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Este artigo inicia com uma pequena narrativa, que traduz a experiência vivida 

pelos habitantes da região de Candelária, diante da percepção da vida e da morte. Sem 

pretender rigor acadêmico, este relato inicial „ilustra‟ o que será discutido ao longo do 

texto.  Tratava-se de um casal que tinha sérios problemas de relacionamento. Luteranos, 

sem filhos, camponeses, viviam em „pé de guerra‟. Ele de nome Friedolino, já de idade, 

pessoa relativamente tranqüila que gostava de uma „bebidinha‟. Ela Marta, senhora 

austera, feia segundo os comentários, vivia xingando o marido por qualquer motivo. As 

brigas eram tão constantes que já não mais chamavam a atenção dos vizinhos mais 

próximos. Certa feita, ele num estado etílico avançado e ela irritada, iniciaram mais uma 

briga aos berros que terminou numa tragédia. Friedolino anunciou que iria se matar e foi 

em direção ao galpão, pegou uma corda e avançou rumo ao mato. Marta, achando que 

se tratava de um blefe, nada fez até sentir a gravidade da situação. Correu e encontro do 

marido enforcado numa árvore. Desesperada, gritou para os vizinhos e, num ato sem 

volta, tomou outra corda e avançou ainda mais mato à dentro enforcando-se logo em 

seguida. Os vizinhos vieram e libertaram Friedolino das cordas – ele sobreviveu. Ela foi 

encontrada mais tarde morta e não teve enterro com cerimonial religioso. Friedolino 

viveu mais alguns anos morrendo de causa natural. 

O município de Candelária, conhecido originalmente como Vila Germânia, se 

notabilizou pelo grande número de suicidas. A década de 1960 apresentou um dos 

maiores índices de suicídios na relação per capita do mundo. A maioria da população 

local é de ascendência germânica e professa o luteranismo como religião. 

Em fins do século XIX, nessa mesma comunidade, o tema suicídio foi tratado 

pela paróquia luterana de maneira bem política. Nos Estatutos da Comunidade da Vila 

Germânia no ano de 1883 claramente se definiu que “nenhum suicida poderá ser 

enterrado pelo pastor da comunidade”.
1
 Cinco anos depois, este parágrafo foi subtraído 

dos estatutos. “Segundo decisão da assembléia da Comunidade de 29 de janeiro de 

1888, deverá ser desconsiderado o parágrafo 16 do capítulo IX e não mais lembrado”.
2
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O suicídio se tornou um problema social a ser tratado pela Comunidade de forma 

mais branda. Não importava a causa da morte; havia a necessidade de um enterro 

socialmente aceito, principalmente se o suicida fosse alguém influente na comunidade.
3
 

Esse parece ter sido o argumento para derrubar o parágrafo que proibia o enterro de 

suicidas. No entanto, essa causa mortis recebia um tratamento diferenciado quando da 

entrada no cemitério. A regra, nessa situação, era de se suspender o caixão por cima do 

muro ou da cerca lateral, não permitindo a entrada pelo portal principal. Por vezes o 

suicida era enterrado  do lado de fora do cemitério.  

 Essa introdução objetiva apenas problematizar o tema e sugerir que a questão é 

complexa e que “nenhuma teoria será capaz de desvendar um ato tão ambíguo e de 

razões tão complexas”.
4
 Esse tema chocante tornou-se objeto de exaustivas pesquisas 

científicas que, de certa forma, foram inspiradas na revolucionária obra de Émile 

Durkhein, O suicídio: estudo de Sociologia
5
, do final do século XIX. A partir daí, o 

século XX foi palco de inúmeras publicações, conferências e seminários sobre o tema, 

trazendo à tona diferentes abordagens e teorias sobre o suicídio por psicólogos, 

sociólogos, historiadores, psiquiatras, psicanalistas, filósofos, entre outros. 

O ato suicida tem sido visto contemporaneamente como uma forma de romper 

com a sociedade disciplinar
6
, uma vez que ele é terminantemente proibido; sobre esse 

ato extremo recai a desaprovação geral da sociedade. A pessoa suicida fica „mal falada‟ 

pelo resto de sua „morte‟. Por isso o discurso disciplinador na sociedade, na igreja, na 

escola, etc, constantemente lembra e reforça a proibição sobre o direito de tirar a própria 

vida. 

