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RESUMO

Segundo a Organização Mundial de Saúde, suicídio é um comportamento caracterizado como um ato de autolesão, quando o indivíduo tem a 
ação intencional de tirar a sua vida. Com o tempo, tornou-se um grave problema de saúde pública, a segunda principal causa de óbito entre 
jovens de 15 a 29 anos, responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Trata-se de um fenômeno complexo e cingido de tabus, 
portanto, tendo em vista os dados quantitativos e estudos sobre o assunto, notou-se a importância em compreender aspectos relacionados, 
como, por exemplo, as representações sociais, as quais se configuram como uma forma de investigar os saberes de grupos e seus principais 
pensamentos sobre determinado assunto. O construto foi proposto por Moscovici em 1960, como ferramenta para trabalhar conhecimentos 
provenientes do senso comum. São um conjunto de conceitos e explicações originados na vida cotidiana, nas curvas das comunicações 
interpessoais e expressam a identidade desse grupo. Existem diversos campos em que podem ser encontradas tais representações, como por 
exemplo, o universo virtual, pois neles as opiniões são públicas, podendo ser observadas inúmeras trocas de informações. O objetivo do presente 
estudo foi investigar as representações sociais do suicídio tendo como base comentários em notícias na internet. Foram coletadas informações 
em dois momentos distintos, inicialmente em duas notícias de relatos de suicídio, e em seguida em dois noticiários gerais sobre o tema. Os 
resultados obtidos totalizaram 163 comentários, sendo que 91 foram considerados válidos, já que atendiam aos critérios de inclusão. Deste total, 
48 (52,75%) eram provenientes das notícias de suicídio consumado e 43 (47,25%) das notícias “gerais” sobre suicídio. Foram criadas 28 categorias 
para classificá-los: Algo simples; Chacota; Chamar atenção; Condolências a família; Crítica ao ato; Culpa da família; Culpa de Deus; Culpabilização 
da vítima; Depressão; Doença; Drogas; Empatia/ajuda; Falta de Deus; Frescura; Importância de falar sobre o assunto; Indignação; Informar sobre 
Terapia; Insanidade; Mente vazia; Mídia; Mimado; Moda; Praga; Problema político; Seleção natural; Solução financeira; Tabu; Culpa da 
Tecnologia. Cabe salientar que, dessas categorias, somente quatro eram “positivas” como: Empatia/ajuda com 6 comentários (6,59%), 
Importância de falar sobre, com 3 comentários (3,30%), Condolências à família e Informar sobre terapia, com 1 comentário (1,10%) cada. Dentre 
as consideradas “positivas”, a empatia/ajuda foi à única categoria presente em três das notícias. Ainda pertinente aos resultados, às categorias 
com maior número de comentários foram: Problema político, com 14 comentários (15,38%), Culpabilização da vítima, com 9 (9,89%) e Falta de 
Deus com 7 comentários (7,69%). Porém, em relação aos dados pertencentes às notícias de suicídio consumado, a maior parte tinha sentido de 
Problema político, com 10 comentários (10,99%), Culpabilização da vítima, com 9 (9,89%) e Depressão com 4 comentários (4,40%). Por outro 
lado, os dados relativos às notícias “gerais”, destacaram-se Falta de Deus, com 6 comentários (6,59%), Insanidade com 5 (5,49%) e as categorias, 
Culpabilização da vítima, Problema político e Tecnologia com 4 comentários (4,40%) cada uma. As representações encontradas nas notícias sobre 
suicídios efetivados apresentaram sentido mais impactantes, como resultado de problema político, culpa da vítima e depressão. Por sua vez, nas 
notícias mais gerais, os comentários apresentaram sentidos mais direcionados ao senso comum, como falta de Deus, insanidade, culpa da família 
ou da tecnologia. Foi possível observar melhor as representações sociais sobre suicídio, embora algumas limitações tenham sido observadas, 
como por exemplo, a ausência de comparação entre opiniões emitidas por homens e mulheres. Estudos futuros são bem-vindos, a fim de 
investigar maior número de comentários, em distintas fontes de informação.

Saúde

Psicologia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


