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Resumo
O presente artigo tem por objetivo analisar o 
contexto atual de notícias veiculadas pelo site 
“selesnafes.com”, assim como a falta dos critérios 
de noticiabilidade e éticos que não estavam 
presentes nas matérias “Homem mata ex-esposa 
e comete suicídio” e “Um salto para a morte”, e 
as medidas preventi vas que o poder público está 
providenciando. Este estudo é fundamentado 
em pesquisa bibliográfi ca e análises teóricas de 
Baudrillard (1996), Cornu (1998), Grando (2010), 
Kucinski (2004), entre outros. A divulgação dos casos 
de suicídio é um tema difí cil, o que precisa ser refl eti do 
perante o Código de Éti ca dos Jornalistas Brasileiros, 
avaliando e vedando a veiculação de informações 
desnecessárias e de caráter pessoal da víti ma. No 
Amapá, a maioria das publicações, ao reportarem 
esse ti po de caso, não respeita a identi dade da 
víti ma, seus familiares e outros dados que podem 
se tornar interessantes para o público. Espera-se 
que esta pesquisa seja um alerta aos profi ssionais 
de jornalismo e à comunidade acadêmica sobre 
como proceder ao noti ciar uma matéria de suicídio 
dentro das diretrizes deontológicas do jornalismo, 
com respeito e moderação ao veicular os fatos, além 
de divulgar os dados estaduais de como as matérias 
têm um grande impacto social. 

Palavras-chave: Jornalismo. Suicídio. Noti ciabilidade. 
Prevenção.
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Abstract
This arti cle aims to analyze the current context of 
news published by the site ‘selesnafes.com’, the lack 
of newsworthiness criteria and ethics that was not 
present in the stories ‘Man kills ex-wife and commits 
suicide’ and ‘A leap to death’ and the preventi ve 
measures that the public authoriti es is providing. 
This project carried out bibliographic research and 
theoreti cal analysis of Baudrillard (1996), Cornu 
(1998), Grado (2010), Kucinski (2004), among others. 
Disseminati on of suicide cases is a diffi  cult topic 
that needs to be analyzed according the Brazilian 
Journalists’ Code of Ethics, evaluati ng and prohibiti ng 
the disclosure of unnecessary information and 
personal character of the victi m. In Amapá, most 
publicati ons reporti ng this type of case do not respect 
the identi ty of the victi m, their relati ves and other 
data that are interesti ng to the public. This research 
is expected to be an alert for journalism professionals 
and the academic community about how to report 
suicide within journalisti c deontological guidelines, 
with respect and moderati on in reporti ng the facts, as 
well as disseminati ng offi  cial data focused on strong 
social impact caused by news in the State of Amapá.

Keywords: Journalism. Suicide. Newsworthy. 
Preventi on.
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Introdução 

Falar de suicídio não é fácil, mas não é 
recomendável deixar que esse tema se torne 
um tabu para a sociedade atual. Sendo assim, 
como falar sem ferir, gerar gati lhos – ou seja, 
induzir/moti var o leitor a comportamentos e 
pensamentos suicidas – e até mesmo incitar 
essa auto-violência? Parece que   pessoas 
e veículos de comunicação nem sempre 
estão preparados para falar desse assunto. 
Especialmente os veículos de comunicação, 
que noti ciam essas tristes fatalidades sem 
delicadeza ou respeito pela víti ma ou por 
seus familiares. A mídia necessita ter uma 
cautela maior ao falar do tema sem gerar 
gati lhos para os que estão lendo ou vendo 
aquela matéria.

