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Um acabar seco, sem eco, 
de papel rasgado 

(nem sequer escrito): 
assim nos deixaram antes 

que pudéssemos decifrá-los, 
ao menos, ao menos isso, 

já não digo... amá-los. 
 

Assim nos deixaram e se deixaram 
ir sem confiar-nos um traço 

retorcido ou reto de passagem: 
pisando sem pés em chão de fumo, 

rindo talvez de sua esbatida 
miragem. 

 
Não se feriram no próprio corpo, 

mas neste em que sobrevivemos. 
Em nosso peito as punhaladas 

sem marca – sem sangue – até sem dor 
contam que nós é que morremos 

e são eles que nos mataram. 
 

(Carlos Drummond de Andrade – Meninos Suicidas) 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
RESUMO 

 
O suicídio está diretamente ligado a um caráter revelador de complexas relações 

sociais e pessoais, envolvendo o sentido da vida em sociedade. Dessa maneira, 

abranger o suicídio através de uma conjugação humana de fatores individuais, 

ambientais e sociais é compreender o que pode influenciar esse comportamento 

autodestrutivo. O presente estudo objetivou uma analise sócioantropológica das 

“imagens do suicídio” nas notícias sobre suicídios em jornais do início do século XX 

na cidade de Diamantina – Minas Gerais e região. Trata-se de um estudo 

documental, histórico e descritivo de abordagem qualitativa. O local de estudo foi a 

Biblioteca Antônio Tôrres pertencente ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Os materias de pesquisa foram jornais antigos que tivessem em 

seu conteúdo relatos sobre suicídio e tentativas de suicídio que marcaram a região. 

Foram selecionados os jornais do primeiro decênio do século XX (1901-1910), 

tomando como base principalmente o jornal “A Estrella Polar”, pelo fato de este ser 

de grande expressão na região. Por se tratar de uma pesquisa documental em 

jornais já publicados e o não envolvimento da pesquisa diretamente com o indivíduo, 

a pesquisa em questão dispensou o encaminhamento ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP). Dentre os jornais pesquisados, somente seis deles se referiam ao 

fenômeno do suicídio, assim como de tentativas e ou possíveis tentativas, 

comentários em relação ao tema ou à notícia de um suicídio ocorrido. Dentre esses 

exemplares, podemos citar: “A Estrella Polar”, “Pão de Santo Antônio”, “Idéa Nova”, 

“O Itambé”, “A Diamantina” e “O Norte”. É interessante ressaltar que foi no jornal “A 

Estrella Pollar” que se verificou a ocorrência de maior quantidade de notícias sobre 

suicídio, totalizando doze menções. É possível perceber que naquela época, os 

redatores não se preocupavam em ocultar os casos de suicídios nos jornais; pelo 

contrário, essas notícias eram de certa forma, colocadas em evidência por meio de 

títulos em destaque ou publicadas na primeira página do jornal. O estudo possibilitou 

perceber a importância da discussão ideológica sobre o suicídio, pois a partir dela 

seria possível construir ferramentas para o processo da prevenção do suicídio, 

fenômeno este, compreendido não somente como um problema de saúde, mas 

como uma interação com o meio social e o ambiente no qual o indivíduo está 

inserido. Desse modo, pensar na prevenção do suicídio não é somente pensar no 

indivíduo e em sua patologia, mas é repensar a maneira como se dá os laços sociais 

e a própria organização da sociedade. 

 

Palavras-chave: Suicídio. Comunicação. Jornais. Promoção da Saúde. 

 

 

 

 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Suicide is directly connected to a revelatory character of complex social and personal 

relationships, involving the meaning of life in society. Thus, cover suicide through a 

combination of individual human, environmental and social factors is to understand 

what can influence this self-destructive behavior. This study aimed to analyze the 

socioantropologicaly "Suicide images" in the news about suicides in newspapers of 

the early twentieth century in the city and region of Diamantina - Minas Gerais . It is a 

documentary study, historical and descriptive qualitative approach. The study site 

was the Antonio Torres Library belonging to the Historical Patrimony of the Institute 

for National Artistic (IPHAN). The research material were old newspapers they had in 

their content reports of suicide and suicide attempts that marked the region. The 

papers were selected from the first decade of the twentieth century (1901-1910), 

based on mainly the newspaper "Estrella Polar" by the fact that it is of great 

expression in the region. It is a documentary research already published in 

newspapers and non-involvement of the research directly with the individual, the 

search in question dismissed the referral to the Ethics Research Committee (CEP). 

Among the newspapers surveyed, only six of them referred to the phenomenon of 

suicide, as well as trial and possible attempts, comments regarding the topic or news 

of a occurred suicide. And these examples are: "Estrella Polar", "Pão de Santo 

Antônio", "Idéa Nova," "O Itambé", "Diamantina" and "O Norte". Interestingly, it was 

in the newspaper "The Estrella Pollar" which was found to occur most amount of 

suicide news, totaling twelve mentions. At that time, the drafters did not bother to 

hide cases of suicides in newspapers; Contrasting , these stories were somehow 

placed in evidence by Featured titles or post to the front page. The study made it 

possible to realize the importance of ideological discussion about suicide, because 

from it would be possible to build tools for suicide prevention process, this 

phenomenon, understood as not only a health problem but as their interaction with 

the social environment and the environment in which the individual is inserted. Thus 

think in suicide prevention is not only thinking of the individual and in his condition, 

but is rethinking the way they give social ties and the organization of society. 

 
Key-words: Suicide. Communication. Newspapers. Health Promotion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RESUMEN 

 

El suicidio esta directamente ligado a un caracter revelador de complejas relaciones 

sociales y personales, involucrando el sentido de la vida en sociedad. De esa 

manera, incluir el suicidio a través de una conjugación humana de factores 

individuales, ambientales y sociales es entender lo que puede influenciar ese 

comportamiento autodestructivo. El presente estudio tuvo como objetivo analizar 

socioantropologicamente las “imágenes del suicidio”, en casos de suidicio 

publicados en los periódicos de inicios del siglo XX en la ciudad de Diamantina – 

Minas Gerais y región. Se trata de un estudio documental, histórico y descriptivo de 

enfoque cualitativo. El local de estudio fue en la Biblioteca Antônio Tôrres que 

pertenece al Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Los 

materiales de investigación fueron periódicos antíguos que tienen en su contenido 

informes de suidicios y intentos de suicidios que marcaron la región. Fueron 

seleccionados los periódicos del la primera década del siglo XX (1901 – 1910), 

teniendo como base principalmente el periódico “Estrella Polar”, por tener grande 

influencia en la región. Por tratarse de una investigación documental  en periódicos 

que ya fueron publicados y por no haber participación de individuos directamente en 

las pesquisas, el estudio en cuestión descartó la necesidad de encaminar al “Comite 

de Ética em Pesquisa (CEP)”. Entre los periódicos pesquisados, solamente seis de 

ellos se refirieron al fenómeno del suicidio, asi como de intentos y posibles intentos, 

comentarios en relación al tema o a la noticia de un suicidio ocurrido. En esos 

ejemplares podemos mencionar: “A Estrela Polar”, “Pão de Santo Antônio”, “Idéia 

Nova”, “O Itambé”, “A Diamantina” y el “Norte”. Es interesante resaltar que en el 

periodico “Estrella Polar” mayor cantidad de noticias de suicidios, un total de doce 

casos. Es posíble percibir que en aquella época, los editores no se preocupaban en 

ocultar los casos de suicidio en los periodicos; al contrario, las noticias eran puestas 

en evidencia por medio de títulos en destaque o publicadas en la primera página del 

periódico. El estudio posibilitó entender la importancia de la discusión ideológica 

sobre el suicidio, pues a partir de ella sería posible construir herramientas para el 

proceso de prevención del suicidio, fenómeno que es no solamente entendido como 

un problema de salud, pero también como su interacción en el medio social y el 

ambiente que el individuo se encuentra. De esa manera, pensar en la prevención del 

suicidio no es solamente pensar en el individuo y en su patología, sino repensar la 

manera de su inclusión social y en la propia organización de la sociedad. 
 

 

Palabras-llave: Suicidio. Comunicación. Periódicos. Promoción de la Salud. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O suicídio é um fenômeno complexo, pois resulta da relação dinâmica de 

inúmeras circunstâncias por tratar da questão se a vida vale ou não ser vivida, 

sendo difícil fixar o instante em que o indivíduo decide pela morte. Nesse fenômeno, 

o indivíduo é o agente e o paciente da ação, e pode trazer à tona a partir do 

momento que se sente incapaz de se reconhecer em seu ambiente social (CAMUS, 

1942; OMS, 2006).  

Para Camus (2014, p. 6), “Só existe um problema filosófico realmente sério: é 

o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão 

fundamental da filosofia.” Com essas palavras, Camus, de certo modo, em seu livro 

“O Mito de Sísifo”, dialoga com o sociólogo Durkheim (2011) na questão de se 

dedicarem ao estudo do suicídio, não existindo para ambos um assunto tão urgente.  

Porém, Camus (2014) aborda a relação dos pensamentos do indivíduo no tocante 

ao suicídio, a partir dos quais surge a ideia suicida e a angústia de viver, enquanto 

Durkheim (2011) afirma que o suicídio se relaciona diretamente com o grau de 

envolvimento do suicida com sua sociedade, sendo que o indivíduo mais envolvido, 

no sentido de se reconhecer no meio social, estará mais protegido em relação à 

ideia suicida.  

Dados da Organização Mundial da Saúde - OMS (WHO, 2014) apontam que 

o suicídio é a segunda principal causa de morte no mundo, entre pessoas com  

idade de 15 a 29 anos, o que pode estar relacionado à inclusão desses jovens no 

mercado de trabalho, e pelo fato de estarem em contato constante com situações 

estressantes da vida, consideradas pela OMS como fatores de risco. Durkheim 

(2011) explicaria essa estatística, com base no sentido de não se reconhecerem em 

seu meio social, pois o fato de esses indivíduos estarem em maior contato e 

intensidade em relação à vida social aumentaria o risco de suicídio. 

É possível notar que, tanto Camus como Durkheim, afirmam que a interação 

indivíduo e sociedade é fundamental no ato de se matar e também podemos, a partir 

da reflexão desses dois autores, afirmar que a sociedade tem uma dupla função: ela 

pode ao mesmo tempo conter o ato suicida, assim como estimulá-lo.  
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Essa polaridade sociedade e indivíduo é um fator estrutural para as Ciências 

Sociais, fato este, deve-se à uma questão clássica que permeia as reflexões 

sociológicas como antropológicas, saber quem define quem. Ou seja: é o indivíduo 

que determina a sociedade ou a sociedade que determina o indivíduo? Dessa 

maneira, é possível entender que o suicídio e as discussões sobre o mesmo levam à 

uma relação entre indivíduo e sociedade. Reflexão esta, já elaborada pelos 

pensadores gregos como Aristóteles ao afirmar que a „morte de si‟ lesa, não o 

indivíduo, mas sim a cidade. 

 

Para Aristóteles, um indivíduo que voluntariamente decida se matar não 
pode ser injusto consigo mesmo, pois deliberou acerca de seu ato e não é 
possível sofrer uma injustiça voluntariamente, mas ele é, na verdade, injusto 
em relação a cidade, razão pela qual ela pune pela desonra aqueles que se 
matam voluntariamente, deixando, por exemplo, seus corpos insepultos, 
prática comum, aliás nas cidades gregas de então (PUENTE, 2008, p.19). 

 

Sabendo que, cada morte autoprovocada traz sério impacto em outras seis 

pessoas próximas, é imensurável calcular o impacto psicológico, social e financeiro 

desse fenômeno em uma família e comunidade (GONÇALVES, 2011). 

 Segundo a OMS (2014), cada suicídio é uma tragédia pessoal que induz 

prematuramente a morte do indivíduo e tem efeito de continuidade, afetando 

dramaticamente a vida das famílias, amigos e comunidades. Segundo a OMS, todos 

os anos, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio no mundo, sendo uma 

pessoa a cada 40 segundos. É, portanto, um problema de saúde pública que afeta 

as comunidades, regiões e países inteiros.  

No Brasil, o estudo realizado por Lovisi et al. (2009) revela que a taxa total de 

suicídio no país no período de 1980 a 2006 cresceu de 4,4 para 5,7 mortes por 

100.000 habitantes. É o que se pode verificar de acordo com  dados do Ministério da 

Saúde (2005b), que mostra que, mesmo com o problema da subnotificação dos 

casos, as taxas de suicídio vêm aumentando significativamente, com o percentual 

de 34% entre 1979 a 1997; sendo que, no ano de 1997, 6.920 pessoas cometeram o 

suicídio. Em 2012, no Brasil, foram registradas 11.821 mortes, cerca de 30 por dia, 

sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres (BRASIL, 2005a; WHO, 2014). 

 Do ponto de vista social, o suicídio possui significado profundo e fundante, 

pois a comoção social provocada está diretamente relacionada ao caráter revelador 
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de complexas relações sociais e pessoais, envolvendo também o sentido da vida em 

sociedade. De acordo com Cassorla (1985), a sociedade também reage ao ato 

agressivo de seu membro, diante do fato da ameaça ou tentativa de suicídio não ser 

levada a sério, surgindo, assim, o sentimento de rejeição e de castigo em relação à 

pessoa. A agressão do suicida para com a sociedade, especialmente com a família 

ou pessoas próximas ao indivíduo, dá-se pelo fato de a mesma sentir-se culpada por 

não conseguir impedir o ato ou o fato que causou o suicídio, podendo, algumas 

vezes, o indivíduo deixar acusações claras em bilhetes ou cartas. Por exemplo, em 

tribos ganenses, um membro que tirasse a própria vida e deixasse documento que 

atribuísse a outro a culpabilidade pela sua morte, este também era obrigado a se 

matar.  

A percepção da sociedade a partir dessa agressão do suicida fez com que, ao 

longo da história, ela também reagisse com agressividade, como, por exemplo, na 

antiguidade, o morto era privado de honras fúnebres; em Roma, apenas os 

enforcados eram privados de sepultura e confisco dos bens pelo Estado. Durkheim 

(2011) descreve o suicídio entre a sociedade moderna, identificando-o como uma 

relação patológica entre o indivíduo e o seu grupo. Sendo que, para cada grupo 

social, existe uma tendência específica para o suicídio, dependendo essencialmente 

de causas sociais, levando-se em consideração as condições específicas de 

existência de cada grupo. Dessa maneira, Durkheim (2011) examina as condições 

sociais das quais aquele grupo depende; depois, realiza um agrupamento dessas 

condições semelhantes e diferentes em um número de classes separadas; a partir 

daí, cada classe corresponderia a um tipo de suicídio.   

 Em relação às tentativas de suicídio, as mesmas apresentam impacto social e 

econômico, pelo fato de haver a utilização dos serviços de saúde para tratar a lesão 

e, ocasionalmente, a incapacidade em longo prazo. Essa tentativa é considerada 

pela OMS (2014) como o principal fator de risco para uma nova tentativa de suicídio 

bem como para o suicídio propriamente dito. 

 Embora seja dominante a conotação negativa de que o suicídio seja o 

resultado de um comportamento condenável, registros de algumas culturas mostram 

que nem sempre esse fenômeno foi considerado de caráter patológico (BRASIL, 

2005a). Em algumas culturas, como a esquimó e a samoana, o suicídio é aceito e, 

às vezes, até estimulado. Após a morte de seus senhores, viúvas e escravos no 
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Antigo Egito eram forçados a se matarem; no Antigo Império Romano, um sacrifício 

heroico pelo país era altamente considerado (CASSORLA,1985). 

O suicídio é considerado um fenômeno universal, registrado desde a 

antiguidade, sendo objeto de estudo de pensadores e geralmente criticado pelas 

religiões. Dentre essas, podemos citar algumas como: o judaísmo, o cristianismo 

romano e os protestantes, consideradas as maiores religiões do mundo, e que 

condenam o ato suicida. De acordo com essas religiões, o suicídio representa a 

negação das doutrinas de Deus e teoricamente da própria religião; isso se deve ao 

fato de o/a homem/mulher escolher o momento da sua própria morte, o que é 

exposto como um ato de rebeldia diante de Deus. Porém, a Igreja Católica tem sido 

mais tolerante do que as outras citadas, conferindo ritos funerais quase que 

idênticos a um indivíduo com outro tipo de morte. Nas outras religiões citadas, o 

corpo do suicida é simplesmente enterrado sem qualquer cerimônia, considerando o 

ato suicida como uma falta grave em relação à religião (MINAYO, 1998; FERREIRA, 

2008; ZUCHIWSCHI, 2010).  

Porém, cabe lembrar que, a condenação das religões ao suicídio se refere 

quando o mesmo é comparado ao homicídio, ou seja, o ato de matar. Mas quando o 

suicídio conota a idéia de sacrifício, o indivíduo que o pratica é considerado como 

herói. 

 

O historiador Flávio Josefo em sua célebre obra a Guerra dos Judeus relata 
vários desses atos heróicos, como o famoso episódio de Massada, ocorrido 
no ano 73, quando, prestes a sucumbir sob o ataque dos romanos e 
persuadidos por seu lider Eleazar, novecentos judeus decidem se matar 
(PUENTE, 2008, p. 15). 

 

Para os heréticos, pertencentes à doutrina oposta aos dogmas da Igreja, o 

suicídio pode ser originado pela perseguição ou em virtude das próprias crenças. Os 

cátaros têm o seu suicídio ritual, no qual, no caso de uma doença grave, deve-se 

deixar morrer para, assim, obter-se uma salvação eterna e não mergulhar sob o 

poder do mal, prolongando a vida terrena (MINOIS, 1998).  

No que se refere às religiões orientais, o suicídio é encarado com certa 

tolerância. No Budismo Tibetano, quando é informado que uma pessoa cometeu 

suicídio, práticas religiosas são expandidas com a finalidade de permitir que a 
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consciência do indivíduo se liberte dessa situação, fenômeno compreendido numa 

perspectiva de compaixão diante do indivíduo. Entre hindus, também pode ser 

verificada certa tolerância por acreditarem que, quando o homem alcança 

inteiramente os seus objetivos de vida, seja a hora de se retirar e procurar a paz 

(WERLANG, 2004; FERREIRA, 2008). 

O estudo e a prevenção do suicídio, enquanto um dado de adoecimento da 

população necessita de compreensão acadêmica interdisciplinar, bem como o 

significado do suicídio para o indivíduo e para a sociedade. Essa compreensão é 

necessária devido ao fato de não ser efetivada somente por ação individual ou por 

uma visão biomédica; é preciso envolver métodos indicativos, qualitativos e 

interpretativos, bem como estar atento aos sinais deixados pelos mortos e a 

intencionalidade destes, identificando, assim, fatores estressores. 

A pesquisa em questão faz parte do Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) que surge a partir da linha de pesquisa 

“Educação, cultura e saúde”, cuja proposta é discutir aspectos antropológicos e 

sociais nas práticas de saúde, bem como a diversidade cultural e a formação de 

educadores.  

A interdisciplinaridade surge como uma alternativa inovadora, em um 

momento de crítica e oposição aos desdobramentos de uma cultura decorrente da 

formação, consolidação e expansão da ciência moderna. A pesquisa interdisciplinar 

busca responder a necessidade de superar a visão fragmentada nos processos de 

produção e socialização do conhecimento, recuperando o caráter de totalidade e 

integração dos saberes. Dessa maneira, delimita-se o problema estudado e não 

abandona as múltiplas determinações e mediações históricas que o conduzem 

(THIESEN, 2007; MANGINI e MIOTO, 2009). 

A interdisciplinaridade está situada em um campo onde se pensa a 

possibilidade de superar a fragmentação da ciência e dos conhecimentos, 

caracterizada pela intensificação do diálogo, das trocas, da miscigenação de 

conhecimentos, da integração conceitual e metodológica em diferentes saberes 

(ROCHA, 2001; THIESEN, 2007).  

A aproximação da teoria-prática é uma das maiores reivindicações quando se 

busca uma relevância social do aprendizado. Dessa maneira, a diluição de fronteiras 
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entre departamentos proporciona contato e tensões entre generalistas, filósofos e 

educadores e consequentemente promovem avanço do conhecimento. Buscando 

assim uma melhor formação geral, por permitir que estudantes se posicionem diante 

da sociedade (ROCHA, 2001; THIESEN, 2007; MANGINI e MIOTO, 2009).  

 

A interdisciplinaridade pode servir como ponto de vista privilegiado, onde 
fatores internos às ciências somados aos aspectos sociais são resultados 
da ultrapassagem das fronteiras disciplinares para formar pessoas com 
visão ampla da sociedade (ROCHA, 2001, p.9). 

 

O trabalho interdisciplinar, como tentativa de explicar o fenômeno do suicídio, 

é um artifício que poderá apresentar resultados importantes, pois pretende articular 

os aspectos econômicos, sociológicos, filosóficos, históricos entre outros, os quais 

poderão proporcionar conhecimento ampliado. Por outro lado, o conhecimento 

amplo permitiria o enfoque menos isolado sobre o que leva ao suicídio em dada 

sociedade. Dessa maneira, a abordagem interdisciplinar busca o diálogo entre 

disciplinas para que se recomponha o conhecimento como maneira benéfica no 

âmbito dos problemas sociais. Surgem, assim, as propostas “inter”, “trans”, “multi” e 

pluridisciplinaridade, cujo núcleo é a abordagem do mesmo objeto sob vários 

aspectos, indicando, dessa forma, a necessidade de evitar a fragmentação do saber 

(ROCHA, 2001; TONET, 2013). 

Diante dessa afirmação, não faz sentido estudar o ser humano como um fato 

isolado, pois está estritamente ligado ao seu ambiente social, não sendo plausível 

limitar-se ao indivíduo. Dessa maneira, abranger o suicídio através de uma 

conjugação humana de fatores individuais, ambientais e sociais é compreender o 

que pode influenciar esse comportamento autodestrutivo (BERLINGER, 1988). 

O presente estudo justifica-se pelo fato de o suicídio ser um problema não só 

de saúde pública, mas um problema social e filosófico. Esse fenômeno lida tanto 

com a morte quanto com a vida humana, demonstrando, assim, a complexidade do 

ser humano e da sua relação com a morte. Diante desse fato, perante a revisão 

bibliográfica realizada em relação ao suicídio, pôde-se observar que os 

pensamentos em relação a este não conseguem distanciar-se da questão biológica 

e biomédica para a explicação desse fenômeno. Por esse motivo, entende-se que o 

suicídio não pode ser reduzido a uma explicação única, precisa ser discutido e 
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dialogado em diversas áreas, não só no âmbito da saúde e da biomedicina, mas no 

âmbito social e antropológico, bem como no contexto histórico em que se dá o 

acontecimento, resgatando, assim, ideias de autores clássicos e contemporâneos 

que debatem sobre esse tema. 

 Um fato intrigante na cidade de Diamantina, Minas Gerais, na qual se gerou a 

demanda deste trabalho e a criação do Grupo de Pesquisas ViDA – Suicidologia da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), é a ocorrência 

de muitos casos de tentativas de suicídios e suicídios consumados. Residentes no 

município se questionam quanto ao alto número de suicídios, criam justificativas 

para os atentados à própria vida, como, por exemplo, referem-se ao fato de 

Diamantina ser uma cidade histórica na qual viveram escravos em condições cruéis 

e desumanas, o que pode refletir na vida de algumas pessoas nos dias atuais. 

Outros pensam que, pelo fato de a cidade ser cercada por montanhas, as pessoas 

se sentem presas no ambiente. O que se percebe é que são inúmeras suposições 

que cercam esse assunto em Diamantina.  

O ano de 2006 foi um ano significativo para a ocorrência de suicídios em 

Diamantina, quando várias pessoas atentaram contra a própria vida. Tal fato instigou 

a professora e médica Nadia Veronica Halboth, que, juntamente com discentes de 

graduação, chegou a criar o Grupo de Pesquisas Vida – Suicidologia, parte 

integrante do Grupo de Pesquisas Vida da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) criado em 2004 com ênfase em prevenção da 

violência. O grupo de pesquisas Vida – Suicidologia é composto por discentes dos 

cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, docentes de Enfermagem 

e de Ciências Básicas e colaboradores externos: enfermeiros, pedagogos, 

nutricionistas e psicólogos. A equipe desenvolve pesquisas sobre comportamentos 

suicidas, bem como atividades de extensão objetivando a prevenção do suicídio em 

Diamantina e em outros municípios. No ano de 2011, o grupo estendeu ainda mais 

suas atividades com a criação do NVV (Núcleo de Valorização da Vida) em 

Diamantina, vinculado ao CVV (Centro de Valorização da Vida), que conta com 

voluntários que se colocam disponíveis para conversas de ajuda, apoio e escuta 

pela rede telefônica.  

Dessa maneira, pretende-se com este estudo a construção de subsídios para 

a quebra de tabus sobre o suicídio, bem como a contribuição para a revisão de 

novas políticas públicas aplicadas à sua prevenção. E no que se refere à saúde 
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comunitária, o estudo busca a contribuição e entendimento do suicídio nas regiões, 

suscitando questões e discussões acerca desse fenômeno “comum” em muitas 

cidades, principalmente em Diamantina. 

No texto a seguir primeiramente serão abordados os objetivos da pesquisa 

seguidos da metodologia utilizada durante o trabalho. No capítulo seguinte 

abordaremos sobre a região de Diamantina e os suicídios noticiados em jornais, 

enfatizando o suicídio como ideologia, neste capítulo serão abordados as notícias 

encontradas e sua relação com a literatura estudada bem como a se dá a 

prevenção. Posteriormente será abordado o suicídio em diferentes vertentes: como 

um tipo específico de morte, como definição e seus aspectos históricos, a relação da 

ideia de natureza, corpo e dicotomia masculino-feminino e a relação com o suicídio; 

e por fim o suicídio como notícia. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Análise socioantropológica das “imagens do suicídio” em notícias sobre 

suicídios em jornais do início do século XX na cidade de Diamantina – Minas 

Gerais e região. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Refletir sobre os aspectos ideológicos que envolvem o suicídio. 

 Refletir sobre a relação suicídio e os meios de comunicação. 

 Refletir sobre o fenômeno vida-morte-sociedade visando aprimorar as 

políticas públicas para a prevenção do suicídio. 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo documental, histórico e descritivo de abordagem 

qualitativa, sendo que essa metodologia pode ser definida como: 

 

(...) aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 
intencionalidade como inerente aos atos, às relações, e às estruturas 
sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 
transformação, como construções humanas significativas (MINAYO, 2000, p. 
10). 

 

 Ainda de acordo com Minayo (2000), a abordagem qualitativa abarca também 

as representações sociais que compõem a vivência das relações objetivas pelos 

atores sociais, fato importante para o desenvolvimento da pesquisa. 

O cenário de estudo é um município brasileiro do interior do estado de Minas 

Gerais, a região de Diamantina1.  O local de estudo foi a Biblioteca Antônio Tôrres 

pertencente ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

O IPHAN é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, 

responsável por preservar os diferentes elementos culturais que compõem a 

sociedade brasileira. O Instituto tem como missão promover e coordenar o processo 

de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro para fortalecer identidades, garantir 

o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. A 

responsabilidade desse órgão implica preservar, divulgar e fiscalizar os bens 

culturais brasileiros, bem como assegurar a permanência e usufruto desses bens 

para a atual e as futuras gerações.  

