PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
SUICÍDIO DE ADOLESCENTES: O QUE O SENTIMENTO DE
DESPERTENCIMENTO TEM A VER COM ISSO?
Paulo Vitor Palma Navasconi (*) (Departamento de Psicologia, Universidade Estadual de Maringá,
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas –
PIBIC/AF/IS/CNPq-Fundação Araucária-UEM); Lucia Cecilia da Silva (Departamento de Psicologia,
Universidade Estadual de Maringá).
contato: Paulonavasconi@hotmail.com
Palavras-chave: Adolescência. Morte. Isolamento. Revisão Bibliográfica

Entendemos que o fenômeno da adolescência deva ser compreendido no tempo e espaço
ao qual pertence. Queremos com isso dizer, que a despeito da adolescência ter suas características,
sejam elas quais forem, tais características são assinaladas a partir de um campo social
econômico, históricos, político, ou seja, do campo que produz o homem seja qual for a sua fase de
desenvolvimento. O próprio surgimento do conceito de adolescência é histórico. Segundo
Coutinho (2005) este conceito tem origem recente na história social do Ocidente, e seu sentido
atual só passou ser definido no final do século XIX. A adolescência surge na cultura ocidental no
momento em que se apresenta a consolidação do indivíduo e da individualidade.

Pensar sobre a adolescência e aquilo que lhe diz respeito requer pensar também numa
sociedade que enfatiza o individuo e o individual, e que a partir disso valoriza certas atitudes
e comportamentos. Por exemplo, atualmente a adolescência se encontra em evidência na
sociedade e isso é claro no material oferecido pela mídia. Todavia, essa evidência tende a se
apresentar de maneira ambígua, visto que, se em um momento os meios de comunicação
enaltecem os adolescentes, em outro, também os estigmatiza apresentando-os como seres em
crise, fúteis, agressivos, inconstantes, deprimidos, delinquentes, desorientados, não sabendo
lidar com as questões “desta fase” chegando a utilizar outra palavra para designá-la, qual seja,
o termo “aborrecente” (ROCHA E GARCIA, 2008, p.6). De um lado, a adolescência é
enaltecida, de outro, é um estorvo, aborrece, incomoda.
Aprender a viver num mundo assim não é fácil; às vezes o adolescente não encontra o
suporte necessário para conseguir superar dificuldades de sua intimidade ou de suas relações
interpessoais e recorre ao suicídio. O suicídio é um fenômeno que tem aumentado
significativamente entre os mais jovens. Desde 1990 suas taxas na faixa etária de 13 a 24 anos
vem aumentando em todo o mundo e no Brasil o suicídio aumentou em 24,2% entre os anos
2000 e 2012 em jovens de 15 e 19 anos (WAISELFISZ, 2013).
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Em estudo anterior (NAVASCONI; SILVA, 2013), constatamos uma possível relação
entre o suicídio em jovens e adolescentes e características da sociedade moderna, de forma
que nos propusemos a dar continunidade no estudo da temática, investigando como essa
relação aparece na literatura especializada. Neste trabalho temos por objetivo apresentar os
resultados desse estudo.
A pesquisa foi de caráter teórico-bibliográfica e se baseou em referências, como livros
e artigos publicados em periódicos científicos, principalmente em bancos de dados online. Os
bancos de dados online selecionados para a busca foram: Scientif Eletronic Library Online Scielo (www.scielo.br), Portal de Pesquisa da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS
(http://bvsalud.org/) e o portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC). Dessa
busca, foram selecionados 42 artigos e alguns livros cujo tema central dizia respeito ao
fenômeno suicídio, sendo que os artigos estavam todos relacionados a jovens e adolescentes,
abrangendo a faixa etária de 12 a 24 anos. O material selecionado foi estudado e
sistematizado por meio de resumos, esquemas e anotações pontuais. A análise consistiu no
estabelecimento de relações entre adolescência, suicídio e características da sociedade atual.
Nas últimas décadas a juventude e a adolescência ganharam maior visibilidade no que
se refere a programas de políticas públicas o que confere maior atenção governamental a esse
período do desenvolvimento humano. O total de crianças e adolescentes (0 – 19 anos) na
população brasileira atingiu cerca de 63 milhões de pessoas segundo IBGE (2010). Na faixa
etária entre 10 e 24 anos estão 51 milhões de pessoas, o que corresponde a 37% da população
brasileira (PORTAL DA SAÚDE SUS, 2013) e segundo a UNICEF (2012) o Brasil tem 35
milhões de adolescentes com idade entre 10 e 19 anos.
Esta população encontra-se em profundas desigualdades socioeconômicas e sociais,
pois há no país graves problemas educacionais, de moradia, de oportunidades de trabalho e de
lazer e, consequentemente, grandes desigualdades nas formas de adoecimento e morte. Essas
desigualdades acabam por se revelar na capacidade de o jovem obter reconhecimento de seus
direitos elementares, tais como, educação, nutrição, moradia, boa saúde física e mental,
trabalho, lazer, entre outros, segundo (MINAYO, 1999). Para corroborar tal apontamento,
tomemos apenas os dados da UNICEF (2012) relativos aos brasileiros que entram para a
escola: de cada 100 estudantes que entram no ensino fundamental, apenas 59 terminam a 8ª
série e apenas 40, o ensino médio. A evasão escolar e a falta às aulas ocorrem por diferentes
razões, incluindo violência e gravidez na adolescência.
