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Resumo: 
Este artigo estuda o tema do suicídio nos campos da filosofia e da poesia, 
procurando relacionar essas duas formas de pensamento entre si. Na filosofia, o 
tratamento do tema será observado ao longo da história. Na poesia, elegeu-se o 
tratamento dado por Sêneca para o suicídio nas tragédias Édipo e Fenícias. Para tanto, 
1) faz-se uma retomada de alguns dos principais filósofos que já trataram do suicídio 
como filosofema; 2) apresentam-se semelhanças e diferenças entre poesia e filosofia; 
3) mostra-se o modo como o suicídio foi levado à literatura no caso das tragédias 
mencionadas. 
Palavras-chave:  
Suicídio; Filosofia; Poesia. 
 
Abstract: 
This paper studies the issue of suicide in philosophy and poetry, trying to relate 
these two forms of thought together. In philosophy, the treatment of the subject 
will be observed throughout history. In poetry, this paper chooses the treatment 
given by Seneca to suicide in tragedies Oedipus and Phoenissae. For that, 1) it recovers 
some of the major philosophers who have treated suicide as a philosopheme; 2) it 
presents similarities and differences between poetry and philosophy, 3) it is shown 
how the suicide was brought to literature in the case of the tragedies mentioned.  
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Introdução 

 

 O suicídio é tema presente no discurso filosófico ao longo da história. Uns o 
condenam: Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Plotino, Kant, 
Schopenhauer, Camus. Outros o consideram, por vezes, lícito ou necessário: 
Epicuro, Cícero, Sêneca, Hume, Zaratustra (Nietzsche), Jaspers, Sartre, Foucault. 
Além de o próprio tema do suicídio consistir em um filosofema, ele também pode 
ser relacionado com outros filosofemas de grande relevância, como o “ser”, o 
“existir” e a “morte”. Ligam-se esses temas filosóficos aos questionamentos em 
torno do sentido da vida – é exatamente a falta de sentido para a vida que leva à 
reflexão sobre a viabilidade do suicídio. 

 Os filosofemas muitas vezes coincidem com os temas literários. Isso 
acontece com o suicídio e pode ser ilustrado com o tratamento dado por Sêneca a 
esse tema nas tragédias Édipo e Fenícias. Assim, este trabalho pretende mostrar como 
o tema foi apresentado pela filosofia e relacionar aos procedimentos utilizados na 
literatura senequiana para servir, também, mas não só, a uma finalidade didática, 
como é comum acontecer nas tragédias do autor. Apresentar-se-á o modo como a 
filosofia pensa o tema e como a literatura trabalha com ele. Parte-se do pressuposto 
de que filosofia e poesia nascem da mesma inquietação, são ambas movidas pelos 
mistérios que rondam o ser humano – daí a relação do suicídio com o 
questionamento em torno do sentido da vida.  

Na filosofia, já foram defendidas hipóteses dos mais variados teores acerca 
do ato de matar-se a si mesmo. Este artigo procura abordar brevemente as 
principais delas – tratando tanto de filósofos da Antiguidade Clássica quanto de 
épocas posteriores, para que o tema tenha uma apresentação mais ampla e para que 
seja possível observar lado a lado os pensamentos divergentes entre os autores 
mencionados. Posteriormente, a partir da relação existente entre poesia e filosofia, 
observa-se o tratamento do tema nas tragédias senequianas que compõem o corpus. 

 

O suicídio na filosofia 
 

Apresentar-se-ão sucintamente as ideias de alguns dos principais pensadores 
que, ao longo da história, dissertaram sobre o assunto em questão. Platão (427 a.C.-
347 a.C.), no diálogo Fédon, apresenta a seguinte opinião contrária ao suicídio (no 
diálogo, a fala é de Sócrates a Cebes): “os deuses são nossos guardiães, e nós, 
homens, propriedade deles. [...] Por conseguinte, não acho absurdo ninguém poder 
matar-se sem que a divindade o coloque nessa contingência, como é o nosso caso 
agora” (s/d, 62c).  
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Essa opinião de Platão, ainda que não embasada filosoficamente, influencia 
vários outros posicionamentos posteriores sobre o assunto. Segundo Coimbra 
(2011: 10), “A afirmação de que não somos senhores de nós mesmos ultrapassa 
todo o medievo e ingressa incólume na modernidade. Santo Agostinho e Tomás de 
Aquino a subscrevem. Locke a admite e até mesmo Kant a aduz, como fundamento 
contra o suicídio”2. O neoplatônico Plotino também assumiu essa mesma opinião.  

Platão, entretanto, livra o indivíduo de ser penalizado pelo suicídio “quando 
não é por ele obrigado a isso devido à ocorrência de alguma desgraça intolerável e 
inevitável” ou “por incorrer em alguma ignomínia irremediável ou insustentável” 
(1999: Cap. IX, 873c). Mas defende que ele seja penalizado “quando simplesmente 
inflige sobre si mesmo essa pena iníqua ditada pela intolerância e a covardia”. Mais 
adiante, na mesma obra, Platão define qual seria a pena para quem mata a si mesmo: 
“os túmulos serão, em primeiro lugar numa posição isolada, sem sequer um outro 
túmulo adjacente, e em segundo lugar, deverão ser enterrados naqueles limites dos 
doze distritos que são desérticos e inominados, sem qualquer menção, sem qualquer 
estrela nem nome que indiquem seus túmulos” (1999: Cap. IX, 873c). 