Durkhein já alertava a respeito do tema que a soma total de suicídios de uma 

dada sociedade deve ser tratada como um fato que somente pode ser explicado 

plenamente em termos sociológicos, “e não por motivações pessoais dos atos de 

autodestruição; a unidade de análise é a sociedade e não o indivíduo”.
7
   

 

O suicídio em Feliz 

Em que pese todo o avanço da pesquisa e o esforço multidisciplinar das 

ciências em tentar encontrar razões plausíveis para o ato, o mais próximo que talvez se 

possa chegar em termos de enquadramento do suicídio é tentar inseri-lo dentro de seu 

contexto social. O microcosmo em questão nesse artigo é o município de Feliz
8
, 
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município do Vale do Rio Caí colonizado/ocupado por colonos alemães no século XIX. 

Nesse contexto social algumas variáveis se repetem, ou seja, uma comunidade com 

relativa uniformidade sócio-econômica, étnica e religiosa. O material empírico que 

embasa essa análise foi buscado nos Boletins de Ocorrência e nos Inquéritos Policiais
9
 

da cidade de Feliz nas décadas de sessenta a setenta.  

A quantidade de inquéritos policiais relacionados ao suicídio em Feliz é 

bastante representativo.
10

 Nem todos os suicídios lançados no Boletim de Ocorrência 

foram encontrados em forma de inquérito. Dos 38 registrados somente 17 geraram 

inquéritos.
 11

  

Suicídios registrados nos Boletins de Ocorrência (1960-1980) 

Ano Quantidade 

1960 3 

1961 1 

1962 1 

1963 3 

1964 2 

1965 - 

1966 2 

1967 1 

1968 5 

1969 2 

1970 1 

1971 5 

1972 5 

1973 1 

1974 1 

1975 - 

1976 1 

1977 - 

1978 - 

1979 1 

1980 3 

Total: 38 

 

A leitura dos inquéritos policiais é muito rica em dados. Um inquérito policial 

é composto por documentos e relatórios feitos por “todas” as pessoas envolvidas no ato. 

A capa de todos os inquéritos possui dados da vítima, como a natureza do ato, 

indiciados, data, hora e local. No interior do inquérito policial, encontram-se 

documentos emitidos pela Delegacia de Policia, como a portaria, o relatório policial e 

conclusão. A perícia médica também se faz presente com o auto de necropsia. O 

inquérito possui um número de depoimentos variáveis: dos dez inquéritos analisados, o 

número variou de quatro a nove testemunhas. Dentre as testemunhas, as mais freqüentes 
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foram os familiares, como marido, filhos, pais e parentes próximos; outras testemunhas 

geralmente incluídas foram os próprios vizinhos.  

Para explorar os dados e o contexto dos inquéritos foram analisados alguns 

pontos comuns aos casos e suas possíveis interpretações e relações. Nessa análise, 

foram selecionados 10 inquéritos envolvendo mulheres e homens com diferentes idades; 

todos protestantes.   

 

Breve descrição dos inquéritos 

Inquérito 10, ano 1960: 

Dona de casa, 28 anos e quatro filhos; protestante, com instrução primária. 

Enforcou-se às 3 horas da manhã, no interior do município. Todas as testemunhas são 

unânimes em declarar que a vítima vivia bem com seu esposo e que nunca souberam 

qualquer briga do casal. Davam-se muito bem e a vitima tratava bem os sogros que 

moravam na mesma casa. Segundo a declaração de seu esposo, a suicida estava 

sofrendo de faculdades mentais pois, dias antes, ela esteve no Hospital para fazer um 

tratamento. O sogro afirma que a vítima passou a sofrer dos nervos a partir do último 

parto. 

 Inquérito 21, ano 1961: 

Viúvo, agricultor, 61 anos. Foi encontrado enforcado com um cinto no xadrez 

da cidade às 2 horas da manhã. Segundo testemunhas, o suicida era alcoólatra e vivia 

negociando cavalos velhos para o seu sustento. Já havia comentado com vizinhos sobre 

o desejo de se matar Fora preso por estar bêbado perturbando a ordem pública. No 

xadrez, enquanto o policial dormia, enforcou-se com seu cinto. 

