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RESUMO 

 

O seguinte estudo compreende a elaboração da representação do suicídio em psicanálise, entre 

adolescentes de 18 a 20 anos. Tendo-se em vista a relevância em estudar o suicídio, fenômeno 

complexo, presente na sociedade desde os primórdios da civilização, e ainda assim 

marginalizado atualmente, bem como seus praticantes. A pesquisa tem como principal 

objetivo investigar as representações de adolescentes sobre o suicídio, correlacionando-as 

com suas vivências familiares, afetivas e sociais, utilizando como referência teórica a 

psicanálise. Para se alcançar os objetivos propostos, está sendo utilizado um questionário 

discursivo, composto por doze perguntas, na tentativa de compreender o que constitui suas 

representações sobre o fenômeno do suicídio. A amostra da pesquisa conta com vinte 

participantes de ambos os sexos. O recrutamento dos adolescentes ocorreu no Centro de 

Serviços de Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Amazonas, junto aos usuários do 

centro, onde também se realizou as entrevistas individuais. 

 

Palavras-chave: suicídio, representação, psicanálise, adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The following study comprises the preparation of suicide representation in psychoanalysis 

among adolescents from 18 to 20 years old. Keeping in view the importance of studying 

suicide, complex phenomenon present in society since the dawn of civilization, and yet 

currently marginalized, as well as its practitioners. The research aims to investigate the 

adolescents representations about suicide, correlacting them with their family, affective and 

social experience, using as theoretical reference to psychoanalysis. To achieve the proposed 

objectives, it is using a discursive questionnaire composed of twelve questions in an attempt 

to understand what constitutes their representations on the phenomenon of suicide. The survey 

sample includes twenty participants of both genres. The recruitment of adolescents occurred 

in Aplied Psychology Services Center of the Federal University of Amazonas, with users of 

the center, also was held individually for interviews. 

 

Key words: suicide, representation, psychoanalysis, adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre os fenômenos que permeiam a sociedade ocidental, se tem o suicídio, que 

apesar de tão presente desde os primórdios da humanidade, ainda é tratado como um tabu, 

gerador de sentimentos de compaixão ou repulsa, o que o torna ainda pouco discutido, 

enquanto questão de saúde pública. Com o intuito de perceber como se dá o processo de 

construção da representação desse conceito, elaborou-se o presente trabalho que investiga as 

influências que o fomentam. 

Contudo para se entender o processo de construção da representação sobre o suicídio 

entre adolescentes, se faz necessário apreender à complexidade de alguns conceitos utilizados, 

a partir do viés psicanalítico. Levando em consideração a singularidade da teoria psicanalítica, 

preferiu-se expor o conceito de representação sob sua perspectiva, utilizando-se do conceito 

de representação social somente ao se tratar de um dos aspectos da pesquisa, as elaborações 

do suicídio midiáticas. 

Diante disso, antes de se compreender como ocorre o processo singular na faixa etária, 

se houve a necessidade de abordar conceitos que compreendem a segunda tópica em 

psicanálise: O id, o ego e o superego, além de se explanar sobre os mecanismos de defesa, 

temas que irão compor a análise dos resultados que fundamentam este estudo. Tendo em vista 

a diversidade de teorias de cunho psicanalítico que exploram a adolescência se preferiu 

utilizar os estudos de Arminda Aberastury, devido à relevância social que nestes estão 

presentes. 

 No seguinte trabalho escolheu-se  investigar essa construção no período de transição 

entre o final da adolescência e o início da idade adulta, correspondente a jovens de 18 a 20 

anos, tendo em vista, a alta incidência do suicídio entre essa faixa etária apontado por Silva 

(2012). Segundo Melo Jorge (2000) apud Sena et al (2004) o suicídio aumenta paulatinamente 

entre adultos jovens o que aponta para a gravidade do problema, alargando sua amplitude. Daí 

a importância em não só produção científica voltada para a compreensão da ótica do suicida, 

senão daqueles que irão conviver com ele, desmitificando gradualmente o fenômeno do 

suicídio. Ante disso, tendo como intuito compreender a percepção daqueles que não 

necessariamente tentaram o ato suicida, elaborou-se o estudo.  Visto o que Berger 

&Luckmann (1985) explanam: 

 

A ordem social não faz parte da ‘natureza das coisas’ e não pode ser derivada das 

‘leis da natureza’. A ordem social existe unicamente como produto da atividade 

humana. [...] Tanto em sua gênese (ordem social resultante da atividade humana 
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passada) quanto em sua existência em qualquer instante do tempo (a ordem social só 

existe na medida em que a atividade humana continua a produzi-la), ela é um 

produto humano (p.123). 

 

Inicialmente se foi pensado na aplicação da técnica história de vida com quatro 

participantes, dois do sexo masculino e dois do sexo feminino, contudo devido à dificuldade 

em obter participantes com disponibilidade de tempo, o que demanda a técnica história de 

vida, no local da onde foi proposta a pesquisa, optou-se pela mudança na metodologia para 

um questionário discursivo breve que contemplasse questões relacionadas às opiniões dos 

voluntários acerca do suicídio, bem como a representações sobre a morte em si. Tendo como 

objetivo principal: 

 Investigar as representações de adolescentes sobre o suicídio, correlacionando-

as com suas vivências familiares, afetivas e sociais, utilizando como referência teórica a 

psicanálise. 

Por objetivos específicos delineou-se: 

 Pesquisar a partir da teoria psicanalítica através do questionário discursivo, as 

representações manifestas de adolescentes sobre o suicídio; 

 Identificar os mecanismos de defesa presentes no discurso de adolescentes, 

entre 18 a 20 anos, relacionados à ideia de morte e suicídio; 

 Correlacionar suas representações com suas vivências familiares, sociais e 

afetivas. 

Vale ressaltar que dentre os objetivos específicos que compunham inicialmente o 

projeto desta pesquisa finalizada foram modificados dois dos presentes, visando a adequação 

a nova metodologia, contudo sem destoar do objetivo principal do trabalho. Como previsto, a 

pesquisa se deu nos espaços do Centro de Psicologia Aplicada e contou com a participação de 

vinte jovens entre as idades propostas, a partir do questionário discursivo que investigou as 

crenças sobre a morte e suicídio, as vivências com o último citado, a crítica sobre as 

representações mostradas pela mídia, o desejo suicida, a influência das vivências familiares e 

percepção sobre pessoas que cometem o suicídio. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A presente pesquisa busca investigar o processo de construção das representações 

sobre o suicídio entre adolescentes, realizando um estudo, em que se pretende entendê-las 

como um fenômeno individual, sem perder sua perspectiva social, mediante a compreensão 

dos conflitos típicos da fase do desenvolvimento humano que abarca a faixa etária dos 18 aos 

20 anos, suas vivências familiares, sociais e afetivas, bem como, percebendo em seus 

discursos, os impulsos inconscientes através dos mecanismos de defesa relacionados à ideia 

de morte e suicídio.  

