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RESUMO
 
 Este artigo objetiva analisar o fenômeno do suicídio dentro do contexto da ecologia social, percebendo a importância do
tema para o debate sobre desenvolvimento sustentável presente no discurso atual. Para embasar o estudo, valeu-se de
diversos teóricos que, nos últimos anos, vêem se debruçando sobre o assunto porém, o carro-chefe da discussão fora
encontrado na teoria de Durkheim apresentada na obra O Suicídio na qual se procura demonstrar que, ao lado de
outros fatores influenciadores, é o meio social que acaba por determinar a presença do suicídio em todas as culturas,
nas diferentes épocas históricas. A tese principal é a de que, todo comportamento suicida pode ser analisado a partir da
tríade sociedade-crise-suicídio ou sociedade-crise-resiliência e, para tanto, analisou-se o conceito de resiliência, e como
a sociedade deve se comportar diante do fenômeno.
 
PALAVRAS-CHAVE: Suicídio; ecologia social; resiliência.
 
ABSTRACT
 
This article aims to analyze the phenomenon of suicide within the context of social ecology , realizing the importance of
the issue to the debate on sustainable development in this current discourse . To support the study , it drew on various
theorists who , in recent years, seen leaning on the subject though, the flagship of the discussion had been found in the
theory of Durkheim presented the work Suicide in which it seeks to demonstrate that, alongside other influencing factors ,
is the social environment that ultimately determine the presence of suicide in all cultures , in different historical periods .
The main thesis is that all suicidal behavior can be analyzed from the triad society -crisis - suicide or company -crisis -
resilience and, therefore , analyzed the concept of resilience , and how society should behave on the phenomenon.
 
KEYWORDS : Suicide ; social ecology ; resilience.
 

1 INTRODUÇÃO
 
O homem só pode ser compreendido em sua cultura e sociedade. Sempre que um novo fenômeno aparece, aí estarão,
certamente, as condições para que tal ocorra. É isso o que pode explicar o desequilíbrio natural pelo qual passa o
planeta, o que exige uma reflexão séria que dê conta de compreender o homem em suas múltiplas dimensões bem
como, as inferências do mesmo sobre o meio natural e social, o que justifica pensar em ecologia social e, adotando a
visão de Felix Guatari, ecosofia, ou pensamento ético-político a respeito de todas as questões relacionadas ao homem e
à natureza. Partindo desses pressupostos, vê-se a importância de estudar o fenômeno do suicídio, identificado como
fenômeno proporcionado pelas condições sociais e influenciador dos demais fatores de desagregação do meio natural,
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econômico e social.
O suicídio pode ser definido de diversas formas e estudado sob diversos enfoques.  Segundo Valle, “suicídio é a ação
de um indivíduo que, por qualquer causa e de qualquer maneira, atenta contra a sua vida ou se expõe à morte,
consciente e voluntariamente, com intenção de perder a vida” (1884, p.16). Iniciando sua obra, o referido autor infere
que “o suicídio nem sempre é o resultado da loucura”. Para Valle, o suicida possui discernimento do que faz; ele
articula, prevê e controla as interferências para que ele chegue a um determinado objetivo: sua própria morte.
No presente trabalho, que tem como objetivo principal analisar o fenômeno do suicídio, será destacada a ideia de que
tal fenômeno remonta aos primórdios da humanidade e, desde os filósofos antigos, passando pelos teólogos da Idade
Média e chegando aos nossos dias, sempre foi questionado, condenado ou compreendido pelas pessoas e instituições.
Para algumas religiões ou organismos, o ato de “dar cabo” à própria vida era considerado valoroso no entanto, para
outras, sempre fora visto como um atentado à moral que diz ser, a vida, um dom sagrado. Fato é que, o suicídio
prevaleceu até hoje e a humanidade ainda não compreendeu seus mecanismos de funcionamento.             Somente a
referida compreensão irá possibilitar a superação do preconceito e, consequentemente, auxiliará na superação da
situação.
Padovani, et.al., escreve:
 
Segundo Oliveira, Amâncio e Sampaio (2001) o suicídio revela um intolerável tormento interior, é um meio de comunicar
o desespero e a descrença na concretização de objetivos. O ato de suicidar-se envolve múltiplos  aspectos,  individuais, 
familiares,  sociais  e ideológicos, exigindo  um  esforço  no  sentido  de  buscar  uma visão mais  ampla da realidade do
sujeito do ato (PADOVANI et. al, 2005:9). 
 
2 – A ECOLOGIA SOCIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE
 
Pensar a sustentabilidade, adotada por entidades internacionais como a UNESCO e o Banco Mundial “para marcar uma
nova filosofia do desenvolvimento que combina eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica” (BRÜSEKE,
1995, pp. 34-35), significa lançar um olhar atento para a realidade circundante e ser capaz de um posicionamento crítico
sobre  a mesma, identificando as incoerências de sua práxis, os perigos a que está submetida e as carências latentes,
no sentido de reordenamento de suas forças e estruturas.
Ao postular sobre as relações de produção que o homem estabelece na sociedade capitalista, Marx conceitua a
infraestrutura como as relações materiais de produção, e superestrutura, como sendo a força ideológica de tais
relações, as quais são moldadas pelas instituições sociais, a saber, família, igreja, escola, entidades assistências e
outras.
Nesse sentido, faz-se mister demonstrar que o discurso atual sobre ecologia e desenvolvimento, está embasado nessas
relações, nem sempre visíveis, entre aquilo que se pensa e se produz e os meios que são empregados para isso, numa
sociedade que defende os valores capitalísticos de produção o que exige um novo pensar sobre o ser humano, sua
inserção na sociedade e as consequências da mesma para toda a vida do planeta. Isso equivale a construir um novo
pensamento sobre sustentabilidade que possa dar conta de enxergar o indivíduo em suas várias dimensões e assim,
trabalhar as inferências da ação ecológica no tocante aos meios de produção.
Nazareth, ao discorrer sobre o tema da ecologia, apresenta a definição que se encontra na Enciclopédia Britânica, a
qual se refere sobre o tema como sendo “o estudo das relações dos organismos ou de grupos de organismos com o
meio.” (1993,p.879). Para o autor, existem três ramos da ecologia científica, a saber, a ecologia vegetal, a ecologia
animal e a humana e assim, conclui dizendo que a ecologia humana se apresenta como “o estudo interdisciplinar das
interações entre o homem e o ambiente.” (idem, 1993,p.882) o que é de grande valia para o nosso estudo.
Nessa mesma linha, em sua tese de doutoramento, Carvalho traz a ideia de Ecodesenvolvimento que, segundo ele,
passou – nos últimos tempos - a designar “um enfoque em termos de planejamento de estratégias participativas
(eco-estratégias) a longo prazo, baseada na solidariedade e adaptadas a contextos sócio-culturais e ambientais
específicos de cada eco-região.” (2005,p.56). Para o autor, “o campo de atuação dessas eco-estratégias poderia se dar,
citando Sachs (1993), em cinco níveis distintos, porém, relacionados de sustentabilidade”(idem,1993,p.56) a saber, 
sustentabilidade econômica, ecológica, espacial, cultural e social, esta última, apresentada por Carvalho como sendo
“mantida através do atendimento a todo espectro de necessidades, materiais e não-materiais, pautado em bases de
justiça, ética e solidariedade.” (ibdem,1993,p.56). Para Amar “cada sociedade de acordo com sua história e
características próprias deve definir o que é e o que quer ser” (1994,p.8) e é na defesa de tais pressupostos que
Carvalho identifica o princípio básico da ecologia social, entendida como o “estudo de sistemas humanos em interação
com sistemas ambientais.”(GUDYNAS e EVIA, 2000,p.5)
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Para esclarecer mais profundamente o que vai sendo dito, é de grande valia lançar mão da obra As três Ecologias de
Felix Guatarri que apresenta a ideia de ecologia social a partir do conceito de ecosofia, definida pelo autor como uma
articulação ético-política “entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações sociais e o da
subjetividade humana)” (GUATARI, 1990,p.8) o que, segundo o autor, é basilar para a compreensão das questões
ecológicas atuais.
Ele postula que “não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e com a condição de
que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais
e imateriais.” (idem, 1990,p.9) e, nesse sentido, percebe-se a grande urgência de se repensar aquilo que chamou de
componentes de subjetivação os quais, vão dando visibilidade ao sujeito que, por si só, não é evidente uma vez que, na
sociedade atual os valores do capitalismo procuram aplainar “todos os outros modos de valorização, os quais ficam
assim alienados à sua hegemonia.” (ibdem, 1990,p.51).
A isso se opõe a ecosofia social, a qual busca “desenvolver práticas específicas que tendam a modificar e a reinventar
maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano, do Trabalho etc.” (ibdem, 1990,p.15) uma vez que se
percebe o fato de que os modos de vida de pessoas e grupos, na sociedade atual, por conta dos valores capitalísticos
elevados ao nível máximo, evoluem no sentido de progressiva deterioração.
 Assim, para se repensar a ecologia há de se lançar um olhar sobre todas as facetas ligadas à mesma e, nesse
contexto, resgatar os valores humanos que jazem sob os escombros da produção e do consumo capitalísticos. É nesse
sentido que Guatari concebe a ideia de ecosofia mental que procura “reinventar a relação do sujeito com o corpo, com o
fantasma, com o tempo que passa, com os "mistérios" da vida e da morte.” (1990,p.16) trabalhando com os referidos
componentes de subjetivação.
Enzensberger, fazendo analogia entre os homens e os animais, postula que “os animais lutam, mas não fazem guerra.
O homem é o único primata que planeja o extermínio dentro de sua própria espécie e o executa entusiasticamente em
grandes dimensões” (1995,p.81), decorrendo daí, a justificativa para se falar em ecosofia ou ecologia social a qual
assume a função de promover a compreensão da questão ecológica sob múltiplas dimensões uma vez que, para Edgar
Morin (1973), a ecologia atual parece ainda não ter conseguido extrair todas as possibilidades presentes na noção de
Ecossistema o que delega à ecologia social a função de “auxiliar no entendimento dos seres vivos, principalmente o
homem, como sistemas abertos e auto-organizadores, cuja independência e autonomia, se constrói em dependência
com o ecossistema exterior.” (CARVALHO, 2005,p.133)
Sob esse prisma, vê-se a importância de se trabalhar com o fenômeno social do suicídio, visto sob o prisma da ecologia
social como fator de degradação das relações intra e interpessoais e decorrentes do sistema capitalista vigente o que
repercute em todas as esferas de vida do planeta.
 