 Inquérito 19, ano 1962: 

Dona de casa, casada, 24 anos. Protestante de origem alemã possuía dois filhos. 

Foi encontrada enforcada com uma corda pela mãe às 10horas e 30 minutos no interior 

do município. As testemunhas afirmam que a vítima não tinha razão para se matar, bem 

como afirmam que o casal vivia em harmonia. Casados há três anos, o esposo era 

agricultor de instrução primária e afirmou nunca ter discutido com a esposa nem ter 

feito nada para não descontentar sua esposa e familiares. 

 Inquérito 01, ano 1964: 
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Casado, 48 anos, agricultor de instrução primária. Protestante de origem alemã. 

Suicidou-se por enforcamento em um galpão da residência em Linha Nova no dia 31 de 

dezembro de 1964. Conforme as testemunhas, encontrava-se adoentado e sem 

esperanças de cura. Prova da doença é o Atestado Médico expedido pelo médico e 

prefeito de São Sebastião do Caí, onde comprova estar sofrendo „colicistite calculosa‟, 

doença do fígado e vesícula, de considerável gravidade. As testemunhas alegam que a 

vítima não tinha outros motivos para se matar senão a doença que o deixou acamado e 

abatido. 

 Inquérito 07, ano 1966: 

Casada, 22 anos e dona de casa. Protestante de origem alemã. Foi encontrada 

enforcada nos fundos da residência, às 15horas pelo marido, no interior do município. O 

esposo, agricultor de 31 anos, protestante e de origem primária precisou de intérprete 

para fazer suas declarações. Segundo ele, eram casados há quatro anos e trabalhavam 

juntos na roça. Permaneciam em casa todos os dias e às vezes saiam para um baile ou 

assistiam ao culto na Igreja evangélica local. Ressalta que a esposa era fraca antes de 

casar, porém, quando casou, ela fez tratamento, tendo melhorado e ficado mais forte. 

 Inquérito 33, ano 1968: 

Dona de casa de 46 anos de idade. Protestante de origem alemã com instrução 

primária. Foi encontrada enforcada na sua propriedade às 9 horas e 30 minutos da 

manhã. O marido, juntamente com vizinhos, procurou a vítima e, duas horas após, a 

encontrou dentro de um poço, com a cabeça e o corpo debaixo da água, somente 

aparecendo parte das coxas e pernas. Casada há 21 anos, possuía seis filhos e morava no 

interior da cidade. Seu marido, agricultor e também protestante de instrução primária 

declarou que desde o primeiro parto ela sofria de dores e com medicamentos ela 

passava. Sua esposa sempre se queixou de dores de cabeça e sempre que a falecida 

estava próxima ao período menstrual, ela tinha fortes dores. Segundo declarações do 

médico da cidade, a vítima esteve em tratamento médico, apresentando problemas 

ginecológicos e astenia nervosa. O esposo da vítima foi chamado à Delegacia para um 

novo depoimento, pois algumas colocações não estariam claras. Após o término, foi 

concluído que realmente se tratava de suicídio. 

 Inquérito 28, ano 1973: 
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Agricultor, 50 anos de idade era casado e tinha seis filhos. Foi encontrado 

enforcado no mato, próximo a sua residência, no interior do município. Segundo o 

relato de sua esposa, a vítima já havia tentado suicídio um dia antes, no paiol da casa. A 

viúva da vítima relata que seu esposo sofria de doença nervosa e, ultimamente estava 

contrariado com o namoro da filha. O suicida era visto como um homem trabalhador, 

porém quieto, não saía muito de casa e gostava de tomar bebidas alcoólicas. 

 Inquérito 19, ano 1974: 

Bancário de 42 anos, casado, protestante. Matou-se com um tiro de revolver de 

calibre 32. Foi encontrado às 9 horas nas dependências do banco que trabalhava. 