A Biblioteca Antônio Tôrres é vinculada à Biblioteca Nacional e reúne um 

importante acervo de livros; trata-se de construção remanescente do período 

colonial mineiro, presumivelmente da segunda metade do século XVIII, cuja 

singularidade é marcada pela presença de um muxarabi (tipo de balcão de origem 

mourisca, inteiramente vedado em treliças de madeira para garantia de maior 

privacidade, sobretudo às mulheres). 

                                                           

1
  Fundada como Arraial do Tejuco em 1713, a mesma teve um forte crescimento com a descoberta 

dos diamantes em 1729 devido à forte exploração de diamantes pela coroa portuguesa. Em 1831, a 
cidade passa a se chamar Diamantina pelo alto número de diamantes encontrados na região. E em 
1938, a cidade recebeu o título de “patrimônio histórico nacional” do  Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, sendo, em 1999, elevada à categoria de “patrimônio da humanidade”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
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O material de pesquisa foram jornais antigos armazenados na Biblioteca 

Antônio Tôrres, que tivessem em seu conteúdo relatos sobre suicídio e tentativas de 

suicídio que marcaram a região de Diamantina. Foram selecionados os jornais do 

primeiro decênio do século XX (1901-1910), tomando como base principalmente o 

jornal “A Estrella Polar”, pela sua expressão na região. Como critério de inclusão, 

foram consultados todos os jornais do período que estavam disponíveis para 

pesquisa na biblioteca e foram excluídos aqueles que, devido ao tempo de edição, 

estavam danificados e impossibilitados de leitura. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, os instrumentos de trabalho de 

campo foram um roteiro norteador para a coleta de dados, os critérios para a 

observação do material e os itens para a discussão (MINAYO, 2000). 

Inicialmente, foi solicitada a autorização manuscrita do responsável pela 

biblioteca para a realização da pesquisa no local (Anexo A).  Após a autorização, a 

busca pelos dados foi realizada de acordo com a disponibilidade dos materiais, nos 

horários de funcionamento da biblioteca no período compreendido entre julho a 

dezembro de 2014. A busca de dados foi efetuada a partir da leitura dos jornais pela 

pesquisadora, sendo obedecidas as normas de cuidado da biblioteca para com o 

material, como a utilização de luvas e máscara para o manuseio dos jornais. 

 Os tópicos identificados nas notícias eram: 

1) A maneira como eram relatadas;  

2) A presença de informações pessoais do indivíduo na notícia; 

3) A causa, o local e o método utilizado para o ato;  

4) Opiniões expressas pelos editores do jornal na notícia retratada;  

5) O perfil da pessoa que cometia ou tentava o suicídio e sua posição social 

na sociedade;  

6) A visão de vida e morte que era retratada;  

7) A relação da Igreja com os relatos suicidas;  

8) A influência de algum suicídio anteriormente citado (efeito contágio). 

A análise dos dados buscou caracterizá-los tendo por estímulo as reflexões 

de Durkheim e de outros autores como Camus; além disso, investigou-se se, em 

determinada época, as taxas de suicídio aumentavam ou diminuíam; e se isso 

acontecia, buscou-se observar por qual motivo; tudo isso associado a outros critérios 
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que puderam ser adicionados no decorrer da coleta, quando necessários. Detectada 

a notícia, esta foi fotografada com o uso de máquina fotográfica sem uso do flash, 

para posterior estudo e transcrição na íntegra do material, preservando, assim, a 

ortografia da época. 

Por se tratar de uma pesquisa documental em jornais já publicados e o não 

envolvimento da pesquisa diretamente com o indivíduo, a pesquisa em questão 

dispensou o encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Foram 

atendidos os critérios éticos como a preservação da identidade dos indivíduos 

relatados nos jornais, bem como outras características que identificassem as 

pessoas que cometeram ou tentaram o suicídio. No lugar onde havia a identificação 

do indivíduo houve a substituição pelo nome de flores, sendo o uso dos substantivos 

femininos (Azaleia, Rosa, Orquídea), em referências às mulheres e os substantivos 

masculinos em referência aos homens (Cravo, Tarcísio, Jacinto, Crisântemo, 

Hibisco, Lírio e Copo de leite). 

As informações geradas estão sendo utilizadas de acordo com os objetivos 

propostos na pesquisa e poderão ser divulgadas em encontros científicos como 

congressos, simpósios e em revistas científicas. 

 

 

  

Figura 01: Jornal “O Norte”, ano 1906. 
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Figura 02: Jornal“ A Idea Nova”, ano 1909. 

    

     

   

Figura 03: Jornal “A Estrella Polar”, ano 1901. 

 

 

  

  Figura 04: Jornal “O Itambé”, ano 1903. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Suicídio: Um tipo específico de morte 

 

 A morte é um mistério, a única certeza que temos a respeito dela é a 

inevitabilidade; e, como todos os mistérios, ela chama atenção e inquieta. Perguntas 

como: “Quando morrerei?”, “Aonde irei depois que morrer?” habitam o pensamento 

da sociedade humana há muito tempo. Lidar com a morte é algo desafiante, por 

mais que se busquem formas de amenizar a dor, continua sendo algo assustador e 

objeto de receio do ser humano. Dessa maneira, tentando responder a essas 

perguntas, percebemos diversas concepções ao longo da história em relação à 

morte (MACEDO, 2008). 

De acordo com Illich (1975), em qualquer sociedade, a imagem dominante da 

morte determina a concepção de saúde, ou seja, a imagem da morte é determinada 

pelas estruturas institucionais, pelos mitos enraizados e pelo contexto social. A 

imagem que os indivíduos criam da morte revela o seu grau de independência. 

Embora a morte não seja  definida somente pelos médicos, a legalidade de definição 

cabe somente a esses profissionais (ILLICH, 1975; MACEDO, 2008). 

 Ao longo da história, por volta de cinco séculos, a morte passou por cinco 

estágios distintos. Até o século XIV, a dança com os mortos e sobre os seus túmulos 

era uma ocasião de proclamar a alegria de estar vivo; naquele tempo, a morte não 

era representada como uma figura antropomórfica, era o resultado de uma 

intervenção maléfica, ou seja, a sociedade acreditava que a morte era algo imposto 

por alguém superior a eles. A partir do século XV, novo costume e papel são 

integrados à concepção de morte, a qual passa a ser parte integrante da vida do 

homem e não mais um resultado de uma decisão externa. O fato de morrer se torna 

o ponto onde o tempo linear e mensurável acaba, e o homem enfrenta a eternidade; 

e, no século XVI, acentua-se com o fim da vida terrestre. A partir do século XVII, as 

Igrejas enterram os seus mortos em cemitérios afastados das cidades, e a 

sociedade passa a simplificar os funerais. No século XIX, a morte passa a ser 

submetida a tratamento hospitalar intensivo; dessa forma, o médico interpõe sobre a 

morte do paciente, prologando a vida humana a partir de técnicas terapêuticas 

(ILICH, 1975; FEIJÓ, 1998). 
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 A medicina nos séculos XVIII e XIX entra em debate com a religião sobre o 

conhecimento da vida e da morte. Desse modo, torna-se necessário dominar a 

morte aprendendo a arte e a maneira de morrer com a finalidade de prolongar a vida 

e desvendar os mistérios da morte; a partir daí, surge a necessidade da dissecação 

de cadáveres com a intenção de conhecer o corpo humano e, assim, dominar a 

morte (ILICH, 1975, FEIJÓ, 1998). Nesse momento, diante da vontade de descobrir 

os mistérios da morte, surge aí o medo da sociedade diante dela. A partir disso, as 

pessoas se calam, e vêm à tona diálogos como a vida infinita e a vida após a morte. 

Nesse contexto, surge o espiritismo e, juntamente com essa doutrina, a 

comunicação com o indivíduo após a morte, preocupando-se, assim, com o que 

estava por vir, após a morte, e não no que diz respeito à morte propriamente dita. 

 Com a ascensão da família burguesa, aqueles que possuíam dinheiro 

começavam a pagar para adiar a própria morte. A capacidade de sobreviver por 

muito tempo, a recusa de ceder diante da morte e o recurso da intervenção médica 

fizeram nascer uma nova concepção de doença. Então, a morte antes vista como 

um resultado de intervenção divina, transforma-se em acontecimento natural, depois 

em força da natureza, e em nova mutação é considerada inoportuna. A assistência 

médica, qualquer que seja a condição clínica, tornou-se um requisito para ter acesso 

à morte natural, que é o tipo de morte que sobrevem sem doença prevista ou causa 

definida (ILlICH, 1975). 

 Inicia-se a partir daí o processo de “medicalização” da morte; segundo Feijó 

(1998), em  passagem no livro “Suicídio: entre a razão e a loucura”,  a medicalização 

transforma a morte em suja e incoveniente: 

 

(...) O doente se apega ao médico, seu destino depende de um diagnótico e 
de um tratamento. Toda a família e amigos entram no ciclo médico, que 
tentam dissuadir o doente de seus temores ... Todos os isolam, não se fala 
da morte na presença do ameaçado. Quantas vezes vi o doente terminal ser 
enganado pelo médico e pela família, dando-lhe esperanças, ou, após uma 
cirurgia apenas paliativa, dizem que está curado (FEIJÓ, 1998, p.19). 

 

A sociedade, operando de acordo com o sistema médico, decide quando e 

após quais circunstâncias o indivíduo deve morrer. Dessa maneira, nasce a 

concepção de que a morte não é vista como parte da vida, mas, sim, como um 

castigo ou algo inaceitável, consequentemente um assunto que deve ser 

socialmente evitado. A cultura influencia a visão de morte de um indivíduo; a partir 
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da visão que a pessoa tem da morte, a sua conduta em relação ao suicídio pode ser 

diferente (ILLICH, 1975; FEIJÓ, 1998; MORAIS, 2010).   

Um caso relatado de tentativa de suicídio por Ivan Illich (1975) exemplifica 

bem o poder do sistema médico sobre a morte: 

 

Conheço uma mulher que, tendo falhado no seu suicídio, foi levada em 
coma ao hospital, com duas balas alojadas na coluna vertebral. O cirurgião 
esforçou-se heroicamente para mantê-la viva e considera, no que lhe 
compete, ter conseguido realizar dois objetivos: ela sobreviveu e foi atingida 
por uma paralisia geral, que elimina qualquer receio de nova tentativa de 
suicídio (ILLICH, 1975, p.179-180). 

 

Desse modo, a confrontação com o médico se torna algo que não pode ser 

evitado tanto quanto o fenômeno da morte, ou seja, se o indivíduo quer viver 

corretamente, deverá recorrer a uma infinidade de serviços médicos. E só cabe ao 

indivíduo se submeter a esses cuidados a qualquer custo, pois o mesmo não tem 

direito de escolha em relação à sua vida ou à sua morte (ILLICH, 1975).  

Diante do histórico da morte construído nos dias atuais, mesmo que as 

pessoas sejam receosas, quase todos aceitam como normal a morte por velhice, por 

doença, acidente ou assassinato. O suicídio é outra questão, matar a si mesmo é 

geralmente visto como algo terrível. Decidir nossa própria morte é considerado algo 

diabólico e incompreenssível, um fato anormal que não deve ser mencionado 

(ILICH, 1975; SZASZ, 2002). 

Pode ser percebido que o caráter patológico ou não do fenômeno do suicídio 

se refere à visão que o indivíduo tem em relação a morrer ou a viver. Por exemplo, a 

pessoa que entende a morte como um total silêncio, ou algo indiferente à vida, não 

haverá justificativa do indivíduo em se expressar diante de um ato que provoca 

sofrimento; no que se refere às concepções religiosas, acreditando o indivíduo que a 

morte voluntária o leva à glória do senhor, a sua atitude em relação ao suicídio será 

diferente, considerando o fenômeno como sagrado e heroico. E, para uma pessoa 

sem objetivos e expectativa de vida, colocar fim à própria vida pode ser algo 

imediato, muitas vezes até sem questionamento em relação ao fato (DAPIEVE, 

2007). 
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4.2. Definições do suicídio 

 

O suicídio apresenta diversas definições, podendo ser agrupadas em três 

grandes grupos: a visão biológica, caracterizada pelo fato de o suicídio ser originado 

de um sofrimento psíquico ou de transtorno mental, principalmente de depressão e 

uso de drogas; a visão psicológica, refletindo o fenômeno como um fato puramente 

individual; e a visão sociológica, por exemplo, a de Durkheim (2011), quando 

considera o suicídio como um fenômeno patológico em relação ao indivíduo e ao 

grupo. Desse modo, quando o mesmo se sente só e desesperado, é o meio social 

que interfere na consciência desse indivíduo fazendo-o atentar contra a própria vida. 

Marx (2011) considera o suicídio como um fato antinatural, um sintoma de uma 

sociedade doente que necessita de uma transformação radical. De acordo com ele, 

as causas do suicídio não podem ser extintas sem uma transformação radical das 

estruturas econômica e social da sociedade. 

De acordo com a OMS (2014), não existe uma única explicação para que as 

pessoas morram por suicídio. Fatores sociais, psicológicos, culturais e ambientais 

podem interagir para levar uma pessoa ao comportamento suicida, mas o estigma 

ligado às desordens mentais dificulta que muitas pessoas procurem por ajuda. A 

tentativa de suicídio pode levar aos indivíduos a um primeiro contato a um 

profissional que o ajude. Segundo o Conselho Federal de Medicina (2010) o risco 

suicida caracteriza uma urgência médica pelo fato de acarretar ao indivíduo desde 

lesões graves até sua morte. 

Fatores de risco podem agir de maneira cumulativa para aumentar a 

vulnerabilidade da pessoa para o comportamento suicida. Os fatores de risco 

associados com o sistema de saúde e com a sociedade incluem dificuldades de 

acesso a cuidados de saúde e em receber os cuidados necessários, fácil 

disponibilidade dos meios para o suicídio, inadequado meios de comunicação que 

sensacionaliza o ato e aumenta o risco de suicídios e o estigma contra as pessoas 

que procuram ajuda para comportamentos suicidas (WHO, 2014). 

No contexto médico, a maioria das pessoas que cometeu suicídio tem um 

diagnóstico detectável de transtorno mental sendo assim, o suicídio consumado e 

tentativas são mais frequentes em pacientes psiquiátricos. Os grupos-diagnóstico de 
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maior risco são: depressão, transtornos de personalidade (antissocial e borderline), 

alcoolismo, esquizofrenia e transtorno mental de maneira geral. Dentre esses 

diagnósticos, a depressão é o transtorno mais comum em suicídios consumados. 

Alguns tipos de doenças físicas estão relacionadas a um aumento de taxas de 

suicídio como: o câncer, principalmente em homens com diagnóstico recente da 

doença, doenças crônicas e dolorosas e aqueles indivíduos com dificuldade de ouvir 

e de falar tem um maior risco de suicídio (OMS, 2000b). 

Em geral, podemos classificar os fatores de risco para o suicídio em quatro 

categorias no qual estão relacionados: 

1.  À sociedade: o acesso dos indivíduos aos meios letais, mídias não 

preparadas para noticiar mortes autoprovocadas, os estigmas associado 

ao comportamento de busca de ajuda;  

2. À comunidade: desastre, guerra, conflitos, discriminação, perda da 

identidade cultural e deslocamentos, trauma ou abuso. 

3. Aos relacionamentos: sensação de isolamento e falta de apoio social, 

conflitos em relacionamentos, discórdias ou perdas. 

4. Ao indivíduo: Tentativa de suicídio anterior, história familiar de suicídio, 

problemas mentais, trabalho ou problemas financeiros, dor crônica, fatores 

genéticos e biológicos (WHO, 2014). 

 

A Academia Brasileira de Psiquiatria (2014) define o suicídio como: 

 

(...) um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a 
morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando 
um meio que ele acredita ser letal (CFM, 2014, p.9). 

  

 Pode ser entendido que o suicídio é um ato do indivíduo, cuja intenção é a 

morte. Ou seja, esse fenômeno pode ser resultado de uma desordem psíquica do 

indivíduo, fato que faz com que o indivíduo atente contra a sua própria vida. Porém, 

não se deve restringir apenas ao indivíduo; é necessário entender o contexto em 

que ele vive para compreender a sua decisão em relação à morte voluntária. Essa 

afirmação pode ser dialogada com Durkheim (2011), pois se acredita que a ideia 

suicida não parte do indivíduo em particular, a ideia é elaborada pelo conjunto social 
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a que pertence. Desse modo, não basta considerar que número expressivo de 

suicídios se produz num mesmo momento ou num mesmo lugar, pois devem ser 

ocasionados devido a um estado geral do meio social, em que se resulta uma 

disposição coletiva do grupo a qual traduz em suicídios afastando as explicações 

psicológicas do suicídio.  

Em relação ao problema de interação entre os indivíduos, Durkheim (2011) 

caracteriza o suicídio em três tipologias: Suicídio egoísta, o qual é analisado de 

acordo com a taxa de suicídio, contextos sociais e pela ausência de vínculo com a 

vida – dessa maneira, homens e mulheres são mais propensos ao suicídio a partir 

do momento que pensam essencialmente em si mesmos não estando integrados em 

um grupo social; o Suicídio altruísta, aquele em que o indivíduo se mata sem pensar 

em fazer valer o direito à vida – pode ser exemplificado com o aumento de suicídios 

em exércitos, membros integrados demasiadamente ao seu grupo social; e o 

Suicídio anômico, ocasionado por numerosas situações de decepção ofertadas pela 

vida. 

Diante da perspectiva sociológica para compreeender o suicídio, dois autores 

marcantes  estudaram e tentaram explicar o suicídio e suas causas. Karl  Marx, 

filósofo e revolucionário alemão do século XIX, em seu livro intutulado “Sobre o 

suicídio”, publicado no Brasil no ano de 2006. O autor faz uma crítica social às 

condições da vida moderna na França, sobretudo às relações privadas de 

propriedade e às relações familiares e considera o suicídio como o resumo de uma 

vida privada, um sintoma de uma sociedade doente que necessita de uma 

transformação radical, considerando-se, assim, o suicídio como um sintoma de uma 

organização deficiente da sociedade, que se torna mais evidente nas crises 

industriais, em tempos de encarecimentos dos meios de vida e invernos rigorosos, 

tornando esse sintoma um caráter epidêmico. 

Durkheim (2011) utiliza para explicar o fenômeno do suicídio o conceito de 

“anomia”, ou seja, a ausência ou desintegração das normas sociais. Diante disso, 

fenômenos considerados patológicos podem interferir nas taxas de suicídio, como as 

crises econômicas, inadaptação dos trabalhadores a suas ocupações e a violência. 

A sociedade então, com esses fenômenos, em completa anomia (desordem), 

desintegra-se coletivamente, pois se os valores comuns se debilitam e as crenças se 

reduzem, a sociedade fica em desordem, acarretando, assim, um problema de 

relação entre os indivíduos e o grupo ao qual pertence. 
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Assim como Karl Marx e Durkheim estudaram esse fenômeno, Albert Camus, 

escritor e filósofo francês, em seu livro “O Mito de Sísifo”, publicado em 1942, traça 

uma relação entre a ideia de “absurdidade” e o suicídio, considerando este como um 

fato sério e filosófico. A ideia de absurdidade tratada no livro é aquele momento de 

pensamento, um momento crítico diante de uma situação, sendo que alguns fatos 

podem colocar o indivíduo diante da situação de um sentimento absurdo, como a 

morte, o tempo, algo que de maneira delimitada seja um ato imprevisto e súbito. 

Frente a esse sentimento, o mundo torna-se inútil e sem sentido, fazendo com que o 

homem se sinta exilado, diferente desse mundo, em que tudo se desmorona, 

surgindo, assim, o sentimento do absurdo. Diante disso, todas as coisas parecem 

ser desprovidas de sentido e, então, não podem ser explicadas. O autor afirma que 

existem muitas causas para o suicídio, porém o que desencadeia o ato suicida é 

quase sempre incontrolável. Desse modo, o tormento de viver surge de um 

pensamento do indivíduo frente a diversas causas como uma crise incontrolável do 

indivíduo, a qual é resultante de profundos desgostos e doenças incuráveis; diante 

desses fatores, segundo Camus, é difícil fixar o instante em que o espírito do 

indivíduo decidiu pela morte.  

De acordo com Szazs (2002), um autor psiquiatra e estadunidense, define-se 

o suicídio como uma mensagem, o que nos faz qualificá-lo como uma decisão e não 

como uma enfermidade. 

 

Se existe algo que define o ser humano, é o uso da linguagem, portanto, 
tudo o que fazemos é, entre outras coisas, uma mensagem. O suicídio 
envia uma mensagem intencionalmente ou não. Seu receptor, embora não 
tanto, interpreta (SZASZ, 2002, p.30). 

 

 A partir dessa colocação, Berzins e Wadawatanabe (2012) também discutem 

sobre o suicídio como uma forma de enviar uma mensagem do suicida às pessoas. 

Isso ocorre ao falar sobre suicídios em idosos, quando o fenômeno é caracterizado 

como uma quebra da dinâmica do silêncio sobre os sofrimentos daquele suicida e, 

diante disso, invade o espaço físico deixando de ser anônimo, revelando à 

sociedade mensagens e indagações decisivas. 

À vista disso, Szasz (2002) discute outra ideia, a de que temos o hábito de 

nos limitarmos a traduzir a linguagem e a experiência dos outros através da nossa 

própria linguagem e experiência, para concluir erroneamente o que nossa 
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interpretação explica sobre a conduta do outro, tornando-se, assim, o suicídio como 

um problema moral. A partir daí, surgem os julgamentos e juízos de valor em relação 

ao suicídio. 

 

4.3.  Aspectos históricos do suicídio e sua interface com a saúde 

 

Desde a antiguidade até os dias atuais, muitos homens e mulheres 

escolheram a morte, mas essa escolha nunca passou indiferente. Na antiguidade, as 

pessoas se matavam de diversas formas, enforcando-se, por afogamento, deixando 

de comer, saltando de um precipício. Naquela época, tirar a vida de uma pessoa, a 

de si mesmo ou a do outro era algo resolvido e determinado, por isso os gregos e 

romanos possuíam palavras ou expressões para descreverem o que hoje 

chamamos de suicídio. Dessa forma, não existia um termo específico empregado 

para a morte voluntária; dentre esses termos, nenhum era de cunho valorativo 

(MINOIS, 1998; BERENCHCHTEIN-NETTO, 2011). 

A expressão mais generalizada utilizada pelos gregos clássicos era autochier, 

significando aquilo que se faz com as próprias mãos; outros termos referidos ao ato 

de matar a si próprio eram utilizados, como “tomar posse da morte”, “provocar a 

morte” e “terminar com a vida”. Sendo que a palavra mors significava morrer 

involuntariamente, por uma doença ou acidente por exemplo. Acredita-se que a 

expressão mors voluntaria, a mais antiga para a morte voluntária, foi inventada pelo 

romano Cicerón em 106-43 a.C., sendo criada para diferenciar das mortes 

involuntárias (BERENCHCHTEIN-NETTO, 2012).  

Dessa maneira, a palavra “suicídio” não existe desde sempre. A palavra” 

surge somente no XII, e a partir da França que ela se alastra por outras línguas, 

porém surge com outros significados, sendo referido por escritores que favoreciam a 

escolha do indivíduo em se matar e aqueles que usavam a palavra com significado a 

criminalidade. O aparecimento desse termo traduz a vontade de diferenciar este ato 

do homicídio, e é na obra do inglês Thomas Browne “Religio medici”, publicada em 

1642, que ele aparece, baseado no latim sui (de si) caedes (crime). Utilizado sob a 

forma de uma redundância: “suicidar-se”, o que demonstra uma construção sob o 

pretexto de não desligar da ideia de crime contra si mesmo, dessa forma, a 

expressão correta “eu suicido-me” nunca foi utilizada (MINOIS, 1998; SZASZ, 2002; 

BERENCHCHTEIN-NETTO, 2012). 
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Cabe neste momento apresentarmos as observações de Puente (2008): 

 

O termo “suicídio” poderia parecer a primeira vista, um termo originado no 
latim clássico e, portanto, criado na Antiguidade, mas este não é o caso. 
Nem no grego nem no latim clássico pode ser encontrado algum termo para 
designar o ato de tirar sua própria vida com uma conotação tão negativa 
quanto o termo “suicídio” possui, por causa de seu estreito parentesco 
semântico com o termo “homicídio”. Havia na Antiguidade uma plêiade de 
termos para designar esse ato, como se pode consultar na extensa tabela – 
onde snao inumerados mais de trezentos termos e construções gregas e 
latinas para indicar esse ato – elaborada por van Hoof em seu importante 
estudo sobre a morte de si na Antiguidade. O termo suicidium surge pela 
primeira vez no século XVII. Seja, segundo alguns, em 1656 no tratado 
Theologia moralis fundamentalis do teólogo Caramuel, seja segundo outros, 
em 1643 no texto Religio medici escrito por Sir Thomas Browne (PUENTE, 
2008, p. 14). 

 

Na antiguidade, era comum preconizar a ideia de que uma morte violenta ou o 

suicídio tinha um lugar reservado após a morte. O suicídio era um fenômeno 

tolerado na Grécia antiga, desde que a pessoa que cometesse seguisse pradrões 

éticos e políticos. Houve um período em que havia uma certa repressão diante 

desse ato, os cadáveres geralmente tinham  sua mão enterrada separadamente do 

corpo, membro que significava algo que fez mal àquela pessoa (MINOIS, 1998; 

BERENCHCHTEIN-NETTO, 2007). A forma de lidar com os cadáveres que 

cometiam o suicídio estava ligada ao motivo e ao meio utilizado para concretizar o 

ato e também à posição social que ocupava o indivíduo.  

Na Idade Média, a morte voluntária estava ligada à função social do indivíduo. 

A prática da morte era conforme as próprias categorias sociais, por exemplo, a caça, 

a guerra e a cruzada eram ocupações para se deixarem matar, enquanto os 

camponeses e artesãos se matavam somente por enforcamento ou afogamento. 

Naquele período, o suicídio em si era visto como um ato de irresponsabilidade 

social, no qual o indivíduo era proibido de se matar, e somente os deuses tinham a 

permissão para tirar a vida de alguém. Dessa forma, a pessoa que ousasse cometer 

ou tentar o suicídio era, de certa forma, penalizada (MINOIS, 1998; 

BERENCHCHTEIN-NETTO, 2007). 

  A partir do século VI d. C, o fenômeno do suicídio passa a ser considerado 

crime pela Igreja Católica, quando a mesma estabelece leis que condenam e 

proíbem o ato em si. Diante desse fato, os corpos das pessoas que cometiam 

suicídio eram humilhados publicamente, e seus familiares perseguidos, começando, 
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assim, um grande tabu para com o indivíduo que tentava ou cometia o suicídio 

(BERENCHCHTEIN-NETTO, 2007).  