3 A COMPREENSÃO DO SUICÍDIO NOS DIFERENTES PERÍODOS HISTÓRICOS
 
É sabido, que o homem busca se defender e fugir daquilo que lhe causa medo, desgosto e desconforto. A partir dessa
compreensão, seria possível afirmar o fato de que, uma das formas que o sujeito encontra para fugir do que lhe ameaça
e assim, conseqüentemente, buscar proteção é a prática do suicídio, o ato de pôr termo à própria vida no intuito,
consciente ou não, de amenizar o próprio sofrimento e sair dos conflitos. Não é inútil repetir que essa seria uma forma
de explicação para o fenômeno do suicídio.
Neste ponto da discussão não cabe tanto compreender as possíveis razões que levam um sujeito a decidir a hora da
própria morte, o que far-se-á em outro tópico, e sim, analisar sob o viés histórico, as diferentes formas como a
sociedade encarou a prática suicida ao longo das gerações, as inferências legais e religiosas sobre o tema, bem como,
as mudanças e permanências de visões que incidem sobre o suicídio.
À guisa de preâmbulo da discussão, faz-se mister notar que, nos tempos atuais há uma tendência muito clara no sentido
de compreender a ação de findar a própria vida como algo inerente à subjetividade humana, às suas fraquezas e
limitações. No dizer de Fechio, atualmente, o suicídio é entendido como “conseqüência de um processo de
dilaceramento profundo do eu da pessoa e que causa um número cada vez maior de vítimas.” (2008, p.53) Há, dessa
forma, uma certa revisão conceitual e atitudinal da sociedade com relação ao tema da morte e da autonomia do sujeito
em relação à mesma, o que provoca uma discussão ímpar a respeito do que provoca tal ímpeto destrutivo, esclarece
métodos de  identificação da possibilidade real  de tais ações e ensina como proteger o sujeito de si mesmo, quando se
defronta com tais motivações. Dito isto, percebe-se que o caminho está aberto para discutir a forma como os filósofos
antigos encaravam a ideia da pessoa humana, em sua liberdade, procurar a própria morte como saída estratégica para
sua vida.
Segundo Fechio
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No decorrer da história da filosofia e da teologia, [...] encontram-se posturas em relação ao suicídio que se alternam
entre uma posição de até condenação da pessoa suicida e o esforço de uma compreensão mais profunda do
emaranhado de situações complexas que a envolvem.”(2008,p.53)
 
Com o estoicismo percebe-se uma condescendência para com o suicídio em alguns casos. O basilar, nessa visão, não
era a dignidade objetiva da vida humana e sim, a moralidade do ato que era percebida como sinônimo das qualidades
pessoais da pessoa que provocava a própria morte. Já para Platão, o suicídio é totalmente reprovável. O filósofo
enxerga nele, um “ato de insubordinação contra a divindade” (FECHIO, 2008,p.58).
Na esteira de reprovação aos atos suicidas, Aristóteles “o considerava ato vil, contrário ao bem social” (idem, 2008,
p.59). Para Aristóteles “o suicídio é um ato qualificado como uma injustiça não apenas contra a própria pessoa, mas
também contra a cidade.” (ibdem, 2008,p.59). Dessa forma, a condenação moral a tais atos não incorriam por ele
mesmo. A crítica do filósofo não incide sobre os aspectos de inviolabilidade da vida humana, tendência que a Teologia
Cristã irá adotar para condenar o ato em questão, e sim, o fato de que, ao atentar contra a própria vida, o indivíduo falta
com a responsabilidade social ao tentar se imiscuir de suas obrigações com a cidade, com a família e consigo mesmo.
A partir das concepções de Platão e Aristóteles vão ganhando corpo as condenações legais do suicídio, mas, será com
o advento do cristianismo que a repressão ao mesmo ganhará corpo uma vez que, na Patrística, haverá uma nova
compreensão da vida humana como algo divino sendo que a pessoa, como mera administradora da própria existência,
não poderia dispor dela a seu bel prazer. Os Santos Padres não diferem o suicídio do “auto-homicídio” aplicando penas
severas em ambos os casos.
Com Santo Agostinho, tem-se então, uma visão bem definida do pensamento cristão a respeito da prática suicida.
Segundo Alvarez,
 
Santo Agostinho tomava  o  argumento  de  Platão  e  dos  pitagóricos  de  que  os  nossos  sofrimentos,  sendo
divinamente ordenados, não podem ser abreviados por nossas próprias ações; suportá-los pacientemente é uma
medida  da  grandeza  de  alma  de  cada  um. Aquele  que  acabava  com  a  sua  própria  vida,  portanto,  provava
apenas que não aceitava a vontade divina (1999, p.81). 
 
