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RESUMO 

O presente artigo pretende suscitar reflexões sobre o suicídio na adolescência, analisar a 

relação entre o contexto social contemporâneo e o sofrimento psíquico, e como o produto dessa 

relação pode contribuir para que sujeitos com idade entre 15 à 29 anos decidam se matar. Trata-se 

de uma revisão de literatura que para ser realizada contou com pesquisa em livros e artigos que 

tratassem do tema em questão. Serão descritos algumas causas passíveis de sofrimento psíquico, a 

definição da adolescência, características dos conflitos e desafios desse período da vida, além de 

evidenciar o sofrimento experimentado a partir das vivências desse sujeito adolescente, destacar 

as causas que estão relacionados ao suicídio a partir das concepções teóricas da Sociologia e da 

Psicanálise. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O suicídio pode ser o produto de um estado melancólico do sujeito, pois na melancolia, ocorre 

o empobrecimento do eu. A agressividade ora destinada a outro indivíduo, volta-se contra o próprio 

sujeito, e este então consente com a autodestruição. Freud (1917) aponta que no luto, é o mundo 

que se torna vazio a partir de uma perda enfrentada pelo sujeito. Na melancolia, a desvalorização 

do eu é frequente e intensa, acontece um desapego a vida. Sob tal perspectiva, o suicídio representa 

uma situação em que o indivíduo, mediante a acting out se coloca instantaneamente como objeto 

e sujeito, ao mesmo tempo em que mata um objeto com quem se identificou, retorna contra si um 

desejo de morte antes dirigido contra outro sujeito eliminando um objeto interno ameaçador, 

torturante, agressivo e perturbador. (PRATA, VILAMEZ, 2016). 

A OMS trata a temática do suicídio como problema de saúde pública, tendo em vista que 

todo o suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países e tem efeitos duradouros. 

No primeiro Relatório Global divulgado pela Organização Mundial de Saúde para Prevenção do 

Suicídio, estima-se que 800 mil pessoas por ano se suicidem no mundo (uma a cada 40 segundos), 

sendo esta a segunda maior causa de morte em pessoas de 15 e 29 anos, perdendo somente para os 

crimes de violência entre pessoas. No período que corresponde aos anos 2000 à 2012, o Brasil 

ocupou o quarto lugar entre os países latino-americanos em número de suicídio (WHO, 2014). 

A adolescência é um momento único na vida do sujeito, marcado por conflitos internos e 

externos, pois trata-se de um período de construção da identidade. Mudanças corporais, rupturas 

com a sociedade e a família estão presentes nessa fase de transição. Mudança nas configurações 

sociais, quebra de valores, fragilidade na consolidação de vínculos, é o cenário apresentado pela 

cultura pós-moderna. É nesse contexto, que o sujeito adolescente constrói sua subjetividade, onde 

precisa lidar com os mal-estares inter-relacionais e intrapsíquicos. Enfrentar circunstâncias 

adversas em constantes crises de insegurança, podem interferir no estabelecimento de relações 

sólidas, promover desinteresse pela vida e por novas descobertas, propiciando a esse sujeito a 

crença de que a morte é a única opção para pôr fim a profunda angústia que vivencia. 

O objetivo desse trabalho é compreender a relação entre o contexto social contemporâneo e 

o sofrimento psíquico, e como o produto dessa relação pode contribuir para que sujeitos com idade 

entre 15 à 29 anos decidam se matar. Para dar conta desse objetivo será necessário descrever o 

sofrimento psíquico sob a ótica do mal-estar, conceituar a adolescência, caracterizar os conflitos e 

desafios desse período da vida, e evidenciar o sofrimento experimentado a partir das vivências 

desse sujeito adolescente, além de destacar as causas que estão relacionados ao suicídio. 
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Atualmente, muitas pesquisas tem sido feitas sobre o suicídio de jovens e adolescentes, com 

a finalidade de identificar fatores de risco e trabalhar com prevenção. O interesse por tal assunto 

reside em tentar compreender como jovens que, de acordo com a respectiva fase de 

desenvolvimento da vida, deveriam estar planejando seus futuros, traçando metas, ideais, 

trabalhando sua intelectualidade, desenvolvendo todo tipo de arte, desistam de viver. Tem 

relevância para a psicologia, pois o tabu sobre a temática do suicídio é um desafio a ser enfrentado 

pelos profissionais dessa área. Como atuar frente à pacientes que tentaram ou desejam suicidar-se? 