Para se compreender como se dará o processo de análise do questionário, foi realizado 

um levantamento bibliográfico que apreendesse sobre os conceitos que o estudo se propõe a 

utilizar. São eles: Histórico da morte nas culturas em geral, visando perceber a elaboração 

deste fenômeno tão atrelado ao suicídio, a representação e o suicídio, os mecanismos de 

defesa e a adolescência. 

 

1 HISTÓRICO DA REPRESENTAÇÃO SOBRE A MORTE 

 

Para iniciar o presente estudo, se fez necessário compreender a construção da 

representação sobre a morte, tendo em vista sua correlação direta com o suicídio.  Por isso, 

primeiramente se enfatiza o conceito de morte, bem como as ideias que lhe fundamentam 

construídas socialmente. 

Desmitificando-se a morte no ocidente que no senso comum é vista como sempre 

tendo sido algo ruim, aniquilador do homem, percebe-se, por exemplo, que em outros 

contextos históricos, a mesma ganhava variados tipos de conotação. Segundo Áries (2003) na 

primeira fase da idade média, antes dos séculos, XI e XII, a familiaridade com a morte pode 

ser entendida como uma aceitação da ordem da natureza, não se cogitava evitá-la nem exaltá-

la. A mesma era vista como uma das fases que o ser humano deveria transcender. 

 Para denominar o processo de morrer na época medieval, nomeia-se o conceito de 

“morte domada”, posto que o moribundo recebia em seu falecimento, atos que lhe permitiam 

despedir-se do entes queridos, cuidar de sua absolvição pelos pecados cometidos e receber 

proteção após morrer, visto que o mesmo de acordo com o prestigio que tivera em vida, seria 

enterrado perto dos santos nas igrejas (Kovács,1992). 

A morte nos séculos XVII e XVIII gradualmente ganha a preocupação de sepultar-se 
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um vivo como morto, surgindo-se assim longas cerimônias que poderiam durar 48 horas, 

comintuito de não se enterrar aquele que ainda poderia estar vivo. No século XVIII, outro 

elemento é agregado à representação de morte: um momento sereno em que a alma poderá 

descansar em paz, respaldados a partir de novos valores religiosos, tais como o espiritismo. O 

século XX é marcado pela supressão do luto, fruto do modelo hegemônico de utilidade trazido 

pelo capitalismo, onde não se tem espaço para a vivência da dor, em que a repugnância ao que 

é considerado fracasso é transferida da casa para o hospital (Kovács,1992). 

 

1.1 Morte nas culturas não ocidentais 

 

Em contraponto a construção da representação social da morte no ocidente, percebe-

seas diferentes maneiras em que se pensa o processo de morrer. Assayag (2012) explana 

manifestações peculiares as diversas culturas, por exemplo, pode-se referir aos islâmicos que 

condenam qualquer tipo de manifestação muito irreverente de luto, interpretando como falta 

de fé, já que para eles a morte deve ser pensada como incredulidade. 

Já para os africanos, a morte deve ser reverenciada com todos os rituais fúnebres de 

um falecido na aldeia, os mortos são lembrados, chamados, alimentados, até reencarnarem. 

Dessa forma o ciclo se recompõe. Cíclica é a natureza, cíclica é a vida do homem, cíclico é o 

tempo (Prandi, 2001). 

 

2 REPRESENTAÇÃO E SUICÍDIO 

 

Inicia-se explanando a discussão que abarca a questão da representação em psicanálise 

de grande relevância para toda a teoria. Percebendo o que Vegas (2005) mostra que Freud 

inicialmente se utiliza desse termo, na acepção clássica, designando no “aquilo que se 

representa o que forma conteúdo concreto de pensamento, e aquilo que se inscreve na 

memória”, porém ao longo de sua obra dará outra noção ao termo. 

Campos,E (2004) enfatiza o sentido que Freud deu a presentificação da 

intersubjetividade, sob os aspectos de constituição, significação, exposição e interpretação 

dramática que compõem seu significado. Em suma, a representação ganharia o expressivo de 

um conceito elaborado a partir do aparelho psíquico do indivíduo através de suas vivências, 

que ocupará um lugar em sua mente, não de forma topológica, mas simbólica, ou seja, ela não 

se trata de um conceito formado aleatoriamente em que o indivíduo se apropria de maneira 

passiva, pois está sendo constituída através de sua formação.  
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Diante disso, pode-se perceber que a representação de determinado fenômeno como o 

suicídio é elaborada subjetivamente, passível de influências externas ao indivíduo, 

principalmente culturais. Como exemplo, se tem os diversos conceitos de situações 

“aceitáveis” para o ato suicida nas sociedades orientais, considerados absurdos na ocidental: 

os “homens bombas”, para os fundamentalistas islâmicos, os kamikazes, para o momento 

delicado de guerra no Japão, as viúvas Sati na Índia, que se imolam após a morte do marido e 

etc. Dessa forma, contempla o que Durkheim (1897)  elucida sobre o suicídio não ser 

percebido da mesma maneira por todas as culturas, “cada povo ter, coletivamente, uma 

tendência ao suicídio que lhe é própria e da qual depende a importância do tributo que ele 

paga à morte voluntária” (p.392). 

Posteriormente ao se apreender o suicídio representado de diferentes formas em cada 

cultura, se faz necessário entender à elaboração de sua representação para cada indivíduo na 

cultura ocidental, compreendendo de que maneira, suas vivências e o período de seu 

desenvolvimento humano influenciam na constituição deste. 

 

3 MECANISMOS DE DEFESA 

 

A fim de compreender o conceito de mecanismos de defesa, o qual se pretende 

interpretar na análise dos resultados, será feito um breve resumo dos níveis e estruturas 

psíquicas em psicanálise.  

A personalidade é composta de três níveis: O consciente, que abrange as experiências 

da qual o indivíduo se mostra ciente, o pré-consciente, que pode ser apreendido como aquele 

que pode ser trazido ao consciente com determinado exercício específico e o inconsciente a 

moradia dos instintos e pulsões que direcionam as atitudes humanas.  

Quanto às estruturas se tem: o Id submerso no inconsciente, que age de acordo com o 

principio do prazer, onde se encontram os desejos e instintos do homem,o Superego, aspecto 

moral da personalidade, presente também no inconsciente, formado pelos valores dos pais e 

da sociedade, agindo pelo principio da moralidade e, além destas duas estruturas que possuem 

valores antagônicos, se tem a existência de uma estrutura que media conflitos entre o id, o 

superego e a realidade externa,o Ego. 