Como a visão agostiniana é dualista, não há referência ao psíquico e emocional  na análise feita sobre o suicídio. Vê-se
o sujeito apenas do ponto de vista da moralidade dos atos e, dessa forma, não há possibilidade de condescendência
com atos deliberados que afrontem as regras morais vigentes. Será esta, a perspectiva das ações da Igreja e da
sociedade ao longo das gerações. Assim, criminaliza-se o ato e não se dá margem para sanar suas causas, por simples
desconhecimento das mesmas.
Contudo, é importante destacar que, embora o pensamento religioso e social sobre o suicídio sempre tenha buscado
agir no sentido de coibir tal prática, criminalizar os sujeitos praticantes sem considerar as diversas variantes inerentes a
cada caso, atualmente, há um caminho positivo no sentido de compreender a grande complexidade do tema em
questão, identificar suas causas e encontrar maneiras de trabalhar socialmente com o fenômeno referido.
 
4 A SOCIOLOGIA DURKHEIMIANA E A COMPREENSÃO DO SUICÍDIO
 
Certamente, muito contribuiu para a mudança de visão com relação ao tema do suicídio as reflexões de Durkheim, mais
precisamente, da Obra de sua autoria intitulada Suicídio. Nela, o autor aborda as causas pessoais e sociais envolvidas
no processo de suicidar-se. Émile Durkheim nasceu na França em 1858 e é considerado um dos pais da sociologia
moderna. Em sua obra, encontram-se alguns traços marcantes os quais devem ser considerados, sempre que se
pretender estudar a coerência do pensamento deste autor, a saber, a ideia de que existem fenômenos sociais que
devem ser analisados e demonstrados com técnicas especificamente sociais, basilar em toda a sua obra.
Para Durkheim a sociedade seria algo que estaria fora e dentro do homem ao mesmo tempo, dessa forma, ele
postulava que, de acordo com os valores e princípios morais, as pessoas, influenciadas por tais valores, acabariam
sendo educadas e determinadas a seguir em dada direção. O autor afirma que, os valores e costumes são os pilares
que estruturam a sociedade, assim sendo, somente através dos valores sociais é que se pode entender o homem, o que
equivale aos conceitos de solidariedade elaborados pelo sociólogo. A solidariedade, sob esse prisma, pode ser
compreendida de duas formas: a orgânica e a mecânica. É a partir de tais premissas que o cientista estrutura seu
estudo sobre o suicídio.
Para estudar O Suicídio de Durkheim faz-se mister considerar as bases filosóficas em que se assentam o pensamento
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do mesmo. Durkheim é, sem dúvida, um dos mais proeminentes discípulos de Comte e da Religião Positiva,
compreendendo, dessa forma, a sociedade como “uma realidade distinta das instituições e dos indivíduos, que não
podem existir sem ela.” (TEIXEIRA, 2002, p.144).
Percebe-se, que toda a sociologia do teórico francês “está fundada nas premissas de que é a forma das coletividades
que determina as atitudes individuais e de que existe uma autêntica consciência coletiva.” (ibdem, 2002, p.144). Isso
justifica o pensamento a respeito da solidariedade mecânica e orgânica como mecanismos explicativos do fenômeno
social e, na esteira de tais pensamentos, todo o posicionamento apresentado perante o fenômeno do suicídio o qual, a
partir dos estudos feitos, acontece em todas as sociedades, culturas e épocas sendo, portanto, de difícil conceituação
no tocante às suas causas, fator este, que levou o referido autor a apresentar três teorias explicativas do mesmo, a
saber, a ideia do suicídio egoísta, do suicídio altruísta e do suicídio anômico o qual, segundo Berger (2008), é o que
mais interessa a Durkheim por ser um fenômeno característico da sociedade moderna e que serve para explicar os seus
movimentos internos e externos.
Para Durkheim a questão do suicídio não deve ser considerada do ponto de vista psicológico e sim, devem-se procurar,
na dinâmica social, as possíveis explicações para tal fenômeno universal. A respeito disso, postula Teixeira:
 
Durkheim só admite observar, comparar e explicar um fato social por um outro fato social (as taxas de suicídio só
podem ser explicadas em função dos meios sociais, dos divórcios, das crises econômicas etc.). O social só se explica
pelo social: proposição teórico-metodológica que não deixa de reverberar a máxima tautológica do positivismo de que o
que dá estabilidade à ordem social é a própria ordem social. (2002, p.146)
 
Dito isso, encontra-se a possibilidade de justificar o fato de que, para o referido autor, o suicídio não pode ser analisado
com base em fatos orgânicos, naturais ou psicológicos, como se pode provar estudando a obra citada. Somente quando
se parte para um estudo das relações sociais em si e dos imbricados movimentos que se dão entre as pessoas e
grupos, é que se encontra o caminho para o entendimento de tais fenômenos.
Dessa forma, o suicídio seria, conforme obra citada, um resultado direto do ordenamento social que levaria os
indivíduos a tomarem decisões no sentido de manter a permanência nos grupos, se defender das adversidades que
surgem em seus âmbitos e se reconhecer como cidadãos e indivíduos construtores de história.
Somente quando o sujeito analisa a dinâmica própria da sociedade é que se encontra a possibilidade de compreender
os fenômenos a ela inerentes.
Conforme aludido acima, a partir do pensamento de Durkheim, compreende-se que a sociedade tem vida autônoma em
relação ao conjunto de indivíduos nela existentes, dessa forma, compreender os indivíduos de dada sociedade em sua
individualidade não equivale a compreender a sociedade como um todo, mas, por outro lado, só se encontra a
possibilidade de identificar as origens dos impulsos, atitudes e decisões humanas quando se verificam os movimentos
sociais a eles inerentes. Nesse sentido, cada evento suicida pode revelar dados interessantes sobre a vida de
determinada sociedade muito mais do que  sobre a vida pessoal do suicida.
A pergunta que se deve fazer diante de uma situação de autonomia perante a morte é esta: o que proporciona coragem
a um sujeito para decidir a hora de morrer? A resposta, embora complexa, terá certamente – não exclusivamente – uma
ligação intrínseca com os fatores sociais  da realidade do suicida. É isto que Émile Durkheim postula em toda a sua
obra. Não bastam explicações de cunho moralista ou psicológico. É preciso entender o meio do sujeito, se houver o
desejo real de compreender seus gestos, mesmo que estes sejam extremos como o tema em questão.
Na verdade, Durkheim é importante no estudo do suicídio pelo caráter abrangente de sua obra. O autor parte da visão
européia tradicional sobre o suicídio e assim, conforme Nunes desenvolve seu trabalho dando “ênfase sobre o caráter
imoral do suicídio,” e utilizando “fontes estatísticas como um instrumento básico, a importância dos fatores
extra-individuais na regularidade das taxas de suicídio” (2008,p.11) Durkheim, por outro lado, esforça-se por elaborar
um modelo que possa integrar teoria e dados procurando assim, “interpretar a sociedade dentro de um referencial que
tenha a dissolução social como questão básica.” (Idem,2008, p.11). Nessa perspectiva, compreende-se a sua divisão
clássica do fenômeno em questão, estudando-o dentro de três categorias, a saber, o suicídio egoísta, altruísta e
anômico, conforme citado anteriormente.
De todas as hipóteses levantadas, o autor chega à seguinte conclusão e, a partir desta, aprofunda os tipos de suicídio.
 