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) também é contrário ao suicídio, mas não 
possui argumentos religiosos. Em Ética a Nicômaco (1973: III, 1116 a 10-15) afirma 
que “procurar a morte para fugir à miséria, ou ao mal de amor, ou a uma qualquer 
tristeza, não é próprio do corajoso, mas antes do covarde; fugir das dificuldades é 
fraqueza e ninguém se suicida por nobreza, mas para fugir a um mal”. Além disso, o 
mesmo autor afirma que o suicídio é injusto para com a comunidade a que pertence 
o suicida: 

 
“[...] a lei não ordena uma pessoa a matar-se a si própria; e aquilo que a 
lei não ordena, proíbe-o. Demais, quando alguém, contra a lei, prejudica 
outrem voluntariamente (voluntariamente quer dizer sabendo quem 
prejudica e com que instrumento), pratica uma injustiça, acaso não se 
trate de retaliação por dano sofrido. Assim, quem num acesso de paixão 
se mata voluntariamente, age desse modo contra o sentido orientador. 
Contudo, a lei não o permite. Ele comete, então, uma injustiça. Mas 
contra quem? Contra o Estado ou contra si? Porque, na verdade, ele 
sofre de livre vontade [...]. Na verdade, quem se suicida atenta de algum 
modo contra a própria honra, porque comete uma injustiça contra o 
Estado” (1973: V, 1138 a 4-15). 

 

 Após Platão e Aristóteles, aparece o primeiro grande defensor do suicídio, 
Hegésias, um pensador grego da escola cirenaica, que teria vivido em Alexandria no 
século III a.C., de quem se tem notícia por ter sido mencionado por Cícero (em 
Diálogos em Túsculo) e por Diógenes Laércio (II, 93). Hegésias era conhecido como 

                                                           
2 Agostinho (Cidade de Deus, Livro I, cap. XX); Tomás de Aquino (Suma Teológica, IIª-IIae q. 64 a. 5); Locke 
(Dois tratados sobre o governo civil, 1990: 384-385); Plotino (Enéada, I, 9 [16]); Kant (2002: 194). 
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peisithánatos, que significa “aquele que persuade a morrer” e, segundo Cícero, 
ensinava a seus alunos o desprezo pela vida, motivo pelo qual eles, geralmente, após 
as aulas de Hegésias, matavam-se a si próprios. Segundo Puente (2008: 21), “parece 
que Hegésias fazia uma apologia da morte livre e que julgava preferível evadir-se da 
vida em qualquer circunstância do que continuar vivendo, uma posição filosófica, 
portanto, realmente única na Antiguidade”. 

 O filósofo grego Epicuro (341 a.C.-271 a.C.), precursor da corrente filosófica 
do epicurismo, defende o suicídio em determinadas situações, mas não em outras. 
Seus argumentos não são religiosos, como os de Platão, nem políticos, como os de 
Aristóteles. Epicuro divide os suicidas em dois tipos: aqueles que o fazem por 
motivos mesquinhos e os que, “em casos de dor extrema e sem cura” (Puente, 2008: 
22), têm motivos legítimos para escolherem a morte. Para Epicuro (fr. 487 Usener, 
apud Sêneca, 1991: 12, 10), “É um mal viver na necessidade, mas não há qualquer 
necessidade de viver na necessidade”. 

 Concordam com esse argumento os estoicos – o suicídio seria válido em 
determinadas situações, como afirmação da liberdade do homem contra a 
necessidade. Em Cartas a Lucílio, Sêneca (4 a.C.-65 d.C.) escreve: “Agradecemos à 
divindade o facto de ninguém poder ser obrigado a permanecer vivo: é-nos possível 
dar um pontapé na própria necessidade” (1991: 12, 10). O suicídio era, para eles, um 
dever a ser cumprido quando não houvesse mais possibilidades de cumprir com o 
próprio dever ou quando fosse preciso para preservar a própria dignidade. Cícero 
(106 a.C.-43 a.C.) afirma: 

 
“[...] para quem são mais numerosas as coisas que são segundo a 
natureza, desse o dever é permanecer na vida; para quem, porém, ou 
mais numerosas são as coisas contrárias à natureza, ou, segundo lhe 
parece, elas virão a ser, desse o dever é deixar a vida. A partir disso, faz-
se manifesto que tanto é dever do sábio, por vezes, deixar a vida, ainda 
que seja feliz, quanto do tolo, permanecer na vida, ainda que seja infeliz” 
(Cícero, Sobre os fins dos bens e dos males, III, 18, 60) 

 

 Assim, como afirma Puente (2008: 22), “A grande inovação dos estoicos no 
âmbito da ética é o fato de eles classificarem tanto a vida como a morte na ordem 
dos indiferentes, ou seja, vida e morte não podem ser simplesmente enumeradas 
entre as coisas boas, como as virtudes, ou más, como as vilezas morais”. 

 Para o neoplatônico Plotino (204/205-270 d.C.), o suicídio não deve 
acontecer – já que a alma está ligada ao corpo e o corpo não deve por si só se afastar 
da alma – a não ser “se ele percebesse que começa a ensandecer” (2006, I, 9), o que 
“não é provável que aconteça ao sábio; entretanto, se acontecer, ele classificaria o 
suicídio entre as coisas necessárias e aceitáveis pela circunstância, embora não 
aceitáveis em si mesmas” (2006, I, 9). Para Plotino, “[...] se há um quinhão de tempo 
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determinado para cada um, antecipar-se não seria bom, a menos que, como 
dizemos, seja necessário. E se, tal somos ao sair do corpo, tal a posição que temos 
lá, não se deve deixar a vida enquanto houver esperança de melhora” (2006, I, 9). 

