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Por quê?

“É impossível fugir da palavra. Ela fala sem que se fale dela. Quando se tenta 
sem êxito falar nela ou falar-se dela, só se permite que ela se cale. Apenas 
quando se deixa deixar o todo da palavra viver na vida, e enfim ela te suicidar 

(antes a você suicidá-la), se pode anunciar que a palavra vem aí, e pronunciá-la em alto 
e bom som para que ela viva sem você, mas se relacione com você, em todos os seus 
descontornos.” 
O trecho de “Suicídio a dois”, do poeta Lucas Zylber, retrata o drama da palavra não 
dita, de um tema sufocado, proibido, mas que atinge níveis de epidemias globais. Es-
tima-se que uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo, deixando a pergunta 
que desafia quem fica: Por quê?
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Oitocentos mil suicídios ocorrem por ano em todo o mundo, mais do que todas as guerras 
atualmente em curso no planeta. Na América Latina, o Brasil é o quarto em termos 
percentuais e o primeiro em números absolutos. São 12 mil por ano, um a cada 45 minutos.

Ady Carnevalli (Repórter)
Jordan Pereira (Bolsista de Jornalismo da Diretoria de Comunicação/UFJF)

De acordo com relatório divulgado em 
2014 pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 800 mil suicídios são registrados 
por ano em todo o planeta, mais do que 
todas as guerras em curso atualmente. 
O mapa se refere aos 60 países - em 
194 integrantes da OMS - que mantêm 
dados sobre o assunto. A questão é 
tratada como problema de saúde pública. 
E, ao contrário do que se prega, três em 
cada quatro casos acontecem em países 
pobres e emergentes e não entre os mais 
ricos. 
Entre 2000 e 2012, de acordo com o 
documento, cinco países da América 
Latina tiveram aumento de ocorrências. 
O Brasil é o quarto em termos percentu-
ais e o primeiro em números absolutos. 
São 12 mil suicídios por ano, um a cada 
45 minutos, com acentuado crescimento 
entre as mulheres. 

CULTURAS 
DISTINTAS 
E DOGMAS 
RELIGIOSOS
Na sociedade ocidental são fortes as 
evidências de suicídios “anômicos” e 
“egoístas”, vinculados a angústias indi-
viduais. Já nas culturas não ocidentais, 
existem historicamente mais suicídios 
“altruístas”, em favor da sociedade e da 
honra própria e da família, ou “fatalis-
tas”, como a prática dos kamikases e dos 
homens-bomba, em nome de uma causa 
ou religião.
No Ocidente, os dogmas religiosos têm 
papel diferente. Confrontado pela igreja 
donástica, que venerava como santas 
as pessoas que se jogavam das alturas 
para atingirem o céu, Santo Agostinho, 
em 395 d.C, dá nova abordagem ao sexto 
mandamento. “Não matarás” ganha o 
complemento “nem a outro nem a si 

próprio”. O suicídio passa a ser o maior 
dos pecados. Quem tirasse a própria vida 
não era enterrado em cemitérios cristãos 
e tinha seus bens tomados pelo Estado. 
Paradoxalmente, aquele que atentasse 
contra si mesmo poderia ser condenado 
à pena de morte. Somente em 1918, a 
Igreja, do Papa Bento XV, passa a tratar o 
suicídio como “insanidade” e tema a ser 
estudado pela Psicologia, mas as duras 
legislações perduraram. Por exemplo, na 
Inglaterra, até 1961, e na Índia, até 2015, 
quem tentasse suicídio respondia a um 
processo criminal.