O Ego, tendo suas partes divididas entre o consciente e o inconsciente, age de acordo 

com o princípio da realidade, procurando solucionar situações conflitantes, evitando angústia 

no indivíduo. Contudo, quando estes conflitos se tornam muito acirrados, não podendo ele 

resolver de maneira racional, o Ego se utiliza dos mecanismos de defesa para solucioná-los. 
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Chamamos de mecanismos de defesa os diversos tipos de processos psíquicos, cuja 

finalidade consiste em afastar um evento gerador de angústia da percepção 

consciente. O Ego situa-se em parte no consciente e em parte no inconsciente. Como 

sede da angústia, ele é mobilizado diante de um sinal de perigo e desencadeia uma 

série de mecanismos repressores que impedirão a vivência de fatos dolorosos, os 

quais o organismo não está pronto para suportar (RAPPAPORT, 1981. p.29). 

 

Vários são os mecanismos de defesa, descritos na literatura, por isso, no presente 

estudo, se tem inicialmente o intuito de verificar através do questionário discursivo entre os 

adolescentes os descritos abaixo. Ressaltando que na análise poderá se introduzir outros além 

destes: 

 Projeção: Comportamento em que o indivíduo atribui a outro seus próprios impulsos, 

desejos, sentimentos, motivações e intenções; 

 Formação Reativa: Atitude ou hábito psicológico com sentido oposto ao desejo 

recalcado; 

 Repressão: Mecanismo pelo qual é impedido que pensamentos perigosos ou dolorosos 

cheguem à consciência; 

 Isolamento: Consiste em se isolar um pensamento, atitude ou comportamento; 

 Negação: Atitude em que o indivíduo não percebe aspectos que seriam perigosos a ele 

em algum aspecto, seja simbólica ou real; 

 Introjeção: Defesa na qual se fantasia de forma inconsciente, organizando uma 

imagem mental íntima que o sujeito vai considerar como se ela fosse um objeto real exterior; 

 Condensação: Trata-se de uma representação deslocada de maneira a substituir outras 

representações incômodas, mecanismo muito comum na formação dos sonhos. 

 

4 ADOLESCÊNCIA 

 

Para se compreender os aspectos biológicos e sociais que compõem a adolescência e 

de que maneira influenciam na construção da representação sobre o suicídio entre 

adolescentes, Aberastury(1981) explanam sobre esse período do desenvolvimento humano 

singular em nossa cultura em que se “deve considerar a adolescência como um fenômeno 

específico dentro de toda a história do desenvolvimento do ser humano, e, por outro lado, 

estudar a sua expressão circunstancial de caráter geográfico e temporal histórico-social” 

(Aberastury 1981, p.24). 

Dessa forma se analisará a influência da elaboração dos lutos propostos por Aberastury 

na construção da representação sobre o suicídio. São eles: Luto pelo corpo infantil, luto pela 
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identidade infantil e luto pelos pais da infância. Processos que influenciarão na construção de 

suas opiniões, o que permitirá a compreensão do que pensam a respeito do suicídio. 
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DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

A pesquisa foi realizada pela forma qualitativa, com isso não empregou instrumentos 

estatísticos na análise de dados, se usando assim os adquiridos no discurso do participante, 

proporcionados por um questionário discursivo estruturado por 12 perguntas referentes a 

representações de morte e suicídio e suas elaborações. Campos, L (2008) explicita a pesquisa 

qualitativa como uma integração das interpretações do pesquisador, a partir da literatura, por 

isso, compreendendo a subjetividade presente no tema, se utilizou como referencial teórico a 

representação sobre o suicídio entre adolescentes em psicanálise. 

A pesquisa se baseou num questionário discursivo, como instrumento de coleta, onde o 

pesquisador fazia uma pergunta ao participante e este falava livremente sua opinião acerca do 

que foi indagado, permitindo que se percebesse como se deu o processo de construção de 

representação do suicídio, através de suas vivências familiares, sociais e afetivas. Vale 

ressaltar o que Spindola e Santos (2003) explicitam quanto à falta de importância da 

autenticidade dos fatos, se estimando em maior proporção, a atribuição de significado do que 

fala a pessoa. 

O público alvo da pesquisa compreendeu vinte jovens de 18 a 20 anos, sendo 

participantes de ambos os sexos. Esses que foram recrutados junto aos usuários do Centro de 

Serviços de Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Amazonas, a partir de sua 

disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. 

O pesquisador disponibilizou tempo para ficar na recepção do CSPA, onde abordou os 

usuários sobre a possibilidade de participação na pesquisa. 

Como previsto até o presente momento, a pesquisa não causou danos à integridade 

física e psíquica dos participantes, pois os mesmos tinham o direito de responder ou não as 

questões propostas, podendo também interromper a mesma a qualquer momento. Fato o qual, 

não ocorreu durante o processo. 

 As entrevistas ocorreram na presença do pesquisador e dos sujeitos participantes, que 

receberam todas as informações sobre a pesquisa, método e objetivos, os mesmos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e consentiram verbalmente para que fosse 

gravado seu consentimento em fazer parte da mesma.  

Houve o sigilo das informações pessoais e a privacidade da identidade do participante, 

tanto que ao se referir aos participantes neste relatório se utilizou de números, conforme a 

realização das entrevistas. Dúvidas foram esclarecidas pelo pesquisador. A pesquisa contou 
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com as seguintes fases: 

I – Escolha de participantes; 

II – Realização de contato, esclarecimentos a respeito da pesquisa e posterior 

assinatura do consentimento livre e esclarecido. Foram explicados todos os termos, a 

segurança do sigilo e que os conteúdos seriam utilizados somente para fins acadêmicos; 

III – As entrevistas foram realizadas em salas do CSPA e gravadas e transcritas para 

análise; 

IV – Após as entrevistas transcritas, iniciou-se o processo de análise a partir do viés 

psicanalítico; 

V – Terminadas as análises, elaborou-se o relatório final. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada entre os meses de novembro de 2014 a abril de 2015. 

Foram entrevistados, a partir de um questionário discursivo composto por 13 perguntas, vinte 

jovens entre 18 e 20 anos, com o intuito de se perceber a construção de suas representações 

acerca do suicídio, com viés psicanalítico, entendendo o que Nogueira (2004) explana sobre a 

investigação da cultura humana a partir dos discursos dos falantes, examinando-os a partir de 

determinada ideologia. Para isso se utilizou a teoria psicanalítica ao analisar cada item do 

questionário, chegando-se aos seguintes resultados. Para uma melhor compreensão do estudo, 

optou-se em dividi-lo por unidades, de acordo com os principais pontos abarcados na 

pesquisa. 

