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SOBRE O SUICÍDIO – UMA REFLEXÃO PRELIMINAR 

OU  

A DOENÇA MORTAL 

Ney Marinho (Rio/Set/16) 

 

 

  Mais do que a loucura, a história do suicídio nos  mostra 
como tal comportamento humano foi excluído, punido,  ou, 
frequentemente, dissimulado pela sociedade. Mesmo e m nosso meio 
psicanalítico a bibliografia a respeito é pobre e o  tema raramente 
comparece aos nossos congressos e simpósios. Por ou tro lado, é a 
décima causa de morte, no mundo; a quinta, entre as  idades de 15 a 44 
anos; somam os casos a um milhão por ano e 10 a 20 milhões de 
tentativas frustradas. No Brasil o índice de suicíd ios subiu 21% entre 1980 
e 2000. Na África, Angola em particular, há um expr essivo aumento de 
suicídios de crianças. Esses dados já são suficient es para expressar a 
magnitude da questão. Paradoxalmente, penso ser dif ícil encontrar outro 
campo de conhecimento que não a psicanálise que pos sa dar uma 
contribuição significativa ao estudo do fenômeno. C ompreendo 
perfeitamente a dificuldade que temos em relatar no ssos fracassos e 
revelar nossa ignorância ante um desafio que sabemo s ser a nós dirigido, 
às vezes, como um inaudível pedido de socorro. 

  Dada uma já longa experiência psiquiátrica e psic analítica 
com pacientes graves, senti-me na obrigação de traz er o tema ao exame e 
debate com os colegas, assim como dar meu depoiment o pessoal. Afinal 
esta preparação para nosso Congresso, cujo tema: Mo rte e Vida – novas 
configurações evoca de imediato o belo poema de Joã o Cabral de Melo 
Neto, evoca também a luta do bravo Severino, com el e mesmo, entre pular 
da ponte ou pular para a vida. Em consideração a to dos os Severinos – a 
rigor, todos nós – arrisco essa contribuição prelim inar, na esperança de 
ajudar a quebrar um tabu que nos apequena e amesqui nha. 

 

 1 – HISTÓRICO 

  German Berrios e Roy Porter em sua magnífica Hist ória da 
Psiquiatria Clínica nos contam como nos inícios do século XIX o suicídio 
ou a autoagressão era tratado como no século anteri or dentro do debate 
entre a visão religiosa e o novo liberalismo. Com o  Iluminismo, após a 
revolução francesa, o suicídio deixou de ser conden ado com base em 
argumentos tradicionais religiosos e com a crescent e secularização, 
deixou de ser punido como “uma revolta contra Deus”  (Berrios & Porter, 
2012:958). Contudo, este processo de medicalização,  de apropriação pela 
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nascente psiquiatria do suicídio não foi simples ne m linear e, por sinal, 
até hoje não encontrou uma solução definitiva. Os h istoriadores da 
psiquiatria dividem as opiniões em dois grandes gru pos: a “visão padrão” 
e a “visão psiquiátrica”. Segundo a primeira: alguns suicídios são 
causados por doença mental e outros não . A visão psiquiátrica afirma que 
o suicídio é sempre um sintoma de uma doença mental . Entre as duas 
teses há gradações, como a posição daqueles que adm item o suicídio 
não ocorrer necessariamente no curso de uma doença mental mas que o 
ato suicida ocorre sempre num estado mental alterad o, como afirmava 
Esquirol e mais tarde Blondel (idem, p. 963). 

  Um outro vértice do debate surge com o texto clás sico de 
Émile Durkheim – O Suicidio (1999 [1897]) – que atr ibui a fatores sociais a 
causa do suicídio e, para muitos, inaugura a ciênci a da sociologia. Esta 
concepção irá reaparecer com Maurice Halbwachs no s éculo passado.  
Vale a citação de Michael MacDonald (in, Berrios & Porter): 

 “ ... O ponto de partida tanto para Durkheim quant o para Halbwachs 
era a compreensão de que as taxas de suicídios tend iam a ser bastante  
regulares ao longo do tempo e que suas variações po diam ser 
correlacionadas com fatores sociais, tais como as c renças e práticas 
religiosas e eventos como a depressão econômica e a  guerra.” (idem, p. 
980) 

  O acompanhamento deste debate e sua longa históri a tem um 
valor que ultrapassa em muito a pesquisa acadêmica,  pois, mostra a 
complexidade da questão e, a nosso ver, afasta qual quer tentativa de 
formular uma teoria única para um fenômeno tão comp lexo. Como 
veremos adiante isto vem ao encontro de dados forne cidos também pela 
pesquisa transcultural.  