 Agostinho (354-430), em sua obra Cidade de Deus, procura argumentar contra 
o suicídio a partir de exemplos bíblicos (cap. XX a XXIV). O argumento principal 
de Agostinho é o sexto mandamento, “Não matarás”, que se refere não apenas a 
não se matar o próximo, também consistindo em crime matar-se a si mesmo (Cap. 
XX). Mais adiante, na mesma obra, afirma que:  

 
“Todos os que contra si próprios perpetraram este crime, talvez sejam 
dignos de admiração pela sua fortaleza de ânimo, mas não devem ser 
louvados pela sanidade da sua razão. Se mais cuidadosamente consultares 
a razão, nem sequer lhe poderemos chamar fortaleza de ânimo, pois 
entregaram-se à morte por não poderem suportar as contrariedades da 
vida ou os pecados alheios. Antes se reconhece neste caso uma alma 
débil que não é capaz de suportar a dura servidão do seu corpo nem a 
estulta opinião do vulgo” (Agostinho, 1996: Cap. XXII). 

 

 Tomás de Aquino (1225-1271) utiliza as conclusões de Agostinho junto às 
opiniões de Platão e de Aristóteles para elaborar sua argumentação, em sua obra 
Suma Teológica (II, 2, q. 64 a. 5): 

 
“Es absolutamente ilícito suicidarse por tres razones: primera, porque 
todo ser se ama naturalmente a sí mismo, y a esto se debe el que todo ser 
se conserve naturalmente en la existencia y resista, cuanto sea capaz, a lo 
que podría destruirle. Por tal motivo, el que alguien se dé muerte va 
contra la inclinación natural y contra la caridad por la que uno debe 
amarse a sí mismo; de ahí que el suicidarse sea siempre pecado mortal 
por ir contra la caridad. Segunda, porque cada parte, en cuando tal, 
pertenece al todo; y un hombre cualquiera es parte de la comunidad, y, 
por tanto, todo lo que él es pertenece a la sociedad. Por eso el que se 
suicida hace injuria a la comunidad, como se pone de manifiesto por el 
Filósofo en V Ethic. Tercera, porque la vida es un don divino dado al 
hombre y sujeto a su divina potestad, que da la muerte y la vida. Y, por 
tanto, el que se priva a si mismo de la vida peca contra Dios, como el 
que mata a un siervo ajeno peca contra el señor de quien es siervo; o 
como peca el que se arroga la facultad de juzgar una cosa que no le está 
encomendada, pues sólo a Dios pertenece el juicio de la muerte y de la 
vida, según el texto de Dt 32,39: Yo quitaré la vida y yo haré vivir”. 

 

 Outros autores se posicionaram sobre o assunto durante esses períodos já 
mencionados e mesmo depois deles. O próximo a ser destacado neste artigo é 
Hume (1711-1776), que utiliza argumentos de filósofos anteriores para atestar sua 
opinião favorável ao suicídio em determinadas circunstâncias. Por exemplo, ele 
certamente se refere aos escritos de Aristóteles quando afirma que “um homem que 
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se retira da vida não faz qualquer mal à sociedade: só deixa de fazer o bem, o que, se 
é uma injúria, é do género menos grave” (Hume, 2003). O autor também acredita 
que “o suicídio não é qualquer transgressão do nosso dever em relação a Deus” 
(Hume, 2003) – fazendo menção, provavelmente, aos autores anteriores que 
condenaram o suicídio por razões religiosas. Acrescenta ainda que “Quem admite 
que a idade, a doença ou o infortúnio podem transformar a vida num fardo, e torná-
la ainda pior que a aniquilação, não pode questionar que o suicídio pode muitas 
vezes ser consistente com o nosso interesse e com o dever que temos em relação 
a nós próprios” (Hume, 2003), argumento perfeitamente relacionável aos dos 
filósofos estoicos. 

 Kant (1724-1804), segundo Coimbra (2011: 31), foi “o primeiro filósofo a 
tentar fundamentar a rejeição ao suicídio em bases estritamente morais”. Na obra 
Metafísica dos costumes, Kant inclui, entre uma série de deveres, o de obrigar-se a não 
se matar. Assim, o suicídio seria uma violação a esse dever: o homem é “obrigado a 
preservar sua vida simplesmente em virtude de sua qualidade de pessoa e se tem ele 
que reconhecer nisso um dever (e realmente um estrito dever) para consigo mesmo” 
(2003, II, parte I, parag. 6). Isso porque “aniquilar o sujeito da moralidade na 
própria pessoa é erradicar a existência da moralidade mesma do mundo” (2003, II, 
parte I, parag. 6).  

 Schopenhauer (1788-1860) também é contra o suicídio e afirma que “O 
suicida quer a vida; não está descontente senão das condições em que a vida se lhe 
oferece. Destruindo o corpo não renuncia ao querer-viver, mas unicamente ao 
viver” (1941: 212). O autor acredita que a vida é feita de sofrimentos, mas também 
que “suicidar-se é um acto inútil e insensato; destrói arbitrariamente o fenômeno 
individual, enquanto que a causa em si permanece intacta” (1941: 212). 

 Nietzsche (1844-1900) trouxe as palavras de Zaratustra (ca. 600 a.C.) a favor 
da morte voluntária: “Morre a tempo. [...] Eu vos predico a morte necessária, a 
morte que, para os vivos, vem a ser um aguilhão e uma promessa. [...] Faço-vos o 
elogio da minha morte, da morte livre, que vem porque eu quero” (2002, I). 

O sociólogo Durkheim (1858-1917) estuda minuciosamente esse fenômeno e 
afirma que “há espécies diferentes de suicídios, das quais umas têm um certo 
parentesco com o homicídio, ao passo que outras lhe são adversas. [...] O suicídio 
que varia com o homicídio e o que varia em sentido inverso não podem ser de 
mesma natureza” (2000: 462). Havendo vários tipos de suicídio, o autor chega à 
conclusão, ao longo de seu estudo, de que alguns suicidas podem ser 
responsabilizados pelo seu ato, outros não, dependendo de uma imensa gama de 
fatores. 

