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RESUMO 

 

O suicídio traz repletas reflexões, pois, é um tema de muita relevância que a cada vez mais vem 

aumentando e que envolve outros fatores que aumenta a probabilidade do suicídio como a depressão, 

tratando-se de um grande problema de saúde publica e também um grande desafio para a área da 

psicologia. O presente artigo busca refletir sobre a importância e discussão de uma questão de muita 

relevância, que vem acometendo e tornando um grave problema de saúde pública: o suicídio. Assim 

como enfatizar seus desafios para a psicologia. Trata-se de uma pesquisa literária. Os resultados 

apontam que é de extrema importância que a temática seja mais discutida e que profissionais 

envolvidos tenham mais preparo para lidar com tal situação. Sugerem-se mais realizações de mais 

estudos sobre o tema, para aprimorar novas visões e delimitações para melhores intervenções.  
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo busca refletir sobre a importância e discussão de uma questão de muita relevância, 

que vem acometendo e tornando um grave problema de saúde pública: o suicídio. Assim como 

enfatizar seus desafios para a psicologia.  

A tristeza que permeia o ato do suicídio surge a partir do momento em que as pessoas que 

estão ao redor do suicida sentem-se incapazes de perceber os sinais que o indivíduo emitia antes 

de atentar contra a própria vida. Tristeza essa que se traduz, muitas vezes, em revolta e busca de 

culpados (Cruz & Camargo, 2017, pág. 14).  

Suicídio (do latim sui, "próprio", e caedere, "matar") é o ato intencional de matar a si mesmo. 

Pensar em Suicídio é se entregar a uma busca incansável dos porquês. É refletir sobre quais 

sentimentos, faltas, lacunas ou mistérios rondavam aquela existência (Barbosa, Macedo & Silveira, 

2011, pág. 03).  

 

Suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo. Sua causa mais comum é um transtorno 

mental e/ou psicológico que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, 

alcoolismo e abuso de drogas. Dificuldades financeiras e/ou emocionais também 

desempenham um fator significativo. Albert Camus escreveu certa vez: “O suicídio é a 

grande questão filosófica de nosso tempo, decidir se a vida merece ou não ser vivida é 

responder a uma pergunta fundamental da filosofia (Dicionário português, 2017)”.  

 

Abordar o tema suicídio traz repletas reflexões, pois, é um tema de muita relevância que a 

cada vez mais vem aumentando e que envolve outros fatores que aumenta a probabilidade do 

suicídio como a depressão, tratando-se de um grande problema de saúde publica e também um 

grande desafio para a área da psicologia.  

Uma grande questão vinculada ao suicídio é que a prevenção, de forma global, é possível. 

Logo, os comportamentos suicidas podem ser contextualizados como um processo complexo, que 

pode variar desde a ideia de retirar a própria vida, que pode ser comunicada por meios verbais e 

não verbais, até o planejamento do ato, a tentativa e, no pior dos casos, a morte (Conselho federal 

de psicologia, 2013, pág. 10).  

Para a psicologia é um grande desafio, pois, envolve muitas questões, como a busca e o desejo 

pela morte. O objetivo pauta-se em construir um homem novo e uma nova sociedade, ou seja, não 

podemos centrar os nossos esforços somente em garantir a sobrevivência dessas pessoas, que já 

foram tão atingidas por essa guerra de todos contra todos, mas também temos que fazer algo que 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 17.02.2020 

Janaína da Silva Diogo 3 facebook.com/psicologia.pt   
 

vá em direção à transformação, para que tenham a condição de transformar as condições de vida 

que lhe fazem desejar a morte (Conselho federal de psicologia, 2013, pág. 23).  

 

O SILÊNCIO MASCARADO 

 

“Nada mais parece fazer sentindo, há apenas uma dor tão pesada que carrego, e não 

consigo mais suportar”... “Não há mais nada que eu possa fazer, seria melhor morrer”... ( 

Oficina de psicologia).  

 

Ariès, nos trás durante toda sua trajetória sobre a concepção de morte, em diversas épocas, 

as quais podem observar muitas transformações significativas sobre a morte desde a Idade média 

até atualidade.  

No período da Alta Idade Média a morte era vivenciada pelas pessoas, como algo natural e 

familiar, com o passar dos tempos, foram ocorrendo muitas mudanças, onde as pessoas não a viam 

mais como algo próximo, até a contemporaneidade onde a mesma passou a ser totalmente negada 

e distante (Ariés, 2014).  

O suicídio deve ser percebido e compreendido como uma forma de fuga a um sofrimento 

intenso e insuportável. O sujeito é corrompido por uma grande angústia que o destrói. Padecendo 

de tal angústia, passa a ver a morte como a única saída para o descanso, aliviando a dor de sua 

existência. Essa aflição na maioria das vezes é interna, vinda da mente do sujeito, construída por 

diversos fatores ( Reis & Simões, pág. 02).  

A morte é temida pela maioria das pessoas, entretanto, pode ser considerada como um alívio 

para aqueles que não encontram alternativas para seus problemas, e buscam, por meio de 

comportamentos autodestrutivos, acabar com a própria vida (Pereira, Maciel & Guilermino, 2017, 

pág. 02). 

A dor da existência se torna tão crucial diante de uma perda, que o sujeito tem pressa em 

exterminá-la. E é quando desprovido de auto-estima e com um ego fragilizado, vê na 

morte a melhor solução para sua dor (Reis & Simões, pág. 02).  

 

O suicídio é um comportamento de autodestruição, onde o maior desejo do indivíduo é 

destruir a sua dor e sofrimento por aquilo que para si está no limite, e a solução permanente é 

deixando de existir.  