ATO SOCIAL, DIREITO 
E LIVRE ARBÍTRIO
O mapa global indica forte aumento 
de casos em tribos indígenas do Brasil, 
do Canadá e da Austrália, entre outros. 
Conflitos de cultura e pela terra, doenças 
pelo contato com a civilização urbana e 
alcoolismo estão entre as causas. Para o 
professor do Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), João Dal Poz Neto, “o suicídio 
é um ato social generalizado e apresenta 
certa constante, mas a ideologia político-
religiosa nos impede de vê-lo como tal”.  
Atuante na área de etnologia indígena, 
ele relata estudo feito na tribo Sorowa-
ha, no Norte do país, onde o índice de 
adultos que se matam chega a 80%. “É 
a morte padrão deles, não significando 
que não haja tensão no grupo, mas eles 
têm uma visão diferente do ato, como 
uma forma de refazer laços sociais. Por 
outro lado, o aumento de casos em uma 
população pode indicar  que algo não 
está bem. A ‘padronização’ do suicídio 
também acontece na nossa sociedade, 
mas ‘aqui’ ele é tratado como epidêmi-
co, contagioso, o que acaba cerceando a 
informação.”

COMPORTAMENTO

Na última década, o maior fluxo de 
informações lançou luz ao debate sobre 
“suicídio assistido” em países europeus e 
e em vários estados dos Estados Unidos. 
Suas legislações passaram a permitir 
ao paciente terminal maior de idade 
que autorize médicos a prescreverem 
drogas letais dando fim assim ao seu 
sofrimento. As discussões que deram 
voz aos pacientes conseguiram mudar 
sensivelmente a opinião das populações 
envolvidas.
Já o direito ao suicídio para as demais 
pessoas é encarado com extrema cautela 
pela Medicina, em especial pelas áreas 
que cuidam de transtornos mentais 
tratáveis. Para o professor de Psiquiatria 
da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e vice-presidente da Associa-
ção Latino-Americana de Suicidologia, 
Humberto Correa Filho, a escolha entre 
viver ou morrer é legítima e depende do 
livre arbítrio de cada um. “Temos, entre-
tanto, que considerar que, para o pleno 
exercício do livre arbítrio, a capacidade 
de julgamento deve estar preservada, e 
é justamente isso que a doença mental 
prejudica: o discernimento da realidade.”

O SUBMUNDO DA 
INTERNET E O PAPEL 
DA IMPRENSA
Fatos, fotos e detalhes em tempo real, 
listas de músicas para suicídio e orien-
tações de como praticá-lo frequentam 
o submundo da internet. Nas mídias 
convencionais, silêncio, por um lado, ou 
sensacionalismo e glamourização, por 
outro, expõem extremos perigosos. A 
percepção de que informações ficcionais 
e não-ficcionais podem influenciar o ato 
remete a Goethe, em 1774, quando jovens 
teriam atentado contra si próprios após 
lerem o livro “Os sofrimentos do jovem 
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Werther”. O fenômeno originou o termo 
“Efeito Werther”, usado para designar a 
imitação de suicídios.
O professor de Psiquiatria e Semiologia 
da Faculdade de Medicina da UFJF, Ale-
xander Moreira, cita o exemplo do metrô 
de Viena, capital da Áustria, onde casos 
de pessoas que se jogavam nos trilhos 
começaram a ser muito noticiados, em 
1986, gerando novos casos, formando 
um círculo vicioso que só terminou após 
articulação entre a Associação Austríaca 
de Psiquiatria e a mídia local. As notícias 
cessaram e a redução das mortes chegou 
a 75%. “Há correlação entre a frequên-
cia e o tamanho da cobertura da mídia, 
ainda mais se é feita de forma espetacu-
lar, com detalhes da vida da pessoa e do 
comportamento suicida. Quanto mais a 
pessoa em depressão ou com pensamen-
tos suicidas se identifica, especialmente 
quanto à idade e sexo, maior o risco. “Por 
outro lado, há pesquisas em que abordar 
o tema pode diminuir as taxas de suicídio 
em uma dada comunidade.” 
Em 2009, a Associação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP) lançou manual específico 
para a imprensa, no qual são condenados 