Jaspers (1883-1969) admite o direito ao suicídio, como uma resposta do 
homem para a vida: “O “sim” para a vida é a grande e bela aventura, porque permite 
a realização da razão, da verdade e do amor. O “não” à existência, traduzido pelo 
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suicídio, é a realidade para homens diante de cujo segredo permanecemos calados” 
(2007, XIII, 4: 140-141). 

 Mais tarde, Sartre (1905-1980) considera o suicídio uma escolha, que convém 
em algumas situações: 

 
“Se sou mobilizado em uma guerra, esta guerra é minha guerra, é feita à 
minha imagem e eu a mereço. Mereço-a, primeiro, porque sempre 
poderia livrar-me dela pelo suicídio ou pela deserção: esses possíveis 
últimos são os que devem estar sempre presentes a nós quando se trata 
de enfrentar uma situação. [...] Trata-se de uma escolha” (Sartre, 2007: 
678) 

 

Sartre, porém, acredita que poderia haver arrependimento por parte do 
próprio suicida e, por isso, a possibilidade de matar-se a si próprio precisa ser 
ponderada: 

 
“O suicídio não pode ser considerado um fim de vida do qual eu seria o 
próprio fundamento. Sendo ato de minha vida, com efeito, requer uma 
significação que só o porvir pode lhe dar; mas, como é o último ato de 
minha vida, recusa a si mesmo este porvir; assim, mantém-se totalmente 
indeterminado. De fato, caso eu escape da morte, ou se “falho”, não irei 
mais tarde julgar meu suicídio como uma covardia? O fato não poderá 
demonstrar-me que outras soluções teriam sido possíveis? Mas, uma vez 
que essas soluções só podem ser meus próprios projetos, não podem 
aparecer a menos que eu continue vivendo. O suicídio é uma 
absurdidade que faz minha vida soçobrar no absurdo” (Sartre, 2007: 
678). 

 

 Camus (1913-1960) discorre sobre o assunto, colocando-se como contrário 
ao suicídio. Segundo o autor, “o suicídio é uma solução para o absurdo” (1989: 9), 
ou seja, “suicidar-se é confessar a falta de sentido para a existência” (1989: 8). Na 
verdade, o “absurdo” para Camus é aquilo que Sartre chama de “náusea”. Trata-se 
da estranheza sentida pelo homem em relação ao mundo – o cansaço, o viver para o 
amanhã (1989: 13-14) –, “Em certas horas de lucidez, o aspecto mecânico de seus 
gestos, sua pantomima destituída de sentido faz ficar estúpido tudo aquilo que os 
rodeia” (1989: 14). Assim, “Viver sob esse céu sufocante exige que ou se saia disso 
ou se continue. Trata-se de saber como, no primeiro caso, se sai, e por que, no 
segundo, se fica. Defino assim o problema do suicídio e o interesse que se pode 
aplicar às conclusões da filosofia existencial” (1989: 22). 

 Por fim, cabe aqui destacar Foucault (1926-1984), que constatou o direito de 
morte e o poder diante da própria vida que cada pessoa possui: 
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“Agora é sobre a vida e ao longo de todo o seu desenrolar que o poder 
estabelece seus pontos de fixação; a morte é o limite, o momento que lhe 
escapa; ela se torna o ponto mais secreto da existência, o mais “privado”. 
Não deve surpreender que o suicídio – outrora crime, pois era um modo 
de usurpar o direito de morte que somente os soberanos, o daqui de 
baixo ou o do além, tinham o direito de exercer – tenha-se tornado, no 
decorrer do século XIX, uma das primeiras condutas que entraram no 
campo da análise sociológica; ele fazia aparecer, nas fronteiras e nos 
interstícios do poder exercido sobre a vida, o direito individual e privado 
de morrer. Essa obstinação de morrer, tão estranha e contudo tão 
regular, tão constante em suas manifestações, portanto tampouco 
explicável pelas particularidades ou acidentes individuais, foi uma das 
primeiras surpresas de uma sociedade em que o poder político acabava 
de assumir a tarefa de gerir a vida” (1999: 130-131) 

 

 Diante de posições favoráveis e contrárias ao suicídio na filosofia, ao longo 
da história, é possível supor que essa divisão de opiniões também se mostrou na 
literatura. Este artigo analisará apenas um caso, qual seja, o da decisão de suicídio 
tomada por Édipo nas tragédias senequianas Édipo e Fenícias. Mas, antes, há de se 
estabelecer a devida ponte entre poesia e filosofia. 

 

Poesia e filosofia 
 
 

Poesia e filosofia possuem a mesma origem, isto é, surgem a partir da mesma 
inquietação do ser humano em relação à compreensão do mundo e de si mesmo. 
Assim, ambas buscam a essência humana, aquilo que estaria presente em todas as 
pessoas, de todas as épocas, de todas as regiões do planeta. Trata-se do indizível, do 
inefável, do pensamento que leva às questões que não podem ser explicadas ou 
visualizadas tal como são, mas podem ser representadas por meio de imagens – na 
poesia – ou podem ser discutidas, problematizadas, debatidas – na filosofia. Para 
Nunes (2009: 36), “O ético, o religioso e o metafísico pertenceriam à categoria do 
indizível, isto é, daquilo que não pode ser articulado proposicionalmente. O indizível 
é o místico. [...] O indizível é o que só pode ser mostrado”. Assim, segundo Paviani 
(2009: 62), “A Filosofia e a Literatura têm em comum o poder da palavra, o cuidado 
com a linguagem que interroga o ser, o nada, o pensamento das origens [...], têm em 
comum a possibilidade de se instaurarem no domínio da sabedoria”.  