 

 

 2 – A CLÍNICA 

  Como ocorre com a maioria dos psicanalistas oriun dos da 
psiquiatria, tenho tido oportunidade de tratar paci entes que tentaram o 
suicídio. Em minha experiência particular, este núm ero cresce em virtude 
de ter me dedicado desde o início da atividade clín ica ao tratamento 
psicanalítico de pacientes psicóticos. A constância  neste tipo de trabalho 
levou-me por sinal a determinados caminhos, dada a insatisfação com os 
resultados alcançados ao mesmo tempo que a crescent e convicção da 
importância deste atendimento. 

  O material clínico será lido mas não pode ser pub licado, por 
questões de confidencialidade. Envio antes da Jorna da para o 
comentador. 
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 3 – UMA LEITURA LIVRE DO TRATADO DO DESESPERO 

(SOREN KIERKEGAARD) 

  Um tema da complexidade que tem o suicídio pede u m 
estudo sob diversos vértices. É neste sentido que t omo a contribuição do 
filósofo dinamarquês para uma melhor compreensão do  que faz com que 
o homem procure tantas vezes acabar com a própria v ida. Não seguirei 
literalmente os passos de Kierkegaard que se encami nha para a 
experiência religiosa, o “salto para a fé”, em sua crítica ao racionalismo  e 
em sua proposta de superação do desespero. Mas toma rei a noção de 
desespero – central para Kierkegaard na experiência  humana – como um 
ponto em comum com a experiência analítica. Não pre tendo, contudo, 
reduzir o ato suicida a uma manifestação de desespe ro. A breve nota 
histórica que relatei acima mostra como é pouco sus tentável estabelecer 
uma teoria única para explicar ou compreender o sui cídio. A insuficiência 
de tais tentativas explanatórias se manifesta, por exemplo, nos casos de 
suicídios coletivos. 1  Evidentemente a psicanálise teria algo a dizer 
também nesses casos, mas sob o ponto de vista de um a dinâmica grupal.  

  Voltemos à questão do desespero que, a meu ver, é  pouco 
estudado em psicanálise. Desespero, um sentimento d iferente de 
angústia, ansiedade ou medo, embora guarde alguma s emelhança de 
família com aqueles; mas tem uma característica pró pria. Esta tentaremos 
investigar, ou melhor, propor como objeto de exame dos colegas uma vez 
que nos parece comparecer com frequência nas tentat ivas e atos 
suicidas.  

  Kierkegaard (1969:39) parte do episódio da ressur reição de 
Lázaro ( João, XI, 4): 

  “`Está doença não é mortal´ ... e contudo Lázaro morreu; mas 
como os discípulos não compreendessem ... : ‘Lázaro , o nosso amigo, 
dorme, mas eu vou despertá-lo do seu sono´, o Crist o lhes disse sem 
ambiguidade: `Lázaro está morto´. Lázaro, portanto,  está morto, e 
contudo sua doença não era mortal; é um fato que es tá morto, sem 
entretanto ter estado mortalmente doente.”  

 

                                                           
1
 Lembremo-nos de dois casos extremamente diferentes (o que torna a questão mais instigante): O 

suicídio coletivo dos seguidores de Jim Jones  na Guiana (1978) e Numância – a cidade cercada pelas 

tropas do general romano Cipião, no sec. II AC, que decidiu pelo suicídio coletivo e foi imortalizada pela 

peça de Cervantes. 
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  Uma vez que para o cristão a morte não é fim de t udo, pelo 
contrário, “... implica mais esperança do que compo rta para nós a vida ...” 
Kierkegaard seguirá um caminho que nos distancia, e mbora menos do 
que aparenta. Não cabe aqui discorrermos sobre noss a concepção 
psicanalítica de fé, a qual dedicamos um trabalho e specífico, mas é 
inevitável mais uma citação de nosso filósofo para,  após deixar claras 
nossas diferenças, buscar o ponto em comum que nos interessa: 

  “... o homem natural: ele ignora onde jaz realmen te o horror, 
o que  todavia não o isenta de tremer, mas não é do  que é horrível que ele 
treme. Assim, o pagão em sua relação com a divindad e; não só ignora o 
verdadeiro Deus, como, ainda, adora um ídolo em lug ar de um deus.” 