É um meio de coerção e de vingança contra sentimento de importância e de incapacidade de 

mudar uma situação problemática. O objetivo é mais na maioria das vezes, mudar de vida e não, 
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por fim à mesma”. Já a tentativa de suicídio é caracterizada como uma ação malsucedida de pôr 

fim a própria vida (Dantas, Dantas &Silva 2018).  

O sofrimento silencioso em situações de vulnerabilidade funciona como uma ‘mascara’, para 

cobrir o sofrimento; a tristeza; sentimento de impotência e muitos outros sentimentos que causam 

dor.   

O suicídio é um ato que o individuo também vê uma forma de se vingar das pessoas ao seu 

meio, a qual resulta em diversos fatores, e não apenas de uma causa única.  

De acordo com (Reis & Simões apud Macedo, 2007, pág. 98), O suicídio é uma agressão ao 

exterior, e que secundariamente se volta contra o ego. Onde matando-se, o sujeito consegue anular 

psicologicamente a perda do objeto, vingando-se do ambiente, onde provoca sofrimento aos outros. 

E que a partir de experiências clínicas, pôde-se observar que frequentemente o suicídio destina-se 

a destruir a vida dos sobreviventes, onde vêem o suicídio como a única forma de vingança 

satisfatória contra os pais, amigos ou qualquer ente querido. Este ato gera extremo sofrimento às 

pessoas que o cercam, devido passarem a sentir-se culpados e responsáveis por de alguma maneira 

terem permitido, ou não evitado o ato.  

Diante deste panorama, onde o suicídio ainda é tratado como tabu, surge à necessidade de 

desmistificar o tema, levando em consideração o trauma que o suicídio acarreta ao meio social. 

Como se trata de um assunto polêmico, gerador de muita angústia e disparador de fantasias, é 

preciso sensibilizar a sociedade para a importância de um olhar menos amedrontado e mais 

acolhedor, onde o sofrimento do outro possa ser mais escutado, possibilitando intervenções ( 

Barbosa, Macedo & Silveira, 2011, pág. 05).  

 

FATORES ASSOCIADOS À TENTATIVA DE SUICÍDIO E AO SUICÍDIO 

 

Quem comete suicídio ou pensa em se suicidar vivencia sentimentos de ambivalência, 

desamparo e perda do sentimento de pertencimento a um determinado grupo social ou sistema 

familiar (Centro de valorização a vida, 2019).  

A (OMS) Organização Mundial de Saúde descreve os fatores que levam o sujeito à prática 

do suicídio, a saber: os transtornos mentais, relações familiares, gênero sexual, faixa etária de 

vulnerabilidade, abuso de álcool, drogas ou fármacos situações sociais desfavoráveis, como 

pobreza e desemprego. 

 São diversas as situações de vulnerabilidade para o suicídio que merecem atenção. Entre as 

mais frequentes, podem ser mencionadas: doenças graves; isolamento social; ansiedade; 

desesperança; crise conjugal e familiar; luto; perda ou problemas no emprego; transtornos mentais, 
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como uso abusivo de álcool e outras drogas, depressão, esquizofrenia entre outros associados à 

facilidade de acesso aos meios de suicídio (APA, 2003; SILVA et al, 2006). 

 Diversos fatores estão associados ideação ou ato suicida, estão relacionados às doenças 

mentais, aspectos psicológicos, aspectos sócias e também condições de saúde. No entanto, a 

depressão maior é a principal causa da tentativa de suicídio e o suicídio. Os sintomas de depressão, 

como tristeza, desesperança, falta de motivação e interesse pela vida fazem com que este transtorno 

seja um dos principais fatores de risco ao suicídio (Braga & Dell’Aglio, 2013).  

Em termos de prevenção do suicídio, destacam-se algumas possibilidades como o tratamento 

de pessoas com transtornos mentais; a apresentação apropriada de notícias e informações sobre 

depressão e suicídio na mídia e uma necessária articulação de fatores clínicos e educacionais para 

populações de risco e em geral ( Barvosa, Macedo & Silveira, 2011, pág. 11).  

De acordo com (Conselho Federal de Psicologia, 2013, pág. 27), A prevenção do 

comportamento suicida deve começar na família. A família tem de saber lidar com a morte. 

Geralmente, esse é um assunto que a família esconde, por acreditar que os filhos pequenos não 

terão recursos psíquicos para encarar a situação. Seguido da família, o trabalho nas escolas é tão 

importante quanto e deve ser iniciado desde as pré-escolas. Deve-se trabalhar, com as crianças, 

questões sobre a valorização da vida e as escolas podem organizar programas psicoeducativos que 

possam mostrar que certos valores precisam ser resgatados. 

O desafio para profissionais da Psicologia, esta nos obstáculos para a realização do seu 

trabalho, devido às especificidades próprias a essa clínica: são sujeitos sem demanda, sem sintoma, 

sem desejo, que se orientam por uma ética de puro gozo, gozo de morte, gozo da morte ( Conselho 

Federal de Psicologia, 2013, pág. 37).  

Contudo, este grande desafio esta em deixar que o indivíduo fale, para que possa demandar 

o seu tratamento.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Falar sobre o suicídio é uma discussão que a cada dia mais precisa ser destacado, pois, 

tornamo-nos responsáveis por um grave problema de saúde publica, em que envolve muitos fatores 

associados a está causa.  

 Diante do que foi discutido ao longo do estudo, o suicídio é um assunto muito delicado, 

pois, envolve um grande cuidado, visto que envolve diversos fatores. 
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 É de suma importância o conhecimento e preparo dos profissionais envolvidos como o 

indivíduo que cometeu uma tentativa de suicídio, assim como também uma grande 

responsabilidade para os familiares.  

 Destacamos que é necessária a realização de mais estudos sobre a temática, para aprimorar 

novas visões e delimitações para melhores intervenções.  
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