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1. Introdução: 

Na atualidade, os fenômenos da depressão e do suicídio encontram-se cada vez 
mais presentes em todos os espaços sociais, afetando os indivíduos independentemente 
do sexo, faixa etária, raça, classe sócio-econômica, cultura ou espaço geográfico. 
Embora nenhuma patologia ou acontecimento possa prever o suicídio, existem certas 
vulnerabilidades que tornam alguns indivíduos mais propensos a cometer esse ato do 
que outros (Vieira, 2008). Dentre essas vulnerabilidades há um grande destaque para a 
depressão, entendida como um fator de risco para o comportamento suicida. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS,2000), desde a década 
de 90, a depressão vem ocupando uma posição de destaque no rol dos problemas de 
Saúde Pública, possuindo uma prevalência de 17% em toda a vida. Segundo Versiani 
(2004), embora ela possa ocorrer em episódios de longa duração ou apenas uma vez na 
vida de uma pessoa, é considerada uma doença crônica, mais incapacitante que males 
como diabetes ou insuficiência cardíaca. 

Assim como a depressão, o suicídio vem sendo considerado como um sério 
problema de Saúde Pública, despertando interesse de pesquisadores no campo das mais 
diferentes ciências. Fenômeno complexo, o suicídio representa um assassinato, onde a 
vítima e o assassino são a mesma pessoa. Segundo a definição clássica de Durkheim 
(2003), é “todo o caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato positivo 
ou negativo praticado pela própria vítima, ato que a vítima sabia dever produzir esse 
resultado” (p.15).  

A relação, entre suicídio e depressão, é estreita, a ponto de o primeiro ser, ainda 
hoje, considerado, por muitos, um sintoma ou uma conseqüência exclusiva do segundo. 
De fato, a importância da associação entre eles é um dos dados mais conhecidos e 
replicados na literatura psiquiátrica. Além disso, o comportamento suicida é 
freqüentemente considerado um dos sintomas característicos, senão específico, dessa 
doença, mesmo nos grandes sistemas nosográficos de classificação, como o CID-10 da 
Organização Mundial da Saúde (WHO, 2007), ou em escalas e inventários 
internacionalmente conhecidos para avaliação dos sintomas depressivos (CORRÊA & 
BARRERO, 2006). 

Dados da Organização Mundial de Saúde (2000) indicam que o suicídio, 
geralmente, aparece associado a doenças mentais, sendo a mais comum, atualmente, a 
depressão, responsável por 30% dos casos relatados em todo o mundo. Outros 
transtornos como o alcoolismo (18%), a esquizofrenia (14%) e transtornos de 
personalidade anti-social (13%) também são citados como fatores predisponentes. 
 

2. Depressão e Suicídio na população universitária 
 
Os estudantes universitários, sempre foram considerados colaboradores da 

ciência, participando de várias pesquisas, nas mais diferentes áreas, tanto como 



participantes, opinando acerca dos mais variados objetos sociais, quanto alvo, ele 
próprio, de investigação.  Recentemente, porém, os universitários têm despertado outro 
tipo de interesse nos pesquisadores, no que diz respeito à saúde e à qualidade de vida 
dessa população. 

Uma pesquisa realizada pela Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior), por meio do Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace), revelou que 39% dos estudantes 
das instituições federais de ensino superior (Ifes) passam por alguma dificuldade 
emocional. Segundo o diagnóstico, realizado pelo psicólogo Marcelo Tavares, professor 
da Universidade de Brasília (UnB), dos 39% de alunos com crises psicológicas, pelo 
menos 5,5% faz uso de medicação psiquiátrica e 24% já procuraram ajuda psicológica. 
Além disso, estima-se que entre 10 a 20% dos estudantes das universidades federais 
estejam em processo agudo de crise, que requer apoio psicológico imediato. 