termos valorativos como “cometeu” e 
tentou “sem sucesso”, ou generalizan-
tes, como “suicidas”. Ainda é sugerida a 
omissão do local do fato, a fim de não 
popularizá-lo para tal fim. O principal 
alerta, porém, é de que o comportamento 
suicida é um ato de ambivalência entre o 
querer morrer e o querer viver de forma 
diferente.
De acordo com o jornalista André Triguei-
ro, participante do processo de revisão 
do manual, a recomendação é que se 
evite abrir espaços generosos para casos 
de suicídios. Por outro lado, afirma que 
“onde predomina o tabu e o silêncio, a 
tendência é o problema se agravar”. Au-
tor de livro sobre o tema, com mais de 30 
mil exemplares vendidos, Trigueiro não 
vê a internet como concorrente para o 
jornalismo, quando este segue um código 
de ética com critérios sérios, e ressalta o 
avanço do debate. “A campanha Setem-
bro Amarelo - criada pela Associação 
Internacional de Prevenção do Suicídio 
que instituiu 10 de setembro como o Dia 
Mundial da Prevenção -, por exemplo, 
ganhou as redes sociais e justificou a 

abertura de espaços inéditos nas mídias 
e instituições.”

98% DE CASOS 
PREVENÍVEIS
Enquanto especialistas falam em 90% 
de casos preveníveis, Humberto Filho vai 
além. Segundo ele, estudos de autópsia 
psicológica mais recentes mostram que 
98% das pessoas que se suicidaram te-
riam um diagnóstico psiquiátrico, mesmo 
que muitas vezes não diagnosticado ou 
tratado. Para ele, além dos perfis clássi-
cos de risco, envolvendo idosos, jovens 
de 15 a 30 anos e do sexo masculino, há 
fatores clínicos (doenças psiquiátricas, 
ideias ou histórico familiar de suicídio e 
tentativas já realizadas); e psicossociais, 
que remetem a estressores recentes, 
como desemprego ou  separação conju-
gal, e a abusos sofridos na infância. 
Ele afirma que o número de mortes por 
suicídio no Brasil é subestimado e fala 
em 30% de aumento em 20 anos. “Todos 
conhecemos casos de gente próxima 
que cometeu ou tentou suicídio, mas 
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800 mil 
1 a cada 40 segundos
11,4 para cada cem mil habitantes

12 mil 
1 a cada 45 minutos
5,8 para cada cem mil habitantes
2000 a 2012: aumento total de 10,4%
aumento de 17,8% entre as mulheres 
aumento de 8,2% entre os homens

Para cada ato 
consumado
De seis a dez pessoas são diretamente 
impactadas
São estimadas outras dez a 15 tentativas 

• 70% a 90% das pessoas que se suicidaram 
avisaram de algum modo sobre a intenção

• O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens 
de 15 a 29 anos e apresenta alto índice nas faixas 
acima de 70 anos.

• 75% dos casos acontecem em países pobres e 
emergentes.

DADOS ANUAIS
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não falamos. No máximo, comenta-
mos à boca pequena. Não discutimos, 
não pesquisamos e não informamos. 
Durkheim, no Século XIX, descreveu que, 
quanto menores os laços sociais em uma 
sociedade, maiores as taxas de suicídio. 
A atual geração de jovens tem menores 
laços, famílias menos numerosas, maior 
individualismo, maior competição e o 
mundo virtual substituindo o real, além 
de maior acesso ao uso de álcool e outras 
drogas.” 
Já a coordenadora da Comissão de Estudo 
e Prevenção de Suicídio da ABP, Alexan-
drina Meleiro, observa que pesquisas de 
mapeamento genético conseguiram re-
lacionar 40 genes a comportamentos sui-
cidas. “Suicídio não tem vacina, mas se 
as causas forem devidamente tratadas, 
existe grande chance de evitar que o ato 
aconteça. A sociedade está mais depen-
dente da tecnologia e as pessoas mais 
isoladas. Diante de frustrações, pensam 
no fim. A solidão é um fator de predispo-
sição e a redução de relações interpesso-
ais pode se tornar um detonador.” 
A solidão, porém, nem sempre está 
vinculada a quem vive só. De acordo com 
a assessoria do Centro de Valorização 
da Vida (CVV), “relatos de pessoas que 
estão cercadas por outras, mas não 
conseguem conversar, serem ouvidas, 
impressionam, pois mostram a dificulda-
de de comunicação que temos de ouvir 

