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INTRODUÇÃO 
 
Suicídio se trata da morte de si mesmo, como uma ação intencional de autodestruição. 
Este é um grave problema de saúde pública! Estima-se que a cada 40 segundos uma 
pessoa se suicida no mundo, sendo esta a segunda causa de morte entre jovens de 17 
a 25 anos. Os números comprovam o que já se sabe: a adolescência um período de 
mudanças e, naturalmente, de conflitos e crises que culminam em alta vulnerabilidade 
psicológica que pode tornar o suicídio uma saída viável para os problemas. Ao 
contrário de uma escolha, o suicídio é um sintoma grave de sofrimento psíquico que 
bem antes do seu desfecho pode ser identificado e prevenido desde que devidamente 
identificados os seus sinais de alerta e pedidos de socorro.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O CEPAVI, Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência, é um projeto 
de extensão focado na prevenção e tratamento da violência sob a responsabilidade de 
professores e acadêmicos da Psicologia. Atende à demanda pública de ensino, saúde, 
assistência social e justiça, envolvendo crianças, adolescentes, adultos e idosos, a fim 
de fomentar a reflexão sobre violência. Este trabalho busca descrever o workshop do 
CEPAVI para professores da educação básica em 2018 na UPF.  A finalidade foi 
familiarizar os educadores com conhecimentos básicos da etapa da adolescência e 
como ela pode se tornar de risco para que o suicídio ocorra. Objetiva oportunizar 
reflexões e conhecimentos básicos de como o jovem pode informar, explicitamente ou 



 
 

não, que está precisando de ajuda, identificando comportamentos de risco e formas 
de poder intervir nestes casos, auxiliando o jovem nesta situação. O workshop de 4 
horas, ministrado por um professor e dois acadêmicos extensionistas, teve como 
público alvo educadores das escolas da cidade e de municípios próximos. O material de 
apoio, os slides utilizados e a metodologia grupal  foram especialmente elaborados 
para tal finalidade, apresentando mitos e verdades e discutindo sobre o assunto. Os 
participantes se mostraram bastante interessados no assunto, discutindo sobre e 
desmistificando afirmações que achavam verdadeiras. Acharam o assunto muito 
pertinente, trazendo casos de sua experiencia profissional e se capacitando para 
observar comportamentos de risco e auxiliar seus alunos nestes casos.  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
O trabalho proposto oportunizou a reflexões e a aquisição de conhecimentos básicos 
sobre a adolescencia e como esta fase pode trazer consigo comportamentos de risco 
para o suicídio, identificando-os e refletindo sobre ele dentro do contexto escolar, 
informando de forma qualificada os educadores ao nível da educação básica. 
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