Como trazer essa discussão para a sociedade enfatizando a possibilidade de prevenção? Em suma, 

precisamos falar para então prevenir. 

A sociedade pós moderna vive um momento delicado em que jovens e adolescentes ao 

retirarem suas vidas, comunicam o sofrimento psíquico que estão vivenciando, seja por 

experimentarem rupturas familiares e afetivas seja por não estabelecerem relações com grupos. 

O suicídio resulta de um ato deliberado, iniciado e levado a cabo por uma pessoa com 

conhecimento ou expectativa de um resultado fatal. (SOUZA, BARBOSA E MORENO, 2015). 

De acordo com Durkheim (1897), cada cultura tem, coletivamente, uma tendência ao 

suicídio, que lhe é própria, a qual dependerá da forma que o sujeito se relacione com a sociedade. 

O mal-estar vivenciado pelo sujeito é concebido por Freud (1930) a partir de dimensões: 

biológica, social e das inter-relações. Já Birman (1997) aponta que a construção da subjetividade 

autocentrada, empobrece as relações causando sofrimento para o indivíduo. Na pós-modernidade 

o sujeito padece pela quebra de valores, ideais e a liberdade excessiva, na qual a insegurança 

permeia as relações dificultando o estabelecimento de vínculos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O procedimento metodológico adotado para o estudo foi uma revisão de literatura, através da 

busca por produção acadêmica com as temáticas relacionadas aos assuntos de adolescência, 

juventude, suicídio, mal-estar, e sociedade, utilizando-se das concepções teóricas da Sociologia e 

da Psicanálise. 

Foram adotados os seguintes critérios para seleção da amostra de artigos: O primeiro, 

constituiu-se na escolha de 22 artigos em que as palavras; adolescência, suicídio, mal-estar e 

psicanálise, aparecessem no título, resumo e/ ou palavras-chave. Depois que os artigos foram 

encontrados, eles passaram por uma análise para ver se o conteúdo seria pertinente a discussão 

proposta Ainda com as palavras-chaves, adolescência, suicídio, mal-estar, 8 artigos encontrados 
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foram descartados, pois não tratavam especificamente do tema em questão. Utilizou-se também 

livros dos autores de referência, Freud, Durkheim, Bauman, Birman, Aberastury, dentre outros. 

O segundo critério de seleção dos artigos e livros foi criado em função do interesse deste 

trabalho em identificar a relação entre sociedade, sofrimento psíquico e a passagem ao ato de 

adolescentes e jovens, assim como a busca por redes de proteção e prevenção do suicídio. 

Buscou-se também o levantamento de pesquisas realizadas nos últimos anos, de 2000 a 2016, 

utilizando-se de fontes como a biblioteca física da Unijorge, e a base de dados virtual como Scielo, 

pepsic, BVS, entre outros, para identificar quais produções cientificas contribuiriam para a 

compreensão do aumento de suicídio entre jovens e adolescentes na atualidade. 

  

3. SOFRIMENTO PSÍQUICO 

 

Cada ser humano é único e vivencia de forma singular suas experiências.  Esta seção tem o 

objetivo de descrever o sofrimento psíquico a partir das considerações feitas por Freud (1930), 

Birman(1997) e Bauman (1998). 

A palavra sofrer, deriva do latim, sufferre, termo pelo qual os velhos romanos designavam 

quem estava "sob ferros", acorrentado, submetido à força (fosse escravo ou prisioneiro), ou seja, a 

origem do nosso popular "sofrimento": palavra pela qual melhor se traduz, em português, a 

infelicidade contínua e intensa e, no momento em que ocorre, irremediável É justamente o 

vocábulo que designa a opressão, a submissão, a situação da criatura submetida ao poder de outrem, 

que como coisa, ou "ferramenta", padece de todos os infortúnios capazes de lhe "ferir" (machucar) 

o corpo e alma. (DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2008). Sob tal perspectiva, é possível 

compreender porque os indivíduos tentam fugir ou evitar o sofrimento, quão incômodo e doloroso 

é sentir-se subjugado a ferros que acorrentam e aprisionam, e como tal experiência extrapola a dor 

física, incidindo no psiquismo do sujeito. Mas, seria possível viver sem sofrer, desfrutando de uma 

felicidade plena? 