 

1 RELIGIÃO E CONCEPÇÕES DE MORTE 

 

Primeiramente se percebeu a necessidade em dividir os participantes em dois grupos, 

sendo um formado pelos jovens que declaram possuir a mesma religião de sua família e o 

outro por aqueles que declaram possuir distinto tipo de crença. Dessa forma pôde-se 

contemplar o que KNOBEL (1981) fala sobre as crises religiosas como um sintoma da 

síndrome normal da adolescência: 

 

A preocupação metafísica emerge então com grande intensidade, e as tão frequentes 

crises religiosas não são mero reflexo caprichoso do místico, como às vezes 

costumam aparecer aos olhos dos adultos, mas tentativas de solução da angústia que 

vive o ego na sua  busca de identificações positivas e do confronto com o fenômeno 

da morte definitiva de uma parte do ego corporal. Além disso, começa a enfrentar a 

separação definitiva dos pais e também a aceitação da possível morte dos mesmos. 

Isto nos explica como o adolescente pode chegar a ter tanta necessidade de fazer 

identificações projetivas muito idealizadas [...] por carências de boas relações em 

virtude de características das imagens parentais perseguidoras internalizadas, o 

refugiar-se em uma atitude niilista,com uma aparente culminação de um processo de 

ateísmo reivindicatório, pode ser também uma atitude compensadora e defensiva 

(p.40). 

 

Observou-se no item referente à investigação da representação de morte, 

predominantemente, três tipos de conteúdo nos perguntados, sendo um relacionado à visão 

negativa da mesma, outro permeado na religião cristã e por último daqueles que acreditam ser 

uma passagem, contudo sem especificação de um discurso religioso. Faz-se necessário 

enfatizar que mesmo tendo conteúdos distintos, todos convergem na imprecisão de lidar com 

o assunto morte. Alguns apresentaram mais dificuldades em explanar sobre ela, denotando em 
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seus discursos mais resistências egóicas.   

“Uma coisa ruim.” (participante 13). 

“Que... Ahn... A única coisa que acredito é que há vida após a morte pra quem aceita 

Jesus.” (Participante 20). 

“Uma passagem, uma transição de um mundo para outro.” (Participante 18). 

Cassorla (1992) mostra através das instâncias inconscientes e construções culturais 

uma possível explicação para a divagação sobre a morte, a partir da teoria psicanalítica: 

 

Se com a psicanálise, consegue-se compreender algo acerca da dinâmica do 

inconsciente, em relação à morte nada sabemos. E, o não saber é umas das coisas 

mais apavorantes para o ser humano. Perde-se a capacidade de controle, fica-se 

submisso a algo desconhecido, e isso é desesperante. Daí vem à necessidade de criar 

“verdades”, para que esse terror se esvaia. Essas verdades podem fazer parte do 

domínio da fé. [...] mas novamente o raciocínio não é tão simples, porque desde que 

a fé não exige comprovação, poderemos nos ver diante de situações estranhas: por 

exemplo, a minha fé está correta e devemos destruir todos que não comungam com 

ela (p.92). 

 

Tendo como base o medo do ser humano que o faz acreditar em determinada crença, a 

qual foi constituída ao longo de sua vida, entende-se o discurso religioso daqueles ao falar 

damorte e posteriormente sobre o suicídio. O estar diante do não-saber leva a tomada de 

“verdades” que tem como objetivo, proteger o homem de suas fantasias inconscientes acerca 

do desconhecido. Levando-se a compreender o penúltimo item da pesquisa que questiona 

sobre o que os participantes pensam a respeito das pessoas que cometem suicídio. 

 

“São pessoas que não, não se deram né, não se permitiram vivenciar outras coisas 

novas que pudessem tirar essa... esse pensamento da... essa maneira de pensar da 

cabeça. E que realmente elas vão ter um destino diferente daquilo que a gente 

acredita entre céu e inferno.” (participante 4). 

 

“Que elas não tiveram zelo na vida delas. Porque se você tem a certeza de que haverá 

alguém ali presente pra você, zelando por você e pela sua vida, você não chega a se matar.” 

(participante 5). 

“Eu penso que são pessoas que... fracas. Entendeu. E que por... tipo fraqueza, ainda 

assim, mesmo a fraqueza, ainda assim tem solução porque tudo que é fraco pode 

ficar forte sabe. Eu acho que a pessoa quando chega ao suicídio, ao ponto do 

suicídio, porque ela já perdeu todas as esperanças, entendeu, perdeu todas as 

esperanças, pra vida sabe... de viver, de que algo bom possa acontecer na sua vida, 

que possa acontecer uma virada ou o que o seu problema não haja mais solução, é o 

que muitos... por isso muitos chegam ao suicídio, porque perde as esperanças sabe e 

certa forma... é... porque que eu não penso em suicídio? Porque eu acredito num 

Deus... que tem a solução para todos os problemas sabe, e não de mentira, ah é um 

Deus que ah.. agora Deus vai resolver meus problemas, não uma coisa, é, 

superficial, tipo agora que eu to ferrado eu vou pra Deus e tal, não sei o que. Não, eu 

acredito que em todos os momentos Ele tá ai pra te ajudar e fazer por você. O 
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negocio é que nem sempre você tá ai pra escutar ou pra dá ouvidos ao que Ele quer, 

ao que Ele gostaria de conversar com você. Porque Ele não é apenas um botão que 

você vai lá... que você tá precisando muito e você aperta o botão: auxilio. E Ele 

vem, te auxilia e depois você desativa o botão, esquece sabe. Eu acho que tem muito 

mais então. Pessoas que se suicidam, pessoas que perdem a esperança, então quando 

a esperança é porque muitas vezes.. muitas vezes, nem em Deus, creem.. Creem que 

Deus, mas tem a solução dos problemas delas, entendeu, penso isso.” (participante  

17). 

 

2 CONCEPÇÕES SOBRE O SUICÍDIO, VIVÊNCIAS FAMILIARES E SOCIAIS 

 

Ao se investigar sobre a ideia a respeito do suicídio, item três da pesquisa, percebeu-se 

forte ligação com os itens que propunham entender a construção religiosa e a representação da 

morte, fazendo-se notável o fenômeno ser visto como um tabu na sociedade. Araújo e 

Andrade (2012) explanam sobre a relevância do tabu como uma interdição dos desejos 

individuais para a não a dissolução das organizações comunitárias. Sendo assim pode-se 

entender o caráter dos discursos apresentados. 

“Eu acho totalmente errado... Uma forma de você mesmo tirar sua vida. Não... Não é 

certo.” (participante 8). 

“Eu acho que a vida é uma dádiva de Deus e que somente Ele ou talvez um imprevisto 

tenha o direito de tirá-la.” (participante 7). 