Concluímos, de fato, que existe, para cada grupo social, uma tendência específica ao suicídio que nem a constituição
orgânico-psíquica dos indivíduos nem a natureza do ambiente natural explicam. Resulta disso, por eliminação, que essa
tendência deve depender de causas sociais e constituir por si mesma um fenômeno coletivo; inclusive, certos fatos que
examinamos, sobretudo as variações geográficas e periódicas do suicídio, nos levaram expressamente a essa
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conclusão. (DURKHEIM, 1982, p.106)
 
No intuito de aprofundar o primeiro tipo de suicídio – o egoísta – Durkheim analisa os fatores de integração religiosa,
vínculos familiares e integração social demonstrando que a sociedade serve como barreira de proteção aos fenômenos
suicidas, os quais vão aumentar em número quando a coesão social diminui. Para o autor, pode-se inferir o fato de que,
a integração dos grupos em dada sociedade serve para diminuir os comportamentos suicidas.
O segundo tipo de suicídio analisado é o altruísta. Sobre este, Durkheim postula: “Se, como acabamos de ver, uma
individuação excessiva leva ao suicídio, a individuação insuficiente produz os mesmos efeitos. Quando desligado da
sociedade, o homem se mata facilmente, e se mata também quando está por demais integrado nela” (ibdem, 1982,
p.168).
Por fim, encontra-se o suicídio anômico. Para Berger, o suicídio anômico “é o tipo que mais interessa a Durkheim,
porque é o mais característico da sociedade moderna. Ele é revelado pela correlação estatística entre a freqüência do
suicídio e as fases do ciclo econômico” (2008, p. 6). Nunes, analisando este tipo de suicídio a partir de Durkheim, afirma
que “tanto as crises industriais ou financeiras, como as de prosperidade, têm o mesmo resultado: aumentam os
suicídios.” (NUNES, 1998, p. 13) A explicação para isto é apresentada por Durkheim pelo fato de haver um
desregramento na ordem coletiva. Para o autor, o suicídio anômico “decorre de que as atividades dos homens estão
desregradas e que isto os faz sofrerem” (DURKHEIM, 1982, p. 204).
 
5 O SUICÍDIO SOB O ENFOQUE PSICO-EMOCIONAL
 
Sabe-se que a causa mais comum do suicídio é o transtorno mental seguido de outros fatores como dificuldades
financeiras e problemas emocionais, uso abusivo de álcool e drogas, o estresse e o burnout, provenientes das
inferências sociais sobre o sujeito e sobre a coletividade, o que corrobora a teoria durkheimiana. O suicídio está
diretamente relacionado à resiliência humana. Pessoas resilientes provavelmente não cometerão suicídio.
O termo resiliência, na Fisica, significa a capacidade de retornar ao estado natural depois de uma situação crítica.
Tratando-se de seres humanos, é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, dificuldades ou perdas,
recuperando-se depois de uma situação dessas, como um elástico que volta ao seu estado normal depois de ser
forçado. Segundo Yunes & Szymanski,(2001) resiliência é freqüentemente referida por processos que explicam a
“superação” de crise e adversidades em indivíduos, grupos e organizações, o que não pode ser visto como
invulnerabilidade, conforme afirmam  Zimmerman e Arunkumar (1994). “Segundo estes autores, resiliência refere-se a
uma “habilidade de superar adversidades, o que não significa que o indivíduo saia da crise ileso, como implica o termo
invulnerabilidade”. (YUNES,2003, p.76).
A ligação encontrada entre suicídio e resiliência ancora na ideia de que, o sujeito resiliente consegue superar suas
crises sem apelar para o extremo da referida ação. Isso está profundamente ligado aos conceitos aludidos acima,
mesmo à teoria de Durkheim. Embora se reconheça as diversas influências que incidem sobre o sujeito provocando o
seu desejo de morte, quando se tem resiliência, o risco de decretar o fim da própria existência é diminuído, o que se
depreende das colocações a seguir.
É sabido que algumas pessoas diagnosticadas com doenças como câncer, epilepsia e AIDS também podem cometer
suicídio nos primeiros dias da descoberta da doença. É um fator natural quando se procura compreender do ponto de
vista psicológico. Yunes, no artigo supracitado, apresenta um quadro intitulado processos-chave da resiliência, onde,
dentre outras coisas, apresenta as ideias de sistemas de crença, organização e comunicação como caminhos a serem
percorridos por todo aquele que pretende viver um processo de resiliência diante dos fatores estressantes da existência.
Em suma, todo indivíduo passa por etapas que vão desde a compreensão da própria crise, perpassando o
enfrentamento da mesma até chegar ao momento de equilíbrio emocional que o levará à superação. É aqui que reside,
em grande parte, o risco do comportamento suicida. Nos primeiros momentos em que o sujeito vivencia a situação
adversa (fator social) é que precisa haver a tomada de decisão entre enfrentar a crise ou deixar-se submergir pela
mesma.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), O suicídio é atualmente uma das três principais causas de morte
entre os jovens e adultos de 15 a 34 anos, os fatores culturais, religiosos, históricos, filosóficos e tradicionais influem na
decisão de um suicida, tema que já foi abordada quando do estudo da teoria durkheimiana sobre o fenômeno. A OMS
prevê 1,5 milhão de suicídios no mundo até 2020, o que justifica a atenção da ecologia social sobre o assunto em
questão.
Todos nós, enquanto sociedade, estamos direta ou indiretamente envolvidos com casos de suicídio e temos contribuído
para que esse número aumente a cada dia. Essa afirmação até pode chocar, no entanto, somos preconceituosos e
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discriminamos com muita facilidade. Quem já não teve alguém na família ou no grupo de amigos que em algum
momento da vida comentou que sentia vontade de tirar a própria vida? A resposta certamente seguirá no sentido de
demonstrar que todos já vivenciaram situações semelhantes a estas, porém, na realidade, comentários desse tipo nem
sempre são levados a sério, embora, tenhamos consciência de que nunca saberemos com precisão se estamos lidando
com alguém que quer simplesmente chamar a atenção ou com um futuro suicida. Dito isto, é importante ressaltar a
necessidade de uma vigilância maior sobre as pessoas, ouvir suas queixas, identificar seus sinais para que,
diagnosticando a possibilidade de um evento suicida, motivar o sujeito em crise a procurar ajuda especializada. Essa é a
grande contribuição que pode ser dada para diminuir o risco do comportamento suicida. Também se faz mister ressaltar
que 90% dos que tentam suicídio avisam antes a alguém que irão tirar a própria vida, o que faz entrever o fato de que
nem sempre são levados a sério.
De acordo com pesquisas feitas e sob a luz de tudo o que já foi trabalhado no presente artigo encontra-se quatro dados
sobre o comportamento suicida que devem ser considerados quando se trata da tentativa de compreender tais atitudes.
Ei-los:

1. 70% dos suicídios ocorrem devido a uma fase depressiva;
2. Tentativas de homens são mais bem sucedidas;
3. Um distúrbio neuropsiquiátrico associado ao álcool aumenta o risco;
4. O distúrbio aliado ao isolamento social; falta de amigos; o fato de não ser casado; a ausência de filhos; o não ser

religioso também aumentam o risco.
Todas essas informações servem para justificar a proposta inicial do presente trabalho, a saber, compreender o
comportamento suicida como um evento que ocorre devido a fatores ambientais, orgânicos, psicológicos e sociais.
Dentro dessa perspectiva, há a necessidade de considerar os possíveis desencadeadores de pensamentos suicidas: o
estresse, o burnout, o transtorno bipolar de humor e a depressão.
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Sendo um fenômeno de difícil conceituação, o suicídio segue sendo uma incógnita para nossa sociedade pós-moderna.
Até hoje a humanidade se questiona o que pode levar um sujeito a desejar a própria morte e não adiantam a criação de
leis e ordenamentos sociais que tentem agir no sentido de inibir a presença de tais comportamentos, pois, eles sempre
existiram ao longo da história e vão persistir por um bom tempo a não ser que, as condições pessoais e sociais sejam
tão alteradas que as carências influenciadoras do referido comportamento não se façam mais sentir.
Diante das estatísticas, praticamente todos os agrupamentos humanos possuem em seus históricos, a presença do
suicídio entre alguns de seus membros. Quer se trate de religiões, empresas, famílias, cidades, ao longo de sua história,
alguns optaram por “partir desta para melhor” como se diz no jargão popular. Ante tal situação, não cabem explicações
reducionistas nem atitudes preconceituosas. É preciso dar-se conta de que o problema existe, é real e que a
possibilidade de alguém com quem convivemos agora poder estar planejando se matar não é tão remota assim. Diante
disso, a única alternativa, conforme o que foi elucidado no trabalho, é reconhecer os sinais que os suicidas dão antes
dos atos, e tentar trabalhar essas ideações com tais indivíduos.
Por fim, o suicídio é um sinal de que algo não está bom na sociedade e na vida. Ele é uma resposta a algo ou um grito
alucinante de alguém que está cansado de esperar por determinada resposta. Ficar perplexo, portanto, perante tais
sinais não ajuda a discernir as formas de sanar esta ferida. A melhor atitude é aprender a dialogar com a situação a fim
de, nos resguardarmos e podermos ajudar àqueles que estão desistindo de viver. Adotando tais posturas, indivíduos e
sociedades estarão dando passos ecológicos importantes que se referem diretamente à preservação das formas de vida
do planeta.
1 INTRODUÇÃO
 
