentou uma taxa de mortalidade 
entre homens de 10,1 e 12,8 para cada 100.000 habitantes, e para mulheres entre 2,7 e 
3,3 em relação ao mesmo valor. Estima-se que estes valores tenham aumentado e que 
muitos dos casos não cheguem a ser enquadrados como suicídios propriamente definidos 
 

Figura 1. Número de notificações por lesão autoprovocada, segundo sexo e ano, Brasil, 
2011 a 2016. 

 
Fonte: Boletim Epidemiológico Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde (BRASIL, 

2017, p.3). 

 
A pesquisa também tratará de colaborar com algumas políticas que surgiram 

recentemente. A primeira delas diz respeito às diretrizes do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Sustentável de 2015, que foram estabelecidas em uma tentativa 
de diminuição das inequidades sociais. Dos objetivos, o de número três “Assegurar uma 
vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades” (ONU, 2017, p. 53), 
ainda possui um tópico específico relativo ao trabalho de promoção da saúde e bem-estar, 
no qual aspira diminuir a taxa de mortalidade do suicídio (ODS 3.4.2) (IPEA, 2018; ONU, 
2017). Outra mudança política que estimulou o desenvolvimento deste projeto foi a recente 
Lei 13.819/2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do 
Suicídio, a ser implementada pela União, e cooperação com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios; e altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 (BRASIL, 2019).  
 
2 MATERIAS E MÉTODOS 
 

A pesquisa trata de um levantamento bibliográfico, que há de ser realizado 
principalmente em materiais de autores icônicos da Psicanálise e Filosofia, tais como Albert 
Camus, Roosevelt Cassorla, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Arthur 
Schopenhauer e Emil Cioran; assim como artigos científicos referentes a esses estudos.  
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O conteúdo compilado será pareado com dados atualizados sobre as taxas de 
suicídio, se atendo a aspectos como métodos, contextos culturais, contextos sociopolíticos, 
populações de risco e mortalidade. Os dados atualizados deverão ser buscados em 
plataformas como a do DATASUS, OMS e Ministério da Saúde. 

Por fim, o projeto será sistematizado de forma que seja dado destaque a possíveis 
diretrizes de intervenção e desenvolvimento de estratégias para o combate e prevenção do 
suicídio em nosso país. 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Com esta pesquisa espera-se contribuir com o desenvolvimento da práxis dentro da 
área interdisciplinar da promoção da saúde (principalmente por meio do grupo de pesquisa 
que este projeto faz parte), visando lutar pela valorização e preservação da vida, 
independente das dificuldades que possam por vezes parecer insustentáveis para o sujeito 
em sofrimento que esteja praticando autoagressões ou em estado de ideações suicidas. 
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