  Nossa divergência de Kierkegaard reside, neste po nto, em 
nossa concepção de fé. A nosso ver, sob o vértice p sicanalítico, a fé é 
uma atitude , uma posição em que o analista se coloca quando abre mão de 
memória, desejo, entendimento e sensorialidade para aproximar-se da 
experiência emocional do encontro com seu paciente. Uma posição que 
precisa manter-se necessariamente insaturada, isto é, não comporta a crença 
em deuses ou demônios.2  

  Nossa profunda concordância com Kierkegaard repousa tanto na 
centralidade da fé (dentro de nosso ponto de vista) e da noção de desespero, 
além da crítica ao racionalismo que não dá conta da experiência humana. Esta 
exige o indeterminismo que a liberdade supõe e a consequente 
responsabilidade humana. 

  Kierkegaard considera o desespero a doença mortal. “Desesperar 
de si mesmo, querer, desesperado, desfazer-se de si mesmo, tal é a fórmula 
de todo desespero.” Mais adiante: “Quem desespera quer, no seu desespero , 
ser si mesmo ... mas se olharmos as coisas mais de perto, encontramos 
sempre a mesma contradição. Este eu, que o desesperado quer ser, é um eu 
que ele não é (pois querer ser o   eu que se é verdadeiramente é o próprio 
contrário do desespero); o que ele quer, com efeito, é separar o seu eu do seu 
autor. Mas aqui ele fracassa ...” 

  Infelizmente, teremos que nos afastar do filósofo conterrâneo do 
príncipe que este encontro evoca – “... morrer, dormir, talvez, sonhar ...” – para 
nos voltarmos para a experiência clínica e o objeto desta breve reflexão sobre 
o suicídio. Antes, porém, desejaríamos registrar a importância dos textos 
kierkegaardianos – Tratado do desespero; Conceito de Angústia; Terror e 
Tremor; entre outros – para um fértil diálogo com a psicanálise, com 
                                                           
2
 Uma exposição detalhada deste ponto de vista pode ser encontrada nos trabalhos que apresentamos 

no XXV Congresso Brasileiro de Psicanálise (O Ato de Fé, a fé como um elemento da psicanálise. 

Fernanda e Ney Marinho, 2015) e no recente XXXI Congresso da FEPAL (Incorpóreo. Fernanda, Ney 

Marinho e colabs., 2016). Neste último procuramos esclarecer a distinção entre fé e crença, sob o ponto 

de vista psicanalítico, segundo nosso entendimento, tanto da obra de W.R.Bion como de nossa 

experiência clínica. 
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enriquecimento de ambas, em benefício de nossos pacientes, que nos 
procuram a partir de alguma figura de desespero. Fazemos este comentário 
para chamar a atenção que Kierkegaard não vê o desespero como um 
malefício da condição humana, pois, se pode ser a doença mortal, é também a 
mola propulsora de qualquer desenvolvimento pessoal. 

   

 

 

 

4 – DE VOLTA À CLÍNICA 

              O trabalho com pacientes graves nos levou a algumas 
conjecturas que pretendemos praticamente listar, uma vez que o exame de 
cada uma exigiria novos textos, e levou-nos também a uma nova visão – para 
nós pelo menos – da revolucionária proposta freudiana. 

4.1 – IMPOSSIBILIDADE DE UMA TEORIA ÚNICA – Ao preparar esta 
breve comunicação, procurei rever os diversos casos que acompanhei – quer 
como psiquiatra, quer como psicanalista – de pacientes que tentaram ou 
cometeram o ato suicida. Embora todos tivessem algum diagnóstico 
psiquiátrico (esquizofrenia, psicose maníaco depressiva, personalidade 
borderline, etc.), corroborado por outros colegas, em atendimentos anteriores, 
não consegui do ponto de vista psicanalítico traçar um quadro explanatório 
comum. Por outro lado, tal levantamento fica bastante prejudicado por ser o 
universo pesquisado já de pessoas que procuraram, ou, foram levadas (e 
aceitaram) um tipo de tratamento. Sabemos de inúmeros casos que não 
chegam aos consultórios e sequer às estatísticas. 