O homem só pode ser compreendido em sua cultura e sociedade. Sempre que um novo fenômeno aparece, aí estarão,
certamente, as condições para que tal ocorra. É isso o que pode explicar o desequilíbrio natural pelo qual passa o
planeta, o que exige uma reflexão séria que dê conta de compreender o homem em suas múltiplas dimensões bem
como, as inferências do mesmo sobre o meio natural e social, o que justifica pensar em ecologia social e, adotando a
visão de Felix Guatari, ecosofia, ou pensamento ético-político a respeito de todas as questões relacionadas ao homem e
à natureza. Partindo desses pressupostos, vê-se a importância de estudar o fenômeno do suicídio, identificado como
fenômeno proporcionado pelas condições sociais e influenciador dos demais fatores de desagregação do meio natural,
econômico e social.
O suicídio pode ser definido de diversas formas e estudado sob diversos enfoques.  Segundo Valle, “suicídio é a ação
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de um indivíduo que, por qualquer causa e de qualquer maneira, atenta contra a sua vida ou se expõe à morte,
consciente e voluntariamente, com intenção de perder a vida” (1884, p.16). Iniciando sua obra, o referido autor infere
que “o suicídio nem sempre é o resultado da loucura”. Para Valle, o suicida possui discernimento do que faz; ele
articula, prevê e controla as interferências para que ele chegue a um determinado objetivo: sua própria morte.
No presente trabalho, que tem como objetivo principal analisar o fenômeno do suicídio, será destacada a ideia de que
tal fenômeno remonta aos primórdios da humanidade e, desde os filósofos antigos, passando pelos teólogos da Idade
Média e chegando aos nossos dias, sempre foi questionado, condenado ou compreendido pelas pessoas e instituições.
Para algumas religiões ou organismos, o ato de “dar cabo” à própria vida era considerado valoroso no entanto, para
outras, sempre fora visto como um atentado à moral que diz ser, a vida, um dom sagrado. Fato é que, o suicídio
prevaleceu até hoje e a humanidade ainda não compreendeu seus mecanismos de funcionamento.             Somente a
referida compreensão irá possibilitar a superação do preconceito e, consequentemente, auxiliará na superação da
situação.
Padovani, et.al., escreve:
 
Segundo Oliveira, Amâncio e Sampaio (2001) o suicídio revela um intolerável tormento interior, é um meio de comunicar
o desespero e a descrença na concretização de objetivos. O ato de suicidar-se envolve múltiplos  aspectos,  individuais, 
familiares,  sociais  e ideológicos, exigindo  um  esforço  no  sentido  de  buscar  uma visão mais  ampla da realidade do
sujeito do ato (PADOVANI et. al, 2005:9). 
 
2 – A ECOLOGIA SOCIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE
 
Pensar a sustentabilidade, adotada por entidades internacionais como a UNESCO e o Banco Mundial “para marcar uma
nova filosofia do desenvolvimento que combina eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica” (BRÜSEKE,
1995, pp. 34-35), significa lançar um olhar atento para a realidade circundante e ser capaz de um posicionamento crítico
sobre  a mesma, identificando as incoerências de sua práxis, os perigos a que está submetida e as carências latentes,
no sentido de reordenamento de suas forças e estruturas.
Ao postular sobre as relações de produção que o homem estabelece na sociedade capitalista, Marx conceitua a
infraestrutura como as relações materiais de produção, e superestrutura, como sendo a força ideológica de tais
relações, as quais são moldadas pelas instituições sociais, a saber, família, igreja, escola, entidades assistências e
outras.
Nesse sentido, faz-se mister demonstrar que o discurso atual sobre ecologia e desenvolvimento, está embasado nessas
relações, nem sempre visíveis, entre aquilo que se pensa e se produz e os meios que são empregados para isso, numa
sociedade que defende os valores capitalísticos de produção o que exige um novo pensar sobre o ser humano, sua
inserção na sociedade e as consequências da mesma para toda a vida do planeta. Isso equivale a construir um novo
pensamento sobre sustentabilidade que possa dar conta de enxergar o indivíduo em suas várias dimensões e assim,
trabalhar as inferências da ação ecológica no tocante aos meios de produção.
Nazareth, ao discorrer sobre o tema da ecologia, apresenta a definição que se encontra na Enciclopédia Britânica, a
qual se refere sobre o tema como sendo “o estudo das relações dos organismos ou de grupos de organismos com o
meio.” (1993,p.879). Para o autor, existem três ramos da ecologia científica, a saber, a ecologia vegetal, a ecologia
animal e a humana e assim, conclui dizendo que a ecologia humana se apresenta como “o estudo interdisciplinar das
interações entre o homem e o ambiente.” (idem, 1993,p.882) o que é de grande valia para o nosso estudo.
Nessa mesma linha, em sua tese de doutoramento, Carvalho traz a ideia de Ecodesenvolvimento que, segundo ele,
passou – nos últimos tempos - a designar “um enfoque em termos de planejamento de estratégias participativas
(eco-estratégias) a longo prazo, baseada na solidariedade e adaptadas a contextos sócio-culturais e ambientais
específicos de cada eco-região.” (2005,p.56). Para o autor, “o campo de atuação dessas eco-estratégias poderia se dar,
citando Sachs (1993), em cinco níveis distintos, porém, relacionados de sustentabilidade”(idem,1993,p.56) a saber, 
sustentabilidade econômica, ecológica, espacial, cultural e social, esta última, apresentada por Carvalho como sendo
“mantida através do atendimento a todo espectro de necessidades, materiais e não-materiais, pautado em bases de
justiça, ética e solidariedade.” (ibdem,1993,p.56). Para Amar “cada sociedade de acordo com sua história e
características próprias deve definir o que é e o que quer ser” (1994,p.8) e é na defesa de tais pressupostos que
Carvalho identifica o princípio básico da ecologia social, entendida como o “estudo de sistemas humanos em interação
com sistemas ambientais.”(GUDYNAS e EVIA, 2000,p.5)
Para esclarecer mais profundamente o que vai sendo dito, é de grande valia lançar mão da obra As três Ecologias de
Felix Guatarri que apresenta a ideia de ecologia social a partir do conceito de ecosofia, definida pelo autor como uma
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articulação ético-política “entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações sociais e o da
subjetividade humana)” (GUATARI, 1990,p.8) o que, segundo o autor, é basilar para a compreensão das questões
ecológicas atuais.
Ele postula que “não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e com a condição de
que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais
e imateriais.” (idem, 1990,p.9) e, nesse sentido, percebe-se a grande urgência de se repensar aquilo que chamou de
componentes de subjetivação os quais, vão dando visibilidade ao sujeito que, por si só, não é evidente uma vez que, na
sociedade atual os valores do capitalismo procuram aplainar “todos os outros modos de valorização, os quais ficam
assim alienados à sua hegemonia.” (ibdem, 1990,p.51).
A isso se opõe a ecosofia social, a qual busca “desenvolver práticas específicas que tendam a modificar e a reinventar
maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano, do Trabalho etc.” (ibdem, 1990,p.15) uma vez que se
percebe o fato de que os modos de vida de pessoas e grupos, na sociedade atual, por conta dos valores capitalísticos
elevados ao nível máximo, evoluem no sentido de progressiva deterioração.
 Assim, para se repensar a ecologia há de se lançar um olhar sobre todas as facetas ligadas à mesma e, nesse
contexto, resgatar os valores humanos que jazem sob os escombros da produção e do consumo capitalísticos. É nesse
sentido que Guatari concebe a ideia de ecosofia mental que procura “reinventar a relação do sujeito com o corpo, com o
fantasma, com o tempo que passa, com os "mistérios" da vida e da morte.” (1990,p.16) trabalhando com os referidos
componentes de subjetivação.
Enzensberger, fazendo analogia entre os homens e os animais, postula que “os animais lutam, mas não fazem guerra.
O homem é o único primata que planeja o extermínio dentro de sua própria espécie e o executa entusiasticamente em
grandes dimensões” (1995,p.81), decorrendo daí, a justificativa para se falar em ecosofia ou ecologia social a qual
assume a função de promover a compreensão da questão ecológica sob múltiplas dimensões uma vez que, para Edgar
Morin (1973), a ecologia atual parece ainda não ter conseguido extrair todas as possibilidades presentes na noção de
Ecossistema o que delega à ecologia social a função de “auxiliar no entendimento dos seres vivos, principalmente o
homem, como sistemas abertos e auto-organizadores, cuja independência e autonomia, se constrói em dependência
com o ecossistema exterior.” (CARVALHO, 2005,p.133)
Sob esse prisma, vê-se a importância de se trabalhar com o fenômeno social do suicídio, visto sob o prisma da ecologia
social como fator de degradação das relações intra e interpessoais e decorrentes do sistema capitalista vigente o que
repercute em todas as esferas de vida do planeta.
 