Para tentar responder a esse questionamento, retornaremos aos escritos de Freud (1930), nos 

quais o autor aponta três direções que provocam sofrimento para o sujeito: a primeira delas consiste 

no fator biológico, do qual nenhum ser humano pode fugir, pois a tendência natural do corpo é 

degradar-se; em seguida, o mundo externo, com suas implicações restritivas que são próprias de 

cada cultura; e, finalmente, os relacionamentos interpessoais, sendo provável que a angústia 

resultante dessa última fonte, seja mais dolorosa que as outras. No intuito de evitar esse tipo de 

sofrimento, algumas pessoas tendem a isolar-se, alcançando assim, a felicidade da quietude.  
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A civilização assume o papel de fonte repressora dos instintos, pois preza pela ordem e moral 

sem preocupar-se com o desejo do sujeito, desconsiderando sua necessidade individual, privando-

o da autossatisfação em detrimento da ordem coletiva. (FREUD, 1930). 

Freud (1930) aponta que, para evitar o sofrimento, o aparelho mental trabalha com o intuito 

de deslocar a libido, redirecionando os conteúdos instintivos de forma a evitar entrar em contato 

com as frustrações do mundo externo. Nesse sentido, o ego ocupa o lugar de mediador, entre o 

princípio do prazer e a realidade, utilizando-se de mecanismos de defesa, tais como a sublimação. 

Esse percurso de fuga da dor, ainda pode encontrar refúgio na arte, na intelectualidade, no amor e 

na beleza, mas qualquer que seja a escolha feita pelos homens, não há garantia de felicidade plena. 

Na atualidade, Birman (1997) tenta delimitar o mal-estar investigando os destinos do desejo, 

expondo algumas barreiras colocadas frente ao sujeito e como estas fazem eclodir sofrimento 

subjetivo, ressaltando que toda experiência é vivida em um corpo. 

Birman (1997), destaca que a configuração social contemporânea é marcada pelo 

exibicionismo, em que o fundamental é a estética e não a essência, palco no qual se apresenta uma 

nova constituição subjetiva, o ego autocentrado. Essa nova forma de subjetivação corrobora para 

o empobrecimento dos vínculos, pois, o desejo está destinado ao eu do sujeito. Não há investimento 

nas trocas entre pessoas, não existe solidariedade nem respeito à singularidade do outro, a 

alteridade está em baixa, as relações são objetificadas e perturbadoras. A busca é pela extração 

daquilo que o outro tem para dar, fazendo o que for preciso para alcançar a auto-satisfação; o outro 

torna-se um meio para atingir um fim, o que, segundo o autor, é o trágico cenário onde explode e 

implode a violência que marca a atualidade. 

Ao escrever o livro “O mal-estar da pós modernidade”, Bauman (1998), faz alusão aos 

escritos de Freud (1930), para descrever a civilização moderna e os sofrimentos que acometiam os 

indivíduos, os quais eram causados pela repressão dos instintos em detrimento da ordem e da 

segurança, em que o princípio de prazer estava submetido ao princípio da realidade.  De acordo 

com o autor, o mal-estar que exerce domínio sobre o sujeito pós-moderno é ocasionado pela 

liberdade exacerbada, onde o valor maior da sociedade é saciar os instintos, o ideal maior é a 

liberdade individual. A civilização que outrora se constituiu sobre o princípio da realidade, cede 

lugar para construção regida pelo princípio do prazer: 

 

Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança que 

tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os mal-

estares da pós-modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do 

prazer que tolera uma segurança individual pequena demais. (BAUMAN, p.10, 

1998). 
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De acordo com Bauman (1998), nessa nova configuração social, a razão cede lugar para a 

realização demasiada dos desejos, e a insegurança permeia as relações, implicando numa 

fragilidade na construção de vínculos, no qual a obtenção de prazer a qualquer custo acarreta num 

mal-estar coletivo. 

 

 4. SUICÍDIO 

 

O suicídio é um assunto que desperta mal-estar por tratar-se de uma morte voluntária que 

deixa marcas profundas na sociedade e nos familiares que enfrentam ou já foram expectadores 

desse evento humano. Essa seção objetiva apresentar a definição do suicídio, a partir das 

concepções teóricas da Sociologia e Psicanálise. 

