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RESUMO

  A morte por suicídio é uma realidade em tempos atuais e acontece numa proporção maior do que as pessoas, em geral, tomam consciência. Por 
estar associado historicamente ao pecado, ao crime e à loucura, este tipo de morte pode ser percebido com preconceito pela sociedade 
contemporânea, sendo alvo de julgamentos que desqualificam e estigmatizam o ato ou a tentativa do mesmo. Dadas a importância 
epidemiológica das ocorrências de suicídios e suas tentativas no contexto brasileiro, a tímida discussão e explanação do problema em âmbito 
nacional e a latente necessidade de agentes qualificados que possam atuar na prevenção e cuidado dos que pretendem a morte voluntária, este 
estudo se prestou à análise da percepção, entre os alunos do curso de Psicologia, sobre a temática do suicídio. Para tanto, foi aplicado um 
questionário composto por 28 itens estruturados (Q1 à Q28), dos quais 10 (Q1 à Q10) são de caráter socioeconômico e 18 (Q11 à Q28) 
envolvendo o tema suicídio. Foram submetidos ao questionário 104 alunos do curso de Psicologia de uma universidade localizada em Niterói, 
Município pertencente ao Estado do Rio de Janeiro; dentre os estudantes, 72 cursando 1º e 2º períodos e 32 cursando 9º e 10º períodos. Com 
base nos dados obtidos, e levando em consideração que esta pesquisa não está concluída, foi utilizado o software StatisticalPackage for the Social 
Sciences (SPSS) para análise estatística das informações levantadas, sendo utilizados, para o presente trabalho, apenas os resultados iniciais. De 
acordo com os dados coletados, 93% dos alunos não consideram suficiente o que aprenderam em sala de aula sobre o tema suicídio; esta reposta 
foi afirmada por 94,1% dos alunos ingressantes (1º e 2º períodos) e por 90,6% dos alunos concluintes (9º e 10º períodos). Porém, dentre os 
alunos que afirmaram ser suficiente o aprendizado (7% dos casos), 42,9% não conhecem os fatores de risco do suicídio e 71,4% sentem falta de 
um tópico específico sobre suicídio no curso de graduação em psicologia. Para 98,1% dos sujeitos entrevistados o suicídio pode ser evitado; esta 
afirmação é unânime entre os concluintes do curso e é compartilhada por 97,2% dos ingressantes. Mediante análise e interpretação das respostas 
obtidas, foi possível observar que, para os graduandos de psicologia, existe uma carência no ensino sobre a temática do suicídio, e isto pode ser 
verificado tanto através do percentual de alunos que afirmam diretamente essa questão quanto através da proporção de estudantes que 
desconhecem os fatores de risco, especificadamente entre aqueles que afirmaram ser suficiente o aprendizado acadêmico. Ainda que quase a 
totalidade dos alunos entenda que o suicídio pode ser evitado, pode-se inferir que os mesmos não teriam condições teóricas para lidar com as 
demandas que envolvem o tipo de morte em questão, se apenas contarem com a abordagem do tema no período acadêmico. Estes fatos podem 
sinalizar que o espaço intra-universitário está reproduzindo a subjetividade do senso comum que resiste ao fenômeno do suicídio e, por esse 
motivo, não promove discussão do tema entre alunos e docentes.

Saúde

Psicologia
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