Além disso, poesia e filosofia nunca estiveram em gêneros totalmente 
distintos. A filosofia foi e ainda é produzida com o auxílio de procedimentos 
literários – métrica, rima, ritmo, figuras de linguagem, jogos de palavras –; Paviani 
(2009: 63) cita, por exemplo, o poema Sobre a Natureza, de Parmênides, escrito em 
hexâmetros, e os ensaios de Montaigne, entre muitos outros textos que mesclam 
filosofia com gêneros literários. A poesia – a arte –, por sua vez, é imitação, nos 
termos de Aristóteles, em sua Poética (2005: I, 19), de caracteres, emoções, ações. 
Para fazer isso, torna-se indispensável trabalhar com temas que pertençam àquilo 
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que o ser humano possui de universal, ou seja, com a essência humana – daí o 
trabalho com temas filosóficos encontrado com frequência na poesia. 

 No caso de Sêneca, filósofo e tragediógrafo, poesia e filosofia expressam os 
mesmos pensamentos – a mesma concepção de suicídio, inclusive –, de modo que 
ele disserta, reflete sobre o tema em sua obra filosófica e apresenta uma aplicação, 
um exemplo mitológico, de como isso acontece para suas personagens – no caso do 
suicídio, para Édipo e para Jocasta.  

Apesar de obras literárias tratarem de temas filosóficos e de obras de filosofia 
apresentarem características poéticas, seus conceitos não são igualáveis nem podem 
ser tomados um pelo outro. Nunes (2009: 29) destaca que a relação transacional 
entre poesia e filosofia “é uma relação de proximidade na distância. A Filosofia não 
deixa de ser Filosofia tornando-se poética nem a poesia deixa de ser poesia 
tornando-se filosófica. Uma polariza a outra sem assimilação transformadora”. 
Assim, os filósofos são lembrados pelas suas ideias e os poetas são lembrados pelos 
seus textos. Apenas aproximam-se os dois conceitos e suas características a fim de 
perceber suas semelhanças e de trabalhar com a maneira como um mesmo assunto é 
tratado de acordo com cada uma dessas formas de pensar a essência humana. 

Schüler (2009) lembra que “A poesia é fruto de habilidades inatas e não de 
estudo” (2009: 43) e que “não se distribuam pensamento e sentimento em 
faculdades distintas. Sentir é pensar que sinto” (2009: 44). Com esses pensamentos, 
têm-se semelhanças e diferenças entre poesia e filosofia: ambas pensam sobre o 
mesmo indizível, mas de diferentes formas, a poesia sendo alheia à teorização sobre 
a própria arte poética e a filosofia reconhecendo que “ao pensamento pertence tudo 
o que se conhece, também a arte” (2009: 44).  

A aproximação entre poesia e filosofia também se dá pelo fato de que, para 
essas duas formas de pensamento, a origem de tudo é o Ser – aquilo que não se 
explica, que está além dos limites do pensável, que separa o que se pode conhecer 
do que não se pode. O Ser consiste na transcendência, que, segundo as filosofias 
existencialistas, está fadada a nunca se concretizar. Por isso, Sartre (2007) equipara o 
conceito de Ser ao de Nada – uma possibilidade que continua sendo buscada, mas 
com a consciência de que ela de fato não existe. Se a transcendência, a plenitude, a 
completude, o Ser, não existem, então, o que resta ao homem é a rotina, o caos, o 
automatismo, a alienação, entre outros temas – de cunho negativo – relacionados à 
vida moderna. 

Simplesmente o que acontece é que o homem existe, o mundo existe e não 
há nenhum sentido para essa existência. A única certeza que se tem é a morte. Além 
dela, só o que permanece são possibilidades, dúvidas – a morte, ela mesma, é vista 
pelos existencialistas como a possibilidade mais concreta do homem. Resta à 
humanidade aprender a lidar com isso e a aprender a fazer escolhas, dentre as 
possibilidades existentes. Essas questões existencialistas estão muito presentes tanto 
na filosofia como na literatura. 
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Diante de todo o caos existente no planeta (problemas ecológicos, sociais, 
políticos, etc.), da consciência de finitude e da certeza de que a plenitude é uma 
ilusão, a reação humana é de espanto. O homem perde o sentimento de conforto e 
fica com o da náusea (Sartre, 2006), do absurdo (Camus, 1989). Esse assombro, esse 
estranhamento, na literatura, acontece por meio do processo de singularização – o 
olhar para as coisas sob um novo ponto de vista, tal como escreve Chklovski (1973: 
45): 

 
“E eis que para devolver a sensação de vida, para sentir os objetos, para 
provar que pedra é pedra, existe o que se chama arte. O objetivo da arte 
é dar a sensação do objeto como visão e não como reconhecimento; o 
procedimento da singularização dos objetos é o procedimento que 
consiste em obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da 
percepção”. 

 

É dessa forma que a poesia consegue expressar o indizível (o Ser), porque 
causa no leitor a sensação que é essencial ao ser humano – é a Revelação Poética, 
nos termos de Paz (1982), a revelação da condição humana carente de Ser, 
consciente da finitude – “é a revelação de si mesmo que o homem faz a si mesmo” 
(Paz, 1982: 166). Para o autor, “o homem é um ser que se assombra: ao se 
assombrar, poetiza, ama, diviniza” (1982: 172). 

Diante desse desconforto em relação a si mesmo e ao mundo, o homem 
escolhe uma entre as possibilidades existentes e recebe as consequências 
provenientes de sua escolha. Como já se discorreu neste artigo, o suicídio acaba por 
ser uma dessas possibilidades do homem diante das inúmeras dificuldades que a vida 
oferece. E assim se chega ao suicídio. Há de se deixar claro que mesmo os filósofos 
que consideram lícito o ato de matar-se a si mesmo acreditam que, em primeiro 
lugar, o homem deve buscar caminhos para viver bem – e viver bem não significa 
que não se deva estranhar o mundo. E essa seria uma escolha plausível apenas 
quando já não existisse outra saída, outra solução.  