“Que nós não devemos tirar nossa própria vida né, que quem, só quem tem o poder de 

fazer isso, a responsabilidade de fazer isso é Deus.” (participante 10). 

 

“Bem, a bíblia fala assim que, por acepção vou falar da bíblia né, ahn, a bíblia fala 

que sui... ahn... é pecado matar, é pecado matar e suicídio você morre no erro porque 

você morre matando a si mesmo mas morre matando, entendeu. Acredito que seja 

bem dizer, a morte pra morte mesmo, entendeu, não a morte pra vida.”(participante 

17). 

 

Vale ressaltar que os participantes que denotaram forte discurso religioso, possuem em 

suas vivências forte ligação com os valores de sua família, participando junto destes de 

alguma denominação cristã. Quando perguntados como a opinião da família os influenciou, 

são bastante enfáticos. O que caracteriza o mecanismo de defesa de introjeção, o qual Volpi 

(2008) define como a incorporação de normas, atitudes e maneiras de pensar que não são 

verdadeiramente nossos. Se tratando de uma tentativa de evitar ao ego angustia que 

determinado tema ou situação possa vir a lhe causar. Bergeret (2006) também explana a 

introjeção como um meio em que o ego se defende da insatisfação causada pela ausência 

exterior do objeto, incorporando a esse uma presença que cause alívio, dessa forma 
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introjetaros valores da família seria uma tentativa de elaborar a ansiedade que o suicídio possa 

vir trazer. 

“Total, porque desde pequeno, tipo, sempre me levaram pra igreja, essas coisas, me 

apoiaram, fiz crisma, 1° comunhão, tudinho. E desde disso o apoio é total.” (participante 8). 

“Bom, pelo que sei acho... É eu construí meu pensamento a partir deles né...Eles 

pensam da mesma forma que eu, que o suicídio não é... de De... é de forma geral é uma coisa 

errada mas se a pessoa tiver sofrendo muito e for o último recurso...” ( participante 7). 

“É realmente porque eu acredito nisso também né, desde que eu tenha... faço parte 

dessa religião, lá nós aprendemos que quem pratica o suicídio vai para o inferno né, os 

pensamentos né, compartilhados, a convivência.” (participante 10). 

 

“Ahn, acho que todos... pelo menos a maioria, acho, acreditam na mesma coisa que 

eu,sabe, porque todos somos criados assim, entendendo isso, ahn, se matou vai para 

o inferno ou se matou alguma coisa do tipo sabe, como.. crescemos assim com essa 

ideia sabe. Creio que isso. Todos da mesma forma que me posiciono sabe.” 

(Participante 17). 

 

Outro aspecto a ser enfatizado é a presença do mecanismo de defesa chamado de 

projeção nos discursos. Tendo em vista que o suicídio é um fenômeno presente em diversas 

culturas por variados motivos, defini-lo a partir do que se acredita, atribuindo-lhe 

limitadamente emoções, pode ser um movimento consideravelmente projetivo, Volpi (2008) 

fala acerca do ato de se atribuir, sentimentos e intenções presentes em si ao outro, em sua 

maioria negativos como projeção. 

“Uma tentativa de se libertar de uma pressão muito grande que a sociedade ou a 

própria pessoa se impôs.” (participante 18). 

“É Puro egoísmo. É puro egoísmo por que... sei lá você que tá lá se matando, você não 

tá pensando no que você tá deixando pra trás nas pessoas que você tá deixando, como elas vão 

se sentir depois disso, você só quer aliviar aquela dor momentânea.” (participante 3). 

 

“Ahn, já me ocorreu a ideia, eu acho que é um estado de desespero muito grande, de 

solidão também, de depressão, de se desgostar bastante. Eu acho que a pessoa pra 

chegar ao ponto de cometer suicídio, ela deve tá muito sozinha, porque apesar do 

desespero se você tem companhia, você encontra forças pra sobreviver a essa 

depressão.” (participante 5). 

 

Interessante pontuar que o participante número 5, representa de maneira ilustrativa, a 

projeção presente nos discursos dos participantes, já que nenhum trouxe como problemática 

os aspectos do suicídio em culturas orientais. 
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3 SOBRE O DESEJO SUICÍDA 

 

Percebeu-se unanimemente que todos associaram o fenômeno com dor e solidão. 

Tendo os participantes 1,2, 4, 9, 14, 18 e 19 definindo como uma opção de escapar de algo, o 

que converge sobre o que Freud (1915) apud Aquino (2009) fala sobre a melancolia levada ao 

desejo suicida, já que a hostilidade pelo objeto externo volta para si, fazendo com que o ego 

se trate como o supracitado. Daí percebe-se a elaboração psíquica de um desejo de dar fim a 

algo pelos pesquisados, principalmente por aqueles que afirmam ter desejado cometer 

suicídio. 

“É... eu acho que é uma... uma espécie de válvula de escape pras pessoas que pensam e 

o fazem... hum... devido a certas circunstâncias que acontecem na vida dela ou sei lá, ou que 

vão acontecer...uma forma de escapar disso.” (participante 01). 

“Eu acho que é... as pessoas que fazem esse suicídio, elas estão assim de alma, de 

pensamento muito fragilizado, então não tem pra onde correr, então se suicida, é se suicida.” 

(participante 2). 

“Bem... é um ato de querer se livrar de algo que pensamos que não tem saída.” 

(participante 4). 

 

“É, eu acho assim, que o suicídio é uma alternativa que as pessoas acabam tomando 

porque, elas com certeza estão enfrentando algum problema na vida dela, não é 

qualquer pessoa que comete suicídio por simplesmente quer fazer assim, são pessoas 

que passam por problemas e às vezes nem sempre essas pessoas elas acabam 

falando, revelando esses problemas para as pessoas mais próximas e guardam tudo 

para si. Então se as pessoas mais próximas não tem um... não tem essa percepção do 

que esta acontecendo na vida da outra pessoa e de querer partilhar do segre... é, dos 

problemas dela e tudo mais, a pessoa meio que acaba tentando encontrar alternativas 

para finalizar esse sofrimento. E uma dessas alternativas é o suicídio.” (participante 

7). 

 

Pôde-se perceber o movimento projetivo a partir de outro item perguntado que se 

refere ao participante ter tentado o suicídio. Onze dos vinte participantes 

(1,3,5,10,11,12,15,16,18 e 19) afirmaram já ter cogitado o suicídio, daí entende-se suas visões 

atreladas a ideia ocidental de sofrimento do fenômeno. 