De acordo com Figueiredo e Oliveira (1995), o estudante, ao ingressar na 
universidade, passa por situações de crise acidentais, uma vez que sai do seu ambiente 
familiar e se depara com um mundo desconhecido, podendo viver vários conflitos. Isto, 
afirmam as autoras, gera um desequilíbrio emocional, decorrente da insegurança surgida 
nessas novas relações. A não superação dessa crise, decorrente da não-adaptação às 
novas vivências ou ao novo ambiente, poderá se constituir para o aluno em um fator 
causador de estresse, gerando problemas orgânicos, dificuldades de relacionamento, 
baixa produtividade escolar, angústias, estados de depressão e, em situações mais 
acentuadas, ocorrer perda do interesse pela vida, que o leva ao suicídio. 

O ingresso no ensino superior, conforme preconiza Almeida (2005), marca o 
início da transição para o mundo do trabalho, assim como a autonomia própria do jovem 
adulto. Este processo tem lugar numa fase importante do desenvolvimento psicossocial 
do estudante, uma vez que as suas preocupações e problemáticas são muitas vezes um 
espelho de dificuldades na resolução de tarefas normativas de desenvolvimento, 
características da transição da adolescência para a fase adulta. 

Conforme Cardoso et al (2004), o jovem adulto tem um grande desafio na 
construção final da sua personalidade, e é com a entrada no ensino superior que essa 
construção atinge o ponto crucial. Nessa fase da vida, destacam os autores, é atribuído 
um novo papel ao jovem, que envolve ao mesmo tempo poder e responsabilidade, 
exigindo do estudante grande nível de maturidade para poder responder aos desafios que 
lhes são postos a nível acadêmico sem se desviar de seus objetivos pessoais. 

Os profissionais da saúde, dentre eles o da Psicologia, durante o curso de 
graduação, são preparados para cuidar, proporcionar bem-estar, salvar vidas. Palavras 
como depressão e suicídio, quando mencionadas, apenas é correlacionado ao aspecto 
clínico do tratamento. A temática é tratada de forma técnica, sem que os sentimentos a 
ela relacionados sejam abordados, mesmo quando esses fenômenos se tornam realidade 
(IGUE;ROLIM & STEFANELLI, 2002). 

No que diz respeito à formação do profissional de saúde, em especial a do 
psicólogo, Dutra (2000) afirma que nem sempre os estudantes recebem uma formação 
adequada para se trabalhar com a morte, principalmente com as condutas 
autodestrutivas, demonstrando inabilidades para lidar com pacientes suicidas. 

 
3. A Teoria das Representações Sociais 

 
Para o desenvolvimento do presente estudo, utilizou-se o aporte 

teórico/metodológico das representações sociais (TRS), desenvolvida pelo francês Serge 
Moscovici (1978), partindo do pressuposto de que essa teoria possibilita a construção de 



um conhecimento socialmente partilhado que permita ao grupo de afiliação elaborar 
uma prática acerca das representações da depressão e do suicídio na inserção do seu 
contexto. 

A teoria das representações sociais é uma forma sociológica de Psicologia social 
que surgiu com a publicação do estudo La Psychanalyse: son Image et son Public 
(MOSCOVICI, 1961). Segundo Farr (1998), ela difere, marcadamente, das formas 
psicológicas de Psicologia social, que são atualmente predominantes nos Estados 
Unidos da América. Esse contraste ocorre entre uma tradição de pesquisa européia e 
uma americana de Psicologia social moderna. 

Segundo Jodelet (2001), a representação social é uma forma de conhecimento, 
socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 
construção de uma realidade comum a um conjunto social. A elaboração e 
funcionamento de uma representação podem ser compreendidos através dos processos 
de objetivação e ancoragem, que compreendem a imbricação, a articulação entre a 
atividade cognitiva e as condições sociais em que são forjadas as representações 
(COUTINHO, 2005). 

