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Resumo  
 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa quantitativa descritiva não probabilística em que 
foram entrevistados acadêmicos dos cursos de matemática e pedagogia de uma 
universidade privada por meio de um formulário elaborado na temática da prevenção e 
combate ao suicídio inclusa na campanha Setembro Amarelo com o intuito de verificar a 
influência sobre os padrões de respostas. Os resultados sinalizam como mais determinantes 
as experiências pessoais em detrimento da campanha cujo alcance ainda é incipiente. 
 
Palavras-chave: Licenciatura. Saúde Pública. Setembro Amarelo. Comportamento Suicida. 
 
 
Introdução  

O suicídio é um ato autoinfligido de modo intencional e consciente que leva ao óbito 

daquele que o pratica (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

PSIQUIATRIA, 2014; SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). Esse ato é uma das fases de um 

continuum denominado comportamento suicida, que abrange tanto as autoagressões 

quanto o pensamento, a ameaça e a tentativa, além do próprio suicídio (FIOCRUZ, 2020). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) é a 15ª causa de mortalidade 

na população geral (BRASIL, 2017).  No mundo inteiro, os homens apresentaram o dobro da 

taxa de mortalidade das mulheres em 2016 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019).  
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Diante disso, foi criada a campanha de prevenção ao suicídio denominada “Setembro 

Amarelo” com ações de instituições públicas e privadas em todo o território brasileiro 

(CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2019). 

Nesse contexto, objetivou-se verificar a influência dessas campanhas no processo de 

formação dos acadêmicos dos cursos de matemática e pedagogia da universidade 

Anhanguera-Uniderp. 

 

Metodologia  

 

A pesquisa insere-se na perspectiva quantitativa descritiva, não probabilística. Um 

formulário foi dado para o acadêmico preencher e, posteriormente, aquele foi analisado à 

luz da Estatística Descritiva. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética - CEP/ Uniderp, com o 

número de registro CAAE: 19948719.2.0000.5161. Para evitar constrangimento, cada 

participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme 

Resolução 466/2012 CNS, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), que informava que caso 

houvesse desconhecimento de alguma característica da pessoa com ideação suicida, o 

participante poderia não preencher ou assinalar que está em dúvida que é uma das opções 

de resposta. A coleta dos dados foi realizada por estudantes do curso de medicina da 

universidade Anhanguera-Uniderp por meio de formulário composto por dezesseis 

questões, seguidos dos critérios de inclusão: ser acadêmico do segundo ao último semestre 

dos cursos de matemática e pedagogia da universidade Anhanguera-Uniderp. Enquanto os 

critérios de exclusão foram não concordar em participar e ser menor de 18 anos. Coletaram-

se trinta e um formulários no curso de matemática e treze no de pedagogia. Tais diferenças 

são decorrentes das dificuldades de acesso aos entrevistados no contexto da pandemia do 

COVID-19. Dentre todas as questões do formulário foram selecionadas apenas quatro para 

serem abordas neste trabalho (Tabela 1). 

A escolha dos cursos de licenciatura baseou-se na previsão da futura convivência e 

contato dos egressos dessa área com escolares (PRADO & PINTO, 2019) que, em certos 



 

 

casos, podem apresentar tendências suicidas, o que fundamenta a importância da 

informação e do saber agir dos professores diante de situações como essa.  

 

Tabela 1 – Questões presentes no formulário de entrevista  

Perguntas Opções 

1. Conhece alguma campanha sobre o tratamento 
que se deve dispensar a uma pessoa com 
tendência suicida 

 

( ) Sim 
( ) Não 

2. Quando uma pessoa diz que quer se suicidar o 
mais provável é que ela 

 

( ) Chegue a praticar o suicídio 
( ) Esteja apenas querendo chantagear 
( ) Nunca chegue a executar o plano 

3. Uma pessoa com tendência suicida precisa de 
atendimento especializado 

 

( ) Concordo 
( ) Discordo 
( ) Tenho dúvida 

4. Uma pessoa com tendência suicida deve ter a sua 
fala ignorada pelo profissional ou familiar na 
tentativa de não estimular o ato 

 

( ) Concordo 
( ) Discordo 
( ) Tenho dúvida 

Fonte: Autores 

 

Resultados e Discussão  

 

Em relação à questão enumerada 1 (Tabela 1), observou-se similaridade no que tange 

ao acesso dos entrevistados às campanhas de educação na temática do suicídio. Os 

acadêmicos de matemática apontaram não ter tido contato com quaisquer materiais em 

61,3% das entrevistas. Os de pedagogia, por sua vez, em 61,5%. Esse alcance não tão 

elevado pode ser reflexo do início relativamente recente da campanha “Setembro Amarelo” 

criada em 2015 (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2019). 