sem julgar quem pensa diferente, o que 
pode levar ao isolamento, à depressão 
e à vontade de não viver mais desta 
maneira”. 

SINAIS E MITOS
As músicas “Gloomy Sunday”, de 1933, 
do húngaro Rezso Seress, e “You Know, 
You’re Right”, de Kurt Cobain, da banda 
Nirvana, 60 anos depois, estão entre as 
últimas composições de seus autores an-
tes de tirarem a própria vida. A primeira 
teria influenciado mais de cem pessoas a 
fazerem o mesmo. Em comum, a melan-
colia e o desejo de ir para outro lugar. De 
70% a 90% das pessoas que se suici-
daram avisaram de algum modo sobre 
estes pensamentos. 
Após o suicídio de seu pai, a jornalista 
Paula Fontenelle decidiu buscar respos-
tas, estudou cartas de despedidas, ouviu 
relatos de quem já atentou contra si pró-
prio e entrevistou especialistas de todo o 
mundo. Os resultados, reunidos em livro, 
indicam os sinais mais exclusivos em 
pessoas com pensamentos suicidas. 
“Despedida de gente querida; 
organização financeira; desapego de 
coisas materiais, inclusive as de valor 
afetivo; e um que é estranhíssimo porque 
aponta para o outro lado, a melhora. Na 
verdade, pode ser um sintoma de que a 
decisão está tomada e o dilema acabou. 

Aí a gente ouve: ‘mas ele estava tão 
bem’, não é?” Segundo Paula, o mito 
mais difundido sobre o suicídio é achar 
que quem ameaça não faz. “Temos que 
partir do princípio de que não é natural 
um ser humano verbalizar querer morrer, 
e procurar ajudá-lo. É comum,  ainda, 
ouvir sobre ato impulsivo. Ao contrário, 
as pessoas dão sinais. Importante 
também desfazer a crença de que o foco 
de quem se suicida é morrer. O que ele 
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“Todos conhecemos 
casos de gente 
próxima que cometeu 
ou tentou suicídio, 
mas não falamos. No 
máximo, comentamos 
à boca pequena. 
Não discutimos, não 
pesquisamos e não 
informamos” 
(Humberto Correa Filho, vice-presidente da 
Associação Latino-Americana de Suicidologia)
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quer é cessar a dor; por isso, se a fonte 
dessa dor puder ser removida ou tratada, 
a prevenção será possível.” 

PREVENÇÃO, 
PÓSVENÇÃO E 
AJUDA
Além de incentivos à pesquisas na área, 
ações de prevenção e de pósvenção (tra-
tamento aos chamados “sobreviventes 
de si mesmos”), a OMS sugere políticas 
públicas voltadas para o desarmamen-
to e para dificultar o acesso a produtos 
químicos letais. A quebra de sigilos de 
provedores e o combate a sites que inci-
tem o suicídio também são estratégicos. 
O Código Penal Brasileiro já trata como 
crime qualquer forma de instigação ou 
facilitação ao suicídio. 
Todos têm condições de ajudar a salvar 
uma vida. Para Alexander Moreira, é 
importante se aproximar de pessoas com 
sintomas que podem levar ao suicídio 
(depressão, isolamento, ausência de 
crenças e práticas religiosas, abuso de 
álcool e outras drogas), ouvi-la, deixar 
que fale de suas dificuldades, do medo 
e até dos pensamentos suicidas. Ouvir 
sem julgamentos e mostrar que muitas 