A objetivação é o processo pelo qual o indivíduo reabsorve um excesso de 
significações, materializando-as, ou seja, é o processo de construção formal de um 
conhecimento pelo indivíduo. Já a ancoragem, como instrumento do saber, é uma 
modalidade que permite compreender como os elementos de representação não só 
exprimem relações sociais, mas também contribuem para construí-las. A ancoragem, 
portanto, assegura o elo entre a função cognitiva de base da representação e a sua 
função social e fornece à objetivação os elementos imaginativos que irão servir para a 
elaboração de novas representações (JODELET, 2001) 

Segundo Vala e Monteiro (2004), as representações sociais apresentam uma 
dimensão funcional e prática, que acaba por ser evidente na organização dos 
comportamentos, das atividades comunicativas, na argumentação e na explicação 
cotidianas e na diferenciação dos grupos sociais. Desse modo, identificar as 
representações sociais acerca da depressão e do suicídio é compreender as formas que 
as pessoas utilizam para criar, transformar e interpretar essas problemáticas vinculadas à 
sua realidade como também conhecer seus pensamentos, sentimentos, percepções e 
experiências de vida compartilhadas, destacadas nas modalidades diferenciadas de 
comunicação, de acordo com o contexto cultural e a classe social a que pertencem, e as 
instituições às quais se está vinculado, que se prolongam para além das dimensões 
intrapsíquicas e se concretizam em fenômenos sociais possíveis de serem identificados e 
mapeados (COUTINHO, 2005). 

Apreender as representações sociais dos acadêmicos de Psicologia acerca da 
depressão e do suicídio significa compreender os processos de classificação e nomeação 
que permitem entender os transtornos psicoafetivos do anonimato e ancorá-los numa 
rede de significação a partir do consenso desse grupo. Em seu ambiente social, são 
veiculadas as crenças, opiniões e sentimentos acerca desses eixos temáticos entre o 
grupo de pertencimento. 

Face ao exposto, foi objetivo desta pesquisa apreender as representações sociais 
dos universitários do curso de Psicologia de uma universidade pública acerca da 
depressão e do suicídio bem como investigar o índice epidemiológico desses fenômenos 
no meio acadêmico. 

 
 
 
 



4. Método 
 

O presente estudo trata de uma pesquisa de campo, subsidiado em uma abordagem 
multimétodo de cunho qualitativo e quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba – CCS 
/UFPB sob o protocolo nº 441, em 31/05/2006, conforme a Resolução CNS/MS nº 
196/96. 

 
4.1 Participantes 

 
 A amostra foi do tipo não-probabilística, intencional e acidental, constituída por 

233 estudantes do curso de Psicologia, de ambos os sexos, regularmente matriculados 
em uma universidade pública, e que cursavam do 1º ao último período. 

 
4.2 Instrumentos 

 
Para obtenção dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: Inventário 

de Depressão de Beck (BDI); a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI); o Teste de 
Associação Livre de Palavras e um questionário bio-sócio-demográfico. 

O BDI (Beck Depression Inventory) é uma escala de auto-relato, de 21 itens, 
cada um com quatro alternativas, subentendendo graus crescentes de gravidade da 
depressão, com escores de 0 a 3 (CUNHA, 2001). É indicado para sujeitos de 17 a 80 
anos, embora sejam citadas pesquisas desenvolvidas aquém e além desse período etário. 
Na literatura há também várias referências a estudos em amostras de adolescentes. 

A escala de ideação suicida de Beck - BSI é constituída por 21 itens; os 
primeiros 19 itens, apresentados com três alternativas de respostas, refletem gradações 
da gravidade de desejos, atitudes e planos suicidas. Os dois últimos itens, não incluídos 
no escore final, de caráter informativo, fornecem importantes subsídios sobre o paciente 
a respeito do número de tentativas prévias de suicídio e da seriedade da intenção de 
morrer na última delas. 

O Teste de Associação Livre de Palavras é um tipo de investigação aberta que se 
estrutura através da evocação de respostas dadas a partir de um ou mais estímulos 
indutores. Esses estímulos indutores devem ser previamente definidos em função do 
objeto a ser pesquisado ou do objeto da representação, levando-se também em 
consideração as características da amostra ou os sujeitos da pesquisa.  