 

O suicídio é ao mesmo tempo considerado um insulto a Deus que nos deu a 
vida e à sociedade que tudo faz pelo bem-estar de seus membros. Recusar 
o dom de Deus e recusar a companhia dos nossos semelhantes no 
banquete da vida tornam-se duas faltas que os responsáveis religiosos, que 
geram os benefícios divinos, e os responsáveis políticos, que organizam o 
banquete social, não podem tolerar (MINOIS, 1998, p.9-10). 

 

 Um grande responsável pela discussão do suicídio como algo ruim e 

pecaminoso foi Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho (séc. V), considerando o 

suicídio como algo que não deve ser feito, pelo fato de que a vida é sagrada e o 

único que pode dispor dela é Deus (MINOIS, 1998).  

No Renascimento, período em que o homem foi colocado no plano superior 

da cultura, e a natureza no primeiro lugar da investigação científica,  um alto número 

de tratados contra o suicídio é bem revelador de certa inquietação em relação ao 

tema. Nunca até então se havia falado e escrito tanto sobre a morte voluntária. 

Nesse período, a discussão que se vem à tona é se aqueles que decidiam pela 

morte voluntária estavam conscientes do que estavam fazendo, e se esses atos  não 

seriam um resultado de loucura (MINOIS, 1998; WERLANG e ASNIS, 2004; 

BERENCHCHTEIN-NETTO, 2012). 

Contudo, a partir do final do século XVII, é que a repressão do suicídio tende 

a diminuir, e, no século XVIII, o movimento intelectual do iluminismo influenciou a 

sociedade guiando-se pela razão e estabelecendo o liberalismo e a tolerância. 

Diante desses acontecimentos e ligado ao movimento filosófico, o sujeito suicida 

passa a ser percebido como um ser infeliz, e, assim, as discussões contribuem  para 

desculpabilizar e banalizar a ideia da morte voluntária; diante disso, tendem a 

dissociar o suicídio do crime (MINOIS, 1998; WERLANG e ASNIS, 2004 ). 

No século XIX, a Revolução Industrial trouxe profundas mudanças políticas, 

culturais, tecnológicas e científicas. Com isso, a psiquiatria e a sociologia 

evidenciaram  as fraquezas sociais e mentais individuais, contribuindo para reforçar 

o complexo de culpabilidade individual e coletivo em relação ao suicídio.  Diante 

disso, o termo suicídio foi perdendo a significação em relação à religião, e a culpa do 

suicídio se volta para o indivíduo. Então a medicina  passa a considerar o ato como 

uma doença mental e não mais como um crime ou um pecado, rotulando o 
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fenômeno como um ato de loucura do indivíduo. Médicos desse período 

destroçavam os cadáveres dos suicidas através de esclarecimentos para tal ação. 

Alguns consideravam o crânio do suicida mais espesso, outros o teor de fósforo 

superior à média, e marcas certas de amolecimento do crânio eram evidenciadas 

(GUILLON e LE BONNIEC, 1984; MINOIS, 1998; WERLANG e ASNIS, 2004; 

BRASIL, 2005a).  

O século XX foi um período que notabilizou inúmeros avanços tecnológicos e 

reviravoltas em relação ao poder de classes dominantes sobre os povos dominados; 

a humanidade se deparou com duas guerras mundiais; com isso, veio o aumento 

dos distúrbios e doenças mentais juntamente com o avanço espantoso da medicina 

(BERLINGER, 1988). Nesse momento, o debate em relação ao direito de morrer 

toma força. Até que ponto  podemos exigir de um médico que não nos salve da 

morte contra a nossa vontade? (GUILLON e LE BONNIEC, 1984). 

Diante da construção histórica do suicídio, este pode ser entendido devido à 

estreita relação que possui entre o significado do suicídio e os atribuídos à vida e à 

morte em cada momento histórico, relacionados, assim, com a concepção de 

homem e de mundo em nossa sociedade. Diante disso, pode ser percebido que, 

durante a história, houve um avanço no desenvolvimento da tecnologia em relação 

ao suicídio bem como em relação à sociedade. Isso acontece quando o homem 

passa a transformar e criar a natureza, explorando técnicas mais avançadas de tirar 

a própria vida, a partir de um acesso a métodos mais letais e menos sofridos. Desse 

modo, para melhor compreender o suicídio histórica e socialmente, deve-se 

compreender o indivíduo enquanto construção histórica e social 

(BERENCHCHTEIN-NETTO, 2007). 

O atentado contra a própria vida, ao longo da história, foi algo condenado, 

penalizado, considerado um atentado contra os princípios da existência da 

sociedade, um ato carente de moral, mas, também, foi autorizado e até encorajado 

(WERLANG e ASNIS, 2004). Atualmente, não diferente da história, a morte 

voluntária ainda é um assunto negado e cercado de tabus (SZASZ, 2002). 

Ao longo da história podemos destacar suicídio de celebridades 

internacionais, como os kamikases japoneses que cometeram suicídio no confronto 

entre japoneses e americanos na Segunda Guerra Mundial quando centenas de 
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pilotos lançaram aviões voluntariamente contra os navios inimigos.  É possível 

verificar que o suicídio é uma tradição na cultura japonesa, o que significa um 

privilégio no fato de morrer pela pátria e pela família, morte esta, vista como um ato 

de renúncia da própria vontade e enobrecimento do indivíduo (COUTINHO, 2010). 

A prevalência, métodos e características do suicídio variam entre as 

comunidades, fato este, devido ao suicídio ser estigmatizado em muitos países, a 

qualidade em relação ao atendimento do comportamento suicídio fica a desejar e 

consequentemente os registros em relação ao suicídio. No relatório publicado pela 

OMS no ano de 2014 evidencia que a maior parte de suicídios (75%) ocorre em 

países onde predominam economias de baixa e média renda. A menor parte 

(24.5%) dos casos são registrados em países onde a renda é alta. Totalizando um 

número absoluto de 803.900 suicídios no ano de 2012 (OMS, 2014; TRIGUEIRO, 

2015). 

Gráfico1: Suicídios no mundo por idade e nível de renda do país no ano de 

2012. 

 

Fonte OMS: Gráfico “Global suicides by age and income level of country, 2012, p.18. 

  

 A OMS afirma que 803.900 pessoas tentaram suicídio no ano de 2012. O 

suicídio é responsável por 1,4% de mortes no mundo, tornando a 15° principal causa 

de morte em 2012.  
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 No gráfico 2, “Taxas de suicídio padronizadas por idade (por 100.000 

habitantes), ambos os sexos” podemos destacar com maiores taxas no ano de 2012 

foram os países da Guiana, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Nepal, Moçambique, 

dentre outros que podemos destacar no mapa: 

Gráfico 2: Taxas de suicídio padronizadas por idade (por 100.000 habitantes), 

ambos os sexos 

 

Fonte OMS: Mapa “Age- standardized suicide rates (per 100.000 population), both sexes” (Taxas de 

suicídio padronizadas por idade (por 100.000 habitantes), ambos os sexos”), 2012, disponível em: 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/. Acesso em 20 julho.2015 

 

 Em relação ao suicídio na América Latina, as taxas variam aproximadamente 

a 65.000 mortes por ano, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde 

(2014). No período de 2005-2009 o suicídio foi responsável por 12,4% das causas 

externas de morte nas Américas, embora esta taxa variasse entre as sub-regiões, de 

19,5% na América do Norte para 7,9% na América do Sul. Assim como no resto do 

mundo, as taxas de suicídio masculino, no período de 2005-2009 permaneceram 

superiores às taxas do sexo feminino, correspondendo aproximadamente por 79% 

de todas as mortes por suicídio.  

 

 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/
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4.4. A ideia de natureza, corpo e o fenômeno do suicídio 

 

Todas as construções do estado moderno, de suas estruturas e dinâmicas 

sociais ocorreram em grande medida a partir da afirmação da sociedade humana 

sobre a natureza. Sendo assim, a sociedade e a natureza especificam para o ser 

humano o que pertence a ele e o que não lhe pertence; dualidade criada pelo 

próprio homem. Nesse sentido, a sociedade e a natureza não são pólos distintos, 

mas, sim, duas representações da natureza. Desse modo, refletir sobre os 

processos biológicos e naturais implica refletir o caráter natural da natureza (IANNI, 

2004). A partir dessa afirmação, este capítulo pretende analisar o homem a partir da 

sua essência, bem como a valorização do corpo, de forma que tudo o que está na 

natureza nasce da concepção de mundo e de corpo. Dessa maneira, a comunicação 

com este mundo se dá pelo próprio corpo; a partir dessa ideia, o suicídio pode ser 

dialogado com a concepção de natureza e de mundo do qual o indivíduo faz parte. 

A dinâmica de poder do homem ocidental diante da natureza se acentua por 

meio da sociedade capitalista. Dessa maneira, o homem perdeu a sua relação de 

interação frente à natureza, tornando-se, assim, algo alheio a ela. A partir desse 

acontecimento, criou-se uma dualidade entre a natureza e a sociedade, colocando o 

homem na posição de “Senhor criador de todas as coisas”, distinguindo-se das 

forças e das coisas da natureza. Nesse sentido, a sociedade e a natureza se tornam 

uma dualidade. A percepção da natureza constituída por essa dicotomia se 

transforma em duas esferas: a esfera do selvagem, do desconhecido, no que se 

refere a valores e comportamentos sociais; e a outra esfera, do Homem como o 

senhor dominador de todas as coisas. Então, seguindo essa concepção, grupos e 

fenômenos que não se enquadram às representações sociais impostas por esse 

pensamento são colocados na esfera do selvagem ou da natureza, o que é o caso 

do suicídio visto como um tabu para a sociedade, sobre o qual os indivíduos 

preferem não falar ou discutir (IANNI, 2004; GONÇALVES, 2013). 

A ideia de natureza do pensamento ocidental é de origem objetiva e jurídica; 

objetiva seria a natureza em si, com seus constituintes; e a jurídica, no que se refere 

ao que pode ou não pode ser feito, o moral e o não moral. De acordo com a história, 

a mudança de pensamento também muda a visão de mundo da sociedade. Dessa 

maneira, a natureza parte de uma concepção matemática e determinista no 
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pensamento ocidental, no qual precisa ser pensada e discutida, bem como 

dialogada com as outras ideias de natureza que foram construídas no decorrer da 

história (CARVALHO, 1992). 

A reflexão desta dualidade homem-natureza na cultura judaico-cristã permite 

entender que existe um Deus e ele é todo poderoso, sendo que esse Deus cria uma 

natureza cujo objetivo é estar a favor e a serviço do homem, fato abordado no mito 

da criação em gênesis na bíblia. Nessa passagem, pode ser observada a 

demonstração da natureza mítica criada a serviço do homem, e sendo esse homem 

como ponto de criação do universo; desse modo, o mesmo não se vê membro ou 

parte da natureza (MINOIS, 1998; CARVALHO, 1992). 

 Outro aspecto que pode ser trazido à discussão seria a natureza como 

espaço de inquisição que pode ser entendida como um meio que se torna punitivo, 

por exemplo: “Eva come a maçã “venenosa” retirada da natureza, a partir daí ela 

comete o pecado”, levando-se a pensar que tudo de mal está na natureza. Diante do 

exposto, podemos dialogar sobre a ideia de natureza com a manifestação do 

sagrado, pois viver como ser humano é em si um ato religioso; a alimentação, a vida 

e o trabalho têm um valor sacramental na sociedade em que vivemos. Em outras 

palavras, ser ou tornar-se um Homem significa, para alguns, ser “religioso”. Se o 

corpo e as atividades diárias são considerados sagrados, aquele indivíduo que tira 

ou tenta tirar a sua própria vida deverá ser penalizado. Um exemplo dessa afirmação 

é o que ocorre em algumas religiões, em que a vida é considerada algo sagrado e 

pertencente a Deus, rotulando o suicídio como um assassinato e contra as leis de 

Deus (CARVALHO, 1992; IANNI, 2009). 

 O mundo contemporâneo é o momento em que o homem se diz moderno 

diante de um contexto místico, sendo a natureza colocada de lado, surgindo, assim, 

a ideia antropocêntrica, de modo que quem define as regras é o homem e não a 

natureza, esquecendo esse que ele também faz parte desta. Nesse pensamento, ela 

se torna abstrata, e o homem moderno reafirma a natureza anulando-a. O poder do 

homem para com a natureza intervém de maneira significativa na sua relação para 

com os outros homens e para com as coisas da natureza, recriando uma nova 

concepção de vida (CARVALHO, 1992). 
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Em relação à cultura ocidental, a ideia de natureza que persiste na sua 

estrutura é a de que tudo está sujeito à natureza, sendo que tudo aquilo que é 

natural é uma “coisa” que pode ser manipulada, apesar de acreditar ser algo 

perecível, assim como a própria ideia de corpo. 

Nesse contexto de condições fundadas sobre o poder masculino e das 

injustiças sociais da vida moderna é que surgem os suicídios de acordo com Karl 

Marx (2006); desse modo, cada indivíduo está isolado dos demais, numa solidão em 

massa, numa sociedade de luta e competição acarretando somente ao indivíduo a 

consequência de ser vítima desse sistema. Portanto, a relação entre os indivíduos 

precisa ser reformulada, como, por exemplo, uma autocrítica em relação à 

sociedade, resgatando ideias sobre a definição da natureza, bem como a relação 

humano-natureza, não como algo desagregado, mas como o ser humano associado 

à natureza e em completa relação com ela. 

Ao dialogar a natureza como algo não vivo, uma matéria inanimada criada e 

controlada por Deus, através de leis mecânicas controladas por algo matemático e 

físico, Merleau-Ponty, 2006 (apud Andrade, 2010) traz uma abordagem diferente em 

relação a essa ideia. Ele afirma que a relação entre o ser-humano e a natureza é 

recíproca, sendo capaz de estabelecer relação consigo e com outros seres. Dessa 

maneira, o homem se faz parte dessa totalidade complexa que é a natureza. Diante 

desse fato, a partir do momento em que o homem se sente parte da natureza, ele 

passa a ser algo inerente a ela, sendo assim, a distinção feita entre animais, homens 

e natureza deixa de existir e passa a ser algo diferente entre os corpos e não uma 

relação de poder e dominação. 

O corpo possui uma historicidade tanto na sua função e estrutura orgânica, 

quanto nas relações sociais e culturais as quais vivenciamos. Dessa maneira, o 

corpo se organiza de acordo com os impactos vindos do ambiente e da sociedade 

de que fazemos parte, tornando, assim, um corpo em constante transformação e um 

ser capaz de questionar a existência e valores impostos a ele. Diante da 

dinamicidade do corpo, é necessário entender então a sua dualidade em relação ao 

mundo e a outros corpos tornando-se uma relação com sentidos diversos. Dessa 

maneira, o corpo adquire significados novos a partir das experiências vividas 

(ANDRADE, 2010). 
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A partir desse contexto, a historicidade do corpo, bem como a sua 

dinamização pode ser dialogada com o fenômeno do suicídio.  Esse corpo, ao entrar 

em contato com estruturas e valores impostos por indivíduos ou condições da vida 

cotidiana, decide se abdicar da vida, ou seja, do próprio corpo. Merleau-Ponty, 2006 

(apud Andrade, 2010) afirma que existem relações de maneira indecifráveis entre o 

psíquico e o fisiológico. Sabendo que o corpo e o mundo estão na mesma dualidade 

causal, cabe pensar que um indivíduo que decide acabar com o seu próprio corpo 

(suicídio) não conseguiu sofrer dos impactos vindos do ambiente, bem como 

dualidades impostas, corpo e mente, razão e emoção, considerados conceitos 

divergentes. Desse modo, o suicida não consegue conviver com essa dualidade, 

assim, ele vai ao encontro da superação desse dualismo, fato este fracassado se 

abdica da vida. Com isso, é na expressão do suicídio que o corpo se torna falante 

entre a sua expressão e a linguagem utilizada (BERZINS, 2012). 

Esse fato pode ser exemplificado quando Cassorla (1985) relata que em 

Mileto, na Grécia antiga, moças passaram a enforcar-se e, logo em seguida, surge 

uma epidemia de suicídio entre jovens. Diante desse fato, alguém propõe como 

maneira punitiva que essas moças sejam condenadas a terem o cadáver levado nu 

em passeata até o cemitério; com isso, a epidemia se extingue. Para Durkheim 

(2011), o suicídio contagioso nunca se encontra em indivíduos que estejam 

predispostos a ele, sendo que essa propensão pode ser desenvolvida pelo meio 

social em que vive, a partir do momento em que ocorre a adaptação desse indivíduo 

à coletividade, comportando-se, assim, como os outros membros. Esse fato pode ser 

explicado a partir do momento que o indivíduo se suicida, ele quebra a dinâmica do 

silêncio sobre os seus sofrimentos, invadindo o espaço público. 

 

4.5. Dicotomia masculino-feminino e a morte voluntária 

 

A dicotomia masculino-feminino observada desde as sociedades de caça e 

coleta, a sociedade caçadora-coletora, indica que o homem se faz Homem a partir 

da caça, diferenciando-se dos outros seres, que são apenas coletores. 

(CARVALHO, 1992). 
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O modo de produção de caça e coleta pode ser identificado como uma 

economia de punção, sendo esta realizada por caçadores aos poucos para que a 

natureza tenha condições de se refazer dessa agressão. Essa punção, de certa 

forma, seria um “ataque” à natureza, porém com um mínimo de prejuízo a ela. 

Diante disso, por exemplo, a punção deve ser realizada exatamente no momento em 

que os frutos estão maduros, sendo considerado o momento propício para que a 

árvore possa dar tudo o que tem para o sustento do ser humano, entretanto sem se 

prejudicar. Porém, quando o ataque à natureza se torna intenso, o mesmo pode ser 

classificado como loucura. Nesse caso, o caçador pode ser penalizado, mesmo que 

não aconteça mal a ele, a sua comunidade ficará prejudicada com o seu ato, 

trazendo um sentido de reequilíbrio entre humano e natureza (CARVALHO, 1992). 

De acordo com Sílvia Carvalho (1992), com a redução dos territórios 

indígenas e com a quebra dos seus costumes, fica mais difícil conseguir o 

reequilíbrio tradicional dessas comunidades, fato que pode ocasionar reações 

trágicas por parte dos indivíduos desse grupo. Uma dessas reações que poderíamos 

destacar são os altos índices de suicídios em comunidades indígenas, fato abordado 

pela autora quando a mesma cita os indígenas Guarani do Mato Grosso do Sul, 

onde as taxas de suicídios prevalecem entre jovens. Isso acontece devido à quebra 

dos costumes tradicionais, ou seja, a quebra do equilíbrio do indígena-natureza. 

O Estado do Mato Grosso do Sul é o segundo no Brasil em população 

indígena sendo que, dentre esses povos, grande parte deles são tribos guarani. No 

Brasil são três grupos que compõem os guarani: os ñadeva, mbyá e os kaiowá. Os 

kaiowá são os mais populosos dentre os três grupos e vivem atualmente no Mato 

Grosso do Sul e Paraguai. Problemas enfrentados por esses grupos em contato com 

a sociedade nacional levam as reflexões sobre os motivos que levam esses 

indivíduos à autodestruição (LEVCOVITZ, 1998; GRUBITS, FREIRE e NORIEGA, 

2011; TRIGUEIRO, 2015). 

De acordo com Trigueiro (2015), entre os anos de 2000 e 2012, 555 

indígenas da etnia guarani-kaiowá cometeram suicídio.  Os meios mais utilizados 

eram por enforcamento e a maioria eram homens, na faixa de 15 a 29 anos de 

idade. Tomando de base o índice de suicídios no Brasil, de 4.7 pessoas para cada 

100 mil habitantes, o dos guaranis-kaiowá era de 65 indígenas para 100 mil. 

O problema em relação ao suicídio pode ser evidenciado em maior número 

entre os índios kaiowá e não há referência entre os índios mbyá. Os kaiowá 
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apresentam comportamento autoagressivo principalmente em indivíduos mais 

jovens. A maioria dos suicídios, nos anos de 2000-2008 refere-se aos homens e 

ocorre com maior frequência nas faixas etárias abaixo de 29 anos. A contribuição 

para o alto número de comportamentos autolesivos pode ser explicado pela 

aproximação com a sociedade capitalista, a delimitação territorial que impedem a 

vida nômade e a poluição do meio ambiente onde estão localizados. Outra questão 

relevante é a imposição de novas religiões o que fazem perder referências 

promovendo uma desorganização social e cultural (LEVCOVITZ, 1998; GRUBITS 

FREIRE e NORIEGA, 2011). 

De acordo com Levcovitz (1998) existe uma possível apresentação sazonal 

do ato suicida entre os guaranis no Mato Grosso do Sul. Suicídios estes, que se 

concentram principalmente entre os meses de dezembro e abril que estaria 

relacionado com o engajamento da população masculina em trabalhos que se 

concentram nesses meses. 

Assim como a natureza se constitui social e historicamente, o suicídio 

também se constitui, e é, de certa forma, moldado pela natureza e o meio que 

permeiam o indivíduo. Na nossa sociedade contemporânea, bem como na 

antiguidade, a morte voluntária é considerada, por uma grande parte, com um ato de 

loucura, algo que, se o indivíduo fosse contra a sua vida, ele sofreria consequências, 

bem como a comunidade ou pessoas próximas, as quais são do convívio do 

indivíduo. Sendo que essas consequências podem ser entendidas como um tabu em 

relação àquela pessoa que comete o suicídio, podendo, assim, perder direitos 

perante a sociedade, bem como a família ser alvo de críticas e preconceitos. Diante 

desse fato, poderíamos pensar que o tabu perante a temática do suicídio contribui 

para que menos pessoas cometam o suicídio com o intuito de evitar que o próprio 

suicida ou família sofram pelo seu ato. 

Diante do pressuposto que o objetivo do caçador e o do coletor, na sociedade 

de caça e coleta, é extrair da natureza um produto necessário à sobrevivência da 

comunidade, aquele indivíduo com intenção de provocar a sua morte extrai da 

natureza um método que acredita ser eficaz para concretizar a sua morte, e, na 

maioria das vezes, esse método é transformado e melhorado. 

Fato importante que pode ser dialogado com as sociedades minimalistas e 

com a temática do suicídio seria o fato de o homem, na sociedade de caça e coleta, 

ser considerado como o “senhor da morte”, pois, na divisão sexual do trabalho, cabe 
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ao homem (o caçador) matar o animal para a sobrevivência da família, dessa forma 

ele “tem que matar”. É o homem que fabrica os instrumentos que são utilizados para 

a morte, é ele quem fabrica o arco, a flecha e a lança (CARVALHO, 1992; 

BRANDÃO, 1994).  

De acordo com a OMS (2014), em países mais ricos, três vezes mais homens 

morrem de suicídio do que as mulheres; mas, em países de baixa e média renda, a 

proporção é muito mais baixa, de 1,5 homens para cada mulher. Esse fato pode ser 

explicado em relação às questões de igualdade de gênero, diferenças nos métodos 

socialmente aceitáveis de lidar com estresse e conflito, disponibilidade de 

preferência por diferentes meios de suicídio e as taxas de procura de cuidados de 

transtornos mentais entre homens e mulheres. Durkheim (2011) explica essa relação 

devido ao fato de as mulheres estarem mais envolvidas na vida social do que os 

homens.  

É necessário refletir nossos conceitos em relação à natureza, de maneira a 

fazer parte dela por meio de trocas recíprocas. Diante desse conceito, a natureza 

passaria a não ser mais dominada pelo homem, mas tratada de forma interativa e 

parceira (BRANDÃO, 1994). Com esse equilíbrio estabelecido, quem sabe, poder-

se-ia reduzir, assim, o número de suicídios cometidos devido a esse desequilíbrio 

homem-natureza. 

 

4.6. Suicídio como notícia  

 

Os meios de comunicação, em geral, desempenham relevante papel na 

prevenção do suicídio, pois influenciam em crenças, atitudes e comportamentos da 

sociedade, ocupando um lugar central nas práticas econômicas e sociais. O 

indivíduo que apresenta pensamentos suicidas, na maioria das vezes, não está certo 

de que ele quer morrer, o que ele objetiva é livrar-se de um sofrimento que o 

atormenta. Um dos fatores que podem levar o indivíduo a manifestar “coragem” e a 

decisão para cometer o suicídio pode ser a publicidade sobre esse fato. Portanto, 

acredita-se que a imprensa é o meio responsável pelo agente de contágio, além de 

ser responsável pela visão que os leitores têm da morte voluntária (GUILLON e LE 

BONNIEC, 1984; OMS, 2000a; DAPIEVE, 2007). 

A OMS lançou uma cartilha, no ano de 2000, para profissionais da mídia e, 

nela, descreve o impacto do suicídio causado pela mídia, bem como a maneira 



 
 

 38 
 

como esses profissionais devem noticiar os suicídios em geral. A OMS afirma que a 

cobertura sensacionalista de um suicídio deve ser evitada, principalmente quando 

uma celebridade está envolvida; deve-se evitar fotografia do falecido, da cena do 

suicídio e do método utilizado. Primeira página nunca é um local ideal para as 

notícias de suicídio, as mesmas devem levar em consideração o impacto do 

falecimento nos familiares das vítimas em termos de estigma e sofrimento familiar. 

Considerando uma das primeiras associações do suicídio com a mídia, 

destaca-se o alto índice de suicídios após a leitura do livro “Os sofrimentos do 

Jovem Werther” de Goethe, publicado em 1774. O livro conta a história de um herói 

que, após um amor mal sucedido, mata-se; logo após a sua publicação, apareceram 

relatos de jovens que cometeram o suicídio utilizando o mesmo método, inclusive 

tendo em suas mãos o livro de Goethe, originando, assim, o termo “Efeito Werther” 

para classificar suicídios resultantes de inspiração para que outras pessoas se 

matem (GOETHE, 2012). 

 De modo geral, Gomes et al. (2014) perceberam que a mídia, 

independentemente da forma de apresentação, esteja ela em livros, jornais, internet 

ou revistas, pode influenciar na decisão de concretizar ou não o ato suicida. Mais 

especificamente, no que se refere à internet, Luxton et al. (2012) afirmam que são 

necessários mais estudos acerca do grau de extensão, positivo ou negativo, no que 

se refere à influência ao risco de suicídio nos indivíduos que utilizam esses meios. E 

os autores discutem que essas formas de tecnologia podem gerar novas ameaças a 

esse público, mas também oportunidades para assistência e prevenção do suicídio. 

A maneira com que os meios de comunicação lidam com suicídios 

publicamente pode influenciar a ocorrência de outros casos. Essa epidemia é 

relatada por Gonçalves et al. (2011) como um “efeito contágio”, episódio que se 

caracteriza pelo fato de o indivíduo atentar contra a própria vida, podendo, dessa 

maneira, afetar o comportamento de outros indivíduos sob as mesmas condições 

psicológicas e econômicas, sendo esse fenômeno ocasionado por uma estreita 

proximidade temporal. Dessa maneira, Durkheim (2011) afirma que não existe 

dúvida de que o suicídio se transmite por contágio. 