Em seus estudos, Durkheim (1897), chama a atenção para o significado social do suicídio 

pessoal. Segundo o autor, o ato de suicidar-se deve ser compreendido como resposta do indivíduo 

à sociedade, portanto, tirar a própria vida seria uma denúncia individual de uma crise coletiva. Em 

sua obra intitulada “O suicídio”, o autor o concebe como um fenômeno social, que se manifesta de 

formas distintas, a depender  de como o indivíduo estabeleça o vínculo social: o suicídio egoísta, 

no qual o sujeito sofre por estar desamparado pela sociedade, isolado do grupo, assim, deve dar 

sentido a sua própria existência; o suicídio altruísta, no qual o grupo assume o papel prioritário 

sobre qualquer desejo do sujeito, o indivíduo não possuí valor por si mesmo, está imerso em uma 

consciência de utilidade coletiva; no suicídio fatatalista, há alto grau de controle social sobre as 

emoções e motivações de seus membros; e, por fim , o suicídio anômico, que é produto da falta de 

coesão e de significado, acontece em momentos de desordem social, em que há ausência de normas 

e os valores e tradições são abalados. Submerso no caos, o indivíduo se mata. 

De acordo com Silva (1992), o suicídio é uma produção humana, que acontece por falta de 

harmonia, de conexão entre pessoas e grupos, não havendo comunicação, matar-se seria a  melhor 

decisão a ser tomada, pois, o ato suicida pode ser um gesto de comunicação do sujeito com a 

sociedade, ressaltando que o silencio da sociedade em relação a tal atitude revela a negligência e 

falta de apoio emocional que deveria ser destinado aos que tentaram suicídio e também às famílias 

que carregam a dor da perda de um familiar que se matou. 

O suicídio é multideterminado e só pode ser compreendido a partir da interação do sujeito 

com a sociedade. Muitas perdas aconteceram em sua vida, suas potencialidades e esperança, o 

indivíduo sente-se morto afetivamente e se sente culpado por isso. O sofrimento vivido na mente 

é consumado no corpo. (CASSORLA, 1998). 
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O suicídio é um ato que requer muita destreza, habilidade e coragem, em geral, põe um ponto 

final a uma fantasia, que inclue ideias de sacrifício, punição, vingança, poder, igualdade, fuga, 

renascimento e resgate. O sujeito tenta explicitar essas ideias através de uma nota póstuma. 

(KAPLAN, 1999). 

O suicídio pode ser o produto de um estado melancólico do sujeito, pois na melancolia, o eu 

torna-se vazio, empobrecido. A agressividade ora destinada a outro indivíduo, volta-se contra o 

próprio eu, e este então consente com a autodestruição. Freud (1917) aponta que no luto é o mundo 

que se torna vazio, a partir de uma perda enfrentada pelo sujeito. Na melancolia, a desvalorização 

do eu é frequente e intensa, acontece um desapego à vida, pois as autorrecriminações que seriam 

direcionadas a um objeto amado são deslocadas para o eu. 

Freud (1920), a partir da teoria psicanalítica explica o conflito humano, sendo essencialmente 

o conflito entre Eros x Thanatos, no qual Eros é a pulsão de vida e Thanatos a pulsão que conduz 

a morte. Para o autor, é necessário haver um equilíbrio entre as duas pulsões, pois, uma vez que a 

pulsão de morte sobrepõe a pulsão de vida, a ação produzida diante do enfrentamento de tal 

angústia, pode ser o suicídio. 

De acordo com Prata e Vilamez (2016), o suicídio é a forma deliberada de agir, no qual o 

sujeito exerce o controle sobre a morte, pois escolhe como, quando e onde vai pôr um fim a sua 

vida. É preciso entender que não se trata de qualquer tipo de morte, diz respeito a um ato específico, 

um jeito polêmico de morrer. Os autores salientam a necessidade de uma análise mais abrangente, 

que englobe várias dimensões para total compreensão do ser humano: biológica, psicológica, 

cultural, religiosa, econômica e filosófica; destacam ainda a importância do corpo no ato suicida:  

 

É válido apontar que há um ponto de armação nas experiências traumáticas do 

sujeito que o acorrentam no que tange os excessos, dor e ato presentes na tentativa 

de suicídio. A partir daí, consideremos o suicídio resultante de vivências 

traumáticas como sendo um ato no corpo. Como ato no corpo compreende-se uma 

ação proveniente das experiências vividas em manejos traumáticos que, por sua 

vez, o psiquismo se mostra incapaz de processar o que excedeu. (PRATA; 

VILANEZ, 2016 p.80-81). 

