
35 
GLÁUCIO SOARES 

OPINIÃO: SUICÍDIO E HOMICÍDIO – TENDÊNCIAS HISTÓRICAS NA FREQUÊNCIA DE SEU 

USO EM LIVROS EM INGLÊS E FRANCÊS 

 

 
Em Debate, Belo Horizonte, v.6, n.7, p.35-39, nov. 2014 
 
 

 
 
SUICÍDIO E HOMICÍDIO – TENDÊNCIAS 
HISTÓRICAS NA FREQUÊNCIA DE SEU 
USO EM LIVROS EM INGLÊS E FRANCÊS 
 
 
 

Gláucio Ary Dillon Soares 
Pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

soares.glaucio@gmail.com 
 
Fernanda Novaes Cruz 
Mestranda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 fernandanovaescruz@gmail.com 
  
 
Resumo:  O presente artigo, ao analisar a frequência de uso das palavras suicídio e homicídio de 1800 à 
2000, trata das tendências históricas do uso dessas palavras em livros escritos em inglês e francês. Utiliza-se 
um banco de dados liberado pelo Google, o Google Books, com mais de 30 milhões de títulos até o ano 
passado, usando o instrumento de análise e apresentação verbal, o NGram também disponibilizado 
pela Google através da internet. 
 
Palavras-chave: Google Books; Google NGram; Suicídio; Homicídio. 
  
Abstract:  The present article by analyzing the frequency of usage of the words suicide and homicide from 
1800 to 2000, deals with the historical tendencies of their usage in books written in English and French. 
It uses a database released by Google, Google Books, with over 30 million titles until last year, using the 
analysis tool and verbal presentation, the Ngram also available from Google over the internet. 
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A Google desenvolveu um projeto, chamado de Google Books, que se 

propôs a escanear 130 milhões de livros que haviam sido publicados no 

mundo, de acordo com um engenheiro do projeto. Os livros foram escritos 

em 480 idiomas. Escaneariam tantos quanto possível. Aproveitaram janelas de 

oportunidades – quando importantes bibliotecas permitiram que técnicos da 
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Google digitalizassem seus livros, montando dentro dessas bibliotecas um 

equipamento de escaneamento ultrarrápido. Não são universos, nem amostras 

aleatórias dos livros publicados neste ou naquele idioma. Há vieses intuitivos: 

tanto mais central o idioma, maior a facilidade em encontrar os livros. As 

codificações desses livros em alguns idiomas constituem os corpora que contêm 

as informações necessárias para as análises que realizamos. Infelizmente, ainda 

não há, disponível, um corpus em Português.      

Para explorar o material digitalizado, a Google criou e disponibilizou 

uma ferramenta de busca do conteúdo dos livros, o Google NGram. Uma das 

definições formais de n-gram é incompreensível para leigos: “uma sequência 

de caracteres variáveis que compõem uma palavra ou conjunto de palavras em 

um corpus.” O “n” do n-gram é o número de dígitos – Freud, por exemplo, é 

um 5-grams (tem cinco caracteres, no caso, letras); Mahler é um 6-grams. 

 E, depois de contar todos os 5-grams de Freud num corpus (no caso, 

todos os livros publicados e digitalizados em um idioma, por exemplo, em 

alemão, mas poderiam ser outros corpora, baseados em outros idiomas, ou um 

conjunto de artigos sobre psicanálise, ou em livros de texto sobre psicologia 

etc.), qual é a base usada como denominador? No caso de Freud, são todos os 

5-grams num corpus e no de Mahler, conhecido compositor, todos os 6-grams. 

Dando um exemplo de “ABCDEF”, apenas um 6-gram é possível 

(ABCDEF), mas os 5-grams são dois (ABCDE e BCDEF), sempre numa 

única direção. Assim, quando dizemos que o 6-gram de Mahler em 1921 foi 

0,000026, significa que o número das vezes em que a palavra Mahler (uma 6-

gram) foi encontrada foi dividido pelo total de sequências de seis caracteres 

(ou 6-grams) no mesmo corpus, no caso o total dos livros publicados no 

mesmo ano, 1921, em alemão (e que foram escaneados, obviamente). 