É comum a disseminação de notí cias e 
casos de suicídio se espalharem rapidamente 
devido aos recursos presentes nas redes 
sociais, que vieram justamente para tornar 
a troca de informação e conhecimento de 
um ponto a outro do mundo mais fácil. 
Os internautas se tornaram os próprios 
detentores da informação e os meios de 
comunicação tradicionais como TV, rádio e 
impresso precisam se superar ao trazer a 
mesma informação atualizada e com mais 
detalhes, e é aí que a falta de éti ca acontece.
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Com a pressa em trazer a informação 
em primeira mão e ainda inserido no aspecto 
convergente entre mídias sociais e tradicionais, 
os meios de comunicação fogem dos padrões 
éticos ao abordar com mais detalhes e 
informações os casos de suicídio. Por isso, 
aponta-se que a mídia está entre os fatores de 
risco para o comportamento suicida.
  Segundo Botega (2014), o suicídio 
está entre as três principais causas de morte 
de pessoas entre 15 e 44 anos de idade. Para 
os registros da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o suicídio é responsável anualmente 
por um milhão de óbitos (o que corresponde 
a 1,4% do total de mortes). Entretanto, esses 
dados não incluem as tentati vas de suicídio, de 
10 a 20 vezes mais frequentes que o suicídio em 
si (World Health Organizati on [WHO], 2014). 
No estado do Amapá, esse índice só vem 
aumentando.

A Superintendência de Vigilância em 
Saúde do Estado do Amapá (SVS) emiti u um 
alerta epidemiológico em que divulgou dados 
alarmantes sobre as tentativas de suicídio 
no Estado. Entre os anos de 2011 e 2018, 
255 homens cometeram suicídio, em relação 
às mulheres foram contabilizados 61 casos, 
totalizando 316 óbitos.
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O primeiro aspecto que deve ser 
debati do é se a divulgação de uma notí cia 
referente ao suicídio pode esti mular outras 
pessoas de grupos similares a tirarem a 
própria vida. Embora o transtorno psiquiátrico 
seja um dos aspectos a ser discutido, não 
necessariamente confi gura todos os casos. 
Em muitos outros, encontram-se relatos de 
pessoas que põem fi m às suas vidas buscando 
eliminar alguns problemas, como brigas 
familiares, desilusões, e outros que confi guram 
o comportamento suicida.

Para isso, o presente arti go reuniu duas 
matérias do site “selesnafes.com”, inti tuladas 
como “Homem mata ex-esposa e comete 
suicídio” e “Um salto para a morte”, para 
promover um estudo de caso relacionado à 
falta de éti ca jornalísti ca ao noti ciar os casos 
de suicídio sem respeito algum às víti mas e aos 
familiares dos envolvidos com base no Código 
de Éti ca do Jornalista Brasileiro.

Fatos e Espetáculos

Em pesquisa feita pelo banco de dados 
do Sistema Único de Saúde de informação 
estatí sti ca da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), por ano, o estado do Amapá possui 
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média de 10 suicídios por 100 mil pessoas. Em 
2015, foram um total de 28 suicídios, sendo 16 
na capital. Desde o ano de 2005, a OMS ditou 
recomendações que ajudariam no combate ao 
suicídio. Em alguns municípios foram elaboradas 
políti cas preventi vas que instruem o combate 
e a prevenção, pois os casos de suicídio não 
param de crescer.

Para Durkheim (1977), o suicídio 
é uma forma de manifestação individual de 
um fenômeno coleti vo e que cada sociedade 
está predisposta a fornecer um percentual de 
mortes voluntárias. Para o autor, as razões para 
o ato seriam digeridas de forma individual, mas 
sempre de modo a refl eti r uma realidade social 
e local.

Segundo a metodologia econômica de 
Hamermesh e Soss (1974), fatores como renda 
e emprego, são importantes para explicar a 
evolução do suicídio:

Deve-se salientar que existem dife-
renças importantes, para grupos dis-
ti ntos, nos determinantes do suicí-
dio. Isto é, idosos costumam buscar 
o suicídio por razões diferentes das 
dos jovens, e o mesmo ocorre quan-
to às causas do suicídio feminino em 
relação ao masculino. A discussão 
faz senti do, uma vez que diferentes 
grupos de indivíduos reagem de for-
ma diferente a cada um dos possíveis 
fatores moti vadores ou indutores 
à decisão de se ti rar a própria vida. 
(LOUREIRO, MOREIRA E SACHSIDA, 
2013, p. 7)
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Tendo em vista tais evidências, pode-
se pensar que, em um estado como o Amapá, 
que lidera as estatí sti cas de suicídio no âmbito 
nacional, o descuido ao apresentar matérias 
como a da presente análise sobre o assunto 
pode gerar o chamado Efeito Werther. Em 
1774, um livro chamado “Os Sofrimentos do 
Jovem Werther”, em que o protagonista ti ra sua 
vida por não conseguir fi car com sua amada, 
disseminou-se pela Europa, acarretando uma 
onda de suicídios de jovens que, supostamente, 
foram infl uenciados pelo livro. 