 

Não há dúvida de que a ideia do suicídio se transmite por contágio 
(DURKHEIM, 2011, p. 140). 
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Durkheim (2011) retrata o efeito contágio como uma imitação, um fenômeno 

eminentemente social que produz efeitos sociais, afetando, assim, a taxa social do 

suicídio. 

 

Em 1813, na cidadezinha de Saint-Pierre-Monjau, uma mulher se enforca 
numa árvore, várias outras pessoas o fazem a curta distância. (DURKHEIM, 
2011, p. 141). 

 

 Para Durkheim (2011), podemos titular o contágio como um efeito 

interindividual, pois é como alguém que tosse como uma reação à tosse do vizinho, 

dessa maneira, o número dos que tossem pode ser grande, mas o acesso de tosse 

é estritamente do indivíduo; sendo, assim, um fenômeno que se propaga de um 

indivíduo para o outro bem rapidamente. Porém o indivíduo não decide pela morte 

voluntária se não for predisposto; devido a isso, para Durkheim, a tendência ao 

suicídio poderia ser criada pelo meio social, mas seria com base em indivíduos já 

propensos a se matarem que a imprensa agiria. 

 Carracho (2012), em sua pesquisa de discursos e diferenciações de gênero 

em notícias de suicídio no jornal “Correio do Povo” em Porto Alegre, no período de 

1925 a 1926, observou o impacto que os jornais tinham na época como veículos de 

formação de opinião. Nesse mesmo estudo, o autor discute que o caráter amoroso 

epidêmico perpassa boa parte do discurso do jornal. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que existe uma forte evidência do aumento 

de casos de suicídios de acordo com determinadas formas de noticiário. Por outro 

lado, alguns tipos de cobertura podem ajudar a prevenir o efeito contágio do suicídio, 

bem como a sua prevenção. Dentre os meios de comunicação, destacamos no 

estudo as notícias de jornais que versam sobre o suicídio.  
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5. Diamantina e os suicídios noticiados nos jornais - Suicídio como 

ideologia 

 

Com o início das Revoluções Burguesas no século XVIII, um novo modo de 

produção se consolida com a produção capitalista. O capitalismo vem então 

associado a uma nova forma de socialização que objetiva a manutenção de um 

sistema. Esse novo modo se baseia no mito de uma mobilização social onde 

indivíduo possui igualdade de direitos e oportunidades, uma igualdade abstrata, 

onde poucos indivíduos podem usufruir dela, com o objetivo de legitimar as ideias 

impostas pela doutrina e com isso contribuir para a manutenção do capitalismo 

(BERENCHTEIN-NETTO, 2011). 

De acordo com Marx (apud CHAUÍ, 1980), a ideologia surge quando a divisão 

do Trabalho separa o trabalho manual do trabalho intelectual; Marx afirma que a 

sociedade burguesa transforma em “coisa” as classes sociais. Ao não considerá-las 

como o construto da ação humana. Caracteriza a ideologia como a um conjunto de 

ideias que denotam a dominação de uma classe ao conjugar seus interesses com os 

do Estado; sendo assim, as ideias da classe dominante se tornam ideias de todas as 

classes dominadas. Dessa maneira, é possível afirmar que a ideologia torna-se, 

então, uma forma de falsear a realidade de modo imperceptível para a sociedade, já 

que é mais cômodo continuar afirmando aquilo que é mais fácil ouvir, ou explicar. 

Assim, podemos perceber que há, em relação ao suicídio, um discurso ideológico 

que permeia, acentuadamente, as notícias dos jornais pesquisados. 

Ideólogos da burguesia são responsáveis por ideologizar a realidade, ou seja, 

fazem com que parcelas da realidade passem a se tornar a própria realidade, 

subestimando e desvalorizando alguns elementos da realidade, de acordo com seus 

próprios interesses. Nesse sentido, busca-se responsabilizar o indivíduo. A ideologia 

disseminada pelo capitalismo possui características que facilitam a compreensão da 

organização da sociedade: a competitividade e o individualismo (CHAUÍ, 1980; 

BERENCHTEIN-NETTO, 2011). 

 

Com essa guerra de todos contra todos, entre os trabalhadores, vai-se a 
fraternidade, minam-se os laços solidários e a solidão individualista 
prevalece cada vez mais forte (BERENCHTEIN-NETTO, 2011, p.147). 
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 No capitalismo, a mercadoria é o elemento fundamental do modo de 

produção, o trabalhador que se caracteriza como um ser humano é na realidade 

uma mercadoria, ele vende no mercado sua força de trabalho. O valor dessa 

mercadoria se dá pelo seu valor de troca, pelo preço no mercado, preço de uso e 

preço de sua utilidade. Diante disso, o valor de troca da mercadoria envolve o 

tempo necessário para produzi-la e distribuí-la caracterizando como um trabalho 

social concentrado (CHAUÍ, 1980).  

 A produção e reprodução das condições de existência da sociedade através 

do trabalho, a interação entre os homens e a sua procriação constituem o conjunto 

das forças produtivas que são determinadas pela divisão social do trabalho. Porém, 

a distribuição do produto do trabalho é realizada de maneira desigual, sendo de um 

lado os proprietários dos meios de produção, os possuidores dos meios de 

produção e distribuição, e os assalariados que dispõem exclusivamente da sua 

força de trabalho (CHAUÍ, 1980). 

 Durante a consolidação deste novo sistema percebeu-se que na Inglaterra, 

nos anos de 1680 houve um aumento considerável do número de suicídios 

relatados. A fonte principal da época (jornais) noticiava uma média de 18 suicídios 

entre os anos de 1680 e 1690 e mais de 50 suicídios entre os anos de 1730 e 

1740.  Dessa maneira, o suicídio se tornava um fato agravante no século XVIII, os 

jornais não publicavam apenas listas das pessoas que faleciam, mas descreviam 

os casos de suicídios mais interessantes e estranhos de acordo com as 

circunstâncias e causas da época. As pessoas ficavam cada vez mais informadas 

sobre os acontecimentos e consequentemente surgiam comentários de acordo com 

novos casos (MINOIS, 1998). 

 

É verdade que o desenvolvimento do capitalismo é um importante factor da 
subida da taxa de suicídios durante esse período. Baseado no 
individualismo, o risco, a concorrência e as apostas arriscadas, tudo se 
arvora como fator de instabilidade e de insegurança (MINOIS, 1998, p.232). 

 

 Dessa maneira, a falência dos indivíduos, a mudança no modo de produção e 

na ausência de garantias e de estruturas estáveis, o homem de negócio no século 

XVIII sentia-se vulnerável e fragilizado, favorecendo assim um ambiente para os 

suicidas tradicionais noticiados na época (MINOIS, 1998). Guillon e Le Bonniec 

(1998), afirmam que muitos dos suicídios na sociedade moderna são assassinatos 
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ou crimes sociais, que a sociedade mata e adoece as pessoas deixando-as loucas 

e consequentemente surge a ideia de suicídio que nada mais é do que a revolta do 

corpo e da alma contra a ordem social a que são submetidos. 

 

Em 22 de Abril de 1721, o Weekly Journal informa que uma mulher de boa 
nobreza se atirou de uma janela por causa dos prejuízos que lhe causou a 
falência da South Sea Company (MINOIS, 1998, p.232). 

  

 Por sua vez, no jornal “A Diamantina” é publicado uma notícia do suicídio de 

um homem de 47 anos de idade, operário. Justifica sua decisão informando num 

bilhete que estava em crise financeira e não conseguia arcar com as despesas da 

vida: 

 

Os alcoolicos  
Em um dos ultimos dias suicidou-se em Bandour por enforcamento, 

um desgraçado operário de nome Copo de leite, de 47 annos de edade. 
Antes de se enforcar escreveu o seguinte bilhete: “Não tenho dinheiro 

e tenho sede. Resolvi por isso matar-me”. 
Copo de leite era um borrachão emerito. Bebeu tudo quanto possuia, 

as ferias, os moveis, a propria roupa. Quando já não tinha um sou para 
gastar na taberna, atirou uma corda a uma trave do tecto e..liquidou. 

Um dos borrachos de Rabelais diz – “A secco nem a gente tem alma”. 
Copo de leite era da mesma opinião. Não podendo molhar-se achou 
preferivel morrer. 

Pois que a terra lhe seja leve... 
(Jornal “A Diamantina”, Diamantina, 23 de setembro de 1910, n.9, p.3,c.3)  
 

 Durante a consolidação do sistema capitalista e à medida que a família 

burguesa se tornava cada vez mais forte na sociedade, suas ideias e crenças eram 

estabelecidas como corretas e dentre estas, a morte natural é instaurada como ideal 

de morte, a morte natural, caracterizada como uma morte sem doença prevista ou 

causa específica. Diante disso, a sociedade torna-se responsável pela prevenção da 

morte dos indivíduos e o tratamento médico é incorporado na sociedade como um 

dever. Assim na nova organização em que se busca a manutenção da vida, não 

existe espaço para que um indivíduo possa abandonar a própria vida, dessa forma, 

o suicídio se torna algo injustificável na sociedade moderna (ILLICH, 1975, 

BERENCHTEIN-NETTO, 2011). 

 Portanto, o suicídio deve ser prevenido e combatido muito mais do que outras 

formas de morrer. Desse modo, a maneira que os discursos ideológicos veem para 

tratar o suicídio é responsabilizar o indivíduo com argumentos construídos, 
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assumindo então caráter de fatores essencialmente culturais, históricos e sociais. 

Essa ideologia instaurada desresponsabiliza a organização socialmente construída 

(BERENCHTEIN-NETTO, 2011).  

 As ideologias surgem a partir da prática e da atividade social dos homens, 

este método é possível devido à separação de pensadores e trabalhadores, sendo 

o trabalhador aquele indivíduo que não precisa pensar, somente executa o trabalho 

material, e o “pensador” aquele que “determina” a dominação de uma classe social 

sobre a outra (CHAUÍ, 1980). Diante desse histórico, veremos nesta pesquisa de 

que forma as ideologias eram transmitidas às classes sociais não dominantes 

através dos jornais antigos na cidade de Diamantina – Minas Gerais. 

No Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, instaurou-se uma nova 

ordem societária, a reordenação das cidades e a reestruturação das relações de 

trabalho. No município de Diamantina, foco desse estudo, em meados do século 

XIX, houve uma crise geral dos preços de diamantes e, então, Diamantina viveu 

uma grave crise econômica, o que provocou nas pessoas a falência e o desespero. 

A partir de 1870, houve uma reordenação na cidade como um todo: o fortalecimento 

do comércio, a instalação da repartição dos correios e de um batalhão de polícia; a 

fundação de três fábricas de tecidos, além de uma dinâmica e expressiva imprensa 

local (MAGNANI, 2004). 

 

Diamantina, denominada, a princípio, Arraial do Tijuco, por nele terem 
encontrado, as bandeiras, terreno aurífero abundante no córrego lamacento 
que deu nome ao aglomerado, em 1713. É com a descoberta das lavras de 
diamante que, em 1832, ele ganha status de Vila para, em 1838, tornar-se 
cidade. Cem anos depois, em 1938, é tombada como Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural Nacional e, em 1999, após um longo processo de 
documentação e registro, é reconhecida como Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO. Mas, para além do conjunto arquitetônico e 
urbanístico, a cidade comporta outros elementos que a definem como 
patrimônio cultural, o fato, por exemplo, de ser considerada uma cidade 
musical desde seus primórdios (AMARAL, 2012). 

 

Martins (2006) afirma, em seu estudo, que o comércio na cidade de 

Diamantina, em meados do século XX, era caracterizado como “antigo sistema de 

circulação”, baseado na combinação de caravanas, sendo que as tropas indicavam 

a face mais visível da circulação antiga. Esse meio de transporte era caracterizado 

por uma tropa de muares, denominados tropeiros, dezenas de animais cargueiros 

conduzidos por poucos homens pelos caminhos rústicos; com lentidão, a pé ou em 



 
 

 44 
 

montarias, que circulavam pelas vastas estradas e caminhos que cercavam o país. 

No que se refere a Diamantina, devido ao relevo acidentado e à distância que 

separava do litoral brasileiro, esse era o principal elemento utilizado para o 

transporte de cargas e pessoas (MARTINS, 2006; LOPES e MARTINS, 2011). 

 Martins (2006) afirma que, por volta do ano de 1899, Diamantina era 

composta de terras muito vastas, de modo que boa parte do Alto Jequitinhonha 

compunha o território do velho Arraial do Tijuco. O município era formado por terras 

altas e movimentadas, e, segundo o autor, de numerosas fontes de águas 

cristalinas. Quanto ao clima, a região era caracterizada por temperaturas mais altas 

nos vales dos rios e na região sertaneja. Nas terras acima de mil metros, no caso de 

Diamantina, as temperaturas entre maio e agosto chegavam a cair abaixo de zero 

nas madrugadas.  

A presente pesquisa se passa no período de reorganização da cidade após a 

crise dos diamantes. 

Foram pesquisados um total de quatrocentos e vinte e sete jornais que 

estavam disponíveis para pesquisa, no período de 1901 a 1910. Os exemplares 

eram intitulados: 

 

 

Organograma 1: Identificação dos jornais pesquisados. Diamantina-MG, 2015. 
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Dentre estes jornais, somente seis deles se referiam ao fenômeno do suicídio, 

assim como de tentativas e possíveis tentativas, comentários em relação ao tema ou 

à notícia de um suicídio ocorrido. Entre estes exemplares, podemos citar: “A Estrella 

Polar”, “Pão de Santo Antônio”, “Idéa Nova”, “O Itambé”, “A Diamantina” e “O Norte”.  

A pesquisa adotou como base o jornal “A Estrella Polar”, de cunho católico, 

surgido em 1903 e publicado três vezes ao mês na cidade de Diamantina, e que 

permanece em circulação até os dias atuais. Esse jornal era um dos principais meios 

de comunicação naquela época, por isso tinha forte influência na cidade. Nele eram 

relatadas notícias de pessoas que vinham de outras localidades a fim de visitar a 

cidade, bem como aquelas que iam embora de Diamantina. Uma das principais 

atrações relatadas era o expediente do Bispo, bem como os ensinamentos 

religiosos; ademais, casamentos realizados, doações feitas à Igreja e condições 

climáticas da cidade eram bastante enfatizados nos exemplares. Na primeira página 

do jornal, mais especificamente no cabeçalho, era fixada nos exemplares a frase 

“Folha oficial, doutrinária, noticiosa e literária da Diocese de Diamantina”, cujo 

redator era o Cônego Severiano de Campos Rocha. 

 

 

Figura 05: Jornal “A Estrella Polar”, ano 1903. 

 

 

Suicídio como juízo de valor 

 

É interessante ressaltar que foi no jornal “A Estrella Pollar” que se verificou a 

ocorrência de maior quantidade de notícias de suicídio, totalizando doze menções. A 

primeira notícia encontrada foi no ano de 1903 e se refere a um suposto suicídio na 

cidade. Sendo intitulada de “Morte Suspeita”, a notícia conta que um jovem foi 
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encontrado morto no subúrbio da cidade, não havendo certeza quanto à causa do 

fato. Porém, o redator oferece duas possibilidades para a causa da morte: a primeira 

diz que se trata de um suicídio e a segunda, de um assassinato. No final da notícia, 

o jornalista deixa claro que não adota nenhuma hipótese, somente oferece à família 

as sinceras condolências. Nessa notícia, o nome do indivíduo que cometeu o 

suicídio foi claramente publicado, bem como o bairro da cidade em que isso 

aconteceu, algo que pode ser percebido frequentemente nos relatos de suicídios: 

 
Morte suspeita 
Pésa-nos na mão a penna ao darmos aos nossos leitores uma notícia que 
só o nosso árduo dever de jornalista nos obriga a estampar nestas 
columnas. Na Palha, suburbio da cidade, no dia 4 do corrente, em sitio 
penhascoso e agreste, apareceu morto o estimado moço Jacinto, não 
havendo certeza quando á causa determinada do facto. Correm a respeito 
duas versões inteiramente opostas, dizendo uns que se trata de um suicidio, 
e outros de um assassinato. Jacinto foi um dos que trabalharam 
ultimamente na restauração do cruzeiro do Rosario, como noticiámos em 
nossa edição anterior; e consta-nos que ao desenhar na respectiva taboleta 
as letras simbólicas J.N.R.J., dissera a um de seus companheiros serem 
essas as ultimas que faria de sua mão. Sem abraçarmos nenhuma das 
duas opiniões acerca do lugubre agradecimento, damos sinceros pezames 
à ilustre família do malogrado moço tão cruelmente ferida pela mão da 
desventura e succumbida ao peso de uma grande dor, sem comparação e 
sem nome. (Jornal “A Estrella Pollar”, Diamantina, 10 de maio de 1903, 
n°14, p. 3, c.3) 

 

No Brasil, a mídia no século XIX e início do XX era composta por homens em 

sua maioria formados em Medicina ou em Direito. Estes, considerados os maiores 

difusores e defensores da cultura devido à força da condição social. Além de 

possibilidades construídas ao longo da vida possuíam na sua cultura formal, o 

manejo das palavras e das letras bem como uma posição social diferenciada na 

comunidade. Diante disso, esses homens que compunham a redação da imprensa  

consequentemente tornava-a um importante instrumento de transmissão de ideias, 

de defesas e de modo de vida (GOODWIN-JUNIOR, 2012). 

É possível perceber que naquela época, os redatores não se preocupavam 

em ocultar os casos de suicídios nos jornais; pelo contrário, essas notícias eram, de 

certa forma, colocadas em evidência por meio de títulos em destaque ou publicadas 

na primeira página do jornal. Na notícia em questão, o redator se lamenta ao ter que 

noticiar esse fenômeno, colocando, assim, a sua opinião diante do fato. 

Atualmente, após o manual divulgado pela OMS no ano de 2000, a maneira 

de noticiar o suicídio merece cautela, por exemplo, a cobertura sensacionalista do 
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fato deve ser evitada, inclusive o nome do suicida bem como descrições detalhadas 

do método utilizado, pois de acordo com a OMS, a cobertura dos suicídios pelos 

meios de comunicação tem maior impacto nos meios de suicídios utilizados do que 

na frequência.  

Na notícia do dia 10 de maio de 1903 (Morte suspeita), embora o jornalista 

não deixe claro o motivo exato da morte, podem ser percebidos alguns indícios de 

que esse rapaz provocou a própria morte, como a descrição do sítio penhascoso e 

o “aviso” que ele deixou aos colegas de trabalho que seria o último desenho a ser 

feito por ele. Essa comunicação, simbólica, feita pelo indivíduo, sobre a intenção de 

se matar, indica observação da OMS (2000b), ao relatar que a maioria das pessoas 

com intenções suicidas comunicam seus pensamentos e intenções de morte, 

frequentemente dão sinais de que querem morrer ou fazem comentários como “eu 

preferia estar morto”, “eu não aguento mais”. Esse relato nos faz pensar que poderia 

existir uma resistência do jornal, das pessoas e até da própria família em noticiar 

claramente o suicídio, deixando a cargo do leitor a tarefa de avaliar a situação.  

É possível perceber a maneira como o jornal reflete e reforça o senso comum 

sobre o assunto, bem como a condenação quando se trata de um suicídio, que, 

nesse caso, pode ser classificado, de acordo com Durkheim (2011), como suicídio 

egoísta. Essa classificação pode ser justificada a partir do momento que a 

personalidade individual se torna mais valorizada do que a personalidade coletiva, e 

o indivíduo cede ao choque das circunstâncias de sua vida privada. De acordo com 

Durkheim (2011), a disposição para o suicídio pode estar relacionada ao espírito do 

“livre exame”, expressão que poderia ser definida como uma maneira de o indivíduo 

questionar sobre suas crenças e doutrinas, desintegrando-se, assim, da vida social 

por meio da reivindicação contra uma opinião comum.   

A partir da segunda metade do século XIX, a circulação de jornais no Brasil 

torna-se um dos critérios para definir a qualidade de vida intelectual de uma 

comunidade. Assim, os homens que redigiam os jornais eram responsáveis por 

traçar o progresso na sociedade. Desse modo, cabia aos homens educar a 

população para viver sobre os preceitos da ordem e do progresso estabelecidos pela 

elite da sociedade (GOODWIN-JUNIOR, 2012). 

Dessa maneira pode ser enfatizado que a mídia impressa exerce um domínio 

em relação ao poder nas sociedades modernas influenciando a expressão da cultura 

e a formação política e social, além de interferir nas atitudes e ações da 
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comunidade. Desse modo, os eventos noticiados pela mídia fazem parte de uma 

intervenção articulada por interesses econômicos e políticos, fato este que, além de 

intervir na produção da notícia consiste numa prática socialmente aplicada. Além 

disso, a apresentação visual da notícia exerce um papel importante, como o título e 

a expressão da mesma na primeira capa do jornal, pois desempenha uma função de 

chamar atenção do leitor para a leitura do texto (CARVALHO, 2010). 

 

Suicídio como “mal epidêmico 

 

No dia 30 de novembro de 1906 é publicado no jornal um informativo sobre a 

ocorrência de suicídio no século XIX: 

  

O Suicídio no seculo XIX 
Acaba de sahir a lume um opusculo importantíssimo sobre o suicidio 

no seculo decimo nono. O autor H.A.Krose, alemão, seguiu, para ecrevel-o, 
o methodo positivo moderno, não omittiu diligencia alguma nem poupou 
fadigas para que seu livro saisse sob todos os aspectos bem acabado. 

Elle consultou as obras classicas de Wagner, os estudos de Marselli, 
Bodio, os escriptos de Oettingen, Masaryk, Mayr, Rehfisch, Durkheim, etc. 
Compulsou escrupulosamente os dados estatisticos existentes na repartição 
central do governo prussiano, recorreu a outras repartições da Allemanha 
em que se colecionam dados officaes sobre o suicídio, volveu-se ao 
estrangeiro, e de todas estas, conscienciosas pesquisas, ordenou, 
enchendo as lacunas deixadas por outros, “um prospectro dos suicidios 
oficialmente conhecidos no correr do seculo XIX, o qual, attentos o logar e 
tempo, alcançou um gráo de perfeição muito superior ao de todos os 
trabalhos anteriores relativos ao suicidio.” Assim se exprime um laborioso 
investigador. 
 Duma Revista muito criteriosa extrahimos o resumo dessa obra para 
noticia do leitor. Nos tempos antigos o suicidio era rarissimo entre os 
Judeus; os Persas o reprovavam como contrario á doutrina de Zoroastro; na 
China, na Índia e no Japão, ao contrario, era considerado como acção 
recommendavel e digna de admiração; entre os Egypcios e Carthagineses o 
suicídio era muito frequente; entre os Gregos e Romanos ele foi raro nos 
tempos heroicos, mas diffundiu-se nos tempos da decadencia como um mal 
epidemico.  
 A victoria do Christianismo assignalou a diminuição do suicidio, de 
modo que quase totalmente desappareceu: na Idade Media era tam raro 
que, por muitos seculos foi notado um só suicidio entre as senhoras, - o 
duma senhora casada, que tirou a si mesma a vida por não poder resistir á 
ausencia do marido. 
 No século decimo sexto começou o augmento dos suicidios, e 
cresceram elles atè a metade do seculo decimo oitavo, mas sempre como 
casos individuaes insulados. D‟ahi em diante o suicidio torna-se verdadeiro 
mal social como phenomeno collectivo; na França, durante o terror, tornou-
se tam frequente o suicidio, que só uma epoca se lhe pode comparar; - a da 
queda do império romano: só no ano de 1793 houve em Paris e em 
Versalles 1300 suicidios.  

Krose trata na sua obra somente dos suicidios na Europa, e nesta, 
nos paizes em que a estatística póde ser consultada. Na primeira parte do 
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século XIX as estatisticas revelam a disposição sempre crescente dos 
animos para este mal, e nota-se que sua frequencia é sempre menor nos 
paizes catholicos comparados com os protestantes. Assim, se a Dinamarca 
registrou 177 suicidios por um milhão de habitantes, a França teve 64 
sóment, si a Prussia accusou, no mesmo espaço e pelo mesmo numero de 
habitantes , -99-, a Austria, no mesmo tempo e dado o mesmo numero de 
habitantes, registrou 40. 

De 1836 a 1870 o suicidios sobem na Europa á cifra de 500.000. A 
somma dos suicidios registrados nos anos 1871 até 1900 é de 1.069.568, 
cifra enorme comparada com a do primeiro periodo do seculo, avaliada em 
55000, e á do segundo que tocou, cheia as lacunas, a 500:000. Entretanto, 
revela notar que, no ultimo período, o numero dos Estados é maior e mais 
perfeita a estatistica. 

Ainda assim, o augmento é enorme, visto como a imperfeição das 
estatisticas anteriores foi parte não pequena para que o numero dos 
suicidios conhecidos officialmente fosse diminuido. No trintennio de 1871 a 
1900 só na Allemanha houve 300:000 suicidios, isto é, um exercito 
respeitável! 

Faz o autor novamente a comparação entre os paizes, e então se 
verifica menor numero de suicidios entre os catholicos, regra geral. 
A cifra menor é a de Espanha: 21. A Prussia esta entre os paizes da cifra 
alta: de 364 a 162. A Austria, Italia, Braviera, Inglaterra, Belgica, etc, estão 
classificadas entre as nações de cifra media: de 159 a 63. 

No ultimo capitulo do opusculo, o autor offerece o elenco dos 
suicidios, com numeros absolutos e relativos, e deste elenco resulta com 
toda evidencia o aumento progressivo, em verdade espantoso, desta terrivel 
epidemia social. 

Vê-se então que de 1840 a 1900 o augmento dos suicidios é de 
400%. Entretanto, a população não cresceu senão 60%. 
Terminando reflecte o Krose: << a cifra de um milhão e meio até dois 
milhões de suicídios nos paizes europeus durante o ultimo século, não será 
certamente exagerada. Horrivel cifra! 

Não se pode pensar sem terror na cifra que nos dará o seculo XX. 
Com effeito, no ultimo decennio, houve na Europa cerca de 40 mil suicidios 
em media annual, o que daria em 25 annos um milhão. 

Nestes quarenta mil, quase a metade pertence á Allemanha e á 
França, aquella entregue na sua maioria ao livre-pensadorismo por excesso 
do criticismo, que leva á descrença em materia religiosa; esta, mormente 
nos ultimos annos, arrostada á impiedade pelo atheísmo nas escolas e 
indiferença divulgada nos periodicos. 

A conclusão que se impõe a todo espirito reflectido é a necessidade 
da crença em Deus, remunerador e vingador, para impedir que a avalanche 
do suicidio continue, na sua queda vertiginosa, alastrar de ruinas a 
sociedade. 

Aquelle que pensa que a morte é o ponto final da existencia, não tem 
razão para temer o além tumulo, que para elle não existe. Aquelle que, 
impulsionado pela incerteza ou duvida sobre a outra vida, se vê infeliz 
nesta, atira mais facilmente os dados da sorte, porque imagina que lhe pode 
vir talvez a ausencia do padecimento com a morte. 

