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Alguns autores, atribuindo à 
imitação um poder que ela não 

tem, solicitaram que fosse 
proibida a reprodução dos 

suicídios e dos crimes nos jornais. 
É possível que essa proibição 

consiga reduzir em algumas 
unidades o montante anual desses 

diferentes atos. Mas é muito 
duvidoso que ela possa modificar 

a taxa social. 

[...] Na realidade, o que pode 
contribuir para o desenvolvimento 
do suicídio ou do assassinato não 

é o fato de se falar nisso, e sim a 
maneira como se fala. 

Emile Durkheim
O suicídio
1897
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No mundo da vida privada

Não se trata apenas de um 
comportamento de foro 

individual, e sim um 
fenômeno ligados a 

graves questões sociais.

Karl Marx
Peuchet: Sobre o suicídio
Gesellschaftsspiegel
1846
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Quadro de casos e tentativas em Paris - 1824

Jan.-Jun. 198

Jul.-Dez 173

Total 371

Karl Marx
Peuchet: Sobre o suicídio
Gesellschaftsspiegel, 1846

Sobreviveram 125
Não sobreviveram 246
Homens 239 / Mulheres 132
Solteiros 207 / Casados 164

Maneiras de morte
Queda, enforcamento, facas, armas de 
fogo, envenenamento, fumaça, 
afogamento...

Motivos
Desilusão amorosa, violência doméstica, 
doença incurável, doença mental, jogos, 
medo de acusação ou punição, pobreza, 
perda de emprego…

+ Objetividade

- Opinião

- Interpretação

+ Lucratividade

+ Sensacionalismo

+ Banalização da violência

+ Massificação / Multidão

- Opinião pública

= Construção da realidade

= Noticiabilidade
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+ Sensacionalismo

+ Banalização da violência

+ Espetacularização

= Construção da realidade

= Disfunção narcotizante

= Espiral do silêncio

= Síndrome do mundo cruel

Daily Times
Philadelphia
1987Oregon Journal

1977
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Newsmaking:

Lead
O quê?

Quem?

Quando?

Onde?

Como?

Por quê?

E daí?

Manuais de redação

O Globo
O jornal evita noticiar suicídios de desconhecidos, exceto 
quando o fato tem aspectos fora do comum.

Folha de S. Paulo
Não omita o suicídio quando ele for a causa da morte de 
alguém.

O Estado de S. Paulo
Mortes (como tratar). Sem fazer estardalhaço ou 
sensacionalismo, diga efetivamente de que uma pessoa 
morreu. Não há motivo para preconceito e o leitor merece a 
informação correta, seja a morte decorrente de suicídio, seja de 
doenças como a Aids, o câncer, a leucemia ou outras. As 
circunstâncias da morte também deverão sempre ser 
devidamente esclarecidas. Poupe o leitor, porém, de detalhes 
escabrosos, que pouco ou nada acrescentem ao noticiário, no 
caso de crimes violentos. Particularidades da vida íntima da 
pessoa - era homossexual, era traído pela mulher ou pelo 
marido, por exemplo - somente deverão figurar na reportagem 
se estiverem diretamente relacionados com a causa ou as 
circunstâncias da morte.
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Manuais de redação

RBS
As notícias sobre suicídios – a não ser em casos 
excepcionais – não devem ser divulgadas ou destacadas. 
(É fato comprovado que a divulgação de suicídios estimula 
a morte de suicidas potenciais).

Zero Hora
A menos que o suicida ou autor de tentativa de suicídio 
tenha vida pública, atos do gênero não devem ser 
divulgados. Mesmo em episódios envolvendo figuras 
públicas, o método empregado para o suicídio e a causa 
do ato devem ser tratados com discrição. Se o 
suicídio ou atos de automutilação caracterizarem o 
comportamento de determinado segmento social, o caso 
deve ser tratado como informação e receber abordagem 
jornalística, com o objetivo de alertar a sociedade e as 
autoridades

Manuais de redação

Rede Gazeta

A menos que o suicida ou ator da tentativa de 
suicídio tenha vida pública, atos do gênero não 
devem ser divulgados. Mesmo em episódios 
envolvendo figuras públicas, o método
empregado para o suicídio e a causa do ato 
devem ser tratados com discrição.

Se o suicídio ou atos de automutilação 
caracterizarem o comportamento de determinado 
segmento social, o caso deve ser tratado como 
informação e receber abordagem jornalística, 
com o objetivo de alertar a sociedade e as 
autoridades.

A exceção se dá quando o ato altera a ordem 
pública e muda a rotina da cidade.
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Códigos de Ética

Argentina
Evitar a publicação de suicídios, a menos que sejam casos 
de flagrante valor informativo.

Noruega
Geralmente, não se deve fazer menção alguma de casos 
de suicídio consumado ou frustrado.

Alemanha
A informação sobre suicídios requer comedimento. Isto é 
principalmente aplicável à especificação de nomes e à 
descrição detalhada de circunstâncias concomitantes. A 
exceção se justifica quando é um acontecimento histórico 
e há interesse público pela informação

Tanzânia
Ao relatar suicídios, deve-se evitar a representação gráfica 
dos métodos utilizados.

Prevenindo o suicídio: Um recurso para 
profissionais de mídia (2008)

Faça uma reportagem responsável

Aproveite a oportunidade para educar o 
público

Evite uma abordagem sensacionalista ou banal

Evite tratar o suicídio como solução para os 
problemas 

Evite dar destaque (e persistir) aos casos

Evite descrição explícita do método usado

Evite fornecer informações detalhadas sobre o 
local

Departamento de Saúde Mental e Abuso de 
Substâncias
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Prevenindo o suicídio: Um recurso para 
profissionais de mídia (2008)

Use as palavras da manchete com cuidado

Cuidado ao usar fotos e vídeos

Cuidado especial com casos de celebridades

Mostre consideração com as pessoas em luto

Dê informações sobre onde procurar ajuda

Reconheça que os profissionais da mídia em si 
também podem ser afetados

Use fontes especializadas de informação 

Atenção com outras formas de mídia (Internet)

Departamento de Saúde Mental e Abuso de 
Substâncias

Agendamento

Enquadramento

Gênero misto

Informar + Interpretar + Opinar + Educar

E Daí ?!



07/10/2016

9

O papel da mídia na 
prevenção do suicídio:

o como falar
Prof. Dr. Edgard Rebouças
edgard.reboucas@ufes.br

UVV/Ufes – 23-24 Set. 2016