 

“Sim. Ahn, sim, várias vezes na verdade e varia muito da problemática. A primeira 

vez que realmente pensei querer tirar a vida de mim foi quando eu terminei com a 

minha primeira namorada, foi uma questão que de uma crise mesmo de minha 

cabeça, ficava o tempo todo: eu não quero mais existir, de existência pra mim não 

vale a pena, e eu quero uma maneira de me matar né. Outra situação foi quando eu 

entrei em uma crise de fé, quando meio que, fiquei me questionando sobre algumas 

coisas que eram das escrituras sagradas e acabou que eu ficava nesse aspecto, será 
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que é, será que não é, e se não for a vida não vale a pena, eu ficava no aspecto que 

não tinha sentido, nem valor. Outras questões são como por exemplo, não só crise 

existencial como também a questão financeira, problema com pai e relacionado 

também a fatores, vamos dizer assim né, históricos comigo mesmo, índices de 

depressão, várias tentativas de achar respostas onde não tinha, relacionamento não 

fixo e o problema com o pai vamos dizer assim.” (participante 18). 

 

“Já... inclusive algumas vezes... mas algumas vezes foi sem motivo nenhum, eu acho 

assim... nenhum motivo aparente... eu simplesmente não me sentia bem, nem 

socialmente, nem psicologicamente falando e...eu comecei a pensar a respeito, achar 

que era a solução de todos os meus problemas, outras foram quando eu me 

encontrava numa situação em que... eu estava passando por uma série de 

problemas... e achava que o suicídio ia acabar com tudo, mas acho que não era bem 

assim...” (participante 3). 

 

Atrelada a projeção, observou-se outro mecanismo de defesa – A formação reativa. 

Bergeret (1996) a define como: 

 

Um mecanismo precoce, mas frágil, que se desenvolve com predileção durante um 

período de latência, em proveito dos valores postos em destaque pelos contextos 

históricos, sociais e culturais e em detrimento das necessidades pulsionais frustradas, 

agressivas ou sexuais diretas, ao mesmo tempo em que procurando drená-las de 

maneira indireta. Esse aspecto funcional e utilitário contribui para a adaptação do 

sujeito à realidade externa (p.96). 

 

A partir disso, analisou-se os conteúdos das entrevistas 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17 e 20, 

correspondente aos participantes que declararam nunca ter cogitado o suicídio e se verificou 

em alguns (20, 14, 8, 2) uma possível formação reativa, já que mesmo  declarando nunca 

terem cogitado o suicídio, explanando a partir do discurso religioso,se projetaram a situações 

em que o consideram justificável. 

Como exemplo pode-se citar o participante 8 que declara achar o suicídio “totalmente 

errado” (sic) mas que ao responder a ultima pergunta se considera o fenômeno justificável, 

afirma que sim,contudo após se perceber em sua fala, diz não haver justificativa. A defesa de 

seu ego é notavelmente percebida. 

“A morte de uma pessoa muito próxima, ou você querer ir junto com ela, entre aspas, 

então, acho que isso deve afetar muito, mas não que justificasse o suicídio.” (participante 8). 

 

4 ELABORAÇÃO ONÍRICA 

 

Levando-se em conta a escolha da teoria psicanalítica como referencial da pesquisa, 

percebeu-se a necessidade em explanar através do questionário, se os participantes já 

sonharam com a própria morte, tendo como motivo a relevância para a psicanálise. Segundo 
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Freud (1913), os sonhos possuem significado distorcido em suas expressões, sendo passíveis 

de interpretação apesar da incoerência. Para o autor, a elaboração onírica, processo que 

transforma os pensamentos oníricos latentes em conteúdo manifesto do sonho, teria como 

função representar o desejo proveniente dos citados de maneira alucinatória, dessa forma 

pode-se compreender as percepções de morte verbalizadas por alguns participantes, bem 

como seus desejos suicidas. 

“Se eu já sonhei. Eu já desejei que alguém, que me matassem né, mas nunca sonhei 

assim com minha morte, seria acidente ou alguma coisa do gênero, nunca sonhei assim.” 

(participante 12). 

O participante 12 relata desejo suicida no item referente, contudo relata que acredita 

que a família, apesar de não verbalizar diretamente, pensa o suicídio como “maior pecado de 

todos segundo a Bíblia”. Freud (1913) explana sobre o sonho ter como intenção evitar 

desprazer na recordação de coisas e de conflitos similares entre os impulsos mentais, o que 

permite compreender que o papel tem o sonho sobre o aparelho psíquico no caso citado 

acima.  O mesmo se visualiza no participante 10, adepto ativo de uma denominação cristã, 

também tendo possuído o desejo de se suicidar. 

“Ah, assim nos momentos de chateação, de raiva né, eu pensei tipo, eu me matando 

ou... eu já sonhei com o carro me atropelando não eu me matando.” (participante 10). 

 

5 A QUESTÃO DA REPRESENTAÇÃO DE ACORDO COM AS VIVÊNCIAS 

PRÓXIMAS E A PERCEPÇÃO DAS PESSOAS QUE O COMETEM 

 

Foi notado que nove dos vinte participantes relataram ter tido alguém próximo que se 

suicidou. Dentre os graus de proximidade, têm-se os mais variados, sendo eles: aluno da mãe 

do participante, amigo de primos, amiga da namorada do irmão, primos em variados graus, 

vizinho, tios e amigos. Pode se perceber que o nível de contato que os participantes 

consideraram, foram diversos, entretanto os onze demais relataram não ter conhecido 

ninguém que houvesse se suicidado. 

 Como relevante, se escolheu comparar os conceitos de representação sobre o suicídio 

entre aqueles que declaram ter tido alguém próximo e aqueles que afirmam que não. Tendo 

em vista o que Munhoz (2009) traz ao se referir ao trabalho sobre representação de Laplanche 

e Pontalis: 

 

Para Laplanche &Pontalis (1967), representação em português é a tradução de 
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Vorstellungno alemão. Vorstellung e um termo clássico em filosofia e em psicologia 

para designar “aquilo que se representa o que forma o conteúdo concreto de um ato 

de pensamento e em especial a reprodução de uma percepção anterior” (p.69). 

 

Sendo assim pôde-se entender as possíveis variações da representação sobre o 

suicídio, já que um grupo de participantes elaborou, a partir de uma vivência emocional 

anterior com o fenômeno, o que lhes confere uma percepção diferenciada. Percebeu-se que os 

participantes (3, 6, 9,18) que declararam o suicídio de pessoas muito próximas tais como 

primos e amigos e tios, se mostraram mais rígidos quanto a ideia negativa sobre o suicídio e 

mostraram resistência a falar sobre seu julgamento das pessoas que o cometem, o que 

possivelmente pode ocorrer pela não elaboração do luto pela pessoas que se suicidaram, 

gerando o mecanismo de defesa chamado de isolamento, em que o  sujeito isola o objeto  que 

lhe é angustiante dos pensamentos. Como exemplo, pode-se citar a participante 6, a qual a 

prima se suicidou, ao falar sobre o que ela pensa sobre as pessoas que cometeram suicídio, 

claramente se analisa que ela não falou diretamente o que pensa a respeito das pessoas, mas 

contou um motivo para justificar seu juízo de valor. 