3 A COMPREENSÃO DO SUICÍDIO NOS DIFERENTES PERÍODOS HISTÓRICOS
 
É sabido, que o homem busca se defender e fugir daquilo que lhe causa medo, desgosto e desconforto. A partir dessa
compreensão, seria possível afirmar o fato de que, uma das formas que o sujeito encontra para fugir do que lhe ameaça
e assim, conseqüentemente, buscar proteção é a prática do suicídio, o ato de pôr termo à própria vida no intuito,
consciente ou não, de amenizar o próprio sofrimento e sair dos conflitos. Não é inútil repetir que essa seria uma forma
de explicação para o fenômeno do suicídio.
Neste ponto da discussão não cabe tanto compreender as possíveis razões que levam um sujeito a decidir a hora da
própria morte, o que far-se-á em outro tópico, e sim, analisar sob o viés histórico, as diferentes formas como a
sociedade encarou a prática suicida ao longo das gerações, as inferências legais e religiosas sobre o tema, bem como,
as mudanças e permanências de visões que incidem sobre o suicídio.
À guisa de preâmbulo da discussão, faz-se mister notar que, nos tempos atuais há uma tendência muito clara no sentido
de compreender a ação de findar a própria vida como algo inerente à subjetividade humana, às suas fraquezas e
limitações. No dizer de Fechio, atualmente, o suicídio é entendido como “conseqüência de um processo de
dilaceramento profundo do eu da pessoa e que causa um número cada vez maior de vítimas.” (2008, p.53) Há, dessa
forma, uma certa revisão conceitual e atitudinal da sociedade com relação ao tema da morte e da autonomia do sujeito
em relação à mesma, o que provoca uma discussão ímpar a respeito do que provoca tal ímpeto destrutivo, esclarece
métodos de  identificação da possibilidade real  de tais ações e ensina como proteger o sujeito de si mesmo, quando se
defronta com tais motivações. Dito isto, percebe-se que o caminho está aberto para discutir a forma como os filósofos
antigos encaravam a ideia da pessoa humana, em sua liberdade, procurar a própria morte como saída estratégica para
sua vida.
Segundo Fechio
 
No decorrer da história da filosofia e da teologia, [...] encontram-se posturas em relação ao suicídio que se alternam
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entre uma posição de até condenação da pessoa suicida e o esforço de uma compreensão mais profunda do
emaranhado de situações complexas que a envolvem.”(2008,p.53)
 
Com o estoicismo percebe-se uma condescendência para com o suicídio em alguns casos. O basilar, nessa visão, não
era a dignidade objetiva da vida humana e sim, a moralidade do ato que era percebida como sinônimo das qualidades
pessoais da pessoa que provocava a própria morte. Já para Platão, o suicídio é totalmente reprovável. O filósofo
enxerga nele, um “ato de insubordinação contra a divindade” (FECHIO, 2008,p.58).
Na esteira de reprovação aos atos suicidas, Aristóteles “o considerava ato vil, contrário ao bem social” (idem, 2008,
p.59). Para Aristóteles “o suicídio é um ato qualificado como uma injustiça não apenas contra a própria pessoa, mas
também contra a cidade.” (ibdem, 2008,p.59). Dessa forma, a condenação moral a tais atos não incorriam por ele
mesmo. A crítica do filósofo não incide sobre os aspectos de inviolabilidade da vida humana, tendência que a Teologia
Cristã irá adotar para condenar o ato em questão, e sim, o fato de que, ao atentar contra a própria vida, o indivíduo falta
com a responsabilidade social ao tentar se imiscuir de suas obrigações com a cidade, com a família e consigo mesmo.
A partir das concepções de Platão e Aristóteles vão ganhando corpo as condenações legais do suicídio, mas, será com
o advento do cristianismo que a repressão ao mesmo ganhará corpo uma vez que, na Patrística, haverá uma nova
compreensão da vida humana como algo divino sendo que a pessoa, como mera administradora da própria existência,
não poderia dispor dela a seu bel prazer. Os Santos Padres não diferem o suicídio do “auto-homicídio” aplicando penas
severas em ambos os casos.
Com Santo Agostinho, tem-se então, uma visão bem definida do pensamento cristão a respeito da prática suicida.
Segundo Alvarez,
 
Santo Agostinho tomava  o  argumento  de  Platão  e  dos  pitagóricos  de  que  os  nossos  sofrimentos,  sendo
divinamente ordenados, não podem ser abreviados por nossas próprias ações; suportá-los pacientemente é uma
medida  da  grandeza  de  alma  de  cada  um. Aquele  que  acabava  com  a  sua  própria  vida,  portanto,  provava
apenas que não aceitava a vontade divina (1999, p.81). 
 
Como a visão agostiniana é dualista, não há referência ao psíquico e emocional  na análise feita sobre o suicídio. Vê-se
o sujeito apenas do ponto de vista da moralidade dos atos e, dessa forma, não há possibilidade de condescendência
com atos deliberados que afrontem as regras morais vigentes. Será esta, a perspectiva das ações da Igreja e da
sociedade ao longo das gerações. Assim, criminaliza-se o ato e não se dá margem para sanar suas causas, por simples
desconhecimento das mesmas.
Contudo, é importante destacar que, embora o pensamento religioso e social sobre o suicídio sempre tenha buscado
agir no sentido de coibir tal prática, criminalizar os sujeitos praticantes sem considerar as diversas variantes inerentes a
cada caso, atualmente, há um caminho positivo no sentido de compreender a grande complexidade do tema em
questão, identificar suas causas e encontrar maneiras de trabalhar socialmente com o fenômeno referido.
 