 

Portanto, o suicídio representa uma situação em que o indivíduo, mediante  acting out (o 

significante psíquico através do ato), se coloca instantaneamente como objeto e sujeito, ao mesmo 

tempo em que mata um objeto com o qual se identificou, retorna contra si um desejo de morte antes 

dirigido contra outro sujeito, eliminando um objeto interno ameaçador, torturante, agressivo e 
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perturbador. Desta forma, pode-se compreender o suicídio como uma fuga desesperada de uma dor 

intensa que o psiquismo não suportou vivenciar. (PRATA; VILAMEZ, 2016 p.84). 

 

5. ADOLESCÊNCIA  

 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento marcada por conflitos característicos desse 

período que devem ser discutidos, para em seguida, buscarmos estabelecer uma relação entre esse 

momento da vida e a temática do suicídio. 

A teoria psicossocial do desenvolvimento de Eriksson (1972) enfatiza que a construção da 

identidade do indivíduo vai depender da sociedade ou cultura que esse esteja inserido. O autor 

define a adolescência como um estágio da vida no qual a tendência é a maturidade e o crescimento, 

enfatizando que nesse período de construção o adolescente enfrenta a confusão da identidade, pois 

sente que não está preparado para tomar decisões que lhe são socialmente impostas, se deparando 

com conflitos relacionais e intrapsíquicos. 

Aberastury acrescenta que o adolescente precisa lidar com conflitos subjetivos, decorrentes 

de transformações corporais, e que isso afeta diretamente suas relações. Aberastury (1981) entende 

a adolescência como um momento especial na vida do ser humano, que consiste num ato de 

desapego que se inicia desde o nascimento, marcado por transformações corporais, pois o sujeito 

adolescente precisa lidar com o luto do corpo infantil. Tais alterações incidem no psiquismo e 

modificam a relação com a família e a sociedade. A autora destaca que se trata de um período 

difícil, marcado por conflitos e pela ambivalência, no qual a busca desse sujeito por um lugar no 

seu corpo e no mundo está imbricada com o sofrimento psíquico. 

Buscar sua identidade é um problema central do adolescente. Sair do lugar de criança e 

ingressar no mundo dos adultos, é uma dificuldade intrínseca posta frente a esse sujeito que, diante 

de um corpo modificado e um outro olhar que lhe é direcionado, sente-se obrigado a comportar-se 

como adulto, ainda que invadido por sentimentos de ansiedade e insegurança, que lhe causam 

sofrimento intenso. (ABERASTURY, 1981, p.90). 

A sociedade moderna apresenta uma nova configuração da adolescência e, por mais atual que 

seja o cenário, os problemas apresentados parecem se repetir. É nesse novo palco, que Calligaris 

(2000, p.14-15), descreve algumas características do sujeito adolescente: 

 

Inicialmente, é alguém que teve o tempo de assimilar os valores mais banais e 

mais bem compartilhados na comunidade, cujo corpo chegou à maturação 

necessária para que ele possa efetiva e eficazmente se consagrar às tarefas que 
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lhes são apontadas por esses valores, competindo de igual para igual com todo 

mundo; para quem, nesse exato momento, a comunidade impõe uma moratória 

[...] há um sujeito capaz, instruído e treinado por mil caminhos - pela escola, pelos 

pais, pela mídia - para adotar os ideais da comunidade. Ele se torna um 

adolescente quando, apesar de seu corpo e seu espírito estarem prontos para a 

competição, não é reconhecido como adulto. 

 

Ainda segundo Calligaris (2000), o contexto atual apresenta um novo ideal: a liberdade plena, 

em que a autonomia é a condição para tornar-se adulto, mas a atitude transformadora desse 

indivíduo é reprimida pela família e pela sociedade. Frente a uma fase conflituosa, o adolescente 

se vê diante de uma perspectiva de crescimento frustrada pelos adultos, que apesar de se dedicarem 

a ensinar-lhe valores e crenças, não lhe permite crescer. Incentivam a autonomia, mas reprimem 

qualquer iniciativa independente. A angústia tende a aumentar, pois a cultura idealiza essa fase 

como um período feliz, de modo que um paradoxo se instala: como ser feliz diante da repressão 

que lhe é socialmente imposta? 

Se por um lado a construção social valoriza o individualismo e a autonomia, por outro, se 

opõe a esse tipo de manifestação, condenando esse sujeito a ser feliz ainda que o mesmo não tenha 

um lugar previamente estabelecido e, qualquer reação a tais imposições, é vista como rebeldia. O 

período de duração da adolescência é incerto, pois, segundo o autor, não há uma definição clara 

dos papéis na sociedade moderna, não se sabe o que é ser homem ou ser mulher, não há uma 

competência especifica que designe o que é ser adulto, a adolescência torna-se um ideal. Frente a 

tal indefinição é gerada a insegurança. Sob tais perspectivas, Calligaris (2000, p. 25) pontua: 

“Podemos entender então como essa época da vida possa ser campeã em fragilidade de autoestima, 

depressão e tentativas de suicídio”. 