Quanto à questão número 2, 70% dos entrevistados do curso de matemática supõem 

que o indivíduo que anuncia seu desejo de se matar, pode chegar a consumá-lo. Por outro 

lado os estudantes de pedagogia posicionam-se de igual modo em 76,9% dos casos.  Além 

disso, 13,3% e 15,4% dos acadêmicos de matemática e pedagogia, respectivamente, 

acreditam que tal prenúncio é apenas uma forma de chantagem. Ainda o restante afirma 

que aquele que anuncia esse desejo nunca o efetivará. Essa realidade já foi detectada pelo 

Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria (2014) que destacaram, 



 

 

dentre os mitos que permeiam a temática do suicídio, o pronunciamento ou sinalização de 

ideias de morte como mecanismo de chamar a atenção. Dessa maneira, é potencialmente 

grave que mais de 10% dos entrevistados de ambos os cursos, imputaram a ameaça suicida 

como mecanismo de mera chantagem, uma vez que isso permite o entendimento da falta de 

necessidade de intervenção com a pessoa em tendência suicida. 

Sobre a questão número 3, todos estudantes de matemática afirmaram ser necessário 

que as pessoas em tendência suicida passem por um atendimento especializado. 

Opostamente, cerca de 15% dos acadêmicos de pedagogia tem dúvida se isso é realmente 

preciso, o que não está de acordo com a ideal compreensão da temática, uma vez que 

atitudes com potencial suicida apresentam risco elevado de mortalidade e são consideradas 

emergência médica e, por isso,  carecem de modo imediato o tratamento do indivíduo 

(DAUDT et. al., 2018; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Por essa razão, desconhecer o fluxo de 

atendimento do indivíduo em risco suicida pode determinar o distanciamento entre 

profissional de saúde e paciente que esteja dentro do continuum do comportamento suicida 

(FIOCRUZ, 2020). 

Acerca da questão número 4, 86,7% dos entrevistados do curso de matemática 

discordam que as pessoas em tendência suicida devem ter suas falas ignoradas tanto por 

profissionais quanto pela família, apesar disso ainda há 13,3% que tem dúvida. Por outro 

lado, os estudantes de pedagogia discordam e tem dúvida em cerca de 70% e 30%, 

respectivamente. Berlote, Mello-Santos e Botega (2010) elencaram pilares básicos no 

processo de atendimento das pessoas em risco suicida que incluem o ouvir, a tolerância ao 

processo de oscilação desse indivíduo entre estágio com ou sem ideias suicidas e o apoio. 

Dessa maneira, não se deve haver dúvidas quanto à necessidade de oferecer atenção e 

estabelecer relações empáticas com as pessoas em tendência suicida a fim de evitar 

recidivas de tentativas de suicídio, haja vista o fato de o ato do indivíduo apresentar história 

prévia de tentativa aumenta de 5 a 6 vezes a probabilidade de se repetir (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2014). Frente a isso, 

ainda que a minoria acredite não ser necessário conceder atenção à fala da pessoa em risco 

de suicídio, esse pensamento é um fator agravante para finais irreversíveis, como a 



 

 

consumação do suicídio, caso esses acadêmicos sejam, no futuro, o único contato capaz de 

promover ajuda para o estudante em tendência suicida. 

 

Conclusão 

  

Por fim, verificou-se falha no processo de propagação das campanhas de combate e 

prevenção ao suicídio cujo resultado é expressamente negativo na construção de uma 

sociedade engajada na proteção à vida. Além disso, notou-se maior disparidade de opiniões 

no questionamento referente à necessidade de uma avaliação especializada. Apesar dessa 

diferença pontual, há certa similaridade quanto às outras concepções, pois ainda que 

apresentem percentuais distintos entre as respostas, a maioria e a minoria dentro de seus 

próprios cursos optaram pelas mesmas respostas quando comparadas.  

Portanto, identificou-se maior probabilidade da influência dos padrões de respostas 

não estar inteira e majoritariamente ligada à campanha Setembro Amarelo, mas sim as 

próprias experiências de vida do acadêmico, o que inclui o aprendizado oriundo de fora e 

dentro da instituição de ensino superior. 
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