4 A SOCIOLOGIA DURKHEIMIANA E A COMPREENSÃO DO SUICÍDIO
 
Certamente, muito contribuiu para a mudança de visão com relação ao tema do suicídio as reflexões de Durkheim, mais
precisamente, da Obra de sua autoria intitulada Suicídio. Nela, o autor aborda as causas pessoais e sociais envolvidas
no processo de suicidar-se. Émile Durkheim nasceu na França em 1858 e é considerado um dos pais da sociologia
moderna. Em sua obra, encontram-se alguns traços marcantes os quais devem ser considerados, sempre que se
pretender estudar a coerência do pensamento deste autor, a saber, a ideia de que existem fenômenos sociais que
devem ser analisados e demonstrados com técnicas especificamente sociais, basilar em toda a sua obra.
Para Durkheim a sociedade seria algo que estaria fora e dentro do homem ao mesmo tempo, dessa forma, ele
postulava que, de acordo com os valores e princípios morais, as pessoas, influenciadas por tais valores, acabariam
sendo educadas e determinadas a seguir em dada direção. O autor afirma que, os valores e costumes são os pilares
que estruturam a sociedade, assim sendo, somente através dos valores sociais é que se pode entender o homem, o que
equivale aos conceitos de solidariedade elaborados pelo sociólogo. A solidariedade, sob esse prisma, pode ser
compreendida de duas formas: a orgânica e a mecânica. É a partir de tais premissas que o cientista estrutura seu
estudo sobre o suicídio.
Para estudar O Suicídio de Durkheim faz-se mister considerar as bases filosóficas em que se assentam o pensamento
do mesmo. Durkheim é, sem dúvida, um dos mais proeminentes discípulos de Comte e da Religião Positiva,
compreendendo, dessa forma, a sociedade como “uma realidade distinta das instituições e dos indivíduos, que não
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podem existir sem ela.” (TEIXEIRA, 2002, p.144).
Percebe-se, que toda a sociologia do teórico francês “está fundada nas premissas de que é a forma das coletividades
que determina as atitudes individuais e de que existe uma autêntica consciência coletiva.” (ibdem, 2002, p.144). Isso
justifica o pensamento a respeito da solidariedade mecânica e orgânica como mecanismos explicativos do fenômeno
social e, na esteira de tais pensamentos, todo o posicionamento apresentado perante o fenômeno do suicídio o qual, a
partir dos estudos feitos, acontece em todas as sociedades, culturas e épocas sendo, portanto, de difícil conceituação
no tocante às suas causas, fator este, que levou o referido autor a apresentar três teorias explicativas do mesmo, a
saber, a ideia do suicídio egoísta, do suicídio altruísta e do suicídio anômico o qual, segundo Berger (2008), é o que
mais interessa a Durkheim por ser um fenômeno característico da sociedade moderna e que serve para explicar os seus
movimentos internos e externos.
Para Durkheim a questão do suicídio não deve ser considerada do ponto de vista psicológico e sim, devem-se procurar,
na dinâmica social, as possíveis explicações para tal fenômeno universal. A respeito disso, postula Teixeira:
 
Durkheim só admite observar, comparar e explicar um fato social por um outro fato social (as taxas de suicídio só
podem ser explicadas em função dos meios sociais, dos divórcios, das crises econômicas etc.). O social só se explica
pelo social: proposição teórico-metodológica que não deixa de reverberar a máxima tautológica do positivismo de que o
que dá estabilidade à ordem social é a própria ordem social. (2002, p.146)
 
Dito isso, encontra-se a possibilidade de justificar o fato de que, para o referido autor, o suicídio não pode ser analisado
com base em fatos orgânicos, naturais ou psicológicos, como se pode provar estudando a obra citada. Somente quando
se parte para um estudo das relações sociais em si e dos imbricados movimentos que se dão entre as pessoas e
grupos, é que se encontra o caminho para o entendimento de tais fenômenos.
Dessa forma, o suicídio seria, conforme obra citada, um resultado direto do ordenamento social que levaria os
indivíduos a tomarem decisões no sentido de manter a permanência nos grupos, se defender das adversidades que
surgem em seus âmbitos e se reconhecer como cidadãos e indivíduos construtores de história.
Somente quando o sujeito analisa a dinâmica própria da sociedade é que se encontra a possibilidade de compreender
os fenômenos a ela inerentes.
Conforme aludido acima, a partir do pensamento de Durkheim, compreende-se que a sociedade tem vida autônoma em
relação ao conjunto de indivíduos nela existentes, dessa forma, compreender os indivíduos de dada sociedade em sua
individualidade não equivale a compreender a sociedade como um todo, mas, por outro lado, só se encontra a
possibilidade de identificar as origens dos impulsos, atitudes e decisões humanas quando se verificam os movimentos
sociais a eles inerentes. Nesse sentido, cada evento suicida pode revelar dados interessantes sobre a vida de
determinada sociedade muito mais do que  sobre a vida pessoal do suicida.
A pergunta que se deve fazer diante de uma situação de autonomia perante a morte é esta: o que proporciona coragem
a um sujeito para decidir a hora de morrer? A resposta, embora complexa, terá certamente – não exclusivamente – uma
ligação intrínseca com os fatores sociais  da realidade do suicida. É isto que Émile Durkheim postula em toda a sua
obra. Não bastam explicações de cunho moralista ou psicológico. É preciso entender o meio do sujeito, se houver o
desejo real de compreender seus gestos, mesmo que estes sejam extremos como o tema em questão.
Na verdade, Durkheim é importante no estudo do suicídio pelo caráter abrangente de sua obra. O autor parte da visão
européia tradicional sobre o suicídio e assim, conforme Nunes desenvolve seu trabalho dando “ênfase sobre o caráter
imoral do suicídio,” e utilizando “fontes estatísticas como um instrumento básico, a importância dos fatores
extra-individuais na regularidade das taxas de suicídio” (2008,p.11) Durkheim, por outro lado, esforça-se por elaborar
um modelo que possa integrar teoria e dados procurando assim, “interpretar a sociedade dentro de um referencial que
tenha a dissolução social como questão básica.” (Idem,2008, p.11). Nessa perspectiva, compreende-se a sua divisão
clássica do fenômeno em questão, estudando-o dentro de três categorias, a saber, o suicídio egoísta, altruísta e
anômico, conforme citado anteriormente.
De todas as hipóteses levantadas, o autor chega à seguinte conclusão e, a partir desta, aprofunda os tipos de suicídio.
 
Concluímos, de fato, que existe, para cada grupo social, uma tendência específica ao suicídio que nem a constituição
orgânico-psíquica dos indivíduos nem a natureza do ambiente natural explicam. Resulta disso, por eliminação, que essa
tendência deve depender de causas sociais e constituir por si mesma um fenômeno coletivo; inclusive, certos fatos que
examinamos, sobretudo as variações geográficas e periódicas do suicídio, nos levaram expressamente a essa
conclusão. (DURKHEIM, 1982, p.106)
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No intuito de aprofundar o primeiro tipo de suicídio – o egoísta – Durkheim analisa os fatores de integração religiosa,
vínculos familiares e integração social demonstrando que a sociedade serve como barreira de proteção aos fenômenos
suicidas, os quais vão aumentar em número quando a coesão social diminui. Para o autor, pode-se inferir o fato de que,
a integração dos grupos em dada sociedade serve para diminuir os comportamentos suicidas.
O segundo tipo de suicídio analisado é o altruísta. Sobre este, Durkheim postula: “Se, como acabamos de ver, uma
individuação excessiva leva ao suicídio, a individuação insuficiente produz os mesmos efeitos. Quando desligado da
sociedade, o homem se mata facilmente, e se mata também quando está por demais integrado nela” (ibdem, 1982,
p.168).
Por fim, encontra-se o suicídio anômico. Para Berger, o suicídio anômico “é o tipo que mais interessa a Durkheim,
porque é o mais característico da sociedade moderna. Ele é revelado pela correlação estatística entre a freqüência do
suicídio e as fases do ciclo econômico” (2008, p. 6). Nunes, analisando este tipo de suicídio a partir de Durkheim, afirma
que “tanto as crises industriais ou financeiras, como as de prosperidade, têm o mesmo resultado: aumentam os
suicídios.” (NUNES, 1998, p. 13) A explicação para isto é apresentada por Durkheim pelo fato de haver um
desregramento na ordem coletiva. Para o autor, o suicídio anômico “decorre de que as atividades dos homens estão
desregradas e que isto os faz sofrerem” (DURKHEIM, 1982, p. 204).
 