4.2 – A CONSCIÊNCIA MORAL PRIMITIVA – Esta é uma observação 
constante na clínica e, em particular, na de pacientes graves com histórico de 
atos suicidas, exitosos ou não. Referimo-nos ao que Bion descreve em Uma 
teoria sobre o pensar (Bion, 19994 [1962]), quando falha a capacidade de 
rêverie materna e a mãe não consegue exercer o que denominou de função 
alfa – acolher as identificações projetivas do bebê, “... aceitar esse temor (por 
exemplo: o de que está morrendo; é o exemplo que o autor dá) e reagir 
terapeuticamente; isto é, de modo a fazer com que o bebê sinta estar 
recebendo de volta a sua própria personalidade amedrontada, mas de uma 
forma tolerável – os temores passam a ser manejáveis pela personalidade do 
bebê.” (p.132) O fracasso dessa relação acarreta, segundo Bion, que o bebê se 
comporte “... como se sentisse que se formara, dentro dele, um objeto interno 
com características de um ‘seio’ – vagina, voraz, que retira o que há de bom de 
tudo quanto o bebê recebe ou dá, deixando apenas objetos degenerados ... as 
consequências de tal fato para o desenvolvimento da capacidade de pensar 
são bastante graves; descreverei apenas uma, isto é, o desenvolvimento 
prematuro da consciência.” (pp. 132-3). Esta consciência prematura é incapaz 
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de aprender com a experiência (emocional), assim como orientar-se pela 
distinção entre o verdadeiro e o falso, mas sim por julgamentos ditatoriais de 
que uma coisa é moralmente certa e outra errada. “A pretensão de ter uma 
onisciência que negue a realidade, seguramente faz com que a moralidade, 
que nessas condições se forma, seja uma função da psicose.” (p. 131) 
Obedece tal consciência prematura ao princípio de “tout savoir tout 
condamner”.  

 Em nosso meio, um importante estudo clínico relacionado a esta 

consciência prematura é o texto de José Américo Junqueira de Mattos e João 

Carlos Braga (ver RBP, vol. 43, n. 3, 2009): Consciência moral primitiva: um 

vislumbre da mente primordial .  De uma forma muito feliz os autores 

desenvolvem o tema a partir de suas experiências clínicas e de um exaustivo 

estudo de supervisões de Bion. Vejamos o que citam de Bion: 

 “... parece existir uma forma de moral inata, da maneira com que, por 

exemplo, a Igreja Católica Romana chama de Pecado Original. ... Nascemos 

com um sentimento de culpa, nascemos com isto que um dia se tornará uma 

forma de consciência moral”. Em outra supervisão: “Eu pensaria que a questão 

sobre a qual ele (paciente) tem de estar consciente é a qualidade assassina 

daquela consciência moral, que odeia um intercurso prazeroso – verbal ou de 

qualquer forma, com sucesso e feliz ...”  

 Para um comentário sobre o caráter primitivo desta consciência muitas 

vezes assassina e sempre cruel, assim como para a própria noção de primitivo, 

remeto ao meu trabalho: O primitivo este nosso contemporâneo, apresentado 

no Congresso de Campo Grande (2013).3 

 

 4.3 – O ATO, A COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL, OU, UMA NOVA 

LINGUAGEM PARA A PSICANÁLISE - Acredito que todos, ou pelo menos os 

mais velhos, concordarão que fomos educados no privilégio do conhecimento – 

esperávamos muito dele – e da comunicação verbal como seu veículo. 

Contudo, no decorrer do século passado e suas vicissitudes, tais esperanças 

foram profundamente questionadas: duas guerras mundiais, o holocausto, a 

                                                           
3
 O trabalho ainda está inédito, mas posso enviar aos interessados, sem o material clínico que foi 

apresentado oralmente e necessita ser devidamente modificado, por questões de confidencialidade. 
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bomba atômica, a dura crítica da filosofia da ciência à epistemologia 

dominante, as novas noções de linguagem e, sobretudo, os fracassos de 

nossos sonhos iluministas – pedem uma detida reflexão sobre nosso trabalho. 

Neste contexto, evidentemente, vou prender-me ao que diz respeito à 

psicanálise, embora a crise (em seu melhor sentido de reflexão radical) é muito 

mais ampla. Assim, vejo que os chamados casos graves e os atos suicidas 

pedem também uma nova abordagem. No momento, e no objeto desta 

comunicação, vou limitar-me aos sentimentos que a experiência analítica com 

tais pacientes evoca no analista. Seguindo o ponto de vista de Bion, não 

considero tais sentimentos e ideias como contra-transferenciais mas como 

constitutivos da comunicação naquele encontro psicanalítico. A título de 

exemplo, vejo minha ida a uma farmácia após uma sessão de silêncio num 

cenário que guardava marcas de um trágico acontecimento como uma íntima 

comunicação, para ser acolhida e evoluir dentro de mim até chegar a uma 

formulação verbal que possa ter êxito para um desenvolvimento da grande 

pesquisa em que consiste, a meu ver, uma psicanálise. Neste momento, 

lembrei-me das 1001 noites. Acho que vale o registro. 