A partir dos anos de 1960 e de 1970, o laço social passa a organizar-se em torno do ideal 

social de liberdade, dando início a um período de decadência dos ideais construídos outrora, tais 

como fraternidade e igualdade. A cultura ocidental fundamenta-se no hiper-individualismo, 

consolidando a adolescência como um ideal cultural. (CALIGARIS, 2000). 

Coutinho (2002) destaca que só é possível falar em adolescência se nos referimos a um 

contexto sociocultural individualista, no qual delega-se a cada indivíduo a responsabilidade de 

administrar seu próprio destino, encontrando seu lugar no social, da maneira que lhe for preferível 

ou possível. A autora considera que o ideal cultural da adolescência nada mais é do que um sintoma 

social que diz respeito aos impasses na transmissão e na elaboração dos ideais em nossa cultura e 

que afeta particularmente os adolescentes no mundo contemporâneo. A esse respeito Coutinho 

(2002, p.14) ressalta que: 
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O ideal cultural da adolescência nos faz pensar, efetivamente, num sintoma social 

típico da contemporaneidade, articulado à pulverização das referências simbólicas 

a serem transmitidas e compartilhadas. Numa cultura que exalta a liberdade 

individual a qualquer custo, o lugar dos ideais sociais fica muitas vezes esvaziado 

e resta pouco a ser compartilhado. 

 

Birman (2005) destaca que, na atualidade, existe um alongamento da juventude, que não 

segue um padrão biológico, que se prolonga no que era denominado anteriormente como idade 

adulta, tornando-se mais longa do que há décadas atrás. Novas configurações sociais e das famílias, 

os avanços tecnológicos, são determinantes para a construção das novas formas de identidade:  

 

Os jovens ficam inapelavelmente entregues à cultura da televisão, que acabou por 

ter frequentemente muito mais efeitos sobre eles do que os discursos escolar e 

parental. A exposição precoce à sexualidade e à violência se incrementa e se 

dissemina, provocando, em contrapartida, modalidades novas de sexuação e o 

engendramento da agressividade. Estas seriam, com efeito, os únicos meios que 

os jovens encontram para suprir a carência de cuidados e a solidão de suas 

existências. (BIRMAN, p.9-21, 2005). 

 

Em decorrência disso, a infantilização de sua condição se prolonga, de forma que a 

adolescência se arrasta para além dos limites desejáveis e invade a idade adulta, de maneira que 

estas duas fases de existência tendem a se confundir e se sobrepor. (BIRMAN, 2005). 

HildebrandtI, Zart e Leite (2011) indicam que a atualidade é marcada pelo aumento do 

suicídio e das tentativas de suicídio entre adolescentes, atribuindo como fator preponderante para 

este fenômeno as distorções de vínculos familiares e rupturas de laços afetivos. De acordo com as 

autoras, o suicídio é um tabu para a sociedade, e quando se trata de suicídio na adolescência, a 

problemática aumenta, pois nessa fase deve-se incorporar os valores éticos e morais 

compartilhados pela cultura. Portanto, o impacto desse ato na comunidade pode ser destrutivo, pois 

o adolescente sofre influências do meio em que convive. 

É possível encontrar fatores históricos e culturais importantes como, por exemplo, livros e 

peças que enalteciam o suicídio, como fuga para o sofrimento de um amor perdido ou mal 

resolvido, tal qual “Romeu e Julieta”, de Shakespeare e “O sofrimento do jovem Werther”, por 

Goethe, auxiliando no desenvolvimento da ideia do suicídio romântico durante a adolescência.  

(FRAZÃO, 2003), 
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Frazão (2003) salienta a necessidade de olhar para o suicídio na adolescência à luz das tarefas 

de desenvolvimento que são inerentes a esta fase da vida, deixando de ater-se somente a ideia de 

que a adolescência é um período de crise, relacionando o ato suicida unicamente a rupturas afetivas, 

pois tal ideia é estereotipada. 