Trazendo para o estudo de caso, 
ponto focal desta análise, apresentam-se duas 
matérias realizadas pelo portal “selesnafes.
com” a respeito de mortes relacionadas ao 
suicídio, com fotos e manchetes que podem ser 
consideradas tendenciosas, se analisadas sob a 
óti ca das orientações da Carti lha da OMS e dos 
princípios jornalísti cos previstos pelo código de 
Éti ca do Jornalista Brasileiro.

Ao buscar uma anál ise mais 
aprofundada do tema suicídio, sem os critérios 
de noti ciabilidade, como serão abordadas as 
matérias veiculadas pelo site “selesnafes.com”, 
é necessário tratar também do imagéti co. 

Para Susan Sontag (1981), a fotografi a 
fornece provas, pois determinada coisa que as 

179

Tendo em vista tais evidências, pode-
se pensar que, em um estado como o Amapá, 
que lidera as estatí sti cas de suicídio no âmbito 
nacional, o descuido ao apresentar matérias 
como a da presente análise sobre o assunto 
pode gerar o chamado Efeito Werther. Em 
1774, um livro chamado “Os Sofrimentos do 
Jovem Werther”, em que o protagonista ti ra sua 
vida por não conseguir fi car com sua amada, 
disseminou-se pela Europa, acarretando uma 
onda de suicídios de jovens que, supostamente, 
foram infl uenciados pelo livro. 

Trazendo para o estudo de caso, 
ponto focal desta análise, apresentam-se duas 
matérias realizadas pelo portal “selesnafes.
com” a respeito de mortes relacionadas ao 
suicídio, com fotos e manchetes que podem ser 
consideradas tendenciosas, se analisadas sob a 
óti ca das orientações da Carti lha da OMS e dos 
princípios jornalísti cos previstos pelo código de 
Éti ca do Jornalista Brasileiro.

Ao buscar uma anál ise mais 
aprofundada do tema suicídio, sem os critérios 
de noti ciabilidade, como serão abordadas as 
matérias veiculadas pelo site “selesnafes.com”, 
é necessário tratar também do imagéti co. 

Para Susan Sontag (1981), a fotografi a 
fornece provas, pois determinada coisa que as 



180

pessoas ouvem falar, mas que suscita dúvidas, 
parece comprovada quando dela observa-se 
uma fotografi a. Assim, trazer a imagem do fato 
ocorrido durante o desenvolvimento da matéria, 
ou como foto de capa, sustenta aquilo que o 
repórter quis apresentar durante a apuração 
do que aconteceu.

Então, não só o fato escrito deve estar 
presente na matéria, como também a imagem 
está ali para sanar possíveis dúvidas do público. 
A imagem representa o verídico e assegura que 
aquele crime, de fato, aconteceu. Para criar uma 
espécie de “confi ança” entre repórter e público 
deve-se estabelecer entre as duas partes uma 
relação de fazer-crer, de modo a colocar como 
realidade o discurso apresentado. Por questões 
éti cas, a imagem não será inserida nesse arti go, 
mas pode ser encontrada na Internet, sob o 
tí tulo da manchete: “Homem mata ex-esposa 
e comete suicídio”.

A matéria publicada em dezembro 
de 2014 traz uma única foto, mostrando a 
ati tude em local familiar, feita pela janela do 
quarto da víti ma. A imagem tenta mostrar a 
inti midade das víti mas, pela ação do encontro 
de dois corpos em uma cama. Acaba também 
mostrando um ti ro que poderia ser no coração, 
como forma de fi nalizar o sofrimento por não 
ter um amor correspondido, visto que, o ato 

180

pessoas ouvem falar, mas que suscita dúvidas, 
parece comprovada quando dela observa-se 
uma fotografi a. Assim, trazer a imagem do fato 
ocorrido durante o desenvolvimento da matéria, 
ou como foto de capa, sustenta aquilo que o 
repórter quis apresentar durante a apuração 
do que aconteceu.