 

O suicídio nas tragédias Édipo e Fenícias de Sêneca 

 

Édipo, na tragédia homônima de Sêneca, é rei de Tebas, tendo conquistado o 
trono após salvar a cidade de uma terrível peste, desvendando o enigma da Esfinge. 
Salvador, ele recebeu o trono e a mão da rainha Jocasta, viúva, em casamento, tendo 
com ela quatro filhos: Antígona, Etéocles, Ismene e Polinices. Édipo acredita ser 
filho de Pólibo e Mérope, rei e rainha de Corinto, mas, na verdade, é tebano, filho 
de sua agora esposa Jocasta e do antigo rei Laio, que o enviaram para morrer no 
Monte Citerão, após profecia do Oráculo – o primeiro filho do casal viria a matar 
seu pai, o rei, e a se casar com a rainha, sua mãe. Mas ele não morreu: foi levado 
para Corinto e criado como se fosse filho legítimo do casal real. Já crescido, Édipo 
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soube da profecia sobre o seu destino e fugiu da cidade, com medo de que isso se 
cumprisse (ele temia matar Pólibo e casar-se com Mérope). Na fuga, brigou com 
alguns homens na estrada e os matou – ele não sabia, mas um deles era seu pai, 
Laio, rei de Tebas. 

Alguns anos mais tarde, já estando os quatro filhos de Édipo e Jocasta 
crescidos, outra peste se difundia sobre a cidade de Tebas. É esse o ponto de partida 
para a tragédia senequiana Édipo. Consultado o Oráculo, foi dito que a cidade seria 
salva se o assassino do falecido rei Laio fosse descoberto e exilado de Tebas. O rei 
Édipo, então, proclamou a toda a cidade que o criminoso seria encontrado e, 
quando isso acontecesse, ninguém deveria dirigir-lhe a palavra e ele seria exilado e 
morto. E iniciou uma profunda investigação. Ele acaba por descobrir ser ele próprio 
o tão procurado assassino. Diante do fato, o desfecho proposto por Sêneca é o 
seguinte: Édipo entra no palácio, arranca os próprios olhos com as mãos e sai para 
que o povo veja sua punição. Em seguida, Jocasta usa uma espada para matar-se, em 
cena, fincando-a no próprio ventre. Édipo foge. 

 
Em Fenícias, de Sêneca, Édipo procura o suicídio, já cego e autoexilado, 

durante toda a primeira parte do texto (versos 1 a 362). Nessa parte, Édipo tem a 
filha Antígona como guia, e partem ambos: ele em busca da morte (executando a 
pena que ele mesmo desejou para o assassino de Laio, qual seja, exílio e morte); ela 
em busca de convencê-lo a desistir dessa pena e de levá-lo de volta a Tebas. Édipo 
quer que a filha o abandone e retorne para casa; Antígona está convencida a morrer 
junto com o pai caso ele não desista da pena. Um mensageiro de Tebas pede que 
Édipo retorne para salvar os filhos. Édipo resolve espiar o duelo entre os filhos. 
Jocasta (que, nesta versão do mito, está viva) tenta fazer com que os dois filhos se 
entendam e cessem as desavenças. Ela se coloca entre os dois e argumenta a favor 
da paz. Os irmãos continuam a se desentender e a discussão é interrompida, não 
havendo final para a tragédia (o texto que chegou até os dias atuais está incompleto). 
Sem final, não se sabe se Édipo concretizou o ato do suicídio nem se os irmãos, de 
fato, lutaram pelo poder real. 

 
 Nessas tragédias, o suicídio é tratado como possibilidade diante da existência 
humana diante de uma situação que ultrapassa os limites do suportável, no caso do 
suicídio de Jocasta, ou diante da necessidade de sacrifício em prol de um bem maior, 
no caso da tentativa suicida de Édipo.  Em relação ao caso de Édipo, os estoicos, 
por exemplo, afirmavam que é um dever renunciar à vida quando não houver mais 
possibilidade de se cumprir o próprio dever. É exatamente o que faz o filho e 
marido de Jocasta, nas tragédias aqui referidas: planeja matar-se para que a cidade de 
Tebas seja livrada da peste que a assola – peste esta que só teria fim quando o 
assassino do antigo rei Laio fosse exilado e morto.  

Apesar de trazerem versões distintas do mito (Jocasta morre e em uma e 
continua viva na outra), há evidências, nos textos de ambos os dramas, de que a 
construção da personagem Édipo tenha sido a mesma – evidências essas mostradas 
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em Sanches (2012: 44-54) –, tal como o fato de que o protagonista, tanto em Édipo 
quanto em Fenícias, reconhece a si mesmo como culpado: “duas vezes parricida e, 
mais do que o temia, culpado,/ minha mãe matei” (Sêneca, 2005: versos 1044-1045); 
“Não determino um único lugar para minha ferida: sou culpado por inteiro” 
(Sêneca, 2012: versos 157-158).  

No drama Édipo, na última fala do texto, o parricida foge, mas não fica claro 
se essa fuga consiste já no autoexílio que ele prometeu ao assassino de Laio. Já em 
Fenícias, o autoexílio e a decisão do suicídio são bem explicitados: “Desisti de bom 
grado do meu reino, mas conservo o domínio sobre mim mesmo” (Sêneca, 2012: 
versos 104-105). No texto de Fenícias, não há a ordem sobre o que deveria ser feito 
com o assassino de Laio, quando encontrado, porque a história tem início em um 
ponto posterior do drama vivido pelos Labdácidas. Apesar disso, sabe-se, pelas 
próprias falas de Édipo (que quer o exílio sozinho e a posterior morte), que a 
punição prometida é a mesma constante nas outras tragédias. 