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Em relação ao suicídio, o Brasil apresenta baixa taxa de mortalidade por suicídio, em
média 4,9 na população total, e 5,1 entre os jovens, em relação à taxa mundial de 16 casos por
100.000 habitantes. Contudo, as taxas vêm aumentando nos últimos anos e aparecendo com
novos aspectos, como áreas com taxas extremamente altas e áreas apresentando o suicídio
étnico ou cultural, como é o caso do aumento do suicídio entre os indígenas (WAISELFISZ,
2013).
Para Bertolote (2012) não há uma única causa para o suicídio, pois este é um evento
que ocorre como culminância de uma série de fatores presentes ao longo da história do
indivíduo. Desse modo, estão relacionados ao suicídio, fatores ambientais, culturais,
biológicos, psicológicos e etc.
O suicida estaria tentando fugir de uma situação ou de um sofrimento intenso que se
encontra situado às raias do insuportável. Tal sofrimento é descrito como uma angústia
intensa, um desespero, mas muitas vezes é indescritível com o vocabulário. A fim de aliviar o
desespero e essa angústia/tristeza incomensurável, a morte passa ser vista como uma solução.
Cassorla (1991) assinala que na verdade não se deseja a morte, mas sim, acabar com o
sofrimento.
A análise da bibliografia mostrou que ao vivenciar o processo mais intenso da
construção de sua identidade, o adolescente tende a desprender-se vagarosamente do seu
circulo familiar, procurando pertencer a outros grupos, estabelecendo novos vínculos sociais.
Todavia, nem sempre os novos laços sociais são satisfatórios ou mesmo não chegam a ser
concretizados, provocando no jovem e/ou adolescente um sentimento de não pertencimento.
Essas publicações sugerem que a vivência deste sentimento está relacionado a outros, como
sentimentos de não reconhecimento, não aceitação, amor não correspondido.
O sentimento de pertencimento refere-se ao que podemos denominar de sentir-se bem
integrado a um grupo (familiar, por exemplo), a ter boas relações afetivas e sociais, a sentir-se
apoiado, principalmente nos reveses da vida e nas fragilidades pessoais. De maneira geral, o
adolescente apresenta comportamentos suicidas quando não estão se sentido suficientemente
amados e compreendidos e quando se sentem frustrados. O “sentimento de despertencimento”
em um jovem ou adolescente, faz com que na maioria das vezes ele se sinta como um “nada”,
desprovido de valor e importância, acabando muitas vezes por se isolar. Neste ponto
Henriques (2010) pontua que a partir da dificuldade de relacionar-se e de se sentir amado, o
sujeito acaba por se isolar, evitando relações interpessoais, se refugiando na solidão.
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Nesse processo de isolar-se é que o adolescente passa a elaborar as ideações suicidas
como forma de lidar com o sofrimento psicológico advindo do sentir-se não integrado, não
correspondido. Além do isolamento, o adolescente que vivencia o “sentimento de
despertencimento”, seja no contexto familiar ou em outros grupos sociais, passa a se sentir
diferente também, e até mesmo deslocado daquilo que é socialmente estipulado como um
jeito comum e normal da pessoa ser. É importante salientar que os vínculos afetivos, sensação
de estar integrado a um grupo ou comunidade podem ser considerados fatores de proteção ao
suicídio (ARAUJO, VIEIRA E COUTINHO, 2010).
Outro aspecto enfatizado pela bibliografia analiada é que sociedade apresenta diversos
discursos segundo o qual o indivíduo tem de estar em constante gozo/satisfação, dentro de um
padrão de estética, rodeado de amigos, ser amado por todos entre outras “necessidades”.
Desse modo, este adolescente ou jovem que já estaria vivenciando um intenso sofrimento,
teria, ainda, de suportar e construir arranjos para lidar com as cobranças que lhe são dirigidas
e que muitas vezes, não conseguem suportar, se sentem cobrados e não conseguem oferecer
uma resposta, e visualizam a morte como única saída (RIGO, 2013).
Com base em nossos resultados é possível afirmar que o sentimento de
despertencimento é um elemento importante a ser considerado no fenômeno do suicídio de
adolescentes, haja vista que é a partir da presença e da continência do outro que esses sujeitos
passam a atribuir significados e sentidos para suas vidas, na medida em que se reconhecem
como pessoas dignas de valor e apreço. Neste ponto, podemos entender o “outro” para além
de sujeitos isolados, tais como as figuras que se relacionam com o adolescente. O outro
também aparece como os grupos e as instituições, como a escolar, importante na formação do
jovem.
Acreditamos na necessidade e na possibilidade de rupturas com concepções
preconceituosas que acabam por culpabilizar unicamente o indivíduo por suas mazelas e
dificuldades de toda ordem, de modo a nos relacionarmos de modo mais acolhedor e solidário
uns com os outros. Assim, faz sentido pensar que uma sociedade que isola o indivíduo só
pode produzir sentimentos de não pertencimento fazendo-o buscar, isoladamente, soluções
para esse sofrimento. Não seria a sociedade ela própria “aborrecente”?
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