Retomando a ideia do mal-estar, Freud (1930) ressalta que o sofrimento pode advir da 

interação do sujeito com a cultura e das relações com os outros, destacando que a aflição que 

emerge desta última leva a um maior padecimento. Enquanto Birman (1997) aborda o mal estar a 

partir dos destinos do desejo, fazendo sobressair que o empobrecimento das relações caracterizam 

o cenário complexo da modernidade, sendo o individualismo um fato causador de devastação da 

civilização. Ericksson (1972) salienta que a identidade é socialmente construída, e Aberastury 

(1981) aponta que o sujeito cresce e busca um lugar no mundo e essa procura está enredada de 

sofrimento psíquico. Portanto, as fricções com a família e a sociedade enfrentadas pelo sujeito 

adolescente, que vive uma situação de insegurança e desamparo, segundo os autores supracitados 

que discutem a adolescência, podem levar a uma experiência de sofrimento psíquico intenso, 

influenciando na decisão de suicidar-se.  

A juventude é uma etapa da vida, caracterizada pela transição da adolescência à idade adulta. 

Os jovens pertencem a um mundo cujo valor maior e mais fundamental é, hoje, o valor da 

liberdade. (SZAPIRO; RESENDE, 2010).  As autoras indicam que a marca do pensamento jovem 

na modernidade, é a satisfação imediata, não existe espaços para planejar o futuro, o lema é a 

obtenção de prazer no aqui-agora; o foco está na eliminação do desprazer, pois o mesmo não 

deveria fazer parte da vida. Tudo aquilo que se refere a ideais e a princípios, perdeu o sentido.  

Szapiro e Resende, (2010) destacam que as entidades que outrora serviram de referenciais 

para os jovens, esvaziaram-se de sentido, se isentam da responsabilidade sobre a construção 

subjetiva desses sujeitos, entregando-os a uma situação de abandono. A esse respeito, as autoras 

afirmam: 

Os lugares simbólicos que marcam a passagem da juventude à idade adulta estão 

em franco processo de desaparecimento. Sem que se possa constituir uma relação 

de transmissão adulto-jovem, o jovem parece ter que se auto constituir 

simbolicamente. O lugar da alteridade, da diferença na sua radicalidade, a partir 

do qual é possível nos constituirmos como sujeitos na nossa singularidade está, 

assim, comprometido. (SZAPIRO; RESENDE, 2010, p.6). 

 

As sociedades que são estruturadas sem princípios claros e regras definidas, tendem a 

produzir uma juventude que não encontra um sentido para continuar a existir, sem metas e objetivos 

bem traçados. De acordo com Birman, (2005), os jovens na atual civilização, sofrem por 
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experimentar uma situação de fragilização identitária. Faltam-lhe coesão e significado, o que foi 

denominado por Durkheim (1897), como sociedade anômica. O suicídio pode ocorrer como 

consequência de uma despersonalização dos indivíduos. 

De acordo com Sampaio e Silva (2011), o suicídio na adolescência é uma realidade complexa, 

perturbadora e que transporta grande carga emocional, pela impotência que traduz face à 

necessidade de consolo impossível de satisfazer, pela importância do número de anos de vida 

perdidos e pelas repercussões devastadoras em familiares e amigos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo contemplar o problema do suicídio entre adolescentes, 

destacando a importância do estabelecimento de vínculos afetivos e do laço social na construção 

da identidade desse sujeito. Os conflitos enfrentados pelos adolescentes causam rupturas no 

relacionamento com a família e a sociedade no qual o trabalho do aparelho psíquico é desenvolver 

estratégias de enfrentamento para lidar com o sofrimento que acometeu esse sujeito. 

A capacidade de sublimação auxilia no deslocamento dos conteúdos internos que foram 

experimentado a partir doa vivências desse indivíduo. Quando o aparelho psíquico não consegue 

fazer esse percurso, um sofrimento intenso pode extrapolar o psiquismo do sujeito, nesse momento 

o suicídio pode ser visto como uma solução imediata para acabar com a dor. 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2013) lança uma cartilha intitulada “Suicídio e os 

Desafios para a Psicologia”, destacando que mais de um milhão de pessoas tiram a própria vida 

todos os anos no mundo, e enfatizando que trata-se de um problema social de grande relevância 

para a saúde pública, e que pode ser evitado. De acordo com o CFP, o suicídio deve ser 

contextualizado como um processo complexo, que pode variar desde a ideia de retirar a própria 

vida, que pode ser comunicada por meios verbais e não verbais, até o planejamento do ato, a 

tentativa e, no pior dos casos, a morte.  