“Depende muito do motivo. Aquele último caso que teve de uma menina que se matou 

porque tava grávida, o namorado não queria assumir, aqui em Manaus, achei assim muito 

ridículo da parte dela. Mais ou menos isso que eu penso.” (participante 6). 

Os demais participantes, tanto os que relataram vivências próximas de pessoas que não 

tinham tanto contato quanto aqueles que verbalizaram não conhecer ninguém que tivesse 

tentado suicídio, trouxeram percepções que em suma tratam o suicida como alguém fechado 

em um problema, que escolheu fracassar ou que necessita de ajuda. 

 

“Assim, racionalmente eu poderia falar uma coisa, só que... pensando no meu ponto 

de vista mesmo, cheio de preconceitos (risos) e tudo mais, eu diria que essas pessoas 

que comentem suicídios, elas... em certo ponto é fraqueza, que não conseguem lidar 

com essas misérias humanas e querem acabar com aquilo e se matam, e são muitas 

pessoas assim, que não conseguem ver uma luz, que não conseguem ser otimistas, 

que não conseguem ver umas esperança, elas fecham e ai, se fecham entende. 

Silêncio. Se matam.” (participante 15). 

 

“Que elas não tiveram zelo na vida delas. Porque se você tem a certeza de que haverá 

alguém ali presente pra você, zelando por você e pela sua vida, você não chega a se matar.” 

(participante 5). 

 

“Eu penso que são pessoas que... são pessoas que deveriam ser vistas com outros 

olhares pela sociedade, porque tem pessoas que... que ninguém... assim eu posso 

esta conversando contigo e tu esta pensando em... mas tu não demonstra. Acho que 

deveria, é, buscar uma ajuda mesmo.” (participante 13). 
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6 SUICÍDIOS DE PESSOAS FAMOSAS E REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS 

 

Com relação à forma como os participantes percebem a representação da mídia a 

respeito do suicídio, pôde-se verificar que com exceção dos participantes 6, 10, e 17, todos 

consideram que esta aborda de forma pejorativa, sensacionalista e tendenciosa o fenômeno. 

Interessante pontuar que alguns participantes apesar de acreditarem que a mídia não expõe o 

suicídio adequadamente, enxergam a importância de este ser discutido. 

“Ela expõe as vezes de forma abusiva mas sempre com o intuito de alertar a população 

pra esse tipo de caso.” (participante 20). 

 

“Acho que a mídia em si atualmente, ela tende a tornar as coisas um pouco mais 

espetaculares do que elas são, né, voltando a minha fala sobre o suicídio, o suicídio é 

uma válvula de escape, vamos dizer assim, que a pessoa acha pra se livrar dos 

problemas, e eles esquecem disso e tornam se, outra coisa, que a pessoa usava droga, 

que a pessoa bebia, que a pessoa enfim, batia na mãe e resolveu se suicidar porque... 

Acho que a mídia tende a.. esta muito tendenciosa nesse caso, então torna assim o 

evento muito fantástico, e acredito que a pessoa quando pensou no suicídio em sim 

não pretendia torná-lo um espetáculo, era um evento dela com ela.” (participante 

14). 

 

“Bem... deixa eu tentar me lembrar como é... É ... A mídia... Pelo o que eu me 

lembro, a mídia geral, não a mídia religiosa, a mídia religiosa é de uma forma bem 

crítica até extremista quanto a isso, mas a mídia em geral, ela também trata, mas não 

tão extremadamente, ela meio que... Eu acho que ela faz meio que uma... um meio 

que põe a culpa na pessoa, como se fosse uma ação que só dependesse da pessoa e 

fosse consequência só do pensamento da pessoa e não fosse tipo, um meio que cerca 

ela, por que são vários fatores que fazem a pessoa cometer isso entendeu, culpa só a 

pessoa como agente e não vê o meio que ela estava, que a levou a isso.” 

(participante 1). 

 

Pensando na representação como conceito abrangente no meio social, pode-se citar 

Ordaz e Vala (1997) explanam sobre a representação social do suicídio abarcar dimensões 

pouco estruturadas, passando ao público uma ideia massificada sobre o fenômeno,com o 

intuito de propagação e comercialização da noticia, conceito  que trazem muitos participantes 

em seus discursos. 

“Minha opinião... acho que é meio vulgar né, assim ela expõe esse suicídio, deixa eu 

ver... não tem... ah minha opinião é que eu acho que é meio vulgar né... mostrar o suicídio...” 

(participante 2). 

 

“Acho que é muito glamour envolvido. Acho que eles não retratam da forma fiel de 

como a pessoa se sente antes de pensar e cometer suicídio. Porque o suicídio 

retratado pela mídia chega a ser cômica, ‘a fulano estava se sentindo malzinho e 

meteu um tiro na cabeça’, quando na verdade a pessoa estava no pior nível de 

desespero possível. Eu acho que é injusto e é cruel.” (participante 5). 
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Fontenelle (2008) questiona em que momento o suicídio se tornaria um fato 

jornalístico em quatro casos: Se for uma figura pública, se estiver precedido de um 

assassinato, se tiver sido um ataque terrorista ou provocar um problema coletivo. Dessa forma 

se faz necessário ter conhecimentos éticos acerca de como discutir a notícia. Outro ponto que 

a autora cita, seria a relevância em manter o tom jornalístico de maneira profilática ao 

fenômeno, sem emitir juízo de valor ou romanceá-lo como espetáculo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da produção da pesquisa, pode se perceber aspectos peculiares que compõem 

a representação de suicídio na cultura ocidental. Diferentemente do que se foi pensado no 

principio, viu-se maior relevância em determinados traços vivenciais de cada participante, 

tendo os mesmos como ponto em comum a baixa elaboração conceitual a respeito da morte e 

do fenômeno suicida, aspecto que pode ser explicado a partir da teoria de Aberastury (1981), a 

qual os define como “uma personalidade esponjosa na qual os processos de projeção e 

introjeção são intensos variáveis e frequentes” (p.55). 

Sendo assim, pôde-se compreender a ênfase de alguns participantes em afirmar terem 

seus pensamentos idênticos aos de seus pais e grupos religiosos que frequentam, ou ainda que 

os familiares não possuam nenhuma influência sobre si. Além da faixa etária que leva os 

participantes a condutas semelhantes mesmo que em opiniões antagônicas, notou-se outro 

ponto relevante: a falta de discussão sobre o suicídio entre família, principalmente quando 

esta sofreu com a perda de um ente, tendo como causa o fenômeno. 