Por fim, utilizou-se o questionário bio-sócio-demográfico com a finalidade de 
apreender importantes e significativas informações acerca dos participantes da pesquisa. 
Tal instrumento continha questões investigativas acerca do sexo, idade, estado civil, 
período do curso universitário, renda familiar e tipo de moradia. 
 

4.3 Procedimentos de Análise dos Dados 
 
Os dados obtidos através da associação livre de palavras foram processados pelo 

software Tri-Deux-Mots e interpretados por meio da análise fatorial de correspondência 
(AFC). Esse procedimento fornece uma representação gráfica composta por eixos ou 
fatores (F1 e F2)12, que revelam a atração obtida entre as variáveis fixas e as variáveis 
de opiniões, formadas pelas respostas de associação dos participantes face aos estímulos 
indutores. Foram utilizados como estímulos indutores: depressão (estímulo 1), suicídio 
(estímulo 2) e eu mesmo (estímulo 3), e as variáveis fixas utilizadas foram: período do 
curso, faixa etária e sexo.  



Os dados apreendidos pelo inventário de depressão de Beck (BDI) foram 
analisados seguindo-se os critérios de corte para os diferentes níveis de depressão, 
proposto por Cunha (2001), conforme a classificação a seguir: 0-9 � depressão 
mínima;10-16� depressão leve; 17-29 � depressão moderada; 30-63� depressão 
severa.  
 A análise dos dados obtidos pela escala de ideação suicida de Beck – BSI foi 
feita mediante as respostas diferentes de zero dadas pelo participante aos itens 4 (que 
indica ausência de intenção suicida ativa) e 5 (que indica evitação de morte, se 
confrontado com uma situação ameaçadora para a vida). Sendo assim, foi considerada a 
presença da ideação suicida sempre que os indivíduos deram qualquer resposta diferente 
de zero nesses dois itens. A BSI possibilita a análise sob dois pontos de vista: a) a 
presença ou não da ideação suicida, e b) a intensidade com que cada indivíduo deseja 
morrer, tem intenções, planos detalhados e se tem em vista um método que o prepare 
para chegar à execução de um ato suicida e, naturalmente, o grau com que admite isso. 
  

5. Resultados e Discussão 
 

5.1 Perfil dos participantes 
Participaram desta pesquisa 233 estudantes do curso de Psicologia, sendo a 

maioria (75%) do sexo feminino. A faixa etária que mais contribuiu para o presente 
estudo foi a de 18-22 anos, composta por 181 estudantes (77,6%). Em relação aos 
períodos nos quais os participantes estavam matriculados, houve a preocupação de 
apreender todos os períodos, de modo que fosse possível terem-se participantes 
iniciantes (calouros), estudantes do meio do curso e formandos. Participaram 103 
estudantes dos primeiros períodos do curso (1º, 2º e 3º períodos), 85 estudantes do 4º, 5º 
e 6º períodos e 55 estudantes do final do curso (7º período em diante). A grande maioria 
dos participantes da pesquisa era solteira (95,27%) e não possuía trabalho 
remunerado(85%). Em relação à renda familiar, a maioria dos estudantes afirmou 
possuir uma renda entre quatro a sete salários mínimos. No que se refere à habitação, a 
maioria dos participantes residia com os pais. 

 
5.2 Inventário de depressão de Beck – BDI 

Observou-se que, dos 233 estudantes, 25 apresentaram pontuação acima do 
ponto de corte (16) proposto por Cunha (2001), o que representa um índice de 10,72% 
da amostra total. 

A partir dos dados apreendidos pelo questionário sociodemográfico, foi possível 
traçar o perfil desses universitários que pontuaram neste instrumento. Constatou-se que, 
do total de estudantes com depressão, 80% eram do sexo feminino e apenas 20% do 
sexo masculino. A maioria (92%) encontrava-se na faixa etária dos 18 aos 22 anos. Em 
relação ao estado civil, todos os estudantes afirmaram serem solteiros, e apenas 12% 
deles trabalhava. Pouco mais da metade dessa população (60%) estava cursando os 
períodos referentes à metade do curso (4º, 5º e 6º períodos). No que se refere à renda 
familiar, observou-se que 32% dos participantes possuía renda de até três salários 
mínimos, 36% possuía renda familiar entre quatro a sete; 32% afirmou possuir renda 
entre oito a onze salários mínimos. Quanto à habitação, a maioria dos estudantes 
deprimidos, ou seja, 44%, morava com os pais.  