 Um tabu é instaurado em torno do suicídio, e não espaços para dialogar sobre o tema visando 

uma maneira mais eficaz de prevenir o suicídios entre jovens. Silva (1992), ressalta que é preciso 

chamar a sociedade a assumir parte da responsabilidade com os suicidados, o que não significa 

defendê-los e nem incentivar o ato suicida, mas a discussão é rica justamente porque o drama vida-

morte é vivido por todos nós, com nossas reflexões carregadas de sentimentos. 

Retomando a ideia freudiana de mal-estar na modernidade o sujeito, a partir   da repressão 

dos instintos imposta pela civilização é a principal causa de sofrimento psíquico. Presumimos 

então, que o sofrimento é inerente a condição humana, pois, o homem é um ser social, que está 
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imerso em uma cultura, onde valores são construídos e impostos, assim como os ideais são 

socialmente compartilhados. O produto dessa interação homem-sociedade, age diretamente sobre 

a constituição subjetiva ocasionando as sensações de gratificação ou frustração.   

 A objetificação das relações interpessoais evidenciam os desejos turbulentos do sujeito e a 

expectativa de gozar do corpo do outro. As experiências individuais introjetadas a partir dessas 

relações adoecidas, podem causar um sofrimento psíquico nos sujeitos que estão submetidos à 

esses vínculos, fazendo sobressair sentimentos de desvalor, autoestima baixa, descontentamento, 

suscitando a perda do sentido da vida. Uma vez que não se encontra sentido no viver, morrer seria 

uma possibilidade de acabar com os infortúnios de existir. 

O ato suicida evoca fortes sentimento simultâneos, pois o sujeito busca pela morte no mesmo 

instante em que deseja socorro. Prata e Vilamez (2016) entendem que a decisão de cometer suicídio 

é uma forma de fugir de um sofrimento profundo no qual o sujeito encontra-se preso a uma angústia 

que o corrói, quando já não suporta sustentar mais tal sofrimento é que se concentra em ver a morte 

como o alívio para sua tensão, mas este não é o seu desejo inicial e sim uma alternativa imediata. 

A adolescência é um fator de risco, pois a confusão da identidade, as mudanças corporais, as 

relações sociais e familiares, passam por constantes conflitos, acarretando em maior sofrimento 

para esse sujeito, que busca estabelecer novos vínculos que possam ampará-lo nesse momento de 

transição e construção. Vale ressaltar a importância da cultura e a influência que esta exerce na 

construção da identidade do sujeito, onde a falta de coesão e de significado contribuem para que o 

indivíduo não consiga se integrar na comunidade, podendo intensificar o sofrimento vivenciado 

pelo adolescente. 

O ideal cultural da adolescência, acaba por impor ao jovem o dever de ser feliz a despeito 

dos conflitos e ambivalência característicos dessa fase da vida. A exacerbação da liberdade 

propagada pela atual civilização, submete o jovem a uma situação de desamparo, onde a quebra 

dos valores e referenciais demarcam a experiência do mal-estar. Sendo assim, o suicídio pode ser 

visto como solução imediata para fugir da dor de existir. 

Em suma, o suicídio entre adolescentes, deve ser considerado como produto das relações 

desse sujeito com a sociedade, família, levando em consideração que o aparelho psíquico trabalha 

intensivamente na elaboração da experiências introjetadas a partir dessas relações, no qual a 

capacidade de sublimação auxilia na estruturação desse sujeito. Uma vez que o sofrimento psíquico 

extrapole esse mecanismo de defesa, o suicídio pode ser uma alternativa imediata de acabar com a 

dor que chegou a seu ápice. 

A ambiguidade da relação morte-vida traz uma reflexão: será o suicídio um desejo da morte 

ou um grito desesperado pela vida? Não há uma única resposta porque o caminho do suicídio é o 

da ambivalência. Nele, vida e morte se encontram, se complementam, se contradizem, repetindo 
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este movimento em torno de ódio e amor, coragem e covardia, infinitamente, como as definições 

do próprio termo. Mesmo afirmativas que parecem inquestionáveis, como a de que o suicídio é 

resultado de angústia e sofrimento, não valem para todos os casos. Portanto, discussões e espaços 

para maiores debates sobre o tema, contribuem para um melhor entendimento sobre essa temática, 

bem como é de fundamental importância para romper com o tabu construído em relação a esse 

fenômeno que tem tomado maior proporção no cenário atual. 
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