Outro ponto bastante presente em que a pesquisa se propunha a compreender, foi a 

questão da representação dos jovens sobre o suicídio. Nesta, se apreendeu determinada visão 

ligando o ato suicida a dor, solidão e desespero. Dos vinte participantes entrevistados, nenhum 

chegou a comentar sobre o fenômeno estar ligado a outros sentimentos em culturas não 

ocidentais, denotando falta de profundidade sobre o tema. 

Em relação às vivências tanto familiares como sociais, no que se refere a amizades se 

observou maior resistência ao estar mais próxima do fenômeno, o que pode ser explicado 

como uma inabilidade em falar do que antes era uma fantasia inconsciente de aniquilação para 

um perigo real dentre os próximos, o que a partir da análise da pesquisa, os leva a se utilizar 

do mecanismo de defesa de isolamento, na tentativa de afastar o que é insuportável ao ego. 

Ainda sobre as vivências familiares Souza e Rasia (2006) explicam a respeito dos 

modelos de reação familiar ao suicídio, os mesmos encontrados na presente pesquisa, que se 

referem a pessoas suicidas estigmatizadas, donas de uma identidade deteriorada que não 

satisfaz as expectativas sociais. Sendo assim o suicídio é visto como um ato concretizado por 

um individuo degradado psiquicamente, o que geraria sentimento vergonha na família, por ter 

“fracassado” em seu papel de agente protetor contra o comportamento autodestrutivo, levando 

aos familiares a solidificarem o tabu em seu meio. 

A respeito das representações sociais, principalmente as midiáticas, se percebeu uma 



26 

 

crítica dos participantes com relação à maneira como é exposto o suicídio. Com exceção de 

três participantes, todos conotaram uma opinião negativa a respeito como o assunto é tratado, 

neste caso se compreende que mesmo não compreendendo, ou pouco se tendo conversado 

sobre o fenômeno, os jovens se mostraram discordantes com o conceito que a mídia apresenta 

a respeito do tema. 

Compreende-se ter atingido os objetivos da pesquisa em se ter correlacionado a 

representação de suicídio às vivências familiares, sociais e afetivas, percebendo a partir dos 

entrevistados a importância do posicionamento de sua família, ainda que este diga ter opinião 

contrária, já que os mesmos se utilizam em usá-lo como referência negativa. 

No decorrer da pesquisa, se percebeu várias resistências dos participantes em falar do 

tema, tendo alguns respondido as perguntas sem nenhuma coerência do que havia sido 

perguntado. Contudo diferentemente do que em outras ciências este movimento caracteriza 

outra forma de dado para a pesquisa: o suicídio com o estigma daquilo que não é dito. 

Diante disso, entende-se que mesmo tendo o suicídio o estigma do não-dito, isto não 

descaracteriza o desejo dos jovens, apesar de suas defesas denotadas nos discursos, em se 

discutir o assunto. A partir do exposto se vê necessário o debate acerca do tema, na sociedade, 

em especial com a família, entendendo a percepção desta e sensibilizando-a sobre a 

importância em tratar o fenômeno com clareza e naturalidade no sentido de permitir aos seus 

membros que verbalizem possíveis desejos suicidas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 

 

1. Qual a sua religião e a de sua família? 

2. O que você acredita sobre a morte? 

3. O que você pensa a respeito sobre o suicídio? 

4. Quem foi a pessoa mais próxima de você e sua família a cometer suicídio? 

5. O suicídio de alguma pessoa famosa causou impacto em você? Quem e de que 

maneira? 

6. Qual a sua opinião sobre a maneira pela qual a mídia expõe os casos de suicídio? 

7. Em algum momento da sua vida você já desejou cometer suicídio? Quais as 

circunstancias? 

8. Como a sua família se posiciona a respeito do suicídio? 

9. De que maneira a posição da sua família influenciou você sobre esse assunto? 

10. Você já sonhou com a sua própria morte? Descreva o sonho. 

11. O que você pensa sobre as pessoas que cometem suicídio? 

12. Na sua opinião, existem situações em que se justifica o suicídio? 
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Anexo B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
INSCRIÇÃO DE PROJETOS PARA O PIBIC 2014-2015 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa:AS REPRESENTAÇÕES SOBRE O SUICÍDIO ENTRE ADOLESCENTES: UM 

ESTUDO PSICANALÍTICO 

 

Pesquisadora Responsável: Aline Vitorino Nunes 

Orientadora da Pesquisa: Raquel Almeida de Castro 

  

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que tem como principal objetivo 

compreender, através do seu relato pessoal e também do relato de outros (as) participantes, quais são as 

representações construídas em relação ao suicídio entre adolescentes. Essa pesquisa pode nos ajudar a 

aprofundar o estudo sobre as relações construídas por indivíduos frente ao comportamento suicida, com intuito 

de se entender esse fenômeno, para se desenvolver amaneira de como lidar com ele em nossa sociedade. 

Para conseguirmos isto marcaremos uma entrevista individual, momento em que você responderá 

algumas perguntas já previamente estabelecidas. Prevemos um encontro de aproximadamente 60 minutos. A sua 

história será gravada, depois transcrita e analisada, porém o seu nome será mantido em segredo.  Você terá o 

direito de interromper as entrevistas a qualquer momento do processo, além de ter acesso aos resultados das 

pesquisas e análises, após a sua conclusão, se este for o seu desejo.  

As entrevistas serão realizadas em uma sala nas dependências do CSPA (Centro de Serviços de 

Psicologia Aplicada) da UFAM. 

Não haverá qualquer forma de pagamento pela participação na pesquisa e não serão realizadas 

atividades que não tenham sido informadas neste documento. 

Para obter outros esclarecimentos sobre os procedimentos da pesquisa, a professora Raquel Almeida de 

Castro da UFAM estará à disposição no telefone: (92) 3647-4369 / Faculdade de Psicologia, Av.; Rodrigo 

Otávio, 4200 – Setor Sul – Campus Universitário – Bloco X Campus da Universidade Federal do Amazonas – 

Faculdade de Psicologia - 

Consentimento Pós-Informação 
Eu,_________________________________________________________________,portador(a) da carteira de 

identidade nº ____________, expedida pelo órgão _____________, por me considerar devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) sobre o conteúdo deste termo e da pesquisa a ser desenvolvida, livremente 

expresso meu consentimento para minha inclusão como participante da pesquisa. Fui informado(a) que meu 

número de registro na pesquisa é ________ e recebi cópia deste documento por mim assinado.  

________________________________________________   _________________________ 

Assinatura do (a) Participante Voluntário(a)                                Impressão Dactiloscópica  

                                                                                            (para quem ainda não sabe escrever) 

 

 ________________________________________________             _____________________ 

Assinatura da Responsável pela Pesquisa                                                           Data 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO  
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