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Suicídio

⚫ O suicídio é um fenômeno social presente ao longo da

história da humanidade associado a uma série de fatores

psicológicos, culturais, morais, socioambientais,

econômicos, entre outros fatores.

⚫ Trata-se de um grave problema de saúde pública; no

entanto, os suicídios podem ser evitados em tempo

oportuno, com base em evidências e com intervenções de

baixo custo.



Suicídio

⚫ É um fenômeno complexo, multifacetado e

multideterminado;

⚫ Afetam indivíduos de diferentes classes sociais, diferentes

orientações sexuais, diferentes religiões, diferentes

categorias etnico raciais, diferentes idades;



Suicídio

⚫ É visto como o ato intencional de matar a si mesmo.

⚫ Fatores de risco: pertubações psiquiátricas e/ou
psicológicas (depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia,
alcoolismo, uso de substâncias psicoativas); Também
episódios de estresse agudo, causado por dificuldades
financeiras, relacionamentos afetivos, discriminação, perdas
diversas, dores e doenças crônicas, etc.



Importantes Informações

⚫ 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e

média renda;

⚫ Enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos e

isolamento estão associados aos comportamentos suicidas;

⚫ Fontes: Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde (2018)



Importantes Informações

⚫ Cerca de 800 mil pessoas morrem de suicídio anualmente;

⚫ Para cada suicídio, há muitas tentativas não efetivadas;

⚫ O Suicídio é a segunda causa principal de mortes entre jovens entre 15
– 29 anos.

⚫ Fontes: Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde (2018)



Importantes Informações

⚫ Altas taxas de suicídio são encontradas em grupos de
vulnerabilidade social que sofrem discriminação como
refugiados e migrantes, lésbicas e gays, negros e indígenas,
transgêneros e intersexuais e pessoas em privação de
liberdade;

⚫ O maior fator de risco para o suicídio é a tentativa anterior.

⚫ Fontes: Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde (2018)



Características dos Suicidas

•Ambivalência: conflito entre o desejo de viver e o desejo de
morrer. Anseio de sair da dor e do sofrimento e encontrar na
morte uma única alternativa ou a forma mais rápida para fugir
dessa situação de angustia;

•Impulsividade: a tentativa de suicídio é um ato impulsivo
desencadeado por pensamentos e sentimentos negativos que
podem ser temporários;

•Rigidez: as pessoas que tentam suicídio possuem pensamentos
fixos e constantes sobre suicídio, e encaram esta como a única
alternativa para enfrentar o problema.



Principais determinantes para o suicídio



Suicídio

⚫ Será que é realmente preciso discutir e

estudar o Suicídio na População Negra?

⚫



O Suicídio e a População Negra

⚫ Os primeiros registros que relacionam a prática do suicídio e a

População Negra datam do Brasil Colônia. As condições

desumanas a que foram submetidos os negros escravizados eram

as principais causas desse fenômeno.

⚫ Não tendo como fugir de tais imposições, os “escravos” criavam

resistência de alguma maneira, seja através dos levantes,

revoltas, fugas e até mesmo o suicídio, o “mais trágico recurso

de que se valeu o negro, para fugir aos rigores do regime que o

oprimia” (GOULART, 1972, p. 123), seja pelas humilhações,

excesso de trabalho e do banzo.



O Suicídio e a População Negra

⚫ Banzo significa um sentimento de nostalgia que os negros

da África têm, quando estão ausentes do seu país, é um

termo de origem africana. Banzo significa estar triste,

pensativo, atônito.

⚫ O termo banzo era usado pelos africanos, na época da

escravidão no Brasil, quando eles queriam dizer que

estavam com saudades de sua terra natal, que estavam muito

tristes, diziam estar banzos.



O Suicídio e a População Negra

⚫ A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra

reconhece o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o

racismo institucional como determinantes sociais das

condições de saúde.

⚫ Um dos grupos vulneráveis mais afetados pelo suicídio são

os jovens e sobretudo os jovens negros, devido

principalmente ao preconceito e à discriminação racial e ao

racismo institucional.