Mas quem crê, isto é, tem certeza pela fé, em Deus, que não pode 
deixar sem castigo o mal e sem premio o bem praticado, e este só por 
loucura ou por criminosa perversidade porá tempo a existencia. 

Soldado, o crente não desertará as fileiras do combate, e valente com 
a esperança da victoria que o há de coroar de gloria, pugnará sem 
desfallecimentos às ordens do Rei Immortal a quem serve (Jornal “A Esrella 
Polar”, Diamantina, 30 de novembro de 1906, n°32, p.2,c.6/p.3,c.1 e 2). 
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 O informativo relata a publicação de um livro sobre a ocorrência de suicídios 

no século XIX do escritor alemão chamado Krose. O texto informa que até então não 

existia uma pesquisa tão criteriosa e importante quanto a do autor. Krose descreve a 

frequência de suicídios desde os judeus até a sociedade atual da época e considera 

o suicídio como um “mal epidêmico” que começa a se tornar frequente no século 

XVI, e no século XVIII, considerado pelo autor “verdadeiro mal social como 

phenomeno collectivo”, período este, marcado por intensas reflexões sobre a morte 

voluntária. 

 A obra relata estatísticas do suicídio somente da Europa, de acordo com o 

autor, em países católicos são menos frequentes o suicídio do que em países 

protestantes, explicação esta, já relatada por Durkheim e enfatizada pelo redator da 

reportagem.  

Um estudo realizado sobre os processos de justiça em Paris entre os anos de  

1801 e 1875 destaca 274 mortes por suicídio, sendo 211 homens e 63 mulheres, 

dentre os meios utilizados foram arma de fogo, afogamento e a maioria ocorrido no 

rio Sena. A pesquisa oferece outra confirmação, os suicídios acontecem sobretudo 

na primavera e no começo do verão, dentre os dias da semana que ocorriam mais 

suicídios eram no domingo, segunda e sexta-feira. Alguns lugares eram mais 

conhecidos na prática do suicídio parisiense, como pontes e rios. As pessoas se 

lançavam nos rios entre nove da manhã e meio dia, com o desejo de serem notadas 

pelo ato, os suicídios à noite eram raridade. As causas dos suicídios eram 

desconhecidas, porém a maioria das pessoas que suicidavam eram de baixa renda. 

Em relação ao meio social, as pessoas próximas ao indivíduo suicida manifestavam 

sempre a mesma mágoa, com um vago sentimento de culpabilidade por não terem 

conseguido tornar mais suportável a vida do familiar (MINOIS, 1998). 

Em relação à nota, a taxa de suicídios evolui no século XIX e a cada região, 

grupo social ou contexto socioeconômico comporta certa proporção de mortes 

voluntárias. Na primeira metade do século XIX, a taxa de suicídio no ano de 1850 foi 

de 3,1 por 100 mil habitantes na Itália e 25,9 na Dinamarca (MINOIS, 1998). No 

informativo em questão, o autor coloca um aumento de 400% nos suicídios no 

século XIX, Minois (1998) explica que esse aumento deve-se aos efeitos 

desagregadores da revolução industrial, como o enfraquecimento das culturas 

tradicionais, da religião, o isolamento do indivíduo, flutuações econômicas e a 

miséria operária. 
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O autor do informativo entende que a causa do importante aumento de 

suicídios na Europa é que as pessoas estão sem as crenças em Deus, é preciso 

buscá-lo para que “este mal” não se alastre cada vez mais pela sociedade. Assim, é 

possível perceber a influência da Igreja perante a comunidade. Esta instituição 

considera o suicídio como pecado, um mal injustificável, porém as pessoas ainda 

insistiam em morrer, e a explicação que a religião dava à população para os fatos 

era a falta às crenças da Igreja.  

O suicídio, na primeira metade do século XIX é considerado como uma forma 

de loucura, fato este que pode ser justificado no texto em estudo. Nesse sentido, a 

culpabilização do indivíduo se torna mais evidente. Cada vez mais solitário e 

culpabilizado e individualizado, o indivíduo não consegue superar as regras da 

ideologia dominante, o que impede a compreensão do desejo pela morte. Dessa 

forma, “o suicídio nada mais é do que um sentimento de fraqueza, covardia, loucura 

e perversão, fenômeno este que causa horror perante a sociedade e permanece 

como uma solução suprema ao alcance de todos e que nenhuma lei consegue 

impedir “(MINOIS, 1998; BERENCHTEIN-NETTO, 2011). 

No dia 10 de julho de 1903, um editorial sobre suicídio é publicado na primeira 

capa do jornal. Nela, o redator coloca que a vida não nos pertence, nós apenas 

usufruímos dela, por isso não devemos dispor da vida da maneira que bem 

entendermos: 

 

O Suicídio 
A imoralidade do suicídio é patente ao espírito calmo e refletido. O suicida 
perturba a ordem natural, destruindo o que lhe não pertence. Somos 
usufrutuarios da vida e não proprietarios. Em que se pode apoiar o homem 
para se dizer proprietarios da vida ? Deu-a elle a si proprio? Consultaram-no 
antes de trazerem o mundo? Onde estava antes de viver? Achou-se neste 
mundo pela vontade de Deus Creador, em harmonia com as leis da 
natureza. Se não for elle que a si mesmo a deu, como pretende ser o seu 
dono exclusivo, de sorte que possa destruil-a a seu talante? O viver não 
depende do nosso livre arbítrio. A maior parte das funcções da vida, a 
respiração a nutrição, e outras funcções vitais se exercem sem a 
intervenção da vontade: são actos imperados. Os irracionais, como 
obedecem ao instincto da natureza, não se suicidam; só o homem - a mais 
bela obra do Creador- perturba a harmonia natural entre os seres animados. 
O suicida nega a imortalidade da alma. Se o suicida admite a imortalidade 
da alma, como se explica semelhante monstruosidade? Quem o fez arbitro 
de seu destino futuro? Quem lhe- disse que estava terminada a sua carreira 
na terra? O que devia prival-o da vida não é o mesmo que lh‟a concedeu, 
por acto exclusivo de sua vontade soberana? A razão, a natureza e o bom 
senso condemam o suicídio, e é justíssimo que o suicida encontre n‟outra 
vida, em vez da felicidade, a desgraça eterna.  
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O suicida tem amortecidas a fé e a esperança em Deus, e olhando 
com olhos carnaes, os trabalhos, desilusões e angustias desta vida, não 
comprehende as consolações e felicidades da vida de além túmulo. Não 
compreende que nossos dias de amarguras devem ser coroados com a 
felicidade eterna. A designação crhistã - eis o que devemos inocular no 
espírito da mocidade. Resignação christã, esta virtude tão necessária a 
nossa vida amargurada – nasceu com o christianismo. 

O soffrimento magoa todos os indivíduos: não há coração que não 
tenha sido picado por este espinho. O céo é o nosso radioso sonho de 
esperança. E a saudade do paraíso não são uma felicidade? Foi este 
sentimento que fez a Socrates crer n‟uma vida de ventura suprema que 
succedesse a essa vida de amarguras. Jesus nos dá o exemplo: desde o 
presépio até o calvário só pisou espinhos e ambrolhos. 

A resignação christã sahiu do peito agonizante de Jesus, jorrou com 
as ultimas gottas do sangue d‟aquelle Coração rasgado pela lança, 
amargurado de dores atrozes e infinitas. Porque em vez de atentar com a 
propria vida, não se há de o homem conformar com a vontade de Deus, 
olhar para o calvario e esperar a sua morte, entregando a sua alma nas 
mãos do senhor, como nos ensinou com seu exemplo o divino Maryr do 
Golgolta?( Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 10 de julho de 1903, n°20, 
p.1, c. 2 e 3). 

 

 

Figura 06: Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 10 de julho de 1903, n.20, 
p.1, c. 2 e 3. 
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Os homens produzem ideias ou representações pelas quais procuram 

explicar e compreender sua própria vida individual e social bem como a sua relação 

com a natureza e o sobrenatural. Dessa maneira, essas ideias tenderão a esconder 

dos homens o modo real como suas representações sociais foram produzidas e a 

origem das formas sociais de exploração econômica e de dominação política. Esse 

ocultamento da realidade social chama-se ideologia. Por seu intermédio, os homens 

legitimam as condições sociais de exploração e de dominação fazendo com que 

sejam verdadeiras e justas (CHAUÍ, 1980). 

Nesse editorial, podemos identificar algumas “ideias” em relação ao suicídio, 

como a representação social do que seja imoral, que pode ser evidenciada como um 

juízo de valor em relação ao fenômeno. O texto enfatiza a ideia de que a vida 

pertence a Deus, o que pode ser evidenciado na frase da linha 3: “Somos 

usufrutuarios da vida e não proprietarios”, ou seja, existe um ser superior que 

coordena a vida sendo ele responsável por ela e pelos seres humanos, e só 

dispomos da vida pela vontade dele. Desse modo, a representação do suicídio é a 

condenação, pois o indivíduo que se mata estaria contra as leis de Deus (razão) e 

da natureza: “A razão, a natureza e o bom senso condenam o suicídio e é justíssimo 

que o suicida encontre n’outra vida, em vez da felicidade, a desgraça eterna.” 

A ideia de natureza também é representada no editorial na forma de punição 

do suicida, isto é, de caráter jurídico, a qual permeia a concepção da cultura judaico-

cristã. De acordo com o editorial, as pessoas que estão em harmonia com as leis da 

natureza e lhes obedecem não se suicidam, e essa natureza representaria as leis de 

Deus, a razão e dogmas da Igreja Católica.  É possível lembrar que, Aristóteles 

condena o indivíduo suicida pois ele lesa a sociedade, porém também afirma que a 

morte de si por motivos de pobreza, dores, doença, paixão, não pode ser confundida 

com coragem mas deve ser pensada como covardia (PUENTE, 2008). 

No que se refere ao Cristianismo, o homem adota o caminho da igreja, 

principalmente quando o sofrimento entra na sua vida. Não basta experimentar o 

sofrimento, é preciso amá-lo e fazer dele um processo para a verdadeira 

transformação individual. No editorial em destaque, a principal discussão é a 

propriedade da vida humana. Nas leis do catolicismo, a vida pertenceria a Deus, e 

somente ele poderia tirá-la. Dessa maneira, a publicação considera o suicida como 
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um indivíduo covarde por não enfrentar até o fim as provações, atribui-lhe uma 

punição como se refere na linha 19: “ao invés da felicidade a desgraça eterna”. 

É possível perceber que as ideias dominantes são produtos da dominação de 

uma classe sobre a outra. Porém, para que as ideias da classe dominante permeiem 

todas as classes, é necessário distribuí-las, ideias estas que são disseminadas 

através da educação, da religião e dos meios de comunicação, transformando, 

assim, conceitos de toda a sociedade (CHAUÍ, 1980). 

 

Suicídio como punição, castigo por desvio religioso ou de conduta social 

 

 A lógica do mal 
  A fatalidade do desespero ou a necessidade de abreviar o curso da 
vida gravitando para aniquilamento da natureza humana, tal é a idéa 
fundamental da moral de Deus. Não se cogita de uma existencia imoral; 
além do tumulo é o nada. O aniquilamento do sêr humano, e o nihilismo 
buddhico terminam tragicamente o lugubre drama da vida. As moleculas de 
que se compunha o corpo do homem na ultima hora da vida e o 
inconsciente que as anima e que é uma resultante de suas forças physico-
chimicas, unindo-se e transformando-se, vão constituir um novo ser, 
acrescentar um nome na lista já longa dos infelizes. A pessoa humana 
desaparece. Bem pouco importa que, dos atomos de um corpo humano, 
componha-se um novo corpo, uma árvore, um animal, um homem. Não será 
mais a personalidade que renascerá em qualquer destas novas formas, na 
escala das creaturas. 

Nem durante a vida, nem depois da morte, conforme a doutrina 
materialista e pantheista, o homem deverá ser considerado em sua 
individualidade, dotado de razão, de consciencia e de liberdade, lutando 
sobre o terreno arido e ingrato da vida contra o mal e contra a dôr, contra o 
mal que ameaça a alma e contra a dôr que oprime o corpo. Dahi a logica 
terrivel dos propagandistas do desespero e do suicidio! 

Si as desgraças que acrabunham o homem são grandes; si, pela 
violência ou pela astucia, não se julga bastante forte para obter uma arga 
parte de riqueza e felicidade: si nutre a convicção de desaparecer, no 
momento da morte, na noite fria e trevosa do nada, porque então conservar 
a vida? 

Em nome de que autoridade ou de que principio, em nome de que 
esperança e de que justiça implacável, se poderá obrigal-o a viver, a lutar, a 
sofrer em um combate intérmino, em que o homem é sempre vencido? Não 
há portanto, por onde escapar. 

Eliminados os dois princípios de liberdade e de vida futura, não 
existirá mais para o homem nem direitos, nem deveres, nem sancção, e a 
moral, despida de toda grandeza e de toda verdade, ficará sendo um 
conjunto informe e odioso de maximas tyrannicas, concebido por homens 
ciosos de que haja tranquilidade nos prazeres da vida mundana. 

O que atrae as paginas paradoxais da filosofia do desespero, é a 
lisonja estimulando o grito de revolta contra a dôr, perpetua tentação do 
coração humano, creado com a invencível necessidade de ser feliz, e o 
mysterioso pressentimento de sua grandeza futura. 

Contemplando o implacável antagonismo da verdade e do erro, do 
bem e do mal, das nossas esperanças e das nossas decepções cruéis, não 
só tratam os asseclas do materialismo doutrinário, anti-social e anti-moral, 
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de fomentar e de provocar a vertigem do desengano cruel e do desespero 
fatal, mas ainda, a blasphemia contra o autor da natureza que não querem 
chamar com nome de Deus, e contra os princípios moraes e sociaes. E 
nesta horrorosa e tremenda posição abandonam o homem, entregando-o 
aos desvarios de sua razão, dolorosamente agitada e convulsionada pelas 
amarguras de uma cruel solução no problema da vida. 

Vejamos Schopenhauer: Segue com lógica inexoravel e terríveis 
sarcasmos a progressão lenta da dôr que afflinge, e acompanha o homem 
sem treguas e sem perdão procurando augmental-a ainda mais em 
profundidade, a medida que sua tetrica intelligencia projecta a luz fatua dos 
dois idiosos preconceitos sobre os soffrimentos da vida humana. 

Mostra o mal: Mas, qual a causa? Onde encontra-se o remedio? 
Não responde, deixando o homem mudo e desesperado aos golpes 
repetidos de um poder implacavel e desconhecido. E o suicidio impõe-se 
então como uma fatal justificação da moral do desespero.  

Infelizmente as tristes consequencias deste mal profundo vão-se 
acentuando e agravando-se cada vez mais em nossa sociedade actual. E 
isso devido á educação sem moral e à moral sem Deus. Neste seculo de 
scepticismo e de revolta, em presença das ruinas e das decedencias que 
nos afligem, é de lastimar que os literatos e os poetas anesthesiem as 
almas nas tristezas vagas que seduzem e acabam no suicídio, e que o 
desespero, justificado pela literatura baixa e pela poesia sensual e ímpia, 
seja ainda corroborado em nome da razão, pelas doutrinas fatalistas do 
materialismo, que só servem para a condemnação de um povo e a 
decadencia completa de uma sociedade, fazendo desaparecer a elevação 
dos grandes pensamentos e a coragem das fortes resoluções. 

Si os governos melhor orientados tratassem de levantar a instrucção 
publica e a educação popular pela afirmação e proclamação nas escolas, da 
liberdade moral e da responsabilidade humana em face de Deus e da 
sociedade, é certo que, na reputação destas perversas doutrinas que 
preparam o crime, assegurando-lhe a impunidade, se formaria uma geração 
mais forte perante as lutas dolorosas da vida e mais revemperada na prática 
dos deveres moraes e sociaes. 

Preparar uma sociedade incrédula é querer colher estas 
tempestades: revolta, suicídios, infidelidades, enfim crimes publicos e 
particulares. Com o imparcial Jules Simon affirmamos que só as crenças 
religiosas tornam melhores os homens, e que nem a phisyologia, nem a 
historia natural, nem o culto do bello, poderão dar a força moral que o 
homem encontra na fé ao dever, a Deus, ao livre arbítrio e na esperança de 
uma vida melhor. Nem o positivismo, nem o darwinismo, nem o 
agnosticismo ou modernismo, nem o phenomenismo, nem o epicurismo 
intellectual, nem o dilettatismo litterario, nem scepticismo sentimental podem 
consolar o homem, fortifical-o e preserval-o do crime e do suicídio. 

A moralidade tem necessidade de um ponto de apoio e somente a 
apresentará em Deus, na crença ao dever, á liberdade e na vida futura. ( 
Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 21 de janeiro de 1908, n°2, p.2, c. 3)” 

 
Figura 07: Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 21 de janeiro de 1908, n°2, 
p.2, c. 3. 
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 O editorial inicia com uma frase destacando a destruição da vida humana: “A 

fatalidade do desespero ou a necessidade de abreviar o curso da vida gravitando 

para aniquilamento da natureza humana, tal é a idéa fundamental da moral de Deus 

(Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 21 de janeiro de 1908, n°2, p.2, c. 3)”. 

O desespero e a necessidade de terminar com a vida humana se refere ao 

próprio indivíduo em destruí-la e consequentemente a moral em relação a Deus. Ao 

longo do texto, o editor coloca que a destruição da vida humana sempre termina 

tragicamente, pois existe uma lógica dos que propagam suicídio e o desespero: nem 

durante a vida, nem depois da morte o homem será provido de razão e liberdade, o 

mesmo sempre viverá em sofrimento lutando contra os males da alma e da dor do 

corpo. Ideologia esta, já imposta para a vida do homem, ou seja, não adianta morrer 

com as próprias mãos, pois na sua vida “pós morte” também será de sofrimento. 

Pode ser percebida no editorial, uma crítica radical as outras doutrinas de 

pensamento, que segundo o texto, justificam o suicídio. É possível afirmar que, o 

Estado ou a Religião oficial de um Estado, buscam proibir ou censurar ideias que 

pudessem indicar o ato suicida como uma escolha legítima e racional para um 

indivíduo. Um dos primeiros exemplos de autores da Antiguidade que estimulava, 

por assim dizer o suicídio, era Egésia conhecido como Peisithánathos (o que 

persuade a morrer), este autor era conhecido pelos seus ensinamentos de desprezo 

pela vida, era tão influente em seus ensinamentos que vários de seus ouvintes, logo 

após ouvirem sua doutrina, se matavam. Fato que levou o Rei Ptolomeu proibir 

Egésia de ensinar (PUENTE, 2008). 

 No editorial em estudo é questionado sobre a frustração do indivíduo em 

relação à vida:  

 

O que atrae as paginas paradoxais da filosofia do desespero, é a lisonja 
estimulando o grito de revolta contra a dôr, perpetua tentação do coração 
humano, creado com a invencível necessidade de ser feliz, e o mysterioso 
pressentimento de sua grandeza futura. (Jornal “A Estrella Polar”, 
Diamantina, 21 de janeiro de 1908, n°2, p.2, c. 3, linha 34). 
 

 Nesta citação pode ser identificada a perpetuação das ideologias, como a 

criação do homem como um ser “invencível”, ou seja, sempre feliz e com grandes 
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riquezas. Diante desse contexto, surge a frustração do indivíduo diante da 

incapacidade de se tornar o ”indivíduo perfeito”, rotulado pela sociedade. 

 Trigueiro (2015) relata que a sociedade em que vivemos é caracterizada pelo 

hiperconsumo, ou seja, do consumo exagerado por diversão e acúmulos de bens 

que nem sempre são úteis ou necessários e quando isso ocorre não percebemos a 

armadilha em que estamos aprisionados. Portanto, o que parece uma fonte de 

prazer, nada mais é do que uma condenação:  

 

Jamais estaremos satisfeitos. Se nada do que compro tem o poder de 
apaziguar o meu ímpeto consumista, não há saciedade. Onde não há 
saciedade, não há paz. Em resumo: não há paz na sociedade de consumo 
(TRIGUEIRO, 2015, p. 95). 
 

 Dessa forma, a mídia exerce uma forte influência nessa sociedade de 

consumo incontrolável, pois restringe o sentido da vida e rotula os nossos horizontes 

da existência ao acúmulo de bens. Diante disso, é possível perceber o sentimento 

de exclusão das populações sem poder aquisitivo para consumir. Ambiente este, 

caracterizado pela individualidade e homogeneização das visões de mundo. Dessa 

forma, quem não se enquadra na “moldura” imposta, que aguente com as 

consequências. É neste meio social que surgem as ideias suicidas, a partir do 

momento que o sofrimento é causado por um estranhamento do mundo, ou 

dificuldade de encaixar nos padrões estabelecidos pela sociedade. Alguns 

indivíduos conseguem suportar este sofrimento, para outros, o peso da existência 

nessas condições, pode tornar algo insuportável (CHAUÍ, 1980; TRIGUEIRO, 2015).  

 

O fato de matar a si mesmo torna-se um ato “anti- social e anti-moral”,  
diante disso contra as leis sociais e morais de Deus evideciando o suicídio 
como “uma cruel solução no problema da vida”. E a discussão para a lógica 
do mal (sofrimento e o desespero) é colocada em pauta: “Mas, qual a 
causa? Onde encontra-se o remedio? Não responde, deixando o homem 
mudo e desesperado aos golpes repetidos de um poder implacavel e 
desconhecido. E o suicidio impõe-se então como uma fatal justificação da 
moral do desespero. ( Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 21 de janeiro de 
1908, n°2, p.2, c. 3, linha 40). 
 

Apesar do suicídio  ser um ato antissocial e contrário às leis morais de Deus, 

é ele que se apresenta como solução para os  sofrimentos e desesperos do homem. 

E o indivíduo se sente dispensado pela situação em que vive. 
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O jornalista percebe que o suicídio, o que chama de “mal profundo” é cada dia 

mais frequente na sociedade, referindo o fenômeno devido à falta Deus no 

quotidiano das pessoas: “Infelizmente as tristes consequências deste mal profundo 

vão-se acentuando e agravando-se cada vez mais em nossa sociedade actual. E 

isso devido á educação sem moral e a moral sem Deus (Jornal “A Estrella Polar”, 

Diamantina, 21 de janeiro de 1908, n°2, p.2, c. 3, linha 56)”.  

No final do texto o autor dá uma sugestão para a diminuição do sofrimento 

das pessoas: os governantes deveriam levar educação e instrução para a população 

a partir de doutrinas relacionadas a Deus nas escolas e somente assim formaria 

uma geração de indivíduos capazes de lidarem com as dificuldades da vida. 

A solução indicada pelo autor do editorial é uma solução que desconsidera as 

condições econômica e histórica da sociedade vigente na época, como indicado 

anteriormente, no momento em que essas notícias e editoriais eram publicados, 

Diamantina e região sofriam economicamente com a queda de preços do diamante e 

os fatores sociais decorrente dessa crise econômica. Ao não levar em consideração 

esses fatores, fica evidente a perspectiva ideológica do autor de ocultar as mazelas 

sociais e econômicas, e para tanto se utiliza da religião, dos dogmas da Igreja, e 

entre estes, da vontade divina e da vida além túmulo. Ou seja, sofrer nessa vida e 

submeter a esse sofrimento corresponde à vontade e razão divina, já a resistência, 

nem que seja pela morte autoprovocada, significa desrazão, falta de moral divina; e 

a culpa se direciona apenas para o indivíduo, já que a ordem social é uma 

expressão da lei divina. Nesse sentido, o discurso de que apenas o indivíduo é 

culpado e penalizado pelo fato de cometer suicídio, mascara uma ordem social que 

gera os atos de suicídio. 

 Santo Agostinho (séc. V) evidencia uma doutrina que definiria a doutrina da 

Igreja, que ninguém tem o direito de se entregar à morte sob pretexto de escapar 

das amarguras passageiras da vida, e que ninguém tem o direito de se matar; se ele 

o faz, está cometendo um pecado ainda mais grave. O fato de que o suicídio é um 

atentado contra os direitos de Deus e que a vida é um dom sagrado permite a 

conclusão de que Deus é o único que pode dispor dela (MINOIS, 1998). 

 Nesta publicação no jornal “A Estrella Polar”, é discutido que a vida humana 

pertence a Deus e só cabe a ele tirar a nossa vida: 
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O que devia prival-o da vida não é o mesmo que lh‟a concedeu, por acto 
exclusivo de sua vontade soberana? A razão, a natureza e o bom senso 
condemnam o suicídio, e é justíssimo que o suicida encontre n‟outra vida, 
em vêz da felicidade, a desgraça eterna. O suicida têm amortecidas a fé e 
esperança em Deus (...) (Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 10 de julho 
de 1903, n°20, p.1, c. 2 e 3). 

 

            Suicídio como influência de leituras de filósofos 

 

Numa notícia retirada do jornal “A Estrella Polar” no ano de 1909, o relator do 

jornal supõe uma causa para o suicídio do jovem, quando relata, que em plena aula, 

o rapaz se suicidou e que fora visto lendo um exemplar de Schopenhauer dias antes 

do ocorrido. Percebe-se que o texto não se preocupa em noticiar o meio utilizado 

para a morte, mas em publicar o nome da pessoa e a possível causa da morte. 

 

O Crisântemo, rapazinho que em plena aula se suicidou, fora visto a ler, 
poucos dias antes, um volume de Schopenhauer. Não admira que se 
suicide quem considere a vida como um “presente funesto”, ensinado por 
moralistas e sociólogos a Dugas, Durkheim e Schopenhauer (Jornal “A 
Estrella Polar”, Diamantina, 12 de agosto de 1909, n°32 p.3,c.1). 
 

 

Figura 08: Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 12 de agosto de 1909, n°32 
p.3,c.1. 
 

Neste momento podemos deixar o próprio Schopenhauer responder a noticia 

acima: 

 

Tanto quanto vejo são apenas os adeptos das religiões monoteístas, isto é, 
semíticas, que consideram o suicídio como um crime. Isto é tanto mais 
notório, porquanto nem no Velho nem no Novo Testamento há alguma 
proibição, tampouco uma resoluta desaprovação do mesmo. Eis porque os 
professores da religião têm de sustentar sua desaprovação do suicídio com 
seus próprios fundamentos filosóficos, os quais, todavia, sustém-se tão mal 
que eles procuram substituir a carência de força de seus argumentos pela 
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forca que expressam sua repulsa, por conseguinte, com injúrias. Então, nós 
temos que ouvir que o suicídio é a maior covardia, que é possível somente 
na loucura e semelhante despropósitos mais (Schopenhauer, 2008, p. 149).  
 

Dessa maneira, na notícia do dia 12 de agosto de 1909, o redator afirma que 

leituras de sociólogos interferem na conduta dos indivíduos suicidas, pois os 

mesmos, de acordo com a notícia, consideram a vida humana como algo funesto, ou 

seja, como algo cheio de desventuras, de tristezas e tragédias. Porém, 

Schopenhauer responde que na Bíblia não existe proibição ao suicídio, desse modo, 

os adeptos às religiões monoteístas fundamentam sobre próprias conclusões em 

geral negativas, o fenômeno do suicídio. 