Sendo o BDI composto por 21 itens, onde cada um deles diz respeito a um 
sintoma característico da depressão, possível apreender os elementos mais significativos 
dessa patologia para o grupo pesquisado. Os principais elementos representativos da 
depressão encontrados nos participantes foram os relacionados à tristeza, à autocrítica, à 



insatisfação, à ideação suicida e ao sentimento de culpa. Observou-se que esses 
elementos são similares aos apontados pela nosologia psiquiátrica como principais 
sintomas desse transtorno. Nota-se também o aparecimento significativo da ideação 
suicida, objeto de nossa investigação, como uma das características mais eminentes no 
quadro depressivo. O aparecimento da ideação suicida como um dos sintomas mais 
eminentes nos jovens universitários deprimidos reforça a relação existente entre a 
depressão e o ato suicida  

 
5.3 Escala de ideação suicida de Beck – BSI 

Constatou-se, mediante análise dos dados, a presença da ideação suicida em 26 
participantes, o que corresponde a 11% da amostra total dos estudantes. Detalhando-se 
os dados apreendidos através do questionário sociodemográfico, foi possível traçar o 
perfil específico desses estudantes que apresentaram ideação suicida. Destes, observou-
se que 63% eram do sexo feminino e 37% do sexo masculino; a faixa etária da maioria 
(74,1%) encontrava-se entre 18-22 anos de idade. Em relação ao período do curso, 
percebeu-se que 30% dos estudantes com ideação suicida encontrava-se matriculada nos 
primeiros períodos, 37% estava cursando os períodos considerados do meio do curso 
(4º, 5º e 6º períodos) e 33% eram alunos formandos ou pré-formandos (a partir do 7º 
período). No que se refere ao estado civil dos participantes, observou-se que a quase 
totalidade dos participantes (96,3%) era solteira, e 88,9% não trabalhava. Em relação à 
renda familiar desses estudantes, observou-se que 11,1% possuía renda familiar de até 
três salários mínimos, 44,4%, de quatro a sete salários mínimos, e 44,4%, de oito a onze 
salários mínimos. É importante ressaltar o valor do salário mínimo na época, que era de 
R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais).A respeito da habitação desses indivíduos com 
ideação suicida, percebeu-se que 11,1% residia sozinhos, 40,7% residia com os pais, 
33,3% residia com colegas e 14,8% afirmou possuir outro tipo de habitação 

Fazendo um paralelo entre os dois instrumentos utilizados neste estudo, 
observou-se que, do total de estudantes de Psicologia com pensamentos suicida, a 
maioria (84,61%) apresentou sintomatologia depressiva leve, moderada ou severa, o que 
caracteriza a grande influência da depressão sobre o ato suicida. Entretanto, também foi 
registrada a presença da ideação suicida em indivíduos que não apresentaram o 
transtorno depressivo, fato esse que traduz o suicídio como um fenômeno complexo, 
com causas multivariadas, não podendo, pois, ser resumida única e exclusivamente à 
existência do transtorno depressivo. Sendo assim, podemos compreender que o ato 
suicida pode representar ou a aplicação de uma idéia patológica ou a escolha deliberada 
de uma pessoa sem patologia mental (MELLO, 2000). 

Uma outra questão analisada pela BSI diz respeito às tentativas prévias de 
suicídio, fato esse bastante apontado pela literatura consultada como um fator de risco 
para o suicídio. A BSI avaliou que 37% tentou se matar uma vez e 3,7% tentou cometer 
o suicídio mais de duas vezes ao longo da vida. Esses resultados mostram-se bastante 
preocupantes, uma vez que se sabe que a tentativa prévia de suicídio é considerada um 
fator bastante relevante para uma nova tentativa ou mesmo para o suicídio consumado. 