Então, não só o fato escrito deve estar 
presente na matéria, como também a imagem 
está ali para sanar possíveis dúvidas do público. 
A imagem representa o verídico e assegura que 
aquele crime, de fato, aconteceu. Para criar uma 
espécie de “confi ança” entre repórter e público 
deve-se estabelecer entre as duas partes uma 
relação de fazer-crer, de modo a colocar como 
realidade o discurso apresentado. Por questões 
éti cas, a imagem não será inserida nesse arti go, 
mas pode ser encontrada na Internet, sob o 
tí tulo da manchete: “Homem mata ex-esposa 
e comete suicídio”.

A matéria publicada em dezembro 
de 2014 traz uma única foto, mostrando a 
ati tude em local familiar, feita pela janela do 
quarto da víti ma. A imagem tenta mostrar a 
inti midade das víti mas, pela ação do encontro 
de dois corpos em uma cama. Acaba também 
mostrando um ti ro que poderia ser no coração, 
como forma de fi nalizar o sofrimento por não 
ter um amor correspondido, visto que, o ato 



181

da morte da segunda víti ma é fi nalizado ao 
lado da primeira.

Durante o desenvolvimento da 
notí cia, percebe-se que as palavras escolhidas 
buscam tratar o crime como passional, 
dando tons românti cos por parte do autor 
da matéria, além de apresentar os mínimos 
detalhes sobre a forma como o marido matou 
a ex-companheira, incluindo o local em que 
moravam, até com o número da residência.
 Nesse caso, não há respeito em 
anunciar o crime covarde sem preservar a 
identi dade das víti mas ou a própria cena onde 
tudo aconteceu.

Figura 1 – “Um salto para a morte”

Fonte: www.selesnafes.com

A foto apresentada vem acompanhada 
de tons frios, dando signifi cado ao ato da 
víti ma, o fato do simbolismo da morte não 
possuir cores vivas. Acompanhada também do 
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que poderia ser tratada como foto autorizada, 
por conter a parti cipação na imagem dos carros 
de autoridades civis, como Polícia Militar do 
Amapá (PMAP), Corpo de Bombeiros Militar 
do Amapá (CBM/AP) e Polícia Técnico Cientí fi ca 
(POLITEC), e a faixa de limite para não passagem 
de pessoas não autorizadas.

Figura 2 – Morador tenta ajudar víti ma que 

morreu na hora

Fonte: www.selesnafes.com

Diante da segunda foto, temos o 
inverso. O corpo da víti ma estendido ainda no 
local do suicídio, contendo as cores frias, que 
também remetem ao ato de luto, com pessoas 
que não poderiam acessar o local, por serem 
leigas ou desconhecidas da víti ma, dando assim 
vulnerabilidade à ação e à imagem da víti ma. A 
imagem registrada da cena da morte torna-se 
um espetáculo midiáti co, e o público no local, 
espectadores de um jornalismo sensacionalista. 
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Uma das explicações uti lizadas pela 
imprensa, abordada por Grando (2010) 
em seu arti go de opinião publicado no site 
“observatóriodaimprensa.com”, em seu estudo 
“Suicídio na pauta Jornalísti ca” 9, justi fi ca a 
publicação de notí cias sobre suicídio sob o 
argumento da divulgação de conhecimento das 
causas que levam pessoas a cometerem este 
atentado à vida e também sobre a prevenção 
do mesmo. Segundo a autora:

Ao abordar o suicídio em suas pá-
ginas diárias, a imprensa também 
poderia contribuir oferecendo in-
formações e incenti vando um deba-
te sobre como auxiliar pessoas com 
tendências suicidas, como superar 
a perda de uma pessoa querida por 
suicídio, como relações familiares e 
escolares podem infl uenciar crian-
ças e adolescentes a pensarem em 
suicídio em decorrência de uma 
pressão social vinda dessas insti tui-
ções que eles não conseguem su-
portar. (GRANDO, 2010)