No mesmo exemplar do jornal em que é noticiado o suicídio do estudante em 

plena aula, é publicado uma nota na coluna posterior à notícia do falecimento: 

 

Um apologista da escola sem Deus, Durkheim, escreveu a respeito do 
suicídio, diz. “A religião tem incontestavelmente sobre o suicídio acção 
prophylactica”. Entretanto banem da escola a idéa de Deus.., isto é, tiram á 
mocidade o freio que a impede de revoltar-se contra a sociedade e contra 
si..( Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 12 de agosto de 1909, n°32 
p.3,c.2). 
 

 

Figura 09: Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 12 de agosto de 1909, n°32 

p.3,c.2. 

 

 Nesta referência Durkheim é citado como um “apologista sem Deus”, pois 

além dele escrever sobre o suicídio, ele não propaga as “ideias” de Deus, apenas 

discute ideologias impostas pela doutrina. Durkheim (2011) relaciona o suicídio e a 

religião, com a finalidade de identificar as taxas de suicídio por meio das confissões 

religiosas, e ao comparar alguns países identificou que a taxa era menor em 

católicos comparados com protestantes. De acordo com o sociólogo, ambas as 
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religiões proíbem o suicídio, impõem punições severas a quem atentar contra a 

própria vida; “Enfim, nos dois cultos essas proibições tem caráter divino; não são 

apresentadas como a conclusão lógica de um raciocínio bem feito, mas sua 

autoridade é o próprio Deus (DURKHEIM, 2011, p. 185).” Apesar das religiões 

apresentarem o mesmo princípio em relação ao suicídio, a diferença nas taxas de 

suicídio entre as religiões se dá a partir de alguns aspectos: o catolicismo, segundo 

Durkheim (2011) apresenta uma força integrativa superior aos protestantes, por 

meio de doutrinas prontas, e inquestionáveis comuns aos fiéis e de autoridades 

hierárquicas com ideias constituídas, ou seja, o indivíduo não tem espaço para 

discussão dentro do grupo religioso, ele simplesmente segue aquilo que lhe foi 

imposto. Pensamento este, considerado como um fator profilático ou protetor em 

relação ao suicídio, pois quanto maior a sua interação com o meio social, menor o 

risco de suicídio. 

 

Também é verdade que o católico recebe sua fé pronta, sem exame. Nem 
mesmo pode submetê-la a um controle histórico, pois os textos originais em 
que ela se apóia lhe são proibidos. Todo o sistema hierárquico de 
autoridades é organizado, e com uma arte maravilhosa, para tornar a 
tradição imutável. Tudo o que é variação horroriza o pensamento católico 
(DURKHEIM, 2011, p. 185).  
 

 Em relação ao protestantismo, de acordo com Durkheim (2011), o indivíduo é 

o autor de sua crença, em nenhum lugar o clero protestante é hierarquizado, ou 

seja, existem autoridades para estabelecer dogmas. Dessa maneira, a partir do 

momento em que o indivíduo é o autor de suas crenças existe pouca interação com 

o grupo social a que pertence e consequentemente menos práticas e dogmas 

comuns aos protestantes, favorecendo maiores taxas de suicídios. A partir dessas 

características, a propensão ao suicídio se relaciona ao espírito de “livre exame”, ”. 

A partir do instante que o indivíduo contesta a fé que tem recebido da tradição 

durante anos, acredita no  direito de construir seus posicionamentos. “Ora, essa 

própria necessidade só pode ter uma causa: a falência das crenças tradicionais 

(DURKHEIM, 2011, p. 186)”, pois este autor considera que se estas crenças 

exercessem a influência com a mesma energia, com fundamentação não haveria 

necessidade de criticar suas orientações. Quanto mais numerosas as ideias e as 

maneiras de pensar e agir são direcionadas às vontades individuais, menos os 

indivíduos serão fortemente integrados. 
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Diante do exposto, poderíamos supor que há um possível diálogo entre 

Durkheim (2011) com as ideologias presente nas notícias. Porém a perspectiva do 

autor é diferente, pois, se o livre exame permeia os indivíduos é sinal de que os 

mesmos não estão satisfeitos com o meio social em que vivem. De acordo com essa 

afirmação, o livre exame surge juntamente com a instrução: “Quando as crenças ou 

as práticas irrefletidas perdem sua autoridade, é preciso, para encontrar outras, 

recorrer à consciência estabelecida, cuja forma mais elevada é a ciência 

(DURKHEIM, 2011, p. 191).” Diante disso, Durkheim acredita que o homem procura 

se instruir e se mata porque a sociedade da qual faz parte perdeu a coesão, mas o 

indivíduo não se mata simplesmente pelo fato de se instruir, acredita que quando a 

religião se desorganiza é que surge a necessidade da instrução. 

No que se refere à instrução, no ano anterior à publicação do suicídio do 

rapaz dentro da sala de aula, é publicado na página 3 do jornal “A Estrella Polar” um 

editorial sobre o efeito das ditas “Más notícias” sobre os indivíduos, dentre esses 

efeitos o suicídio. 

 

As más leituras 
O effeito das más leituras no espirito do que a ellas se dedicam é tão 

evidente que ninguém, a menos que metta os pés entre as mãos , ousará 
contestar. E esse efeito se exerce ainda com maior força na razão inversa 
da inobservância da doutrina christã e da falta de um seguro preparo 
intellectual dos que procuram divertir-se com leituras deleterias. O homem, 
já por sua natureza inclinado a toda sorte de erros e de males, muito mais 
de pressa chegará ao cumulo da degradação e do aviltamento, se for 
attrahido pelos escriptos energúmenos de rabiscadores impudicos e 
perversos. 

Falo com experiência propria e por isto não receio enganar-me, 
quando aconselho aos que desejarem conservar-se dos virus peçonhentos 
dos maus livros, jornaes e folhetos impregnados de atheismo e lubricidade, 
muito espalhados pelo nosso meio ;-abstenham-se de taes leituras. 

Os paes de familia devem convencer-se, antes de tudo, de que a bôa 
educação do homem começa do lar, por isso tem a obrigação de exercer a 
vigilancia perseverante e tenaz para que não penetre em seus domicilios tal 
genero de leitura que até agora, não obstante dizerem o contrario os que se 
deliciam na esterqueira, sò tem servido para conduzir moços esperançosos 
á vida desregrada e escandalosa, ao assassinato, ao roubo, á embriaguez, 
so suicidio brutal, por fim; e jovens donzellas á prostituição e á crapula. 

Este quadro é doloroso, triste e apezar de muito pallido é real. O 
perder-se um menino de bons costumes é a cousa mais fácil; regenerar-se 
um perdido toca ás raias do impossível. As senhoras mães de familia, por 
sua vez têm diante de Deus obrigações de que se não podem eximir 
relativamente aos seus filhinhos. A bôa e carinhosa mãe deve ter sempre o 
cuidado de afastar dos seus filhos tudo que lhes possa ser prejudicial á 
innocencia e á alma; e paes e mães que se descurarem desse mister; terão 
de dar rigorosas contas ao Supremo  Juiz e creador. O meu escripto poderá 
causar hilaridade a muito, é certo; porém, não me exaspera nem me 
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desanima o sorrir dos parvos, pois não escrevo para os que são de 
comprovada má fé. 

Ignácio de Loyola , de linguagem nobre, havia abraçado a carreira 
das armas, quando ferido no cerco de Palmplona, em 1521, teve de ficar 
inactivo  por algum tempo. Ainda em tratamento no castelo de Loyola, pediu 
ele alguns romances para distrahir-se e como não se encontrasse outro livro 
senão A Vida dos Santos o jovem official, muito a contra gosto, se pôz a lê-
lo... e acabou por ser grande e invencivel general de Christo! Ora, se um 
bom livro produz tal resultado, o máu, dando o natural pendor do homem 
para o abysmo, produzirá outro muito diverso e mais rapido, Não posso 
comprehender que homens dignos deste nome apreciem a literatura impia e 
pornográfica. “O homem, diz o ilustrado Lacordaire, não póde ler senão o 
que aprecia e o que ele aprecia dá a medida da sua razão”. Que verdade 
esmagadora! Effetivamente, quem se deleita nos charcos, no bordel das 
leituras sensuais, mostra não ter se quer a menor intuição do que seja – 
moralidade. Pe. Cyrillo, Vigário de Jargopolis (Jornal “A Estrella Polar”, 
Diamantina, 10 de julho de 1908, n°18, p.3,c.3). 

 

Pode ser destacado no editorial, que as ditas “Más leituras” seriam aquelas 

leituras que instruíssem o indivíduo e o fizesse questionar em relação ao meio social 

e doutrinas a que é submetido, e na maioria das vezes não pode ser questionada. 

Diante desse fato, qualquer variação ou pensamento que fosse diferente daquele 

seguido pela ideologia da Igreja, sendo elas expostas ao longo do texto eram 

considerados pessoas sem educação e que sofreriam no decorrer da vida, devido a 

essas instruções que não seriam verdadeiras ao olhar da Igreja. Inclusive livros 

relacionados ao sociólogo Durkheim. 

O Jornal “Pão de Santo Antônio” no ano de 1907 também publica um editorial 

sobre as “Más leituras”: 

 

Màs leituras 

São todas cuja a doctrina vae de encontro aos dictames da recta 
razão, as máximas do Evangelho e aos ensinamentos da Egreja. 

Taes os livros, revistas, pamphletos, jornaes e avulsos que, directa ou 
indirectamente, em seus dogmas e em sua moral, ataca a religião catholica, 
porque é a que se funda nos dictames da recta razão, assim como na 
revelação. 

Por isso, de modo nenhum, a não ser que se queira perder a fé e a 
honestidade, devem ser lidos esses que pregão o atheismo, o materialismo, 
o positivismo, o espiritismo, o maçonismo, o indifferentismo, etc., sem 
gravissima razão. 

Tem aqui cabida lembrar que não é sufficiente a razão de literatura, 
muito menos a de simples curiosidade. Infelizmente sei de muita gente que, 
por motivos apparentemente honestos entregando-se ás más leituras, 
chegam a ponto de não sómente perder a fé, mas até de cuspir irrisões 
sobre o que há de mais santo e respeitavel na nossa santa Religião. 

Para demonstrar as funestas consequencias das más leituras, e abrir 
os olhos a esses paes incautos que as deixão penetrar no lar, mas do que 
nenhuma razão, servirá um facto, que li algures. 
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Um pae, que se perdera pelas más leituras, fazia prelecções 
subversivas a seus filhos. Era sua intenção arrancar-lhes do coração os 
sentimentos que alli tinha plantado uma mãe christan. 

Certo dia, depois de lhes haver lido algumas paginas que enalteciam 
o suicidio, notou com estupido contentamento que sua filhinha de cinco 
annos estava realmente enthusiasmada. 

Querendo ver até onde poderia chegar aquelle enthusiasmo infantil, 
de proposito, deixou sobre a mesa um revolver, cuidadosamente 
descarregado. A criança, em cujo cerebro se agitava ainda o que tinha 
ouvido do suicidio, logo que se viu só, dirige-se á mesa, toma da arma, e, 
applicando-a contra o peito, descarrega o gatilho, dizendo ao mesmo 
tempo:<Suicidei-me...> 

O pae que espreitava, vendo sua filha cahir, corre para abraçal-a e 
beijal-a, pelo rasgo de heroismo  que acabava de praticar. Mas qual não foi 
o seu espanto, quando percebeu que tinha abraçado e beijado o cadaver de 
sua filha!...A um grito de desespero segue-se furiosa loucura.  

G.(Jornal “Pão de Santo Antônio”, Diamantina, 13 de junho de 1907, n°9, 
p.2,c.1 e 2) 

 

O texto do jornal também reforça a ideologia da Igreja de que as pessoas não 

tinham a permissão de realizar leituras que não fossem de acordo com as regras da 

religião, desse modo, incluía os jornais, livros, panfletos que dialogavam sobre 

doutrinas ou assuntos diversos. Porém, neste editorial, diferente do mostrado pelo 

jornal “A Estrella Polar”, o redator alimenta a ideologia mostrando uma possível 

consequência, considerada negativa, daqueles indivíduos que insistem em praticar 

as “más leituras”. Dentre as consequências, que o indivíduo poderia sofrer, devido 

às leituras, estaria o suicídio. 

Neste momento devemos prestar atenção e nos indagar: será que a história 

relatada de fato aconteceu? Pois a estrutura da história indica um homem sem fé, 

por isso desorientado, que buscava tirar de seus filhos valores cristãos e que teve 

como castigo a morte da filha de cinco anos. Recurso do autor da notícia é elaborar 

uma narrativa que traga em si um valor moral. 

 Fato este, que gera discussões em relação à culpabilidade do ato. De acordo 

com a OMS (2000b), crianças acima de seis anos já tem uma concepção de morte 

formada, dessa maneira ela poderia cometer o suicídio, porém existem discussões 

que suicídio em crianças são considerados somente um acidente. 

 A reportagem do mês de novembro de 1909, também se refere às 

consequências de leituras consideradas impróprias para cidadãos. Este texto é um 

caso ocorrido na cidade de Itinga, contado por uma pessoa considerada bem 

conceituada na sociedade sobre um homem que “ha muito andava com a mania de 

suicidar-se”, ou seja, tentava várias vezes morrer pelo suicídio, ora praticava por 
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armas de fogo e ora tentava morrer afogado no rio. Porém bíblias protestantes eram 

distribuídas gratuitamente na cidade em que vivia esse homem, e o mesmo 

praticava leituras frequentes desses exemplares, livros considerados pelo redator 

como “armas de que os protestantes se serviram para atacar as crenças sagradas”. 

 

Em palestra... 

 O capm. Manoel Evangelista, 1ºJuiz de paz e commerciante muito 
conceituado em Itinga, contou-me um facto bem emocionante ali occorrido. 
 Os protestantes, na mingua de verdades para fundamentar a 
apostasia de Luthero, são cacetes e ousados na distribuição das taes 
biblias. 
 Empenhados em tão negra campanha, appareceram em Itinga, 
vendendo biblias e distribuindo-as gratuitamente, quando não encontravam 
compradores. Traziam também alguns livros escolares e o capm. M.E., no 
intuito de obter alguns destes, recebeu alguns exemplares biblicos. 
 Sua esposa, catholica e piedosamente religiosa, falou, insistiu e 
convenceu ao marido da asneira em conservar aquelles livros – armas de 
que os protestantes se serviram para atacar as crenças sagradas, 
germinadas desde o berço em seo coração de esposa dedicada. E lá se 
foram os livros para o fogo... 
 Havia n‟aquelle arraial um pobre homem, Hibisco de tal, que de ha 
muito andava com a mania de suicidar-se, e para o fazer, ora se servia de 
armas de fogo e outras vezes entrava pelo Jequitinhonha.  
 Sempre impedido por pessôas amigas, ia adiando a tragica realisação 
do desejo. 
 Em um domingo, afinal, desappareceu o Hibisco. 
 Grande numero de pessôas, sahio a procural-o, encontrando, logo 
abaixo do arraial, no logar denominado Resolve, proximo a uma pequena 
cascata, em cima de uma pedra, o cachimbo, chapéo e chinellos do infeliz 
suicida. 
 Neste mesmo dia, ás 5 horas da manhã, a esposa do capm. M.E. 
havia descoberto na loja de seo marido, uma das taes biblias, 
descuidosamente salva do fogo... 
 E no mesmo instante era atirada no Jequitinhonha a ultima biblia tao 
primorosamente encadernada, quão perniciosa ao christão. 
 Grande parte do povo estava ocupado, procurando o Hibisco e dois 
canoeiros que vinham rio acima, dois Hibiscos, (engraçada coincidencia!) 
encontraram o corpo do 3º e infeliz Hibisco. 
 Estava á tona d‟agua, extraordinariamente inchado, o corrião atado 
por cima do paletot, deitado de costas e impellido pelas ondas, 
circumscrevia um continuo circulo num remanso do rio: parecia agir por 
força indomita e racional. 
 Atraz do corpo, acompanhando-o em mais leves movimentos, estava 
um volume que parecia uma pequena montanha. 
 Foi tirado o corpo pelos dois Hibiscos e com elle a suposta montanha, 
que era nada menos que a celebre biblia, atirada muito acima, e que estava 
tambem immensamente inchada, acompanhando a quem teve uma morte 
tão desastrada, como que para confirmar esta grande verdade: 
 Talis vita, finis vita. 
 O corpo foi sepultado á beira do rio, e lá tambem ficou a memoravel 
biblia, e no espirito do povo profunda impressão, occasionando muitas e 
serias commentações. 
   Sucuriú, outubro de 1909. (Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 11 de 

novembro de 1909, n°45, p.3, c.1)  
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 É possível destacar mais uma vez a presença de ideologias nas entrelinhas 

dos jornais, como a leitura de livros que não fossem condizentes com a doutrina da 

Igreja Católica, o fato de o caso ser contado por uma pessoa influente na sociedade 

enfatiza a ideia da possível veracidade do fato. Durante o texto, adjetivos são 

direcionados ao homem que tentava e que um dia morreu por suicídio, como infeliz 

suicida e pobre homem, palavras estas, intituladas às pessoas que cometiam 

suicídio.   

A visão da sociedade é evidente no texto, como a culpabilidade da morte que 

é estritamente direcionada ao indivíduo, justificado pelo fato de ler frequentemente 

bíblias protestantes consideradas impróprias pela Igreja Católica, o fato das pessoas 

próximas impedirem a morte nas tentativas anteriores e o fato de várias pessoas tê-

lo encontrado com o exemplar da suposta leitura que o induzisse ao ato.   

 Os redatores do jornal afirmam que a vida é cheia de espinhos, todos 

passamos por sofrimentos. O que devemos fazer é seguir os passos de Deus, que 

também sofreu, então cabe a nós recorrermos a ele e não provocar a própria morte, 

conforme se percebe no excerto: 

 

A resignação cristã sahiu do peito agonizante de Jesus, jorrou com as 
ultimas gotas do sangue d‟aquelle Coração rasgado pela lança, amargurado 
de dores atrozes e infinitas. Porque em vez de atentar contra a propria vida, 
não se ha de o homem conformar com a vontade de Deus, olhar para o 
calvario e esperar a sua morte, entregando a sua alma nas mãos do Senhor 
(...) (Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 10 de julho de 1903, n.20, p 1, c. 
2 e 3).  
 

De acordo com a Igreja Católica, o grande remédio contra o desespero e, 

consequentemente, contra o suicídio é a confissão, pois, dessa maneira, ela permite 

o perdão dos pecados e assim, a reconciliação com Deus. O desespero, para a 

Igreja Católica não é considerado como um estado psíquico e sim um pecado devido 

a ação do diabo, que convence o pecador de sua própria condenação e 

consequentemente de duvidar da misericórdia divina. E com o objetivo de afastar o 

cristão de se entregar a morte, a Igreja recorre a relatos de sermões e 

representações de mistérios e aconselha a nunca se desesperar, pois um milagre 

sempre pode ser possível (MINOIS, 1998).  
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 É possível perceber que o discurso ideológico apresentado no editorial 

permanece na sociedade até os dias atuais, moldando a consciência de todas as 

classes sociais e uniformizando o pensamento dos indivíduos. Dessa maneira, a 

imagem do suicídio como um desvio ocasionado por uma outra religião, como 

indicado no editorial, não traduz as relações sociais de intolerância e dominação 

religiosa. Dominação essa, que poderia ser compreendida como um motivador do 

ato suicida, ou seja, não seria pelo fato de conhecermos e lermos outras 

perspectivas religiosas e filosóficas que nos leva ao ato suicida, mas sim pelo fato 

de haver intolerância por parte do pensamento dominante em relação a diversidade 

de ideias e de credo. Nesse sentido o editorial apresenta a aparência social do ponto 

de vista dominante, consideradas assim, como realidades autônomas e 

fragmentadas (CHAUÍ, 1980). Desse modo, devido à dificuldade de compreensão 

em relação ao suicídio, somos levados ao não questionamento diante do fato, 

favorecendo com que sigamos a moral já imposta na sociedade perante o mesmo. 

 É possível perceber que, no editorial publicado em 31 de dezembro de 1905, 

no jornal “A Estrella Polar”, a Igreja questiona sociólogos modernos que proclamam 

a consciência conservadora da religião, ou seja, que questionam suas ideias. A 

crítica se destina principalmente a Durkheim, que se dedicou ao estudo do suicídio. 

 
 
Do apostolado catholico 
Nossos moralistas são accordes em assignalar como perigos sociaes 

o desenvolvimento, crescente do egoísmo e a procura exclusiva dos Vogué, 
membro da academia francesa, estes homens e estas mulheres (fala dos 
religiosos) propagam o sublime contágio da renunciação, o exemplo de uma 
vida unicamente consagrada a fins superiores. Pergunto ás pessoas 
mesmas mais alheias á toda idéa mystica: não há interesse geral em 
conservar este fermento de vida espiritual? Todos os sociólogos modernos 
que se occupam do suicídio proclamam a influencia preservadora da 
religião. Não é religioso, mas um medico, um physiologista que escreveu: A 
Religião Catholica tem na confissão uma válvula de segurança de efficacia 
singular.  

Um dos problemas modernos é o das relações entre o trabalho e o 
capital. Pois bem, oiçamos Durkeim, que parece não admitir sequer a 
existencia d‟ um Deus pessoal: Até os tempos recentes um systema 
completo de poderes Moraes tinha por função disciplinar um e outro. Era a 
Religião, cuja a influencia se fazia igualmente nos trabalhadores e seus 
patrões, nos pobres e nos ricos. Ella consolava os primeiros e lhes ensinava 
a contentar-se com a sorte, inculcando-lhes que a ordem da sociedade é 
providencial,... fazendo-lhes esperar de um mundo futuro justas 
compensações ás desigualdades d‟estes. Moderava os segundos, 
recordando-lhes que os interesses terrestres não são o tudo para o homem, 
que eles devem ser subordinados a outros mais elevados, e por 
conseguinte não merecem ser procurados sem regras e sem medida.  

Nenhuma legislação humana, por mais perfeita que seja, pòde 
procurar a verdadeira, a plena felicidade a todos e a cada um. Mas o 
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apostolado catholico, pela lei divina que prega, tem o segredo de 
offerecel-a completa ao mundo. Não é pela divisão forçadas dos bens 
materiaes, por uma igualdade impossível ou injusta, que, estabelecida 
hoje, desapareceria amanhã, e deixando no coração do homem todas 
as suas paixões, excitando-as e irritando-as, nelle deporia o germen de 
todos os males. É promulgado a grande lei de não amar 
desordenadamente esses bens, ... ordenando a todos o amor da 
justiça, a pureza do coração, a concordia entre todos os espíritos, a 
caridade mutua, activa, a resignação nas privações e provações; e 
enfim prometendo a todos os que observam este código imcomparavel 
uma retribuição certa e adequada além do tumulo. Assim é que Jesus 
Christo por meio de seus apóstolos, resolveu o problema social, 
tornou tolerável e preciosa a vida presente, como meio de adquirir a 
futura. 

Pleitear a causa do pobre, amar os deserdados levantar-lhes 
hospitais, reivindicar os direitos dos operarios, eis ahi em grande parte a 
historia do apostolado catholico, que arrancou de Renan estas palavras: 
Graças a moral espalhada pelo Christianismo, os direitos do pobre, ou para 
melhor dizer, do fraco, triumpharam por toda a parte. Pelos lábios de Leão 
XIII, o Papa, das providenciais oportunidades a Egreja proclama que é 
urgente ir em auxílio aos proletários, abysmados pela maior parte numa 
miseria imerecida, escravisados ao jugo de pequeno numero de ricos. A 
Egreja, diz Leroy-Beaulieu falou no meio do universal conflito que 
divide os capitalistas e operários, e, com grande surpresa de todos em 
favor dos últimos é que ella se pronunciou. Não, o grande sociólogo 
engana-se. A Egreja salvaguarda o direito de ambos, coloca-se entre 
uma e outra classe como vinculo d’ união. Na história vemol-a como 
uma grande família, em que o pae comum se esforça para manter a paz 
e a união por um sábio temperamento de firmeza e condescencia,  

Apezar a confusão hodierda, nascida da luta de idêas, quem procura 
penetrar o amago das coisas, compreende que os princípios de justiça e 
paz formam um lastro dos grandes movimentos sociaes, e estes mesmos 
princípios, objeto de inspiração das massas humanas, são também a base 
do Evangelho. E como não? O Deus dos catholicos è o Deus da paz. Elle é 
o principe da paz. E com efeito os Apostolos abriram pelo evangelho uma 
era de justiça e paz, que seus successores continuam. É um fato 
indiscutível. Ahi estão registrados os grandes esforços que fez a sociedade 
humana, sob o influxo da religião pregada pelos Apostolos, para escapar 
em todas as coisas a dominação do arbitrário, para substituir quanto 
possível o capricho pela lei, o privilegio pela liberdade pelo direito, o 
beneplácito cego pela justiça igual para todos. 

Estes esforços, quaisquer que fossem os erros doutrinaes eram 
impregnados do espitiro christão; fosse qual fosse a intenção dos seus 
autores entravam na ordem christã. De facto, ainda os homens inimigos do 
Evangelho são submetidos, não raro sem dares por isto, á influencia latente 
dos princípios christãos. Nunca se falou tanto em paz como nos nossos 
dias, e para conseguil-a, surgiram os congressos da paz. Que fazem, 
amigos e inimigos do evangelho, senão trabalharem para a realização do 
reino da paz messiânica, traçado por Davi e Michaes? 

Examinando-se as coisas sem paixão, uma verdade resulta dos 
progressos da sciencia: no dominio da matéria, como no do espírito tudo 
tem sido empregado contra o estabelecimento do reino de Deus, que é a 
Egreja, e tudo se tem tornado em seu favor. Tudo nos impelle com força 
irresistível para a unidade da paz mersianica: o vapor, a eletricidade fazem 
sair do dominio da utopia o desejo d‟ união universal, elemento d‟ uma paz, 
relativa sem duvida, e tal como a comportam as condições d‟esta vida 
moral, mas não deixa de ser uma manifestação do seu progresso social. Os 
homens com efeito, vendo-se de mais perto, comprehenderão melhor a 
necessidade que tem uns dos outros, a loucura, da guerra, e prestar-se-ão 
melhor ao ensino da moral evangelica. (Jornal “A Estrella Polar”, 
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Diamantina, 31 de dezembro de 1905, n.31, p.1, c. 3, 4 e 5/p.2,c. 1 e 2 ) 
grifo nosso. 

  

Podemos destacar no editorial as relações entre o trabalho e o capital e a 

posição da igreja em relação ao capitalismo. A igreja coloca que a religião faz parte 

da vida de pobres e ricos, por isso ela estaria entre as classes operárias e a 

burguesia, que a ordem da sociedade seria providência de Deus, e, graças à moral 

espalhada pelo Cristianismo, os direitos dos mais pobres deveriam ser reivindicados. 