Dos estudantes que já tentaram o suicídio em algum momento de suas vidas, 
observou-se que mais da metade (55%) estava mais uma vez apresentando pensamentos 
de morte, ou seja, apresentou ideação suicida. Ressalta-se aqui a importância da 
reincidência do comportamento suicida através dos pensamentos recorrentes de morte 
Esses dados são de suma importância, uma vez que se sabe que a presença da ideação 
suicida e, principalmente, de uma história positiva de tentativas de suicídio possuem um 
valor preditivo na avaliação do risco de suicídio (TURECKI, 1999). 

 



5.4 Teste de Associação Livre  de Palavras 
A análise dos resultados foi orientada pela leitura do gráfico fornecido pelo 

software Tri-Deux-Mots, apresentado a seguir: 
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Figura 1 – Análise fatorial de correspondência das representações sociais da depressão e do 
suicídio. 
 



Em relação ao fator 1, no lado esquerdo do gráfico, em itálico, emergiu o campo 
semântico elaborado pelos estudantes dos últimos períodos do curso (7۫, 8۫, 9۫ e 10۫ 
períodos), que se auto-representaram como pessoas otimistas, que se encontram em 
processo de busca, o que lhes traz cansaço e ansiedade. A depressão foi representada 
por um conjunto de elementos, sendo entendida como uma tristeza, uma melancolia que 
gera ansiedade, angústia, dor, apatia e incapacidade e que pode levar à morte. O suicídio 
também foi objetivado pelo elemento morte, sendo ele motivado por um sentimento de 
desesperança perante a vida. 

Observa-se que, apesar da vivência da transação entre o estudante e o 
profissional, esses universitários conservam o otimismo durante essa busca por sua 
identidade profissional. O cansaço ao qual esses estudantes se referem pode estar 
relacionado ao período no qual os dados foram coletados, ou seja, próximo ao término 
do período letivo da universidade. Percebe-se que a depressão foi ancorada no 
conhecimento erudito oriundo da nosologia da Psicologia clínica e da psiquiatria. O 
elemento morte, presente tanto na objetivação da depressão quanto do suicídio, indica a 
existência de uma relação entre as representações sociais desses dois fenômenos.  
 Ainda no fator 1, no lado direito, em oposição às respostas dos participantes 
matriculados nos últimos períodos do curso, emergiu o campo semântico elaborado 
pelos estudantes com idades entre 23 a 27 anos, que se auto-representaram como 
pessoas extrovertidas, amorosas e ligadas à família. A depressão foi representada como 
uma tristeza, enquanto o suicídio representa uma fuga, uma desistência da vida diante 
de uma desilusão. 
 Observa-se que esse grupo de afiliação se auto-representou ancorando-se em 
manifestações sociais, afetivas e comportamentais, com a caracterização de uma auto-
imagem positiva. A representação dada à depressão é oriunda da nosologia clínica, 
destacando-se seu principal elemento, a tristeza. O suicídio, representado como uma 
fuga, pode ser compreendido como uma saída encontrada pelo indivíduo para a solução 
de seus problemas. 
 Em relação ao fator 2, na parte superior, emergiu o campo semântico elaborado 
pelos estudantes dos primeiros períodos (1۫, 2۫ e 3۫ período), que se auto-representaram 
como estudantes, tímidos e leais. A depressão foi representada como uma doença, 
causadora de medo, angústia e escuridão, que são decorrentes de uma desilusão na vida 
da pessoa. O suicídio também foi representado como uma doença, decorrente de um 
desequilíbrio, que causa medo e tristeza e caracteriza o fim da vida. 
 Percebe-se que as auto-representações desse grupo foram ancoradas em 
manifestações próprias de acadêmicos de início de um curso de graduação, enfocando 
sua timidez, sua lealdade e seu papel social de estudantes. Observa-se também que, para 
os universitários do início do curso, as representações da depressão e do suicídio são 
bastante semelhantes, uma vez que os atores sociais utilizaram evocações similares para 
representarem esses dois fenômenos. 
 Por contraste, na parte inferior do fator 2, surgiu o campo semântico constituído 
pelos estudantes do 4۫, 5۫ e 6۫ períodos, que se auto-representaram como esforçados, 
perseverantes e estressados. A depressão foi representada como uma solidão, causadora 
de um sofrimento psíquico para o qual se deve buscar ajuda. O suicídio foi representado 
como um ultimato, problema para o qual se faz necessário o apoio da família. 
 Observa-se que esses estudantes se auto-representaram ancorando-se em 
manifestações decorrentes de sua dinâmica acadêmica, indicando dificuldades nesse 
percurso mas também destacando sua vontade de seguir em frente. A depressão e o 
suicídio foram ancorados nos sintomas clínicos, em que se enfoca para os dois 
fenômenos a necessidade da ajuda, no caso do suicídio, uma ajuda mais específica, a da 