Além disso, Grando (2010) enaltece 
que, apesar do grande desconforto que essas 
notí cias provocam, os jornais diariamente são 
alimentados com matérias sobre homicídios, 
latrocínios, estupros seguidos de assassinatos. 
Como cita Baudrillard (1996), a morte se 
transformou em um espetáculo através da 

9 Arti go disponível em: <htt p://www.observatoriodaim-
prensa.com.br/diretorio-academico/o-suicidio-na-pauta-
-jornalisti ca/>. Acesso em: 15 de jun. 2019.
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mídia, mas não apenas por ela. A mídia traz 
uma necessidade inconsciente de o leitor 
conhecer cada detalhe do caso, o que acaba 
por levar a ansiar secretamente a destruição 
do outro indivíduo como espetáculo.

Se as moti vações para o suicídio são 
diferenciadas, dependendo do grupo em 
que a pessoa está inserida, faz-se necessário 
questi onar causas determinantes do suicídio. 
Será que a divulgação de matérias sobre 
suicídio incentiva determinado grupo a 
tentar tirar a própria vida? Em pesquisa 
feita por Loureiro, Moreira e Sachsida (2013), 
observa-se que o índice de mídia é o terceiro 
moti vador do suicídio, depois do desemprego 
e da violência.

A liberdade de imprensa – A voca-
ção primeira do profi ssional da mí-
dia, quaisquer que sejam suas ou-
tras funções, é exercer a liberdade 
de comunicar para informar os ho-
mens de suas observações sobre o 
mundo à sua volta. Esta liberdade 
é um dos direitos humanos ditos 
absolutos porque correspondem 
a necessidades vitais. Sem comu-
nicação, não há sociedade, logo 
não há sobrevivência prolongada 
do indivíduo. (BERTRAND, 1999, 
p. 65)

Com a busca incessante por trazer 
a informação em primeira mão, e ainda 
considerando o aspecto convergente entre 
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mídias sociais e tradicionais, os meios de 
comunicação fogem dos padrões éti cos ao 
abordar com mais detalhes e informações 
os casos de suicídio. Por isso, aponta-se que 
a mídia está entre os fatores de risco para o 
comportamento suicida. A questão é que a 
liberdade de imprensa possui um alto grau 
de vulnerabilidade acerca do tema suicídio, 
segundo o Código de Ética do Jornalista 
Brasileiro. 

Das Soluções e Políti cas Públicas

O suicídio é um grave problema de 
saúde pública, principalmente no Estado do 
Amapá, e sua prevenção e controle, embora 
possível, envolvem uma série de ati vidades 
essenciais para o sucesso dos programas de 
prevenção. Essas ati vidades vão desde a melhoria 
das condições de educação e crescimento 
das crianças e adolescentes, passando pelo 
tratamento efi caz de perturbações mentais, 
pelo controle ambiental de fatores de risco e 
pela apropriada disseminação da informação 
desti nada à conscienti zação.

Pensando nesse aspecto, em abril de 
2019, o Ministério Público do Amapá promoveu 
a primeira conversa com a imprensa para 
abordar o assunto suicídio e o modo de sua 
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veiculação nos meios de comunicação do Estado 
do Amapá. Na reunião, membros da imprensa, 
psicólogos, pedagogos, parentes enlutados e 
profi ssionais da saúde esti veram presentes para 
dialogar sobre o tema. 

A partir desse encontro, o órgão 
ministerial expediu a recomendação Nº 
0000002/2019-PJDS/MACAPÁ, assinada pelos 
promotores de Justi ça Manoel Felipe Menezes 
da Silva Junior, Fábia Nilci Santana de Souza 
e André Luiz Dias de Araújo aos jornalistas, 
orientando-os sobre como proceder na 
confecção de matérias. Entre as medidas 
estão: não fornecer detalhes do ocorrido; não 
veiculação de fotos; evitar teorizar as causas ou 
buscar culpados; e não enaltecer “ato heroico”, 
“só ti nha essa opção, coragem, a solução”. 