À vista disso, a Igreja relata que ela guarda os direitos de ambas as classes, 

colocando-se entre elas como um elo. Nessa passagem, é possível perceber que, 

ao mesmo tempo em que a ideia dominante é lançada, a Igreja se protege 

mantendo-se neutra entre os problemas sociais. E, no final, o editor termina 

afirmando que os homens compreenderão melhor o ensino da moral evangélica. 

Ideias que são independentes da realidade socialmente determinada e que se 

prestam a estabilizar a ordem social em benefício da classe dominante, que, nesse 

caso, seria a Igreja. 

Fato curioso nesse editorial se refere ao ano de sua publicação que é bem 

anterior à Revolução Russa de 1917, ou seja, antes de a expressão “Comunismo” 

causar medo à Igreja. Nesse sentido, podemos notar que o discurso dominante da 

Igreja Católica tendia para a ordem do capital e para um processo de consolo em 

relação ao proletariado. 

 

Suicídio como falta de valores  

 

 Em relação às ideologias impostas pela Igreja, pode-se observar o editorial do 

dia 20 de dezembro de 1906, texto no qual o redator compara a criação dos filhos 

pelas mães e a sua relação com o suicídio. 

 

Duas Mães  
A influencia decisiva que no lar doméstico exercem as mães de 

família pode ser bem avaliada pelo confronto frisante de duas mães 
celebres – Agripina e Braca de Castella. Agripina era ambiciosa e, quanto 
ao mais, digna de suceder á hedionda Messalina, casando-se com o 
imperador Claudio, como de facto aconteceu. Era um monstro moral n‟uma 
palavra. Infeliz a criança em cuja alma terna se espelha semelhante modelo 
de mãe! Pouco vale a educação ulterior, si na base, que é a domestica, está 
viciada. Nero, filho de Agripina, teve mais tarde dois ilustres estoicos por 
preceptores, cujas licções e conselhos fizeram no jovem imperador tal 
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impressão, que, de princípio, quando lhe apresentavam sentenças de morte 
para assignar, repetia: “Eu quizera não saber escrever”. Quanto tempo, 
porém, durou o effeito desta educação? O tempo que dura um edificio sem 
bases. Que é que Nero havia aprendido de sua mãe Agripina?. 

Por isto nunca outro mestre foi mais infeliz com seu discípulo do que 
Seneca com Nero. Tão certo que pode um menino tão bem educado por 
seus paes vir a degenerar-se dos bons princípios, mas que não pode, salvo 
excepções raríssimas, o mal educado em casa de seus paes, tornar-se 
depois homem honrado e de bem, ainda que lhe sejam dados mestres 
excelentes. Mas o castigo do vicio, diz o adagio, é o próprio vicio. Por 
intrigas de Agripina, foi Nero levado ao mais brilhante throno da antiguidade; 
de que, porém, lhe valeu? 

Viu-se a púrpura imperial brilhar entre os mais vis histriões; o sceptro 
trocado pelo punhal de sicario no meio dos bandidos que em grupos 
infestavam a cidade de Roma; o throno transformado em cepo de carrasco; 
a majestade arrastar-se no lodo impuro de todas as hidiondezas 
imagináveis; a coroa do império na cabeça translocada de paixões e vicios 
grosseiros para ruina do povo romano e do mundo de então. E a propria 
Agripina, apesar de ter, com intuito de conservar ou adquirir influencia sobre 
o Nero, tentado a mais abdominavel infâmia que pode passar pela cabeça 
d‟ uma mulher vil e ultravil, foi uma das milhares e milhares de victimas do 
monstro que ella criara para devorar o genero humano. 

De todo diferente Branca de Castella, que era o anjo tutelar do joven 
Luiz destinado, por direito de nascimento, a ser no throno de França o nono 
rei deste nome. Era ella toda solicitude e desvelos na educação deste 
menino; repetia-lhe constantemente: “ Meu filho, antes quero ver-te morto, 
do que commettas um pecado mortal.” 

Si todas as mães entedessem esta linguagem d‟ uma mãe exemplar e 
sublime! Quando aos 21 annos de edade, Luiz recebeu das virtinosas mãos 
de sua mãe o sceptro e a autoridade, mostrou-se, diz a história, digno da 
educação viril e christã que solidamente recebera. Foi ele a gloria mais pura 
do throno da França, e a felicidade de seu povo em longo e prospero 
reinado. O próprio Voltaire, referindo-se a Luiz IX, diz: “Não é dado ao 
homem levar a virtude a mais alto gráo.” Sua grande Santidade consiliou-lhe 
a obediencia vonluntaria de seus subtidos, que o idolatravam de amor; e os 
respeitos constantes dos povos estrangeiros, que o tomavam por arbitro em 
suas contendas. 

Luix IX, para resumir, quando pela morte desceu do throno político de 
França, subiu para outro, sem comparação mais nobre e elevado; subiu 
para o altar da França e do mundo, donde ainda hoje recebe as 
homenagens dulicas dos povos christãos: -é santo. Voltae agora os olhos 
para o imperial comediante da antiga Roma. 

O povo um dia, e não sabemos como tanto demorou-se de o fazer, 
levantou-se contra o monstruoso filho de Agripina. Nero então fraco e 
cobarde na adversidade, quanto fora cruel e temido na sua iditosa 
prosperidade, suicida-se vilmente, deixando-nos por testamento aquellas: 
“Que artista vai o mundo perder?” O cadáver do tyranno foi arrastado pelas 
ruas da cidade , e isultado de todo jeito. Teria sido muito bom que Agripina, 
si ainda vivesse e tivesse de criar outros filhos, assistisse a esse 
espectaculo tremendo, digno epílogo das monstruosidades dos Neros; 
digna corôa também das Agripinas. 

Veja lá, senhoras mães de filhos, si os quereis ter glorias como S. 
Luiz, ou infâmias como Nero; si quereis que vossos nomes passem pela 
História á posteridade, louvados com o de Branca de Castella, ou infamados 
como o de Agripina. 

Ah! Senhoras, já que sois mães não podeis mais fugir da imensa 
responsabilidade que sobre vós já pesa do futuro de vossos filhos, 
independente da educação que lhes derdes em casa, sobre vossos joelhos, 
ou sob vossos olhares maternos, e verdadeiramente christãos! Cumpri, 
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senhoras, com gosto e inquebrantavel fidelidade este doce dever que diante 
de Deus e do mundo contrahistes com a maternidade. 

Assim, e não verei vossos filhos de todos malditos e nos cárceres 
purgarem vossa falta, e vós nas pessoas d‟elles, infelizes por vossa causa; 
mas serão de todos queridos, cidadãos honrados e virtuosos christãos, 
honras da patria e vossa gloria. (Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 20 de 
dezembro de 1906, n.34, p.2, c. 1 - 4)” 

 

 Nesse texto, o autor coloca em diálogo duas mães e os filhos delas bem 

como a criação que cada uma adota para com eles. O texto aborda uma nova 

ideologia educacional imposta e mostra que, de acordo com a criação direcionada 

aos filhos, se estes não seguissem os caminhos de Deus, se suicidariam. 

Percebe-se, em vários editoriais apresentados, a relação constante entre 

educação e suicídio. Nesse momento, pode-se perceber que o suicídio é usado 

como instrumento “didático” que visa intimidar famílias, filhos e a sociedade para que 

preservem os valores da Igreja Católica. Valores estes, vistos como único 

mecanismo de preservação da vida e, por consequência, como uma forma de 

prevenção do suicídio.  

De acordo com as discussões de Durkheim, a partir do momento que os 

indivíduos estão bem integrados à vida social, são mais protegidos em relação à 

morte voluntária; porém, quando essa relação se realiza a partir de uma 

característica de dever, é como se a razão estivesse fora da própria vida, é o que 

chamamos de suicídio altruísta. O homem, nesse caso, está sempre disposto a dar 

a sua vida, obedecendo ao que o grupo lhe ordena. Desse modo, o suicídio é feito 

por um homem que prefere a morte à vida, porém as causas que determinam não 

são da mesma natureza, são desenvolvidas pelo meio social em que vive. 

 

Suicídio como culto a outras religiões não católicas 

 

Pode-se perceber que o jornal “A Estrella Polar”, além de publicar notícias de 

suicídios ocorridos na região, noticiava também os de outras cidades, como é o caso 

da notícia intitulada “Triste”, única encontrada no ano de 1904. Nessa reportagem, 

embasado numa carta encontrada escrita pelo jovem suicida, o redator remeteu o 

fato de o rapaz pertencer à religião espírita como o elemento desencadeador do 

suicídio. 
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Triste 
Pede-nos A Boa Esperança que se publica na cidade de mesmo nome, 
noticiarmos que a 27 do passado, ali poz termo aos seus dias o joven 
Tarcísio, espírita convicto. Como se depreende dos papeis que deixou 
escriptos, foi essa mesma triste convicção que levou a commetter 
semelhante acto de desespero o inditoso mancebo, geralmente estimado na 
terra do seu nascimento, onde a sua morte foi geralmente sentida e causou 
justa e profunda impressão (Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 20 de 
outubro de 1904, n°30, p.3, c.3). 

 

Durkheim discute que essas concepções religiosas são produtos do meio 

social; dessa maneira, estão longe de produzir o suicídio. Podemos classificar a 

morte do referido jovem como um suicídio egoísta, o qual é determinado quando o 

indivíduo só pensa essencialmente nele mesmo, não estando, assim, integrado em 

um grupo social. Portanto, a partir do momento que o homem procura se instruir e se 

mata, é porque a sociedade religiosa à qual pertence perdeu a sua coesão, ou seja, 

enquanto meio de integração social. De maneira geral, a religião age de maneira 

profilática em relação ao suicídio. Ademais, percebe-se nessa notícia que o 

catolicismo, por considerar o suicídio como algo anormal e ruim, coloca-se em 

oposição ao espiritismo, por acreditar que este seja contrário às crenças católicas.  

É o que podemos perceber nesta passagem: 

 

Isto é o que diz respeito a parte doutrinaria; porque se quisermos examinar 
a moral que anda anexa a este espiritismo, cada vez se evidencia mais o 
seu caracter satânico, como já vimos atraz, e aqui é bom repetir: A 
experiência cotidiana está demonstrando que os frequentadores das taes 
sessões são impelidos para o mal, quando os bons: tornam se peores, 
quando pevertidos. – É o que se dá a cada passo. Aquelle que sendo 
católico se filia a essa seita principia por renunciar a sua fé, aderindo, como 
já dissemos, a erros que a ela são opostos; e lá fica ele com a inteligência 
falseada e com a vontade necessariamente predisposta a receber o influxo 
do perverso inimigo que d‟ella se apodera. (Jornal “A Estrella Polar”, 
Diamantina, 20 de outubro de 1906, n°28, p.1, c.1). 

  
 

Diante dessa afirmação, percebe-se que a Igreja Católica da época, 

impossibilitada de explicar sobre o fenômeno da morte voluntária, responsabiliza a 

outra doutrina religiosa pelas causas do fato. Para exemplificar a condenação feita 

pela Igreja Católica ao suicídio e a quem o comete, tem-se um fato ocorrido na 

cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais: diante de uma morte por suicídio, o padre se 

opõe a realizar dentro da igreja o velório do indivíduo que cometeu o ato: 
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Hontem às 5 ½ horas da tarde, algumas pessoas que acompanhavam o 
feretro do iditoso suicidia Jacinto, quiseram que o corpo deste fosse 
encomendado na matriz, ao que se oppoz ao vigário Sr. Dr. Frederico 
Hallenbrock. Esta oposição contrariou a essa pessoas contra o acto do Sr. 
Vigário. (...) A religião catholica, condemnando o suicídio, recusa todas as 
cerimonias religiosas aquelles que põem termo à existência (...) (Jornal “A 
Estrella Polar”, Diamantina, 10 de maio de 1905, p.2, c.3) 
 

A notícia deixa claro que a condenação reflete-se na recusa de todas as 

cerimônias religiosas dedicadas ao falecido; pode se considerar como uma maneira 

que a Igreja Católica encontrou de que esse indivíduo fosse punido pelo “crime” que 

cometeu. Schopenhauer (2008) afirma que colocar fim à própria vida não é algo 

puramente negativo, existe algo positivo nesse ato que é a destruição do corpo, fato 

este que assusta, pois o corpo é considerado a manifestação da vontade de viver. 

 

Precisamente isso é o que o suicídio facilita na medida em que a dor 
corporal, que lhe é associada, perde toda a importância face aos tormentos 
derivados de um sofrimento espiritual desmesurado (Schopenhauer, 2008, 
p. 155). 

 

Em janeiro de 1910, é publicada uma notícia sobre o suicídio de uma senhora 

na França que matou a sua filha e depois se suicidou. É possível verificar quanto o 

suicídio chamava e ainda chama a atenção das pessoas, porém diferente das outras 

notícias publicadas até então pelo jornal, o nome e o meio utilizado pela morte não 

foram divulgados. 

 

França 
Em Bordeaux, uma senhora de 30 annos estrangulou uma filhinha sua de 9 
annos de idade. Perseguida pela polícia, suicidou-se (Jornal “A Estrella 
Polar”, Diamantina, 27 de janeiro de 1910, n°4, p.4, c.2). 

 

Em março do ano de 1910 no Brasil, houve um evento intitulado Congresso 

dos Jornalistas Católicos de âmbito nacional em que estabelece normas para as 

publicações nos jornais. Dentre a lista de recomendações está a proibição de 

notícias de suicídios impressas nos jornais: “A não publicação de noticias sobre 

suicídios e factos immoraes, a menos que haja necessidade de restabelecer a 

verdade (linha 17)”, e a propagação da chamada “boa imprensa”.  
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Congresso de Jornalistas Catholicos 
Activam-se em Petropolis os preparativos para a proxima reunião do 
Congresso dos Jornalistas Catholicos Brasileiros. 
Os promotores dr. Hosannah de Oliveira, fr. Pedro Zinzig, dr. Abelardo 
Bueno de Carvalho, dr. Jonathas Serrano e dr. Manuel Moreira da Fonseca, 
têm recebido de todo o episcopado brasileiro o mais franco apoio e 
animações, assim como de muitos outros eminentes catholicos. 
As reuniões estão marcadas para os dias 31 do corrente, 1 e 2 de abril. 
Seguintes theses: 
1ª – O Congresso estabelece como base da orientação de sua imprensa os 
princípios firmados pela Santa Egreja Catholica e o amor da Patria 
Brazileira. 
2ª – Aos Jornaes Catholicos recomenda: 
a) Todo o cuidado na conservação da orthodoxia na doutrina; 
b) Combater fortemente sempre que se tórne necessario; 
c) A exclusão rigorosa de quaesquer publicações e annuncios ambíguos 
e offensivos da moral; 
d) A não publicação de noticias sobre suicídios e factos immoraes, 
a menos que haja necessidade de restabelecer a verdade; 
e) Linguagem sempre nobre e digna; 
f) Evitar polemica com outros jornaes catholicos, quando não fôr 
absolutamente necessario; 
g) Sobriedade nas descripções de crimes, escândalos, etc. 
h) Respeito ás autoridades, mesmo quando tiverem de censurar os seus 
actos; 
i) Exclusão de poesias, folhetins, etc. ofensivos dos sentimentos 
catholicos e da moral christã; 
j) Benevolencia e apoio pratico aos collegas catholicos; justiça e 
caridade para com os adversarios; 
k) Imparcialidade, franqueza e justiça nas apreciações bibliographicas, 
guardando toda a benevolencia para com a pessôa do autor; 
l) Harmonia de vistas com o <<Centro da Boa Imprensa>>, a fim de se 
conseguir a acção commum; 
m) A defesa da liberdade religiosa, garantida pela Constituição. 
3ª – Inspirado no amor da Patria Brasileira, o Congresso de Jornalistas 
Catholicos recommenda á sua Imprensa: 
a) Que desperte o interêsse do povo pela grandeza da Patria, dando 
informações completas e imparciaes dos trabalhos das Camaras, das 
medidas governamentaes e discutindo os problemas financeiros, 
commerciaes, industriaes, artisticos, militares, de instrucção, etc.; 
b) Que condemne as rivalidades entre os diversos Estados da União; 
c) Que deixe em assumptos partidarios, desde que se não achem em 
jogo os interêsses da Egreja, a mais plena liberdade dos collegas; 
d) Que pugne com ardor pela honestidade na administração, nas 
eleições e em toda vida publica; 
e) Que sustente as classes operarias e proletarias em suas justas 
reivindicações, aconselhando-as e dirigindo-as. 
4ª – Attendendo ás condições da presente éphoca, o Congresso dos 
Jornalistas Catholicos recomenda a seus órgãos: 
a) Uma feição exterior attrahente, nitida, moderna; 
b) Artigos curtos e sobre assumptos variados; 
c) Informações completas sobre os verdadeiros e sãos progressos da 
sciencia e civilisação moderna e de tudo quanto possa e deva interessar 
aos leitores; 
d) Pontualidade e exactidão na remessa dos jornaes e em toda a 
administração; 
e) Exclusão de informações duvidosas sobre conversões, milagres, etc., 
não inteiramente comprovados. 
5ª – Atendendo ás condições economicas, o Congresso dos Jornalistas 
Catholicos chama a attenção: 
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a) Para a importancia dos annuncios; 
b) Para os meios modernos de reclame, como remessa de jornaes aos 
hoteis, estações, bibliothecas publicas, etc.; 
c) Para a inconveniencia de se concederem assignaturas gratuitas a 
quaesquer associações, principalmente ás que, por seu carácter catholico 
e... (Jornal amassado, impossibilitando de fazer a leitura) 
d) Para as grandes vantagens da adhesão ao <<Centro>> que, 
mediante modica contribuição, offerece os grandes auxilios constantes de 
seus Estatutos. 
6ª – O Congresso dos Jornalistas Catholicos, identificando-se com os 
desejos do Episcopado Brasileiro, constantemente como causa própria. 
7ª – O Congresso dos Jornalistas Catholicos recommenda a fundação de 
bibliothecas populares catholicas, segundo a nórma estabelecida pelo 
<<Centro da Boa Imprensa>>.Durante os dias de trabalhos, farão 
conferencias publicas distinctos oradores.Eis as theses para essas 
conferencias e os nomes dos oradores inscriptos: 
1ª – Necessidade da boa imprensa como garantidora da manutenção dos 
princípios catholicos na vida publica e privada. Prejuizos da má imprensa. 
Orador: Da Archidiocese Metropolitana da Bahia. 
2ª – O <<Centro>> e a <<Liga da Boa Imprensa>>. 
Orador: o sr. bispo do Maranhão, D. Francisco de Paula e Silva. 
3ª- Importancia das bibliothecas populares. – Sua organisação. – Auxilio do 
<<Centro da Boa Imprensa>>. 
Orador: dr. Jonathas Serrano. 
4ª – Acção das senhoras brasileiras e sua directa intervenção na 
propaganda da boa imprensa pelo desenvolvimento da <<Liga>>. 
Orador: Dr. Placido Modesto de Mello. 
5ª – Deveres e direitos dos catholicos quanto á Imprensa. 
Orador: Barão de Brazilio Machado. 
6ª – A boa imprensa como o mais efficaz apostolado dos tempos modernos. 
Orador: Dr. Joaquim Furtado de Menezes.  
7ª – O Congresso – Seus trabalhos. --- Nórmas e deveres para o futuro. 
Orador: Conde de Affonso Celso. 
As diversas commissões assim se acham constituidas: 
Organisadora: dr. Hosannah de Oliveira, Presidente; frei Ambrosio 
Johanning, vice-Presidente; dr. Alfredo de Almeida Russel, 1º Secretário; dr. 
Aristides Werneck, 2º Secretário; Luiz da Silva Porto, 1ºThesoureiro; e 
Adolpho Gredilha, 2º Thesoureiro. 
De Recepção: Conego Thomaz de Aquino Schoenaers, Carlos Julio Galliez, 
dr. Eugenio de Andrade e dr. Manoel Moreira da Fonseca. 
De Propaganda e Festas: Monsenhor Theodoro da Silva Rocha, dr. Carlos 
Saboia Bandeira de Mello, dr. Sergio Teixeira de Macedo e dr. Pedro 
Olivares Munoz. 
De Theses: dr. Viveiros de Castro, Conego dr. Julio Evers, Frei Pedro 
Sinzig, O.F.M. e Padre Augusto Lècoq, C.M. 
A Estrella Polar com prazer far-se-á (Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 
10 de março de 1910, n°10, p.1, c.3) grifo nosso 

 

Dessa maneira durante o ano de 1910, o texto da proibição de notícias 

relacionadas ao suicídio era repetido nos jornais com o intuito de reforçar a proibição 

das notas. Tal fato favoreceu o marco final da pesquisa, pois após essa publicação 

as citações sobre o tema se tornaram cada vez mais raras. 

Apesar da proibição em relação à publicação sobre o suicídio, neste mesmo 

ano podemos perceber que a maneira de publicar o notas sobre o suicídio sofre uma 
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mudança. Antes eram publicadas juízos de valores em relação ao tema. A partir 

desse período, situações negativas ou de doenças passam a ser comparadas com a 

palavra suicídio. Por exemplo: em uma reportagem publicada em 19 de maio de 

1910, intitulada em destaque na segunda página do jornal: “Filha. Em estado de 

morte. Tentando suicidar-se.” o pai relata a história de uma moça que foi acometida 

por uma doença e que era tanto o sofrimento que a mesma tentou suicidar-se. 

 Porém, após o uso de diversos medicamentos, ela fez uso das “Pilulas 

Antidyspepticas” do Doutor Oscar Heinzelmann e estava curada. 

 

Filha. Em estado de morte. Tentando suicidar-se. 

Sempre serei devedor, ás PILULAS ANTIDYSPEPTICAS DO DR. OSCAR 

HEINZELMANN, da vida de nossa filha Rosa, que, ao ser moça foi 

acometida de grave suspensão, com os peiores efeitos para sua saude e a 

tal ponto hysterica que tentou suicidar-se. Minha mulher, desesperada por 

tantos tormentos, fez um voto que publicaria os soffrimentos de nossa filha 

se fosse curada, o qqe succedeu depois de usar muitos remedios, cabendo 

a gloria ás valiosas PILULAS ANTIDYSPEPTICAS DO DR. OSCAR 

HEINZELMANN, que regularisaram quasi logo a nossa filha e 

proporcionaram lhe invejavel bem-estar. 

 Cumprindo, muito gratos, a nossa divida, enviamos esta declaração 

para ser publicada, 

S. Paulo, 8 de Outubro de 1906. 

  GIOVANI BALTEM. 

  OPHELIA BALTEM. 

  (Firma reconhecida) 

CONVEM LER: As pessoas que sofrem de prisão de ventre, indigestões, 

palpitações, dores no coração, mollesa, desanimo, fastio, tristezas, dores de 

cabeça, nevralgias, enxaquecas, colicas, hemorrhoides, doenças graves do 

estomago, figado, rins, intestinos, escrofulas, cores pallidas; pessoas fracas, 

nervosas, sem vontade propria; irregularidade na menstruação, corrimento, 

flores brancas, fastio e tantas outras molestias consequentes destas, serão 

radicalmente curadas, e em pouco tempo, com as Pilulas Antidyspepticas 

do Dr. Oscar Heinzelmann. 

OBSERVAÇÃO UTIL: As verdadeiras Pilulas Antidyspepticas do Dr. 

Oscar Heinzelmann têm os vidros embrulhados em Rotulos Encarnados; 

sobre o Rotulo ae impressa a Marca Registrada, composta de Tres Cobras 

Entelaçadas formando o monogramma – O.H. –  

Todas as Pilulas Antidyspepticas do Dr. Oscar Heinzelmann, que não 

apresentarem estes signaes, devem ser recusadas com falsificadas. 

 Vendem-se em todas as pharmacias e drogarias.VIDRO, 3$000 

 AGENTES GERAES E UNICOS INTRODUCTORES: Silva Gomes & 

C. Rua de S. Pedro, 24. Rio de Janeiro.(Jornal “A Estrella Polar”, 

Diamantina, 19 de maio de 1910, n°40, p.2, c. 2). 
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Figura 10: Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 19 de maio de 1910, n°40, 
p.2, c. 2. 
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 Ainda no ano de 1910 foi publicada no mês de outubro uma reportagem na 

página 2 do jornal intitulada: “10 annos de sofrimentos horrorosos: PARECIA UM 

DEGOLLADO! SUPPORTAVA A VIDA PARA NÃO SER UM SUICIDA!!”. Neste 

texto, a palavra “suicida” chama a atenção do leitor, por estar com suas letras em 

destaque, o que faz referência ao sofrimento tão intenso de uma doença o que 

poderia ocasionar a intencionalidade da própria morte, porém o indivíduo aguentava 

a própria dor para não ser intitulado como um suicida. 

 

10 annos de soffrimentos horrorosos! 
PARECIA UM DEGOLLADO! SUPPORTAVA A VIDA PARA NÃO SER UM 
SUICIDA!! 
Attesto que soffrendo de escrophulas e rheumatismo desde 1888, épocha 
que tendo immediatamente me submettido a tratamento não me foi, 
entretanto, possível curar-me até princípios deste anno, apesar da 
observancia que me foi constante da medicação prescripta neste periodo. 
No começo, porém, do anno corrente, já convencido de improficuidade de 
minhas tentativas, recorri ao Elixir de Nogueira, Salsa, Caroba e Guayaco, e 
ao Vinho de quino, creosoto e arsenico, preparados pelo sr. pharmaceutico 
João da Silva Silveira, com seu uso, durante seis mezes, curei-me 
radicalmente dessas enfermidades que, refractarias á acção do tratamento, 
durante um decennio, impavidas progrediam, torturando-me a existencia. 
Hoje, considero-me radicalmente curado, cumpro o dever de reconhecer-me 
agradecido ao referido pharmaceutico Silveira, visto que usufruo a saúde 
até então perdida e aconselho o uso de taes medicamentos as pessoas que 
porventura se vejam acommetidas desses males. 
 Pelotas, 14 de outubro de 1898. 

Eduardo da Silva Paula, 
Proprietario do Chronometro 
Reconheço verdadeira a assinatura (Jornal “A Estrella Polar”, 

Diamantina, 06 de outubro de 1910, n°40, p.2, c.2).  

 

 

 

Figura 11: Jornal “A Estrella Polar”, Diamantina, 06 de outubro de 1910, 
n°40, p.2, c.2. 

 

 Neste texto pode ser destacado mais uma vez a imagem de que é melhor 

sofrer do que se suicidar. Suportar a vida para não ser um suicida, ou seja, seria 

melhor suportar o sofrimento do que atentar contra a vida e ser rotulado como 

“suicida”. 
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No jornal “A Idéa Nova” também foram encontradas notícias de suicídio no 

ano de 1910. O jornal, de cunho predominantemente político-republicano, era 

publicado semanalmente em Diamantina-MG entre os anos de 1906 e 1912, 

atuando como porta-voz para a oposição política local, até que esta assumiu o 

governo da cidade. As principais publicações do jornal eram: problemas locais, 

reclamações da população que procuravam a redação, avanços tecnológicos 

conquistados pelo município e questões políticas e econômicas do município. 