A construção do Édipo senequiano privilegia os preceitos estoicos em 
relação ao suicídio honroso. Para ele, é mais digno morrer por suas próprias mãos 
do que continuar vivendo às custas de prejuízos aos outros, de uma maldição para 
sua família e para seu povo. Isso ocorre de modo completamente diferente com o 
Édipo de Sófocles, por exemplo, que espera pela piedade das pessoas e não quer ser 
exilado nem morto.  

 Em sua obra filosófica, Sêneca afirma que “o sábio prolongará sua vida 
enquanto dever, e não enquanto puder” (Sêneca, 2001: 70, 4-5) e que “morrer mais 
cedo, morrer mais tarde – é questão irrelevante; relevante é, sim, saber se se morre 
com dignidade ou sem ela, pois morrer com dignidade significa escapar ao perigo de 
viver sem ela!” (Sêneca, 2001: 70, 6). Em outra carta, diz que “demonstra um grande 
coração quem se resigna à vida no interesse dos outros, o que, aliás, muitos grandes 
homens têm feito” (Sêneca, 2001: 104, 3-4). É exatamente o que faz Édipo ao 
querer matar-se para que a cidade de Tebas seja livrada da peste que a assola. 

Assim, o vínculo existente entre as obras trágica e filosófica de Sêneca está 
no fato de as peças de Sêneca terem sido escritas para servir também a uma 
finalidade didática – além, claro, da finalidade estética, natural à obra de arte –, 
como complemento e delimitação dos temas estoicos tratados pelo autor. Na 
abordagem do tema, os versos de Sêneca – mais precisamente, na tragédia Fenícias, 
em que o tema é mais presente – trazem recursos como o da singularização, 
explicitado por Chklovski (1973) e já citado neste artigo, para tratar a questão da 
vontade de morrer de Édipo em contraste com as tentativas de Antígona de não 
deixar que o pai termine de cumprir com sua pena. Nesse caso, o signo em processo 
de singularização é manus – as mãos de Édipo. 

 Antígona o segura pela mão esquerda e não o deixa seguir para caminhos 
perigosos. Assim, a mão direita de Édipo se torna o único meio pelo qual ele pode 
buscar a sentença capital para o assassino de seu pai, para o incestuoso que teve 
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filhos com a própria mãe. As diversas ocorrências da palavra “mão” no texto da 
peça contribuem para retratar a luta entre as personagens (um luta pela morte, a 
outra pela vida). Para Frank (1995: 94-95), “manus is a prominent word motif in 
Seneca’s Phoenissae [...]. The use of manus in Phoenissae [...] is close related to the 
theme of violence vs. restraint which is central to the play (and conspicuous in 
Senecan drama in general)”.  

São 17 ocorrências desse signo somente na primeira parte da peça, das quais 
15 estão nas falas da personagem Édipo e as outras duas em falas de Antígona. A 
mão funciona como um dos interlocutores de Édipo, além de ser responsabilizada 
pelo parricídio e pelo incesto. As funções da mão se assemelham às de um 
personagem independente, como se fosse um terceiro indivíduo circulando entre pai 
e filha durante a cena. A mão de Édipo é o único ser capaz de puni-lo por seus 
crimes (com a cegueira, com a surdez, com a morte). Em contrapartida, é segurando 
Édipo pela mão que Antígona consegue impedi-lo de correr risco de vida durante o 
diálogo. A mão, nesse texto, faz-se signo de percepção, ação, força e poder. O 
exemplo que se segue ilustra a função delegada por Édipo a sua própria destra no 
desenrolar dos acontecimentos: 

  
“Mão direita, agora, com toda a violência, com toda a dor, com todas as 
forças, vem! Não determino um único lugar para minha ferida: sou 
culpado por inteiro: exige a morte por onde quiseres. Destrói este corpo 
e este coração capaz de tantos crimes, arranca, põe à mostra todos os 
contornos de minhas vísceras; que a garganta fraturada ressoe com 
golpes forçados ou que minhas veias dilaceradas escorram com as unhas 
fincadas. Ou então dirige tuas iras como já te habituares: molha esta 
ferida aberta com muito sangue e podridão; extrai por aí esta alma dura e 
inexpugnável” (Sêneca, 2012: versos 155-165). 

 

 Vale pôr em relevo que há aí uma adesão aos sentidos para a abordagem da 
percepção de mundo da personagem. Cego, Édipo percebe o mundo com os 
ouvidos, com o contato dos pés no chão. Assim, ele espera que o tato o auxilie na 
destruição dos ouvidos, já que a audição lhe traz toda a verdade que lhe foi tirada 
com a cegueira. Neste próximo trecho, as mãos seriam a única esperança de destruir 
os ouvidos e afastar de vez as informações que o mundo quer lhe trazer – seria essa 
a chance de morrer um tanto mais para o mundo e ir se destruindo pouco a pouco: 
“Quem dera eu pelo menos pudesse destruir estes caminhos, e pudesse extrair com 
(o ataque de) minhas mãos as vozes que passam por todos eles e o acesso às 
palavras que se estende por estreitas vias!” (Sêneca, 2012: versos 226-229). 