COMPORTAMENTO

36 A3- Janeiro a Junho/2016

pessoas também pensam em suicídio, 
mas acabam encontrando maneiras 
construtivas de lidar com as dificuldades. 
Pode-se ajudá-la a buscar apoio médico, 
de amigos, de familiares e de seu grupo 
religioso, por exemplo”. O Ministério da 
Saúde oferece acompanhamento psico-
lógico e psicoterápico, incluindo terapia 
ocupacional e assistência hospitalar. 
O país possui, hoje, 2.328 Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps), nos quais 
o paciente recebe atendimento próximo 
da família. Já o Centro de Valorização da 
Vida (CVV) presta apoio emocional sob 
total sigilo. Pelo telefone 141, em postos 
de atendimento ou via internet, recebe, 

por ano, um milhão de contatos de pes-
soas querendo desabafar, pedir ajuda ou 
simplesmente conversar.

CHEGAR ATRASADO
Quando o professor John Keating, no fil-
me “Sociedade dos Poetas Mortos”, fala 
que “medicina, lei, negócios e engenha-
ria são ocupações nobres para manter 
a vida, mas poesia, beleza, romance e 
amor razões para ficar vivo”, expõe o 
abismo entre vida e viver. E, a todo tem-
po, especialistas atentam para o fato de 
que as pessoas querem extirpar algo que 
está lhes fazendo mal em determinado 
contexto, em geral, reversível. 
O professor da Faculdade de Letras da 
UFJF, André Monteiro, trata o tema no 

por ano, um milhão de contatos de pes-
soas querendo desabafar, pedir ajuda ou 
simplesmente conversar.

“É importante desfazer 
a crença de que o foco 
de quem se suicida é 
morrer. O que ele quer é 
cessar a dor; por isso, se 
a fonte dessa dor puder 
ser removida ou tratada, a 
prevenção será possível.”

(Paula Fontenelle, jornalista)
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livro “Cheguei Atrasado no Campeonato 
de Suicídio”. “Por que abordar o assunto 
na poesia? Porque, apesar de ainda ser 
tabu, hoje é prática comum. Refiro-me a 
um suicídio mais sutil, a uma espécie de 
suicídio cotidiano, a uma sociedade que 
vive para diminuir a vida e não para am-
pliá-la, uma vida que é contra a própria 
vida, justamente porque aprendemos a 
utilizá-la o tempo todo, a torná-la útil, 
onde tudo tem que ter um ‘porquê’ e um 
‘pra quê”, avalia. 
Para Monteiro, “o senso comum acredita 

+ MAIS

Centro de Valorização da Vida
(www.cvv.org.br)

Associação Brasileira de Psiquiatria 
(www.abp.org.br)

Livros

“Viver é a melhor opção: a prevenção 
do suicídio no Brasil e no mundo”.
Autor: André Trigueiro. Editora Correio 
Fraterno. 

“Suicídio, o futuro interrompido”.
Autora. Paula Fontenelle. Editora 
Geração. 

“Cheguei atrasado no Campeonato de 
Suicídio”. 
Autor: André Monteiro. Aquela Editora.

Manual para a Imprensa (ABP):
(http://www.abp.org.br/portal/wp-content/upload/2013/10/Cartilha_ABP_2009_light.pdf)

Cartilha “Suicídio: Informando para Prevenir”, da ABP
(http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index9/?numero=14)
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que alguém se mata porque não deseja 
mais viver, porque não tem amor pela 
vida, mas isso nem sempre é verdade. 
Alguém pode se matar justamente pelo 
contrário: porque ama a vida, porque tem 
vida demais.” O livro, segundo o autor, é 
justamente uma tentativa de resistência 
ao suicídio coletivo, uma tentativa de 
chegar atrasado em todos os campeona-
tos em disputa. Afinal, para ele, “chegar 
atrasado é chegar sempre na hora certa 
de dobrar o nosso depois”.