  Em outros termos: minha experiência com tais pacientes sugere 

que a comunicação não verbal é extremamente importante, assim como a 

abstenção de memória, desejo, entendimento e sensorialidade. Repito 

propositalmente a proposta bioniana que, a meu ver, aprofunda e radicaliza a  

atenção flutuante preconizada por Freud.4 Um desenvolvimento desta 

discussão nos levará, inevitavelmente, a uma nova concepção de linguagem. 

Penso que a busca de uma linguagem apropriada para fazer psicanálise e não 

falar de psicanálise foi o que levou Bion a escrever Memória do Futuro. Penso 

que no caso descrito a linguagem estética foi fundamental para se estabelecer 

um diálogo livre, capaz de suportar fortes emoções e criar o nosso “jogo de 

linguagem”. 

                                                           
4
 Ver: Marchon, P. – Flutuando atentamente com Freud e Bion. Rio de Janeiro:                                                                                        

Imago. 
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5 – A PSICANÁLISE TRANSCULTURAL, MORTE E VIDA A NOSSA 

UNIVERSALIDADE 

  Dentre as inúmeras críticas que a psicanálise recebeu, uma das 

mais frequentes se referia à suposição de que seria uma pseudociência, algo 

próprio de uma sociedade decadente, conhecimento datado e localizado num 

continente envelhecido. Não cabe aqui rebater tais críticas, quer por falta de 

tempo quer por um certo anacronismo desta discussão. Contudo, vale registrar 

que em nossa experiência de pesquisa da noção de loucura em outras culturas 

– no caso das dos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) – uma ampla comunidade que alcança mais de quatro continentes, a 

universalidade do sofrimento mental apresenta uma espantosa similitude. Em 

recente simpósio – no último Congresso Brasileiro de Psiquiatria – assistimos 

um painel com trabalhos de Portugal, Moçambique e Angola sobre o tema do 

suicídio. Em Portugal, as taxas diminuíram apesar da prolongada crise 

econômica que enfrenta. Em Angola, as taxas aumentaram e cresceu o 

assustador índice de suicídios infantis. Em Moçambique o tema desperta 

interesse dos jovens psiquiatras africanos que o estudam sobretudo entre os 

idosos. Embora as estatísticas sejam ainda precárias, chama a atenção o 

interesse dos colegas africanos pelo tema que talvez revele novas 

configurações de morte e vida.  

  Os psiquiatras portugueses atribuíram ao desenvolvimento e o 

maior uso de antidepressivos a queda da taxa de suicídios em Portugal.  

  Os angolanos não apresentaram hipóteses explicativas, 

chamando apenas a atenção para a depressão infantil causada (sic) pelas 

acusações de feitiçaria às crianças com comportamentos depressivos ou 

diferentes do usual. 

 

 6 – COMENTÁRIOS A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 
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  Limito-me a registrar sumariamente algumas conclusões – 

certamente provisórias - a partir da experiência acumulada. 

 

  6.1 – O papel do desespero e da impulsividade no ato suic ida . 

Quanto à impulsividade ver na bibliografia: Herrmann, F. e Cassorla, R. M. S. 

  6.2 – O paradoxo dos sentimentos despertados no analista na 

experiência íntima com o paciente que tentou o suic ídio . Apesar do quadro 

muitas vezes de desespero ou silêncio, observei com frequência um forte 

ânimo e até mesmo entusiasmo, no analista, em relação ao encontro analítico. 

Talvez, na mesma linha, chama a atenção – tanto no caso descrito como em 

outros – uma formidável recuperação física apesar de politraumatismos, por 

exemplo. Há algo de vida quer colocado (guardado?) no analista, quer no 

corpo. 

  6.3 – A necessidade do tratamento multidisciplinar . Alta 

frequência da análise. Acompanhamento psiquiátrico. Atendimento de família, 

Auxiliares psiquiátricos. Terapêutica ocupacional ou reinserção social. 

 

 

  

 

   