Conforme declaração das testemunhas, a vítima havia sido destituída do cargo de 

gerência e removida para Porto Alegre, o que a havia aborrecida muito. Uma 

testemunha afirma que durante o tempo em que a vítima trabalhou na direção do 

referido banco, demonstrava não ser uma pessoa normal, por causa do seu sistema 

nervoso agitado; durante o horário de serviço, era um elemento quieto e quase não 

falava com seus subordinados. Outra testemunha relata que a vítima fazia tratamento 

para nervos e que em uma ocasião afirmara que se não tivesse a família com filhas 

menores já teria se matado. 

 Inquérito 15, ano 1976: 

Casada há quase um ano, com apenas 26 anos de idade de instrução primária. 

Religião protestante e dona de casa. O marido possuía 29 anos, era agricultor de 

instrução primária e de religião também protestante. Cometeu suicídio por 

enforcamento no dia 30 de junho de 1976 entre 18horas e 20 horas e 30 minutos. 

Segundo as testemunhas, a vítima era muito nervosa tendo merecido tratamento especial 

no hospital da cidade e, posteriormente, tenha sido levada a tratar-se em Porto Alegre 

no Hospital Psiquiátrico São Pedro, onde permaneceu por vinte dias. Ao regressar, 

apresentou melhoras sensíveis, sendo que nos últimos dias estava bem e parecia calma. 

 Inquérito 17, ano 1980: 

Casada, protestante de origem alemã. Foi encontrada enforcada em casa às 11 

horas pelo seu neto no interior do município. As testemunhas afirmam não saber o 

motivo do suicídio, pois a vítima não deu mostras anteriores de estar sofrendo das 

faculdades mentais e muito menos de que haveria a possibilidade de um suicídio, sendo 
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ela, uma pessoa bastante religiosa, calma e pacífica entre seus familiares e pessoas de 

suas relações. 

 Outros sete inquéritos de suicídios encontram-se na Delegacia.  

Destes, seis correspondem a pessoas do sexo masculino, e uma, do sexo 

feminino. Em relação à religião desse suicidas, cinco eram de origem protestante e 

apenas dois, católicos. Todos moravam no interior e trabalhavam na agricultura, sendo 

que seis possuíam idade superior a 45 anos e cinco escolheram o turno da manhã para se 

matar. Dentre os motivos, destacam-se problemas de nervos e dores incuráveis.  

 

Muitas perguntas: poucas respostas 

Ao ler os inquéritos nota-se que, na maioria dos casos, a própria família não 

compreende a ação; talvez porque nunca tenha parado para notar algo diferente no 

indivíduo. No relatório policial do Inquérito 10/1960, percebe-se que todas as 

testemunhas foram surpreendidas com o suicídio, não notaram evidencias do futuro ato: 

“... todas são unânimes em declarar que a vítima vivia bem com seu esposo e que nunca 

souberam qualquer rusga do casal, declarando ainda que o mesmo vivia em completa 

harmonia”. 
12

 

A relação entre os inquéritos mostra o seguinte quadro: 

QUANTIDADE DE SUICÍDIOS POR 

SEXO (1960-1980)

26

12

HOMENS

MULHERES

 
Figura 1: Quantidade de suicídios por sexo (1960-1980) 

 

Dentre os inquéritos analisados, três dizem respeito a homens, com mais de 48 

anos com a mesma ocupação: agricultores de instrução primária.  Entre as mulheres os 
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dados apontam para: quatro mulheres na faixa dos 20 anos, casadas e protestantes. 

Apenas duas mulheres com mais de 46 anos, uma casada e outra viúva. O único caso 

que difere é do inquérito 19 de 1974. 
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Figura 2: Número de suicidas por faixa etária 
 

O comum entre os três homens com idade superior a 48 anos é a presença de 

problemas de doença. Nas décadas de 60 e 70, os moradores de Feliz, principalmente do 

interior, não tinham acesso a uma medicina especializada, muitos sofriam de dores que 

nem sabiam a origem. Devido a essa falta de informação, os problemas pareciam 

incuráveis e os tratamentos para as possíveis patologias não eram realizados. Aliás, a 

falta de acompanhamento médico especializado era generalizado. É o caso da suicida 

referente ao Inquérito 10/1960, que possuía uma doença, cuja seu esposo trata como 

“faculdades mentais” e que seu sogro, em testemunho afirma que a “vítima quando em 

ocasião do último parto, ficou sofrendo das faculdades mentais”. 
13

 Os inquéritos 

revelam que as pessoas com pouco estudo não buscavam informações e não 

compreendiam as razões das doenças. 

