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O presente estudo está vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica – PIBIC, com vigência de agosto de 2014 a julho de 2015 e apresenta como
objetivo geral compreender, a partir do levantamento e análise de artigos, teses, dissertações,
publicados no Brasil, como o tema do suicídio tem sido abordado na sua relação com o
trabalho e, como objetivos específicos levantar as pesquisas e estudos já realizados
evidenciando seus achados e conclusões mais relevantes e construir uma leitura a partir das
intervenções já realizadas junto a trabalhadores e empresas na abordagem da Psicodinâmica
do trabalho, sobre o compromisso e possibilidades de intervenção da Psicologia do Trabalho.
Esta apresentação se refere ao desenvolvimento da primeira etapa do projeto que abarca
apresentação das publicações levantadas e a aproximação com a temática no exercício de
tecer as primeiras discussões. A metodologia proposta para este estudo foi a pesquisa
bibliográfica, que possibilita ao pesquisador averiguar as publicações que contribuíram para o
tema do estudo (Ferrari,1982). Entretanto, Marconi e Lakatos (2006) mencionam que “[...] a
pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto,
mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões
inovadoras” (p. 71).
Os artigos expostos foram retirados das bases eletrônicas, sendo estes denominados de
Pepsic (Periódicos Eletrônicos de Psicologia), Indexpsi Periódicos, Scielo (Scientific
Eletronical Library) e Lilacs (Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde). No
entanto, houve uma predominância de artigos encontrados na base de dados Scielo (Scientific
Eletronical Library). Para tanto, em meio a muitos trabalhos publicados a pesquisadora
elencou os trabalhos que estavam ligados ao tema do estudo, este processo foi facilitado pela
eleição de palavras-chave, que neste estudo foram nomeadas de “Suicídio e Trabalho”.
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Esta pesquisa demonstrou a escassez de obras sobre a temática, contudo foi possível
levantar duas dissertações de mestrado1, alguns artigos2 que contribuíram positivamente por
oferecer um panorama desta temática no Brasil e estimular a reflexão sobre a seriedade e
complexidade desta questão que precisa ganhar visibilidade no Brasil, por se tratar de um
problema de saúde pública.
A síntese das obras selecionadas respaldou a compreensão em torno da conceituação
do suicídio, a perspectiva histórica sobre este fenômeno, a contextualização do cenário do
trabalho para pensar as possíveis inter-relações entre o trabalho/suicídio e a apresentação e
discussão das pesquisas selecionadas. Essas pesquisas trazem elementos que desvelam como
as transformações no mundo do trabalho e as mudanças daí advindas estão implicadas e são
desencadeantes do fenômeno do suicídio.
E ainda, que o suicídio constitua-se um fenômeno complexo, por envolver questões
cruciais sobre a vida e a morte, que colocam em xeque o sentido e o valor da existência
humana e, portanto, um emaranhado de fatores, biológicos, psicológicos, sociais, culturais e
ambientais gravitam em torno da compreensão deste fenômeno, tipicamente humano. A
questão que busca ser melhor compreendida neste estudo é como as transformações do
trabalho na contemporaneidade tem afetado o trabalhador (a) levando-o a desenvolver
ideações suicidas ou até a praticar o suicídio?
O sentido etimológico da palavra suicídio consiste no "ato ou efeito de suicidar-se", e
suicidar-se como "pôr termo à vida, matar-se" (Houaiss & Villar, 2009, p.1787). Está
definição corrobora o significado atribuído por Venco e Barreto (2010) no momento em que
se reportam a Ron M. Brown, em sua obra El Arte Del suicídio, publicada na Espanha em
2002, na qual descreve o suicídio como sendo de “[...] origem latina, cujo significado está,
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Nilson Berenchtein Netto, “Suicídio: uma análise psicossocial a partir do materialismo histórico dialético”,
publicada em 2007 e Marcelo Augusto Finazzi Santos “Patologia da solidão: o suicídio de bancários no contexto
da nova organização do trabalho”, publicada em 2009.
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Dario Xavier Pires, Eloisa Dutra Caldas e Maria Celina Piazza Recena “Uso de agrotóxicos e suicídios no
estado do Mato Grosso do Sul, Brasil”, publicado em 2005; Giovanni Marcos Lovisi, Simoni Agadir Santos,
Letícia Legay, Lucia Abelha e Elie Valencia “Análise Epidemiológica de Suicídio no Brasil entre 1980 e 2006”,
publicado em 2009; Margarida Barreto e Selma Venco “O sentido social do suicídio no trabalho”, publicado em
2010; Marcelo Augusto Finazzi Santos e Marcus Vinícius Soares Siqueira “Considerações sobre trabalho e
suicídio: um estudo de caso”, publicado em 2011; Ana Paula de Ávila Gomide “Notas sobre suicídio no trabalho
à luz da teoria critica na sociedade”, publicado em 2013; Roger Flores Ceccon, Stela Nazareth Meneghel, Juliana
Petri Tavares e Liana Lautert “Suicídio e trabalho em metrópoles brasileiras: um estudo ecológico”, publicado
em 2014.
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ainda hoje, relacionado à auto-eliminação, a autodestruição, ao auto-assassinato e ao autohomicídio” (BROWN, 2002 apud VENCO; BARRETO, 2010, p. 02).
