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Aos  28  dias do mês de dezembro de 2017 às  15 horas, apresentou-se o parecer da monografia de Edson Dias 
Barbosa Júnior, intitulada: Suicídio: um olhar para os sobreviventes. Como orientadora da referida 
Monografia, o (a) Profa. Dra. Priscila Pires Alves, registra a Banca Avaliadora e parecerista composta por: Profa. 
Ms. Edneusa Lima Silva e Prof. Dr. Aydamari João Faria Pereira Júnior. Após leitura e avaliação, os pareceristas 
consideraram o trabalho APROVADO. Com o seguinte parecer e nota: 9,0

O trabalho apresentado para avaliação discute temática de grande importância para o campo da psicologia, pois 
aborda fatos relacionados ao sofrimento humano que carece de pesquisa para conhecer e de estratégias de 
acolhimento para intervenção, prevenção e pósvenção. Para além do jargão acadêmico, o tema é de grande 
relevância e impacto social. Sua escolha já é, em si, um destaque. O opção específica em abordar o sobrevivente traz
uma atenção pouco discutida à prevenção e, pelos dados apresentados pelo próprio trabalho, esta abordagem tem 
considerável potencial de alcance quantitativo e qualitativo. 
Por estas razões, considera-se que uma continuação pertinente (e muito relevante) do trabalho seria a possível 
transformação da monografia, com as devidas alterações e adaptações, em "cartilhas" destinadas à prevenção e 
informação sobre o suicídio, formalizada em um projeto de extensão institucional. 
Neste sentido, tanto para a complementação quanto para a continuação do trabalho, entendo por fundamental o 
adensamento teórico e bibliográfico. Embora o recorte da monografia tenha sido clínico, ainda assim a quantidade 
de referências bibliográficas apresentadas sobre o tema foi demasiadamente pequena. Pelo menos na parte 
introdutória, quando se apresentam os temas, há espaço para dados globais, provenientes de extensa literatura em 
inglês e espanhol, sobre diferentes aspectos do suicídio, inclusive sobre a pósvenção. A carência de bases teóricas 
mais estruturadas deu um tom um pouco conjectural ao trabalho, potencialmente excessivo. No entanto, até mesmo 
esta abordagem tem sua vantagem quando confere ao texto um tom menos acadêmico e portanto mais acessível ao 
leitor. 
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