5 O SUICÍDIO SOB O ENFOQUE PSICO-EMOCIONAL
 
Sabe-se que a causa mais comum do suicídio é o transtorno mental seguido de outros fatores como dificuldades
financeiras e problemas emocionais, uso abusivo de álcool e drogas, o estresse e o burnout, provenientes das
inferências sociais sobre o sujeito e sobre a coletividade, o que corrobora a teoria durkheimiana. O suicídio está
diretamente relacionado à resiliência humana. Pessoas resilientes provavelmente não cometerão suicídio.
O termo resiliência, na Fisica, significa a capacidade de retornar ao estado natural depois de uma situação crítica.
Tratando-se de seres humanos, é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, dificuldades ou perdas,
recuperando-se depois de uma situação dessas, como um elástico que volta ao seu estado normal depois de ser
forçado. Segundo Yunes & Szymanski,(2001) resiliência é freqüentemente referida por processos que explicam a
“superação” de crise e adversidades em indivíduos, grupos e organizações, o que não pode ser visto como
invulnerabilidade, conforme afirmam  Zimmerman e Arunkumar (1994). “Segundo estes autores, resiliência refere-se a
uma “habilidade de superar adversidades, o que não significa que o indivíduo saia da crise ileso, como implica o termo
invulnerabilidade”. (YUNES,2003, p.76).
A ligação encontrada entre suicídio e resiliência ancora na ideia de que, o sujeito resiliente consegue superar suas
crises sem apelar para o extremo da referida ação. Isso está profundamente ligado aos conceitos aludidos acima,
mesmo à teoria de Durkheim. Embora se reconheça as diversas influências que incidem sobre o sujeito provocando o
seu desejo de morte, quando se tem resiliência, o risco de decretar o fim da própria existência é diminuído, o que se
depreende das colocações a seguir.
É sabido que algumas pessoas diagnosticadas com doenças como câncer, epilepsia e AIDS também podem cometer
suicídio nos primeiros dias da descoberta da doença. É um fator natural quando se procura compreender do ponto de
vista psicológico. Yunes, no artigo supracitado, apresenta um quadro intitulado processos-chave da resiliência, onde,
dentre outras coisas, apresenta as ideias de sistemas de crença, organização e comunicação como caminhos a serem
percorridos por todo aquele que pretende viver um processo de resiliência diante dos fatores estressantes da existência.
Em suma, todo indivíduo passa por etapas que vão desde a compreensão da própria crise, perpassando o
enfrentamento da mesma até chegar ao momento de equilíbrio emocional que o levará à superação. É aqui que reside,
em grande parte, o risco do comportamento suicida. Nos primeiros momentos em que o sujeito vivencia a situação
adversa (fator social) é que precisa haver a tomada de decisão entre enfrentar a crise ou deixar-se submergir pela
mesma.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), O suicídio é atualmente uma das três principais causas de morte
entre os jovens e adultos de 15 a 34 anos, os fatores culturais, religiosos, históricos, filosóficos e tradicionais influem na
decisão de um suicida, tema que já foi abordada quando do estudo da teoria durkheimiana sobre o fenômeno. A OMS
prevê 1,5 milhão de suicídios no mundo até 2020, o que justifica a atenção da ecologia social sobre o assunto em
questão.
Todos nós, enquanto sociedade, estamos direta ou indiretamente envolvidos com casos de suicídio e temos contribuído
para que esse número aumente a cada dia. Essa afirmação até pode chocar, no entanto, somos preconceituosos e
discriminamos com muita facilidade. Quem já não teve alguém na família ou no grupo de amigos que em algum
momento da vida comentou que sentia vontade de tirar a própria vida? A resposta certamente seguirá no sentido de
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demonstrar que todos já vivenciaram situações semelhantes a estas, porém, na realidade, comentários desse tipo nem
sempre são levados a sério, embora, tenhamos consciência de que nunca saberemos com precisão se estamos lidando
com alguém que quer simplesmente chamar a atenção ou com um futuro suicida. Dito isto, é importante ressaltar a
necessidade de uma vigilância maior sobre as pessoas, ouvir suas queixas, identificar seus sinais para que,
diagnosticando a possibilidade de um evento suicida, motivar o sujeito em crise a procurar ajuda especializada. Essa é a
grande contribuição que pode ser dada para diminuir o risco do comportamento suicida. Também se faz mister ressaltar
que 90% dos que tentam suicídio avisam antes a alguém que irão tirar a própria vida, o que faz entrever o fato de que
nem sempre são levados a sério.
De acordo com pesquisas feitas e sob a luz de tudo o que já foi trabalhado no presente artigo encontra-se quatro dados
sobre o comportamento suicida que devem ser considerados quando se trata da tentativa de compreender tais atitudes.
Ei-los:

1. 70% dos suicídios ocorrem devido a uma fase depressiva;
2. Tentativas de homens são mais bem sucedidas;
3. Um distúrbio neuropsiquiátrico associado ao álcool aumenta o risco;
4. O distúrbio aliado ao isolamento social; falta de amigos; o fato de não ser casado; a ausência de filhos; o não ser

religioso também aumentam o risco.
Todas essas informações servem para justificar a proposta inicial do presente trabalho, a saber, compreender o
comportamento suicida como um evento que ocorre devido a fatores ambientais, orgânicos, psicológicos e sociais.
Dentro dessa perspectiva, há a necessidade de considerar os possíveis desencadeadores de pensamentos suicidas: o
estresse, o burnout, o transtorno bipolar de humor e a depressão.
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Sendo um fenômeno de difícil conceituação, o suicídio segue sendo uma incógnita para nossa sociedade pós-moderna.
Até hoje a humanidade se questiona o que pode levar um sujeito a desejar a própria morte e não adiantam a criação de
leis e ordenamentos sociais que tentem agir no sentido de inibir a presença de tais comportamentos, pois, eles sempre
existiram ao longo da história e vão persistir por um bom tempo a não ser que, as condições pessoais e sociais sejam
tão alteradas que as carências influenciadoras do referido comportamento não se façam mais sentir.
Diante das estatísticas, praticamente todos os agrupamentos humanos possuem em seus históricos, a presença do
suicídio entre alguns de seus membros. Quer se trate de religiões, empresas, famílias, cidades, ao longo de sua história,
alguns optaram por “partir desta para melhor” como se diz no jargão popular. Ante tal situação, não cabem explicações
reducionistas nem atitudes preconceituosas. É preciso dar-se conta de que o problema existe, é real e que a
possibilidade de alguém com quem convivemos agora poder estar planejando se matar não é tão remota assim. Diante
disso, a única alternativa, conforme o que foi elucidado no trabalho, é reconhecer os sinais que os suicidas dão antes
dos atos, e tentar trabalhar essas ideações com tais indivíduos.
Por fim, o suicídio é um sinal de que algo não está bom na sociedade e na vida. Ele é uma resposta a algo ou um grito
alucinante de alguém que está cansado de esperar por determinada resposta. Ficar perplexo, portanto, perante tais
sinais não ajuda a discernir as formas de sanar esta ferida. A melhor atitude é aprender a dialogar com a situação a fim
de, nos resguardarmos e podermos ajudar àqueles que estão desistindo de viver. Adotando tais posturas, indivíduos e
sociedades estarão dando passos ecológicos importantes que se referem diretamente à preservação das formas de vida
do planeta.
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