 É possível comparar tendências em diferentes corpora: Soares (2013) 

usou cinco corpora (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano) para 
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demonstrar a semelhança do percurso seguido pelo Marxismo nos livros. No 

presente artigo, utilizamos dois corpora (Inglês e Francês) para identificar como 

o suicídio e o homicídio aparecem ao longo da série temporal de 1880 até 

2008. Utilizamos também, um recurso comum aos pesquisadores que usam 

dados temporais: médias móveis trienais para suavizar picos e baixas que 

dificultam a visualização. É procedimento padrão entre economistas. 

Análise dos dados: 

Figura 1: Referências às palavras “suicide” ou “homicide” (Inglês) de 1800 a 2000 

Fonte: Autores 

  

Figura 2: Referências às palavras “suicide” ou “homicide” (Francês) de 1800 a 2000 

Fonte: Autores 
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Os dados apontam para o crescimento das referências ao suicídio, tanto 

para o Inglês, quanto para o Francês. Enquanto as referências ao homicídio se 

mantiveram estáveis ao longo da série temporal nas publicações em Inglês, em 

Francês as referências caem entre 1840 e 1920. A partir de 1980 as referências 

ao homicídio voltam a crescer, tanto em Inglês, quanto em Francês.

 Segundo Bertolote (2012), até meados do século XVII o suicídio 

permaneceu como tema de interesse predominantemente teológico, religioso e 

filosófico, passando então a atrair o interesse dos médicos. Hoje em dia, o 

tema se tornou interesse de outras áreas como a Psicologia, Antropologia, 

Psicanálise entre outras. Segundo um levantamento realizado pelo historiador 

George Minois, em 1995, a partir do século XIX foram escritas mais de 5 mil 

obras sobre o suicídio apenas em alemão, francês em inglês. A expansão da 

internet permitiu ter acesso a muito mais informações nessas duas décadas, e 

em 09/11/2014 a palavra “suicide” produziu 1.830.000 textos. Em 

concordância com os apontamentos de Bertolote e o levantamento de Minois, 

os dados do NGram apontam crescimento vertiginoso da temática do suicídio 

ao longo do século XIX.  Passando para o campo da sociologia, verificamos 

que o suicídio foi tema de interesse de dois sociólogos muito influentes, Karl 

Marx e Émile Durkheim. Marx publicou o ensaio “Sobre o suicídio” em 1846, 

que teve muito menos impacto do que seus escritos políticos e econômicos, e 

Durkheim publicou um dos trabalhos mais importantes para sua carreira “O 

suicídio” em 1897.  Embora talvez seja o trabalho mais conhecido no Brasil, 

há outros que também marcaram época, como Morselli, em 1879, Guerry e 

colaboradores já em 1833, sessenta e quatro anos antes de Dürkheim e, claro, 

T. G. Masaryk, com seu clássico Suicide and the Meaning of Civilization.  

 Buscando situar o contexto idiomático dessas obras em nosso gráfico, 

lembramos que o ensaio de Marx foi inicialmente publicado em Alemão, e o 

de Durkheim em Francês. No ano imediato ao da publicação não houve um 



39 
GLÁUCIO SOARES 

OPINIÃO: SUICÍDIO E HOMICÍDIO – TENDÊNCIAS HISTÓRICAS NA FREQUÊNCIA DE SEU 

USO EM LIVROS EM INGLÊS E FRANCÊS 

 

 
Em Debate, Belo Horizonte, v.6, n.7, p.35-39, nov. 2014 
 
 

aumento sensível nas referências ao suicídio, mas na década seguinte às duas 

publicações foi notável o crescimento. Os dados que temos não são exatos e 

confiáveis para comprovar essa hipótese, restando-nos, apenas, hipotetizar 

que esses livros podem ter influenciado muitos escritos posteriores.  

 A linha de “homicídio” decai no corpus francês a partir de meados do 

século XIX e se mantém em queda até meados do século XX. As referências 

ao suicídio são parecidas às do idioma Inglês durante toda a análise temporal. 

Somente a partir de 1980 a produção em Inglês passou a dar mais atenção 

para o homicídio, tendência que observamos em ambos idiomas. Esses dados 

refletem a realidade? A produção de livros sobre determinado assunto 

acompanha o desempenho do assunto no mundo real? Os dados não 

permitem uma leitura causal, mas a causalidade por ser lida a partir de 

qualquer dos termos da equação: a produção literária sobre o suicídio estimula 

o suicídio ou simplesmente o reflete?  

Essas são, apenas, um exemplo do número infinito de perguntas que o 

manuseio dos dados do projeto Google Books, uma fonte valiosa de 

informações para os que desejam analisar as relações entre a literatura e a 

sociedade. 
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