 Antígona, por sua vez, utiliza a mão com objetivo contrário: “Nenhuma 
força separará a minha mão do teu corpo, pai./ Ninguém me impedirá em momento 
algum de te acompanhar” (Sêneca, 2012: versos 51-53) e, mais adiante, “Nem se 
Júpiter fizer retumbar, arrebatando o mundo, e um raio cair no meio do nosso 
enlaçamento,/ eu soltarei esta mão” (Sêneca, 2012: versos 59-61).  
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 Ainda em relação à utilização do signo “mão”, há de se observar o seguinte 
trecho de uma fala de Édipo, em que fica evidente o único laço que ainda prende o 
protagonista à vida: “Solta a mão de teu pai, corajosa donzela: estendes minha 
morte/ e prolongas os extensos funerais do teu pai em vida” (Sêneca, 2012: versos 
94-95). Esse trecho também é interessante para observar a construção da 
personagem realizada por Sêneca em comparação com os Édipos dos tragediógrafos 
gregos Sófocles e de Eurípides, que aceitam a ajuda da filha. Em Édipo em Colono, ele 
pede: “Quero sentar. Ajuda-me. Cuida deste velho que não vê” (Sófocles, 2010: 
verso 21: 26). Mesmo teor tem o seguinte verso, da euripidiana As fenícias: “Vamos, 
ajuda este teu pai cego” (Eurípides, 2008: verso 1708: 97).  

  Além dessas, há diversas outras abordagens sobre a decisão de suicídio 
tomada pelo pai em relação às súplicas da filha, em Sêneca. Édipo traz a sua própria 
concepção de suicídio, em que está presente o direito filosófico de cada um diante 
de sua própria existência:  

 
“Cubra de terra, de uma vez, este corpo odioso;/ Equivocas-te com o 
pensamento honroso, chamas de piedade/ arrastar teu pai sem sepultura. 
Quem obriga a morrer/ alguém que não quer, está na mesma situação de 
quem impede/ aquele que está pronto. É matar impedir quem está 
desejoso da morte./ Nem, contudo, é a mesma situação. Creio que a 
outra (a segunda) é mais grave:/ prefiro ter a minha morte ordenada a ser 
libertado dela./ Desiste dessa tentativa, donzela: o direito sobre a minha 
vida/ e a minha morte está em meu poder” (Sêneca, 2012: versos 96-
104). 

 

  Consciente de que sua morte salvará a vida de toda a cidade de Tebas, que 
será livrada da peste assim que sua pena for consumada, ele tenta convencer 
Antígona de que “A única salvação para Édipo/ é não ser salvo” (Sêneca, 2012, 
versos 89-90). E, já que a moça insiste em ajudá-lo, ele propõe a solução – que ela o 
ajude a fazer aquilo que precisa ser feito: 

  

“junta um grande monte de madeira,/ terra e fogo; eu mesmo me atirarei 
dentro das altas labaredas/ e me agarrarei às chamas, incitarei a pira 
funesta,/ e derreterei o coração cruel e às cinzas darei/ seja o que for que 
vive em mim. Onde está o mar impetuoso?/ Conduz-me aonde haja um 
cimo escarpado com altos rochedos,/ aonde o violento Ismeno conduz 
seus terríveis bancos de areia,/ conduz-me aonde feras, aonde o mar, 
aonde precipícios haja,/ se és minha condutora” (Sêneca, 2012: versos 
111-118). 

 

  Diante da concepção de suicídio de Édipo proposta por Sêneca, seguem-se 
dois finais possíveis para as tragédias aqui estudadas. Como o texto de Édipo não 
explica claramente a fuga do rei tebano já cego, a interpretação advinda desse fato 
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pode ser de que ele partiu para o exílio, mas também pode ser de que ele apenas se 
retirou do local onde Jocasta acabara de se matar. Em Fenícias, o texto incompleto 
não apresenta uma conclusão para a história e, por isso, também sobressaem suas 
possibilidades interpretativas: a de que ele posteriormente se mataria (como também 
sugere Sófocles, em Édipo em Colono) ou de que cederia aos pedidos de Antígona e 
do Mensageiro. No caso de Fenícias, dada a determinação da personagem em direção 
ao suicídio durante todo o drama, a primeira possibilidade parece muito mais 
coerente. 

 

Conclusão 
 

 Dadas essas ocorrências do tema do suicídio nas duas tragédias senequianas 
que tratam do mito de Édipo – a grande maioria delas em Fenícias –, é possível 
perceber a ampla aproximação existente entre os preceitos estoicos de Sêneca e sua 
forma de abordar o mesmo assunto na poesia. De acordo com Herrera (1997: 212), 
“El carácter retórico y didáctico de las tragedias ha podido influir en que aparezca 
en ellas con cierta frecuencia el exemplum mythologicum como procedimiento literario”. 
No caso do suicídio, a tragédia de Édipo ilustra uma situação em que o suicídio 
pode ser necessário e consistir em um ato heroico, sem que se possa condenar 
aquele que se matou, já que havia um motivo mais do que nobre para que sua morte 
fosse abreviada.  

 O tratamento dado ao tema do suicídio na filosofia provoca a reflexão acerca 
das situações que levam uma pessoa a se matar de fato, a tentar se matar ou 
simplesmente a pensar no assunto. Os pensadores procuraram levantar hipóteses 
sobre a concepção de vida que possuem os suicidas – ou do sentido que a vida tem 
para essas pessoas. Além disso, os filósofos também refletiram sobre a relação entre 
um suicida e sua sociedade, sobre os danos que esta causa àquele e vice-versa. A 
filosofia trabalha com o tema da forma mais ampla possível, procurando abarcar 
todos os casos que envolvem o assunto e aprofundar o pensamento acerca de cada 
uma das situações vividas pela humanidade. 

 Na poesia – no caso deste trabalho, nas tragédias Édipo e Fenícias –, por outro 
lado, o tema foi tratado como imagem: a sociedade e o indivíduo que quer se matar 
relacionando-se um com o outro de fato e as implicações dessa relação; a concepção 
de suicídio do próprio suicida em constante embate com argumentos contrários ao 
suicídio. A poesia se prende a uma única situação, a um único homem e, ao mesmo 
tempo, trata de toda a humanidade, de forma atemporal e universal, porque sua 
matéria é indizível – a essência humana – e seus procedimentos estão focados na 
mensagem, não no referente (Jakobson, 2005). 
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