Os Inquéritos 10/1960, 19/1962, 07/1966, 15/1976 sem dúvida levantam várias 

questões. Os quatro inquéritos referem-se a mulheres com menos de 30 anos, casadas. O 

perfil parece ser o mesmo: instrução primária, origem alemã e de religião protestante. 

Outra coincidência é o fato de três terem se enforcado na década de 60 e, segundo as 

testemunhas, não possuíam nenhum problema de relacionamento com a família e 
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esposo. Em testemunho, o pai da suicida 19/1962, declara que “nunca a filha discutiu 

com o marido, nos seus três anos de casados viveram em completa harmonia”.
14

 Pode 

ser que as mulheres não apresentassem motivos aparentes, elas poderiam estar passando 

por problemas emocionais que era visto como normal. Na década em questão, esses 

problemas emocionais eram entendidos como „doença dos nervos‟, ou muitas vezes 

nem eram percebidos. A irmã da vítima 33/1968 comenta em seu depoimento: 

A declarante ia frequentemente na residência de sua irmã. Às vezes a 

irmã se queixava de sua doença dos nervos, que tinha que gastar muito 

dinheiro com médico. Nos últimos tempos, sua irmã sempre se 

queixava mais vezes do que o normal. Enquanto viva, a irmã nunca 

teria dito que iria se matar, mas em vida, sua mana sempre dizia que 

os tratamentos médicos não adiantavam de nada, mas de seu modo de 

pensar, a depoente acha que foi ela mesmo que se suicidou.
15

 

 

Ainda em relação aos quatro casos, chama a atenção para a ocupação das 

mulheres: donas de casa. Em testemunho, o vizinho da vítima 07/1966, deixa claro a 

importância da figura da dona de casa para o lar; a mulher era o elo entre a família e o 

trabalho, sua conduta era observada pelas pessoas do seu entorno: “era uma senhora 

honesta e boa dona de casa, jamais deu motivos de preocupações ao marido e pensa que 

o motivo que a levou a tomar tal resolução seja uma doença mental”.
16

 

Quase sempre se repete - problemas emocionais. A mulher tinha um perfil - era 

reduzida ao lar: cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos e do marido, muitas vezes até 

dos pais ou sogros. É o caso da suicida 10/1960, que com 28 anos era responsável pelo 

andamento da casa, da alimentação, da limpeza, do marido, filhos e sogros. Ainda 

assim, mantinha a postura de esposa, dona de casa, como seu marido declara em 

testemunho: “O declarante fazia dez anos que havia casado e que nunca houve 

discussão ou briga com sua esposa, pois se davam muito bem e sua esposa tratava muito 

bem seus pais que moravam na mesma casa”.
17

   

Ao abordar os “Laços de Matrimônio” na obra “História das Mulheres no 

Brasil”,
18

 Mary Del Priori menciona como o casamento nas décadas de 1950 e 1960 era 

visto pela sociedade, bem como o papel que a mulher exercia na união. O casamento-

modelo “definia atribuições e direitos para homens e mulheres. Tarefas domésticas 

como cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos e limpar a casa eram deveres 

exclusivamente femininos.” 
19

 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS 
RELIGIOSIDADES – ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e 
religiosidades. IN: Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, 
jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
__________________________________________________________________ 

10 

 

Apesar de Priore referir-se preferencialmente a mulher urbana, sua análise é 

parcialmente aplicável ao caso em estudo. Com sua vida limitada ao marido, filhos e o 

lar, a mulher sentia-se retraída, com seus desejos reprimidos; suas dúvidas, anseios e 

amor próprio eram colocados num segundo plano.  

Dois casos de mulheres suicidas com mais de 46 anos foram encontrados: 

33/1968 e 17/1980. Ambos dizem respeito a mulheres de origem alemã, protestante e, 

segundo a família, sem maiores motivos para cometer suicídio. O caso 33/1968 

menciona o problema de saúde da vítima: “problemas ginecológicos e astenia nervosa”, 

como menciona o médico da cidade em seu testemunho: “a vítima esteve em tratamento 

médico nos anos de 1963 e 1964, apresentando problemas ginecológicos e astenia 

nervosa”.
20

 Ambas as doenças pareciam incuráveis para a vítima, mas em nenhum 

momento ela procurou ajuda especializada fora de Feliz, apenas procurou o hospital da 

cidade.  

