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RESUMO

O projeto de pesquisa “A importância da psicanálise existencial e da psicologia na fundamentação jurídica: Direito de morrer” objetiva-se mostrar a importância da análise

psicológica para a fundamentação do Direito; de um modo específico, pretendemos aplicar os resultados dessa pesquisa na problemática: Direito de Morrer. Psicologia e

Psicanálise Existencial nos ajudam a compreender as ações humanas a partir do horizonte da liberdade (psicanálise existencial) e do inconsciente (psicologia). Somos livres para

morrer? Diante dessa questão encontramos um ponto fundamental: o sentido da existência. O homem que pergunta sobre o seu papel no mundo e sobre o seu próprio ser é livre

ao ponto de ter que afirmar a cada dia a própria vida e buscar um significado para ela. Para tanto é necessário estudarmos as causas principais do suicídio, duas escolas

metodológicas podem nos ajudar nessa análise: a psicanálise empírica de Freud e a própria psiquiatria, a outra escola, fundada por Sartre é a psicanálise existencial que parte de

uma analítica da existência humana. Nesse trabalho veremos o suicídio a partir da psicanálise existencial. Efetivaremos uma pesquisa bibliográfica através das obras de Sartre,

Camus, Heidegger e Artur Schopenhauer. Esses autores têm em comum a ideia do ser-no-mundo como ser abandonado no seio do mundo. Na obra as “Dores do Mundo”,

Schopenhauer articula a vida humana como sendo um complexo existencial de puro sofrimento. Jean Paul Sartre não se preocupa com essa ideia, pois, a metafísica

fenomenológica criada por ele estrutura de tal forma o ser do homem e do mundo a tal ponto que é possível prescrever o sofrimento humano como um fato derivado da

experiência da finitude, contingência e gratuidade da vida e da existência. Portanto, o suicídio teria uma causalidade racional e humana, embora Camus afirme a absurdidade do

suicídio como ato de não humanidade na medida em que devemos assumir a nossa natureza. Podemos perceber, como resultado parcial dessa pesquisa, que o suicídio

analisado existencialmente leva em conta a interioridade do homem, o seu aspecto de ser-no-mundo e as consequências desse ser. 
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