Causas Associadas ao Suicídio na População Negra

a) O não lugar;

b) Ausência de sentimento de pertença;

c) Sentimento de inferioridade;

d) Rejeição;

e) Negligência;

f) Maus tratos;

g) Abuso;

⚫



Causas Associadas ao Suicídio na População Negra

h) Negligência

i) Inadequação;

j) Inadaptação;

k) Sentimento de incapacidade;

l) Solidão;

m) Isolamento Social.

Fonte: Ministério da Saúde e UNB (2018)













Por que esses índices?

⚫ Os impactos do racismo causam efeitos que afetam o

comportamento das pessoas negras que estão relacionadas a

humilhação racial e negação de si, que podem levar à

prática do suicídio.

⚫ Os determinantes sociais, especialmente aqueles

relacionados com a permanência do ambiente escolar,

influenciam jovens negros sobre suas perspectivas em

relação a própria vida.



Fatores de Proteção na Educação

⚫ Acompanhamento da frequência escolar;

⚫ Condições de permanência na escola/faculdade;

⚫ Cotas raciais nas faculdades.



Suporte Social e Prevenção do Suicídio

⚫ A raça/cor atua como um determinante de como as pessoas

vivenciam suas questões da vida e formatam condições de

visibilidade que definem como as pessoas são vistas na

comunidade aumentando inclusive o risco de suicídio.

⚫ Os estereótipos raciais manifestados em diversas situações

(racismo recreativo, racismo direto, racismo institucional),

são danosos psicologicamente falado, afetam diretamente a

autoestima e a construção da identidade social,



Suporte Social e Prevenção do Suicídio

⚫ Suporte Social visto enquanto relações próximas, de afeto

entre as pessoas, atua como o promotor e proteção da saúde.

⚫ O suporte social praticado efetivamente pelos atores das

redes de relação dos indivíduos , reduz consideravelmente

as chances desses jovens sofrerem buylling e outras formas

de agressão.



Suporte Social e Prevenção do Suicídio

Ter amigos próximos têm um papel fundamental na prevenção

ao suicídio entre os adolescentes. O ambiente escolar contribui

positivamente para desenvolver a autonomia dos adolescentes e

a sensação de pertencimento e aceitação. Além disso, a conexão

com a comunidade escolar reduz o risco de tentativas de

suicídio entre adolescentes negros, especialmente entre aqueles

que vivem em bairros mais pobres, atuando como um forte

fator de proteção.



Suporte Social e Prevenção do Suicídio

É essencial que a comunidade forneça um suporte social para

os adolescentes e jovens negros, pois o envolvimento da

comunidade desempenha um papel na prevenção do suicídio.

Ser reconhecido e apreciado como indivíduos únicos e

sentirem-se pertencentes aos seus grupos faz com que a

comunidade proteja os mais vulneráveis, construindo conexões

sociais e desenvolvendo as habilidades de resiliência nas

situações difíceis da vida.



Suporte Social e Prevenção do Suicídio

A comunidade precisa identificar parceiros e recursos para

formação de uma rede de prevenção ao suicídio; é salutar

envolver toda a comunidade, pois uma vida perdida

precocemente impacta a todos. Os profissionais de educação e

de saúde devem se mobilizar para identificar os indivíduos

mais vulneráveis e trabalhar de modo intersetorial com toda a

comunidade..



Suporte Social e Prevenção do Suicídio

É preciso entender que o RACISMO estrutura a nossa

sociedade e como tal, interfere em todas as relações sociais.

Enxergar comportamentos ou situações racistas é tão comum

no Brasil, quanto se falar português.

Nesse sentido é imprescindível que toda prática esteja

comprometida com a postura anto-racista.



Referências Importantes



Referências Importantes



Muito Obrigado!

E-mail: valdamata@gmail.com

Centro de Referência de Combate ao Racismo e 

Intolerância Religiosa Nelson Mandela

Telefone: (71) 3117-7448/7447

mailto:valdamata@gmail.com