O caso 17/1980 é intrigante: as testemunhas são apenas duas: filho e neto e não 

deixam transparecer nenhuma evidência em relação às causas do suicídio. Seu filho em 

depoimento declara: 

Nos últimos dias tudo decorreu na maior paz e harmonia, não sabendo 

o declarante informar do motivo pelo qual sua mãe cometeu este 

„transloucado‟ gesto. Sua mãe gozava de boa saúde para sua idade. 

Gozava de uma vida calma e pacífica entre seus familiares e as 

pessoas de suas relações.
21

 

 

Nesse caso houve uma preocupação em não se permitir a repercussão do 

suicídio. Imagina-se que o caso não tenha sido muito comentado em razão da suicida ser 

mãe de político. Outro fator a ser considerado para o silenciamento deste e de outros 

casos envolvendo suicídios é própria pressão social. Sabe-se que tanto a sociedade 

como a própria igreja condenam o ato; um caso na família era vergonhoso. 

Ao analisar o livro de registros de óbitos da comunidade Evangélica de Feliz, 

foram encontrados 18 suicídios registrados no período de 1959 a 1980. Destes, somente 

doze encontram-se registrados no livro de Boletim de Ocorrências da Delegacia de 

Polícia de Feliz. Os outros seis provavelmente  tenham sido silenciados pela própria 

micro-sociedade do interior e acobertada pela comunidade religiosa.    

O inquérito 09/1974 é um caso típico de suicídio gerado pela depressão. O 

perfil do suicida é diferente de todos os outros coletados: possuía curso superior e era 
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bancário. Segundo a declaração de sua esposa, “a vítima tinha 17 anos e meio de 

profissão, sendo que há seis anos e meio era gerente do referido banco; a vítima era 

acostumada a trabalhar durante os feriados, a fim de apressar mais seus serviços”. 
22

 A 

verdade é que a profissão agitada e seu sistema nervoso frágil, não permitiram que a 

vítima superasse seu insucesso profissional; a mentalidade orgulhosa foi mais forte que 

a superação. Em depoimento, seu colega de trabalho afirmou à polícia que  

durante o tempo em que a vítima trabalhou na direção do referido 

banco, demonstrava não ser uma pessoa normal, por causa do seu 

sistema nervoso agitado, durante o horário de serviço era um elemento 

quieto e quase não falava com seus subordinados”.
23

 

 

De acordo com as testemunhas, a vítima estava fazendo tratamento para os 

nervos, pois estava com depressão e já havia expressado a intenção de cometer suicídio: 

“... a vítima havia falado que se não tivesse a família com filhas menores, já teria se 

matado”.
24

  O fato de o bancário ter um jeito „quieto‟ e não possui muitos amigos 

também revela indícios para a não superação dos seus problemas. No caso da depressão 

é importante a presença de amigos e familiares. O suicida viera de Santa Catarina para 

trabalhar e vivia mudando de cidade, isso fazia com que se sentisse sozinho e ligasse 

somente para o trabalho.  A centenária análise  do sociólogo alerta:  

Se o vínculo que liga o homem à vida se solta, é porque o próprio 

vínculo que o liga à sociedade se afrouxou. Quanto aos incidentes da 

vida privada, que aparecem inspirar imediatamente o suicídio e que 

passam por ser suas condições determinantes, na realidade são apenas 

causas ocasionais. Se o indivíduo cede ao menor choque das 

circunstâncias, é porque o estado em que a sociedade se encontra fez 

dele uma vítima sob medida para o suicídio.
25

  

 

O caso do bancário que se suicida após a notícia de sua transferência para outra 

agência bancária serve como exemplo para o que muitos teóricos como Alvarez 

colocam: 