família. Mais uma vez, percebe-se, através das evocações dadas pelos atores sociais, 
semelhanças entre as representações sociais da depressão e do suicídio. 
 
 
Considerações gerais 

Conhecer as representações sociais da depressão e do suicídio elaboradas por 
estudantes de Psicologia permite-nos compreender esses fenômenos a partir de um 
conhecimento socialmente elaborado e partilhado. É possível, pois, conhecer os 
pensamentos, sentimentos e percepções desse grupo, identificando nessas 
representações suas crenças, valores e atitudes. 

Mediante a análise dos dados coletados, pôde-se observar que a depressão foi 
representada pelos estudantes de forma semelhante à descrição clínica categorizada nos 
distúrbios psicoafetivos, independentemente das variáveis sociodemográficas 
pesquisadas. Em relação a essas variáveis, ocorreu o não-aparecimento da variável sexo, 
o que indica que as representações sociais dos estudantes a respeito dos estímulos dados 
não foram significativamente diferentes entre homens e mulheres. Já as variáveis 
relacionadas ao período no qual o estudante estava inserido, bem como sua faixa etária, 
apresentaram diferenças significativas em relação aos estímulos estudados. 

Percebe-se que as evocações dadas ao estímulo depressão foram muitas vezes as 
mesmas dadas ao estímulo suicídio, o que significa uma semelhança entre as 
representações sociais desses dois fenômenos para o grupo pesquisado. O suicídio, 
objetivado pelo elemento morte, representa para os estudantes uma fuga, uma saída 
escolhida pelo indivíduo face às adversidades advindas do meio externo. 

A auto-imagem dos estudantes, de forma geral, emerge de forma positiva, 
coincidindo com o que se espera dos acadêmicos de Psicologia. As auto-representações 
assumem contorno diferenciado em relação ao tempo de vínculo com o curso de 
Psicologia, ora ancorado em manifestações referentes à proximidade do enfrentamento 
da realidade profissional, ora concentrando-se em manifestações sociocognitivas. 

O índice epidemiológico da depressão, assim como a presença da ideação 
suicida entre os jovens acadêmicos, demonstra a necessidade de maior atenção a essa 
população, no sentido de promover diferenciados serviços de apoio psicológico na 
formação desses futuros profissionais. 

No que se refere à aplicabilidade do estudo, acredita-se que a investigação de 
transtornos como a depressão e a ideação suicida na comunidade acadêmica, 
especificamente em estudantes de Psicologia, possa levar a maior preocupação com a 
qualidade de vida e com a formação profissional desses universitários, fazendo-se a 
proposta de um acesso mais fácil aos serviços de ajuda psicológica da instituição. Além 
disso, acredita-se também que a compreensão da forma como esses indivíduos vêem e 
lidam com os fenômenos pesquisados, sob a ótica da teoria das representações sociais, 
possibilita uma complementaridade entre o saber científico e o senso comum. 
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