Essas autoras também apontam que a ocorrência dos suicídios não é algo recente, se
apresentando com suas particularidades ao longo da história. Na Grécia antiga a
autodestruição não era visto como algo execrável, porém precisava que houvessem motivos
consistentes. Já no século XVII “[...] O suicida passou a ser julgado como aquele que morre
violentamente.” (VENCO; BARRETO, 2010, p. 03). Já atualmente o suicídio é associado a
patologias, ou seja, aos transtornos mentais, tais como depressão, transtorno de humor
bipolar, angústias, entre outros. Portanto, as causas ainda são investigadas como sendo de
ordem orgânica, o que remete à culpabilização do individuo e o nexo causal com fatores de
ordem social, em especial com o trabalho, é negligenciado, provavelmente, pela visão
fragmentada que separa, dicotomiza as várias esferas da vida, para tornar o adoecimento e a
morte, com questões isoladas e próprias do indivíduo.
Entretanto, Venco e Barreto (2013), ressaltam que as transformações econômicas, as
novas regras do mercado do trabalho, a organização do trabalho, os modelos de gestão, a
competitividade inscrita nas relações de trabalho, que gera individualismo, quebra da
solidariedade, solidão, promovem um cenário de adoecimento, de ansiedade, angústia e medo,
de não alcançar as metas, do desemprego, que, ao longo do tempo, criam insensibilidade ao
sofrimento alheio, sentimento de abandono e desesperança. Contudo, o trabalho como uma
provável causa do suicídio é silenciado.
Também, os autores Sznelwar. Lancman, Uchida no prefácio do livro Suicídio e
trabalho de Cristophe Dejours (2010), se reportando ao como o suicídio na França ocupa as
discussões no espaço público, tecem algumas breves considerações sobre o silêncio do tema
no Brasil, ou seja, como este assunto impactante é impedido de atingir ao coletivo,
principalmente o campo do trabalho.
Os autores ainda dizem que a falta de entendimento da relação suicídio e trabalho gera
uma falta de mobilização, assim o silêncio se converte em silêncio e sofrimento, que gera,
consequentemente, a ausência de alternativas que modifiquem a ocorrência de suicídio em
consequência do trabalho. A partir da obra de Dejours é possível constatar a incidência de
morte voluntária no trabalho, ao dar visibilidade a morte de vários trabalhadores na França
dentro das empresas: “Renault”, “Peugeot” e “Électricité de France” (DEJOURS, 2010),
sendo notificada a ocorrência de 300 a 400 suicídios por ano relacionados ao trabalho.
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Quanto às pesquisas desenvolvidas no Brasil, foi possível constatar que, embora, a
produção cientifica sobre suicídio e trabalho seja ainda incipiente, as pesquisas já realizadas
indicam a seriedade da questão.
Dentre essas pesquisas, destaca-se um estudo realizado por Pires, Caldas e Recena, em
2005, que apresentou o levantamento do número e o tipo das intoxicações com agrotóxicos no
Mato Grosso do Sul, com enfoque nos casos de suicídio, no período de 1992 a 2002. Santos
(2009) apresenta o Brasil como cenário da ocorrência de um grande número de suicídios de
bancários, no período de 1993 a 1995, 72 funcionários atentaram contra a própria vida. Dentre
os 10 bancos onde ocorreram este alto índice de suicídio, estão a Caixa Econômica Federal e
o Banco do Brasil. Foi constatado que no período que ocorreram essas mortes os bancos
estavam passando por um processo de reestruturação, privatização, junção entre os bancos e o
incentivo pela demissão voluntária, denominado de PDV (Programa de Desligamento
Voluntário) e, até o ano de 2005, ocorreu aproximadamente uma morte a cada vinte dias no
contexto bancário.
Além deste cenário estarrecedor, Santos (2009) também evidencia em sua pesquisa
com os bancários que as violências/fatores sociais vividos no dia-a-dia de trabalho, nomeados
como assédio moral, isolamento social e o individualismo apresentaram relevância na
construção da ideação e tentativa suicida dos entrevistados, que trabalhavam no banco
“Betha” e o caso em que ocorreu a consumação do ato resultou predominantemente da quebra
da ligação afetiva com a organização. Diante essas constatações o autor menciona que o
rebaixamento da violência no contexto de trabalho ocorrerá somente a partir do
desenvolvimento de relações mais humanas.
Estes estudos, como concluem Venco e Barreto (2010) desvelam sobre como a nova
configuração do ambiente de trabalho precarizado, flexível, fragmentado e produtor de
desemprego que
[...] usa frequentemente a micropolítica das humilhações cotidianas e
sistemáticas como instrumento de controle da biopolítica, que desestrutura
emocionalmente os trabalhadores, podendo levá-los a desistir do emprego
frente às ameaças cotidianas e o olhar silencioso dos pares que assistem e
testemunham. As consequências são nocivas para todos os trabalhadores,
porquanto causam conflitos em suas vidas, alteram valores, transtornam as
emoções e corróem o caráter individual, contribuindo para a fragmentação
das biografias laborais e destruição dos laços de amizade no coletivo. A este
quadro se acrescenta o incremento de atos de violência nas relações laborais,
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associado ao estímulo à competitividade e à instalação da indiferença com o
sofrimento do outro [...] (VENCO&BARRETO, 2010, p.07).

Portanto, a partir dos dados levantados constatou-se a complexidade do fenômeno, a
seriedade e urgência em dar visibilidade ao assunto, tendo em vista que a morte está se
tornando uma alternativa extrema e recorrente encontrada pelo sujeito que objetiva eliminar o
sofrimento, desta maneira torna-se imprescindível entender as mazelas vivenciadas pelo
mesmo, mas estas, precisam ser analisadas a partir de uma multiplicidade de causas, visto que
o fenômeno do suicídio é complexo e permeado por diversos fatores, dentre estes, os aspectos
relacionados ao trabalho.
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