Uma vez que decide por fim à sua vida, a pessoa entra num mundo 

incomunicável, inexpugnável e totalmente convincente, onde todo 

detalhe se encaixa e cada pequeno incidente só faz dele reforçar a 

decisão que já tomou. Uma discussão com um estranho num bar, uma 

carta esperada que não chega, a voz da pessoa errada no telefone, a 

imagem da pessoa errada do outro lado do olho mágico, ou até mesmo 

uma mudança de tempo-todo parece impregnado de um sentido 

especial; tudo contribui.
26
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Suicidas protestantes em Feliz 

Um ponto comum entre os casos estudados, sem dúvida, é a grande quantidade 

de suicidas de religião protestante. Essa realidade não está presente somente nessa 

comunidade, mas em tantas outras em períodos distintos; “por toda a parte, sem 

nenhuma exceção, os protestantes fornecem muito mais suicídios do que os fiéis de 

outros cultos”. 
27

 

SUICÍDIOS POR RELIGIÃO 

2

15

CATÓLICOS

PROTESTANTES

 
Figura 3: Suicídios por religião segundo os Inquéritos 
 

Retornando a  Durkhein, 

ambos proíbem o suicídio com a mesma clareza; além de lhe imporem 

penas morais de extrema severidade, ambos ensinam igualmente que 

no além-túmulo começa uma vida nova em que os homens serão 

punidos por suas más ações, e o protestantismo inclui o suicídio entre 

estas últimas, tal como o catolicismo...Portanto se o protestantismo 

favorece o desenvolvimento do suicídio, não é por tratá-lo de maneira 

diferente do catolicismo.
28

  

 

Ao relacionar protestantismo com suicídio, o sociólogo busca no princípio 

protestante (presente desde o movimento da Reforma Protestante iniciado por Lutero) 

do livre exame uma possível explicação para a superioridade dos suicídios entre 

protestantes. 

Ora a única diferença essencial entre o catolicismo e o protestantismo 

é que o segundo admite o livre exame em proporção bem mais ampla 

que o primeiro. O protestante é mais  autor de sua crença. A bíblia é 

colocada nas suas mãos e nenhuma interpretação lhe é imposta. A 

própria estrutura do culto reformado torna perceptível essa condição 

de individualismo religioso.
29
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Ao afirmar isso, Durkhein utiliza-se do argumento de que, ao propor o livre 

exame, a Igreja reformista abriu espaço à sociedade, livrando-a daquela estrutura rígida 

e hierarquizada, a qual estava submetida à Igreja Católica. Como conseqüência, os 

protestantes acabaram por interpretarem as coisas como lhe convinham, tornando-se 

pessoas mais individualistas e sem uma forte ligação com a sociedade. O convívio 

social e a relação do indivíduo com a sociedade em que está inserido são fatores 

importantes para explicar casos de suicídios. 

Essa teoria de Durkhein vem sendo muito discutida nos últimos anos. Os 

estudos sobre religião e suicídio tem se focado mais na análise do envolvimento 

religioso que a simples denominação religiosa. No entanto, no caso de Feliz, a diferença 

numérica de suicidas católicos e luteranos é expressiva.  

A comunidade Luterana de Feliz, nas décadas de 1960 e 1970 possuía maior 

número de fiéis no interior do município. No meio urbano havia maior número de 

católicos. A comunidade incluía pequenas localidades, sendo que apenas um pastor era 

responsável por atender a todas elas. Certamente esse religioso não dispunha de muito 

tempo para cada uma delas, sem falar em cada um de seus fieis. O transporte para cada 

localidade era feito a cavalo e a comunicação entre elas era precária. Pode-se concluir 

que a relação entre pastor e comunidade era pouco expressiva; a relação entre os 

próprios membros de uma localidade também se mostrava assim. As relações sociais 

nesse período se resumiam a um culto ou festa de Igreja; além disso, algumas famílias 

tinham o hábito de visitar parentes e vizinhos. 

 

Propondo problemas de pesquisa 

Esse é um dos poucos temas históricos onde não se encontra explicações  na 

racionalidade científica nem uma relativa unanimidade entre os estudiosos. Por essa 

razão esse artigo não apresenta conclusões, só indagações a respeito do tema com vistas 

a instigar futura pesquisas usando, talvez, a análise comparativa como ferramenta 

teórico-metodológica para avançar no debate.  
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