Além disso, recomenda-se não indicar 
o local onde o fato aconteceu, não repeti r 
reportagem e nem realizar novas matérias sobre 
o caso; não dar destaque; evitar manchetes, 
chamadas e primeira página. Por fim, o 
documento pede que a abordagem adequada 
do assunto seja garanti da para salvar mais vidas 
e enaltece que “(...) a prestação de informações 
corretas à sociedade civil sobre o tema é uma 
das possibilidades de ajuda-los a identi fi car 
pessoas em risco e prevenir o ato suicida” 
(MINISTÉRIO PÚBLICO, 2019, p. 5).
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O fato é que muitos jornalistas estão 
tão focados na informação detalhada e em 
primeira mão que esquecem que há víti mas, 
familiares e, sobretudo, senti mentos nesse 
jogo de espetáculo. No mundo das hard 
news, como dito anteriormente, todos os 
jornais batalham diariamente para veicular 
a notí cia em primeira mão. Por isso, Kucinski 
(2004) aborda a atual vivência do jornalismo 
brasileiro:

O jornalismo brasileiro vive hoje 
uma crise éti ca muito especial. 
Mais do que a incidência de des-
vios éti cos pontuais, a característi -
ca dessa crise é o vazio éti co. Nas 
redações, deu-se uma rendição 
generalizada aos ditames mercan-
ti listas ou ideológicos dos proprie-
tários dos meios de informação. A 
liberdade de informar e o direito 
de ser informado, canonizados na 
Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e erigidos em ideolo-
gia dos códigos de éti ca jornalís-
ti ca nos mais diversos países, tor-
naram-se letra morta. (KUCINSKI, 
2004, p. 17)

Em 2016, a Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP), reunindo esforços junto 
à OMS, lançou o manual “Comportamento 
suicida: conhecer para prevenir”. O documento 
é direcionado a profi ssionais da imprensa, o 
qual discorre sobre a relação entre o suicídio 
e a mídia, orientando as possíveis formas de 
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noti ciar questões relacionadas ao suicídio, 
apresentando a prevenção e a pósvenção. 

Como explica Shneidman (1973), a 
pósvenção é qualquer ato apropriado e de ajuda 
que aconteça após o suicídio, com o objeti vo 
de auxiliar os sobreviventes a viver com mais 
produti vidade e menos estresse. Enquanto 
a prevenção é um conjunto de medidas que 
ajuda a prevenir um mal por antecipação. No 
jornalismo, seria dever do jornalista, enquanto 
detentor da informação, disponibilizar no site 
ou na matéria os órgãos responsáveis por fazer 
o acolhimento da família da víti ma e dos jovens 
sobreviventes.

Nunes (2018) reafirma que o 
conhecimento dos fatores de risco pode 
ajudar os profi ssionais de saúde a identi fi carem 
grupos nos quais os comportamentos suicidas 
poderão ocorrer com maior frequência. Por 
isso, é essencial que, apesar de haver matéria 
sobre o suicídio, o jornalista traga as formas de 
prevenção e pósvenção, a fi m de que o leitor 
possa buscar ajuda e orientações básicas para 
salvar mais uma vida.
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O que diz a Lei?

O Código de Ética do Jornalista 
Brasileiro (CÓDIGO DE ÉTICA DO JORNALISTA, 
ONLINE, 2007) é a base do direito fundamental 
do cidadão à informação, que abrange o direito 
de informar, de ser informado e de ter acesso 
à informação. Com isso, ele assegura, nos 
arti gos 6º, 7º, 11 e 12, os direitos e deveres 
principais do jornalista para com a sociedade 
e a transmissão de informações:

Art. 6º É dever do jornalista:
VI - não colocar em risco a integri-
dade das fontes e dos profi ssionais 
com quem trabalha;
VIII - respeitar o direito à inti midade, 
à privacidade, à honra e à imagem 
do cidadão;
Art. 7º O jornalista não pode:
II - submeter-se a diretrizes contrá-
rias à precisa apuração dos aconte-
cimentos e à correta divulgação da 
informação;
Art.11. O jornalista não pode divul-
gar informações:
II - de caráter mórbido, sensaciona-
lista ou contrário aos valores huma-
nos, especialmente em cobertura de 
crimes e acidentes;
Art. 12. O jornalista deve:
II - buscar provas que fundamentam 
as informações de interesse público; 
III - tratar com respeito todas as pes-
soas mencionadas nas informações 
que divulgar [...]. (FENAJ, 2019)

Como bem exemplifi ca a lei, o jornalista 
tem o direito de informar, mas tem o dever de 
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veicular a informação com responsabilidade, 
sem colocar em risco a integridade das fontes, 
assim como tratar com respeito as pessoas 
mencionadas nas informações divulgadas, para 
assegurar que víti mas e familiares tenham paz 
e tranquilidade na hora do luto. 

Segundo Cornu (1998, p. 46), para 
o exercício da liberdade de informação, a 
imprensa precisa ser “[...] totalmente livre 
e não pode sofrer restrições sob a forma de 
censura”, entretanto, cabe ao jornalista ter 
bom senso ao avaliar o que é de interesse 
público e de interesse do público. 

Além disso, o jornalista deve avaliar 
e aplicar os critérios de noticiabilidade 
juntamente com o código de éti ca, levando 
em conta o valor-notí cia, em que se analisam 
os fatos e suas característi cas.
 É necessário lembrar que os critérios 
de noti ciabilidade também têm o objeti vo de 
tornar a informação um objeto de construção 
humanitária, em que uma boa informação 
educa o receptor de forma indireta, tendo 
em vista que o jornalismo não tem a ação de 
educar, mas sim de informar.

Considerações Finais

O presente artigo buscou analisar 
a influência e a cadeia midiática que se 
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desenvolve a parti r de matérias com assuntos 
sobre suicídio. Ao tratar do tema, buscou-se 
realizar um estudo de caso em cima das notí cias 
“Homem mata ex-esposa e comete suicídio” 
e “Um salto para a morte”, enfati zando os 
principais fatores de risco ao noti ciar detalhes 
dos atos, veiculadas pelo site “selesnafes.com”.

Nesta pesquisa, compreende-se que o 
site “selesnafes.com”, no que tange às matérias 
aqui analisadas, não seguiu os critérios de 
noti ciabilidade, a legislação prevista no Código 
de Jornalista Brasileiro e, muito menos, as 
orientações da cartilha desenvolvida pela 
OMS. Deve-se considerar, por exemplo, que 
noticiar matérias sobre suicídio de forma 
indevida, em um estado com a maior taxa de 
índice de suicídios no âmbito nacional, pode 
desencadear o aumento dessas mortes através 
de gati lhos presentes nos textos e nas imagens. 

Por isso, esse estudo tem como 
objeti vo alertar os acadêmicos e os profi ssionais 
de comunicação em como desenvolver uma 
matéria com responsabilidade e altruísmo. 
Assim, é possível evitar que a notí cia se torne 
um espetáculo superficial para atender a 
curiosidade do público, como previu Baudrillard 
(1996).
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Com essa pesquisa, pode-se averiguar a 
real situação e uma possível causa para o tema 
vir acompanhado de um alerta epidemiológico 
das condições do estado do Amapá em acolher e 
disseminar as precauções para evitar o suicídio. 
Em próximos estudos, cabe a investi gação sobre 
o maior número de suicídios entre os homens, 
a necessidade do público em saber detalhes 
de como aconteceu o atentado da víti ma e o 
que leva o jornalista a averiguar a real situação 
do fato.

Este é um alerta a toda sociedade, a 
fi m de que cuide e respeite o próximo para 
assumir as responsabilidades éti cas e morais 
que a população constrói diante de um assunto 
tão polêmico e sensível. Nesse senti do, é papel 
do jornalismo a divulgação de notí cias, com 
base na apuração e nos princípios que regem 
a profi ssão, tendo como valor único o respeito 
à vida. 
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