
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: LÍGIA HELEN FARNEZI MAIA

TÍTULO: O FENÔMENO DO SUICÍDIO VISTO PELA PSICANÁLISE EMPÍRICA E PELA PSIQUIATRIA

AUTORES: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA , LÍGIA HELEN FARNEZI MAIA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, VANESSA ABREU, FERNANDA VELOSO, JÉSSICA COUTO, MAGNO MOURÃO,

OTÁVIO ARAÚJO

PALAVRA CHAVE: SUICÍDIO, TRANSTORNO MENTAL, INCONSCIENTE

RESUMO

O Fenômeno do suicídio visto pela psicanálise empírica e pela psiquiatria

O projeto de pesquisa “A importância da psicanálise existencial e da psicologia na fundamentação jurídica: Direito de morrer” objetiva-se mostrar a importância da análise

psicológica para a fundamentação do Direito; de um modo específico, pretendemos aplicar os resultados dessa pesquisa na problemática: Direito de Morrer. O referido projeto

desdobrou-se em quatro linhas, uma dessas linhas trata do tema do suicídio pela psicanálise empírica e psiquiatria. Dessa forma, nossa pesquisa tem como foco a discussão

sobre as causas do suicídio a partir da psicanálise e da psiquiatria. Relacionando essa pesquisa com o projeto de pesquisa geral, que trata do assunto sobre a relação psicologia

e direito, nosso objetivo é analisar se o suicídio é um ato involuntário da vítima, sendo este um ato incomum.  O tema do suicídio é bastante polêmico e complexo, pois, a

experiência do homem manifestada pela cultura tem como horizonte de sentido a vida como dom e dádiva. Os métodos da psiquiatria e da psicanálise são diferentes entre si,

neste sentido, iremos analisar como as duas escolas estudam o suicídio, construindo um quadro teórico sobre as divergências e convergências de ambos os métodos.

Percebe-se que o nosso trabalho é bibliográfico, na qual, utilizaremos autores como Freud, Cassorla e Angerami para uma análise psicanalítica; para o estudo psiquiátrico, vamos

estudar diversos compêndios de psiquiatria. Percebe-se também que o nosso método é comparativo, pois, nosso objetivo central é encontrar as causas mentais do suicídio.

Como resultado da nossa pesquisa, podemos constatar que a psicanálise orienta o problema do suicido através de uma matriz existencial, isto é, o ato de tirar a própria vida é

uma forma de fuga a um sofrimento intenso e insuportável. A psiquiatria também possui elementos desse viés, contudo, o tema dos transtornos mentais na relação

causa-consequência é mais frequente e forte. 
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