No dia 02 de outubro de 1910 foi publicado no jornal um caso contado por um 

homem, não identificado no texto, sobre um indivíduo que suicida. A partir dessa 

história, surgem discussões entre os leitores sobre o direito de suicidar. Discussão 

que até então não havia sido detectada nas entrelinhas dos textos estudados.  

 

UM HOMEM FORTE (Aos ex-homens) 
Certa noite, no anno de 1906, achava-se com alguns colegas no café 

progredior, em S. Paulo. O luxuoso salão, com as paredes recheiadas de 
grandes espelhos que multiplicavam ao infinito as imagens das pessôas 
presentes iluminado feericamente á luz electrica, vibrava ruidosamente com 
o sussurro das vozes e com o estalar cristalino de sonoras gargalhadas. A 
orchestra, num estrado ao fundo, atacava a Cavallaria Rusticana. Pelas 
duas portas da entrada viam-se passar continuamente transeuntes, 
automóveis e carros electricos. Todas as filas de mesas de mármore 
estavam ocupadas por cavalheiros e senhoras, sobresahindo as 
vestimentas claras, os chapéos de palhinha das louras allemãs que 
preferem aquelle café aos outros de S. Paulo. No confuso bruhaha d‟aquelle 
povo cosmopolita sobresahiam intermitentemente as vozes dos garçons 
gritando: “Primeiro á esquerda, paga!-Quinta ao centro duplo Munchen!-
Sorvete de abacaxi- Terceira a direita, paga!...” Eu e meus collegas 
occupavamos justamente a ultima mesa, perto da orchestra. 
Conversavamos sobre o facto sensacional do dia: um alto personagem 
politico que, sem o menor motivo apparente matara, com um tiro de revolver 
na cabeça, a propria filha, sete dias antes do casamento, por ele 
consentido, suicidando-se em seguida. 
 Os diversos commentarios que faziamos sobre o terrível caso 
levaram-nos a discutir a celebre these – “É PERMITIDO AO HOMEM 
SUICIDAR-SE?”. As opiniões variaram. Uns declaravam o suicídio como um 
crime, uma vergonhosa deserção das responsabilidades da Vida; outros o 
consideravam a mais alta prova de coragem humana; houve um que 
declarou o suicídio como direito e discutia com certa lógica. Nós não 
pedimos para vir ao mundo, não é verdade? Não fomos consultados 
previamente si desejávamos existir. Logo, quando a vida nos torna um fardo 
odioso, temos o direito de supprimil-a. Si algumas vezes temos o direito de 
nos suicidar, outras è nosso dever imperioso. O comandante de navio que 
por conta sua, vê um naufrágio, com numerosas victimas; o general que, 
por imperícia, perde uma batalha, da qual depende a independencia da sua 
patria...Assim discutia o meu amigo, quando chegou à nossa mesa o 
companheiro meu de pensão, chegado do rio naquele dia e que na 
madrugada seguinte partiria para Santos. 
 Era um homem loiro de cincoenta e tantos anos, amavel, insinuante, 
com maneiras apuradas de um perfeito cavalheiro. Parecia alemão. Nesta 
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manhã tínhamos conversado muito na pensão, sem eu saber o nome d‟elle, 
nem ele o meu. 
 Entretanto, como, apezar d‟essa reserva, havia entre nós um principio 
de intimidade, convidei-o a tomar um chopp e ele aceitou. Ao assentar-se, 
ouviu ainda a estranha dissertação do meu amigo sobre o DIREITO DO 
SUICÍDIO e discordou logo, cheio de razões. O homem, dizia ele, deve 
cumprir todas as funcções na terra, soffrer os mais atrozes dissabores, sem 
idéas de revolta, tal qual as plantas e os animaes que compreendendo a 
VIDA melhor do que nós, muitos soffrem e nunca se queixam nem se 
revoltam. -Mas não devemos nos revoltar nem contra as injustiças 
humanas? Atalhei eu. – Isso é caso diferente. Eu me refiro às inevitáveis e 
intingencias da VIDA. Em defesa da sua honra e da sua dignidade, o 
homem deve arrostar todos os perigos, commeter quaesquer violências e... 
terminando o incidente, conservar-se calmo, sem tristeza, sem remorsos, 
sem soffrimentos. Eu poderia até citar-lhes um caso... mas, qual não vale a 
pena...-Não Sr! Vale muito a pena! Temos muito prazer em ouvil-o. O 
estranho homem accendeu então um charuto e contou-nos o tal caso 
(Jornal “Idéa Nova”, Diamantina, 02 de outubro de 1910, n°234, p. 1, c. 4).” 

 

 A notícia inicia com a descrição do local onde surgem as discussões sobre a 

morte autoprovocada. Em uma roda de amigos era dialogado sobre o “fato 

sensacional do dia”: 

 

Conversavamos sobre o facto sensacional do dia: um alto personagem 
politico que, sem o menor motivo apparente matara, com um tiro de revolver 
na cabeça, a propria filha, sete dias antes do casamento, por ele 
consentido, suicidando-se em seguida (Jornal “Idéa Nova”, Diamantina, 02 
de outubro de 1910, n°234, p. 1, c. 4). 

   

 Nesta citação pode-se perceber a indignação deste grupo de amigos em 

relação ao suicídio intitulando-o como um “terrível caso”. O relato trata-se da morte 

de um representante político que, segundo o redator, suicidou sem nenhum motivo 

aparente após matar sua própria filha. O suicídio estendido é caracterizado por uma 

sucessão de acontecimentos em que uma pessoa tira a vida de outra, e em um curto 

período de horas, se suicida (BINS; DÖLER; TEITELBAUM, 2009). Fato este que 

instigou o grupo de amigos a questionar: “É PERMITIDO AO HOMEM SUICIDAR-

SE? Frase que aparece em destaque no texto e chama atenção do leitor.  

Para a Igreja, o suicídio é condenável como um pecado por ser considerado 

uma usurpação dos direitos divinos. Já a Justiça Brasileira penaliza quem induz 

alguém a praticar o suicídio através do artigo 122 do Código Penal: 
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Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para 
que o faça: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, 
de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de 
natureza grave. 
Parágrafo único - A pena é duplicada: 
Aumento de pena 
I - se o crime é praticado por motivo egoístico; 
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade 
de resistência. 
Infanticídio (BRASIL, 2015). 

 

 No século XX, Guillon e Le Bonniec (1984) iniciam a discussão sobre o direito 

ao suicídio ao escreverem um livro intitulado “Suicídio: modo de usar”, que defende 

a ideia de que o indivíduo tem o direito de escolher a hora da sua morte, e os seres 

humanos devem usar livremente o conhecimento para o direito de ter uma morte 

sem violência e em condições dignas. Os autores afirmam que existe direito ao 

suicídio, pois um indivíduo sobrevivente a uma tentativa poderia obter uma 

indenização pelo prejuízo que terá se continuar a viver contra a sua vontade. Dessa 

forma, a vontade de morrer deve ser respeitada e a denúncia realizada pelo suicida 

deve ser respeitada e reconhecida, ao invés de ser ignorada, o que na maioria das 

vezes acontece. Porém, a medicina discorda desse fato, pois o suicídio é 

considerado uma doença mental ou sintoma de uma doença, por isso deve ser 

tratado e prevenido para que suicídios sejam cada vez menos frequentes (GUILLON 

e LE BONNIEC, 1984; BERENCHTEIN-NETTO, 2011; OMS, 2014). 

 Mesmo com a proibição da publicação de notas de suicídio em março de 

1910, verificou-se a presença de tais notícias no jornal a “Idéa Nova”. A notícia 

intitulada “Suicidio” do dia 20 de novembro de 1910 relata o suicídio de um jovem de 

23 anos de idade que se mata com um tiro de arma de fogo na cabeça: 

 

Suicidio 
Lírio, soldado do 3° batalhão, de 23 annos, morigerado e de bom 

procedimento, há muito tempo vivia no becco da Tecla com a mulher Maria 
Joanna, por quem parecia nutrir uma grande paixão. 

D. Mariquinhas de Meira, mãi do soldado, moradora no Burgalhau, 
fazia os maiores esforços para que o filho abandonasse a amante, chegando 
mesmo a usar de varias violencias, tentando arrombar a porta da casa onde 
ambos moravam, mandando-lhes escriptos insultuosos, etc. 

Lírio, que, apezar de ser um bom filho, estava completamente 
dominado pela paixão, resolveu pôr um termo final a esses grandes 
soffrimentos. 

Afinal, no dia 15, na residencia de Maria Joanna, no beco da Tecla, 
às 10 horas do dia, o desvairado rapaz desfechou na cabeça um tiro de 
pistola. 
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Transportado em estado comatoso para a Casa de Caridade, o infeliz 
falleceu algumas hora depois, sendo enterrado no ceminterio da Igreja de 
N.S. das Merces.(Jornal “Idéa Nova”, Diamantina, 20 de novembro de 1910, 
n°241, p.1, c.3).  

 

 Neste texto, podem ser evidenciadas ideologias dominantes que norteiam a 

prática dos indivíduos e isto reflete nas entrelinhas da notícia, como a rotulação do 

suicida desvairado, o modo como o suicídio é evidenciado (com a indicação do 

nome e endereço do indivíduo) bem como a profissão que ocupava de relevante 

posição social na comunidade (soldado) e a indignação das pessoas perante o 

fenômeno. Todos esses fatores, de acordo com a moral da Igreja, devem ser 

evidenciados na notícia para mostrar o fim de uma vida que atenta contra as leis 

divinas. Ideologia esta, instrumento de dominação para com a sociedade, pois além 

de ditar as regras direciona também na prática social, ou seja, é proibido suicidar, se 

o indivíduo ainda insiste ele será penalizado: ou no inferno ou com o tratamento 

moral da sociedade.  

 Dessa forma, o discurso ideológico é racional e coerente. Coerente como 

ciência, como moral, como filosofia, como tecnologia, como religião, como 

explicação e como ação, apenas pelo fato de dizer “o que pode” e “o que não pode” 

através de regras práticas. Por exemplo, o suicídio, na sociedade em que vivemos, 

no modo de produção capitalista, não é algo aceitável, pois a função exclusiva do 

ser humano seria vender a sua força de trabalho para o capitalismo e, dessa forma 

produzir lucros para os dominantes. Diante disso, quanto mais acontecem suicídios 

na sociedade mais essa força de trabalho diminui, e consequentemente os lucros da 

classe dominante. Portanto, para a sociedade, o suicídio torna-se uma falta moral e 

um crime. 

 No dia 04 de dezembro de 1910 o jornal a “Idéa Nova” publica o seguinte 

texto: 

 

SUICIDIO 
A “Estrella Polar” de quinta-feira ultima, d. Maria Auta Maia procura 

desmentir a noticia que demos nesta folha sobre suicidio de seu filho Lírio, 
soldado do 3° Batalhão, facto occorrido nesta cidade a 15 de novembro 
passado. 

Tudo que affirmamos é a expressão da pura verdade, como esta aliás 
no conhecimento do publico: o infeliz Lírio attentou contra a propria vida, 
pela perseguição continua de sua mãi d. Maria Auto Maia, que, com a 
ambição no soldo, tratava-o como uma creança de dez annos, apezar de 
ser elle já um homem apparentando trinta annos. 
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O próprio Lírio dissera muito antes a varias pessôas que sua mãi o 
impelliria ao suicidio, com os maos tratos que lhe dava. 

Nestas condições, A Idéa Nova foi perfeitamente veridica quando 
noticiou as causas do lamentavel facto. 
(Jornal “Idéa Nova”, Diamantina, 04 de dezembro de 1910, n°243, p.1, c.6).  

 

 No texto em questão, a mãe do jovem falecido desmente em um texto do 

jornal “A Estrella Polar” que o filho morreu por suicídio. Porém, o jornal “Idéa Nova” 

afirma veracidade da notícia que é de conhecimento público. Relata que o jovem 

contou para alguns conhecidos que a mãe o perseguia e impulsionava-o ao suicídio 

devido aos maus tratos praticados a ele. É possível supor que a mãe do falecido 

oculta a morte do filho devido aos estigmas sociais, ideologia esta determinada 

pelas relações sociais e pelo tabu que cerca pessoas que perderam familiares por 

suicídio. 

 No Jornal “O Itambé” foi localizada uma reportagem sobre seguro de vida e 

suicídio, assunto este não noticiado nos outros jornais citados. 

 

MUITA ATTENÇÃO 
Garantia da Amazonia  
Sociedade de seguros mutuos sobre a vida 

 
Comquanto o sinistro cujo o recibo abaixo se transcreve tenha sido 

motivado por suicidio, a Garantia da Amazonia cuja as apolices garantem o 
pagamento da importancia segurada, se o suicidio tiver logar depois do 
primeiro anno de contracto, não poz a menor duvida da liquiadação, porque 
o seguro estava n‟esta condição. 

Muito outra, porém, é a hypothese do segurado que se suicida, 
apenas decorridos mezes da data da sua proposta, tendo revelado por 
diversas occasiões o proposito de fazel-o. A liquidação d’um tal seguro é 
repellida pelas nossa apolices: as quaes a tal respeito dizem que o suicidio 
seja ou não por loucura não é risco assumido pelo sociedade dentro do 
primeiro anno, contado da data de emissão das mesmas.  
(Jornal “O Itambé”, Diamantina, 29 de fevereiro de 1904, n°107, p.3, c.5). 
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Figura 12: Jornal “O Itambé”, Diamantina, 29 de fevereiro de 1904, n°107, 
p.3, c.5. 

 

 O termo “Garantia da Amazonia” refere-se ao seguro de vida fornecido no ano 

de 1904 para a população diamantinense, porém o seguro não fornece os serviços 

ao segurado que cometeu suicídio e não quitou doze meses da mensalidade. 

Percebe-se a preocupação em deixar claro que os serviços não são fornecidos aos 

suicidas. Guillon e Le Bonniec (1984) retratam a relação do suicídio e seguros de 

vida. De acordo com os autores, a lei 13 de julho de 1930 que regulamenta os 

seguros, anula o serviço em caso de morte voluntária, e as seguradoras justificam a 

anulação pelo fato de o indivíduo ter realizado o seguro com a intenção de suicidar.  

Diante das notícias apresentadas, é possível destacar que no período 

estudado, os redatores não se preocupavam em ocultar o nome do falecido por 

suicídio, ou sequer seu endereço. Em alguns exemplares o ato era descrito sem 

nenhuma censura ou constrangimento. O que permeava naquela época era informar 

à população a ideia de que o suicídio era algo pecaminoso, consequente da falta de 

educação, e explicitação do ocorrido seria uma forma de punir o indivíduo.  
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5.1 .Suicídio e a prevenção 

 

A prevenção do suicídio teve origem em Londres em 1906 pelo exército 

inglês. No início, a prevenção era motivada por religiosos e grupos humanitários. 

Com o passar do tempo e com a ocorrência de suicídios cada vez mais frequente, 

os métodos empregados para a prevenção precisavam de resultados positivos, e 

com isso a ajuda de recursos governamentais para as ações (TRIGUEIRO, 2015).  

No ano de 1999, o governo iniciou uma campanha para a prevenção de 

suicídios denominada SUPRE-MISS (Suicide Prevention – Multisite Intervention 

Study on Suicidal Behaviours) que até os dias atuais norteia ações de prevenção em 

nível internacional. O objetivo dessa campanha foi ampliar a conscientização acerca 

dos comportamentos suicidas, descrever os padrões de comportamento de risco, 

indicar as características socioculturais variáveis, identificar os comportamentos 

suicidas, identificar as estratégias de tratamento para tentativas, melhorar a 

assistência do serviço no que se refere ao tratamento e a prevenção do suicídio 

(BERENCHTEIN-NETTO, 2007; TRIGUEIRO, 2015). 

No ano 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece e 

documenta o suicídio como um problema de saúde pública e lança oito manuais 

destinados a populações específicas que poderiam detectar comportamentos 

suicidas, dentre elas: profissionais de atenção primária à saúde, profissionais da 

mídia, profissionais da saúde mental, médicos clínicos gerais, educadores e 

profissionais que trabalham nos presídios. Esses manuais foram traduzidos em 

diversos idiomas com a finalidade de publicar e disseminar como estratégia de 

prevenção do suicídio. No idioma português foram traduzidos somente quatro 

desses manuais. 

No Brasil, o movimento em relação à prevenção se inicia no ano de 2006, 

com o lançamento da Estratégia Nacional de Prevenção de Suicídio, com a 

finalidade de articular estratégias e interesses em relação ao suicídio e 

posteriormente com a publicação dos manuais de prevenção da OMS. 

Diversas ações são preconizadas pela OMS, dentre elas a restrição de meios 

empregados para a consumação do ato suicida. Por exemplo, em países onde a 

agricultura é um meio econômico importante, os suicídios provocados por ingestão 

de pesticidas são mais frequentes; é o que se pode verificar na África, Pacífico 

Ocidental, América Central e, embora não seja uma prática comum, na região Sul do 
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Brasil. Dessa maneira, a OMS preconiza a regularização da comercialização de 

pesticidas e a retirada do mercado daqueles considerados mais tóxicos. A restrição 

da venda de armas é outra medida considerada eficaz pela OMS em países como 

os Estados Unidos, onde é possível comprar armas sem restrição (TRIGUEIRO, 

2015). 

Os avanços na área da saúde foram bastante significativos. O fenômeno do 

autoextermínio tem mobilizado várias pessoas em diversos países. Além do Brasil, 

outras 27 nações do mundo desenvolveram estratégias para o enfrentamento do 

problema. Estas medidas podem ser identificadas como: o aumento da atualização 

de profissionais não especializados; a expansão de cuidados primários na detecção 

e avaliação de comportamentos suicidas; voluntários treinados que fornecem apoio 

emocional por telefone através de uma linha de apoio à crise e que ganhou 

reconhecimento internacional por sua contribuição importante no apoio a pessoas 

durante crise suicida através da rede no Brasil CVV (Centro de Valorização da Vida). 

De acordo com a OMS (2014), os objetivos para a eficácia da prevenção 

nacional de suicídios são: reforçar a vigilância e investigação; identificar e atingir 

grupos vulneráveis; melhorar a avaliação e gestão dos comportamentos suicidas; 

promover fatores de proteção ambiental e individuais; aumentar a conscientização 

através da educação pública; melhorar as atitudes e crenças sociais e eliminar o 

estigma em relação às pessoas com transtornos mentais ou que apresentam 

comportamentos suicidas; reduzir o acesso aos meios de suicídio; encorajar a mídia 

a adotar melhores políticas e práticas para relatar suicídio e apoiar indivíduos 

enlutados por suicídio. 

É possível identificar que, a prevenção do suicídio citada anteriormente se 

refere às consequências que o indivíduo sofre em relação à sociedade e ao 

ambiente no qual está inserido. Prevenção esta, voltada especialmente para o 

indivíduo e sua “patologia”. Não é possível erradicar este fenômeno, pois o mesmo é 

resultante de uma decisão do ser humano. O indivíduo que decide pela morte, ele 

não quer morrer, somente não pretende mais viver da maneira em que está vivendo. 

Desse modo, como forma de proteção a sociedade perde o respeito em relação ao 

suicídio e se distancia do tema e a maneira que utiliza para se distanciar é a 

negação. 

 A negação em relação ao suicídio pode se dar de duas maneiras: aumentar a 

sua dimensão ou minimizar o fenômeno. Justifica-se, por exemplo, do 
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sensacionalismo da mídia ao divulgar um suicídio, principalmente de alguma pessoa 

influente na sociedade, e o fato de não se incluir diálogos em relação à morte 

voluntária em universidades, dessa forma, profissionais são afetados pelo suicídio 

ocasionado pela própria impotência em lidar com o assunto que, na maioria das 

vezes está sobrecarregado de negatividade. 

A partir do momento que os indivíduos abandonam a vida e decidem se 

matar, provavelmente esta decisão se dá por algo que não está exclusivamente 

nele. Causa esta, que pode ser localizada em determinado contexto ou ambiente, e 

na maioria das vezes é consequência da própria organização da sociedade. Tal fato 

pode se tornar um problema a cada dia, e consequentemente surgir pensamentos 

negativos e acarretar em uma alucinação em relação à morte voluntária. 

Pensar na prevenção do suicídio não é somente centralizar no indivíduo e em 

sua patologia, mas é repensar a maneira como se dá os laços sociais e a própria 

organização da sociedade. Organização esta, estruturada perversamente entre a 

cultura, ciência e gestão das necessidades humanas e sociais e, consequentemente 

promove a cegueira da população a partir do individualismo social destruindo assim, 

laços sociais. 

Dessa forma, é necessário uma tentativa da comunidade para encontrar 

novas formas de ações comunitárias com o objetivo de construir laços sociais 

diferenciados. Articular espaços significativos onde as discussões sobre a vida 

cotidiana, condições de vida, contribuições intelectuais e filosóficas são debatidas 

com o intuito de promover mudanças para a organização da sociedade. Para isso, é 

possível mudanças nos processos das realidades humanas, como uma reforma 

educativa com a finalidade de produzir conhecimentos e consequentemente mudar a 

realidade social. 
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6.  Conclusões 

  

 No que se refere aos aspectos ideológicos do suicídio, pode ser evidenciado 

diversas construções ideológicas em relação à morte autoprovocada. O suicídio, no 

século XX, era rotulado como um sentimento de fraqueza e de covardia, fenômeno 

este que causava horror perante a sociedade e era praticado somente por pessoas 

consideradas “loucas”. Qualquer ideologia ou variação no pensamento contrário às 

leis da Igreja, no que se refere também aos livros ou doutrinas que o indivíduo 

estivesse submetido, era considerado como pessoas sem educação, pecadoras e 

que sofreriam no decorrer da vida. 

 Percebe-se que as ideologias encontradas direcionavam o fenômeno suicídio 

a algo pecaminoso ou ruim e o indivíduo que tentasse ou cometesse o suicídio 

deveria ser punido de alguma forma. No esquema a seguir pode ser verificado um 

resumo das ideologias presentes nos jornais em estudo: 

 

 

Organograma 2: Identificação das ideologias. Diamantina-MG, 2015 

 

 

 Em discursos ideológicos, os mesmos deixavam de lado a organização bem 

como o momento histórico em que se situava a sociedade, direcionando a culpa 

Suicídio 

•Loucura ou desrazão; 

• Imoralidade; 

•Antinatural ou antissocial; 

•Punição, castigo por desvio religioso ou de conduta social; 
 

Suicídio 

•Falta de valores; 

•Ato egoísta que gera agressão à Deus e à sociedade; 

•Culpa do indivíduo; 

• Influência de leituras de filósofos; 

Suicídio 

•Culto à outras religiões não católicas; 

•Algo negativo e ruim; 

•Consequência em relação a frustração da vida; 

•Mal profundo. 
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para o indivíduo, mascarando assim as “enfermidades” sociais e econômicas. Desse 

modo, a maneira como a sociedade se organiza econômica e socialmente, bem 

como o momento histórico em que se situa, determina o sentido social do suicídio e 

da morte. Diante disso, a mídia possui um papel importante em relação ao suicídio e 

na disseminação das ideologias impostas pela classe dominante, pois é possível 

perceber que os jornais reforçavam e refletiam sobre as ideologias impostas pela 

Igreja e consequentemente detinham a opinião em relação à condenação do 

suicídio. Visão esta, que perpetuava a opinião das pessoas. 

  No que se refere à prevenção do suicídio, o mesmo também é cercado por 

ideias das classes dominantes, devido a própria Organização Mundial da Saúde 

centralizar as suas funções em membros compostos por médicos, políticos ou 

pessoas de significativo valor social. Indivíduos estes, que laçam ideias a serem 

conduzidas com finalidade de prevenir o suicídio. Dessa maneira, a participação 

popular na elaboração de metodologias para a prevenção é algo que não existe.  

Desse modo, é preciso dialogar a temática do suicídio com a educação popular em 

saúde e assim favorecer a participação da população nas práticas de prevenção. 

É possível perceber durante a pesquisa que, a problemática do suicídio e as 

políticas de prevenção necessitam de uma interpretação própria da realidade que os 

envolve, diante disso é necessário buscar possíveis soluções e respostas 

autônomas para o fenômeno.  

No decorrer do trabalho é possível demonstrar imagens sociais do suicídio 

representadas em notícias e editoriais de jornais do início do século XX. Essas 

imagens, traduzidas por uma ótica religiosa católica, representava o suicídio como 

um ato individual fruto da falta de fé do indivíduo, muitas vezes caracterizado como 

uma pessoa sem valores religiosos, e por consequência sem valores morais. Outras 

vezes, o suicídio é apresentado como um castigo, ao indivíduo, que buscou outras 

perspectivas religiosas: espiritismo, protestantismo, entre outras. 

Em suma, as imagens representadas incluem como fundamento localizar o 

suicídio como um problema de desvio individual, de maneira a acentuar a 

condenação e desvincular as relações sociais, econômicas e políticas do ato suicida. 

Assim como Aristóteles postula que essas pessoas (suicidas) ofendem a cidade, a 

sociedade, e não a sociedade ofende o indivíduo por meio da promoção de meios 

para que o mesmo suicide. Esse discurso pode ser compreendido a partir do 
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momento que é camuflado as relações sociais concretas entre os indivíduos e as 

condições materiais de existência.  

A ocultação da condição social do suicídio fragiliza as práticas de prevenção 

que partem de uma percepção individual, biologista do suicídio, ou mesmo as 

práticas de prevenção de cunho religioso. Pode ser compreendido que aspectos 

psicológicos e biológicos fazem parte do fenômeno do suicídio, porém compõem 

uma parte, mas não a totalidade do mesmo. Desse modo, de acordo com a 

perspectiva dialética da educação popular em saúde (GOMES & MERHY, 2011), é 

necessário partir de uma noção popular do suicídio, problematizar historicamente 

esta noção, delimitar as condições culturais e sociais que fundamentaram e 

fundamentam essa noção para, a partir daí criar mecanismos de prevenção que 

envolvam aspectos psíquicos, sociais e ambientais. A pesquisa demonstrou que a 

ideia popular do suicídio ser um pecado e/ou castigo foi disseminada pelas 

concepções religiosas e de ideias dominantes. 

O estudo possibilitou perceber a importância da discussão ideológica sobre o 

suicídio, pois a partir dela seria possível construir ferramentas para o processo da 

prevenção do suicídio, fenômeno este, compreendido como não só um problema de 

saúde, mas como a sua interação com o meio social e o ambiente no qual o 

indivíduo está inserido. Desse modo, pensar na prevenção do suicídio não é 

somente pensar no indivíduo e em sua patologia, mas é repensar a maneira como 

se dá os laços sociais e a própria organização da sociedade. 

Desse modo, a organização da sociedade estruturada perversamente 

somente na cultura, gestão e nas necessidades humanas e sociais, promove a 

cegueira da população, devido ao individualismo e à destruição consequente dos 

laços sociais. Dessa forma, é necessário uma participação da população para 

estabelecer novos laços, pois só assim será possível mudar a realidade social. 
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