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Aos educadores que desejam subverter as forças opressoras do 

modelo hegemônico de colonização das mentes e dos corações 

(PADILHA et al, 2019, p.34) 

 

[...] e sem jamais perder a capacidade de se encantar, de fascinar 

e se deixar fascinar, seguindo maravilhados com as bonitezas do 

mundo e das gentes  

(PADILHA et al, 2019, p. 30) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa se insere na linha de ―Práticas educativas‖ do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo, no curso de Mestrado 

Profissional, problematiza sobre a latência da invisibilidade do suicídio em Santa Maria de 

Jetibá por meio de práticas educativas dialógicas com os alunos cursando o ensino médio, 

devidamente matriculados na EEEFM Graça Aranha, localizado no município de Santa Maria 

de Jetibá – ES. Por se tratar de um mestrado profissional, o produto educativo foi efetivado 

por meio do livro pedagógico com o título: Borboletear – um passeio pelas subjetividades 

práticas educativas de prevenção ao suicídio, de apoio ao docente no campo das práticas 

educativas de prevenção do suicídio. Trata-se de uma pesquisa participante de cunho 

qualitativo, sistematizada através do método de análise de conteúdo. Com isso, objetivamos 

visibilizar o problema do suicídio e fomentar práticas educativas de prevenção na Escola para 

fins profiláticos. A pesquisa discutiu o ensino a partir da Pedagogia Freireana. Os resultados 

indicaram que é uma comunidade tradicional que não queria discutir o assunto, inclusive em 

termos críticos, no entanto, nota-se que os desdobramentos dessa pesquisa movimentaram 

atores e sistemas públicos de saúde e educação, na direção de mudanças, apontando tarefas 

sociais e rumos para novas pesquisas.   

 

Palavras-chave: Práticas educativas. Prevenção do suicídio. Cultura Pomerana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

This research is in line with the "Educational Practices" of the Postgraduate Program in 

Humanities Teaching of the Federal Institute of Espírito Santo, in the Professional Master 

course, discusses the latency of the invisibility of suicide in Santa Maria de Jetibá through 

dialogical educational practices with students attending high school, duly enrolled at EEEFM 

Graça Aranha, located in Santa Maria de Jetibá - ES. Because it is a professional master's 

degree, the educational product was implemented through the pedagogical book entitled: 

Butterfly - a walk through the subjectivities educational practices of suicide prevention, 

support to teachers in the field of educational practices of prevention of suicide. It is a 

participatory research of qualitative nature, systematized through the method of content 

analysis. With this, we aim to make the problem of suicide visible and to promote preventive 

educational practices at school for prophylactic purposes. The research discussed teaching 

from Freirean Pedagogy. The results indicated that it is a traditional community that did not 

want to discuss the issue, even in critical terms. However, the results of this research moved 

actors and public health and education systems towards changes, pointing social and social 

tasks. directions for further research. 

 

 

Keywords: Educational practices. Prevention of Suicide. Pomeranian culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta de pesquisar e problematizar sobre a latência
1
 que envolve a invisibilidade do 

suicídio
2
 e em que medida ela repercute na presença ou ausência de práticas educativas de 

prevenção foi fruto de um longo percurso pessoal e profissional.  

 

Entre os anos de 1999 a 2003, atuei na Vigilância Epidemiológica como técnica em 

enfermagem, sendo responsável pela alimentação de dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação - SINAN. Dentre as atividades desenvolvidas estava a investigação 

dos casos de notificação compulsória
3
 no município, o que incluía os casos de intoxicação por 

agrotóxico. Em um reduzido campo daquela ficha de notificação havia uma pergunta 

investigando se o paciente teria ingerido veneno, sugerindo uma possível tentativa de suicídio. 

Naquela oportunidade não havia outra ficha específica para as violências externas – dentre elas, 

as auto- infligidas – como existe atualmente. Durante as visitas de campo aos sobreviventes 

pude me deparar com uma realidade distante do que os sistemas oficiais estavam informando 

sobre o problema, ou seja, vários casos de tentativa de suicídio ou suicídio consumado, sem 

registro nos sistemas de informação do SUS, (SINAN, SIAB
4
 e SIM

5
) aos quais eu tinha 

acesso. Daí surgiu a minha primeira inquietação: Por que isso acontecia? Isso interferia 

negativamente no panorama de ações prioritárias dentro do município? Interferiam na 

presença ou ausência de práticas educativas de prevenção?  

 

Ao longo do meu percurso profissional, nas experiências como psicóloga clínica, procurei 

analisar os processos de trabalho no campo da saúde mental, em atendimento assistencial de 

média e alta complexidade
6
 dentro do Sistema Único de Saúde – (SUS) e da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), a fim de contribuir reflexivamente com a resposta para tantos 

                                            
1
 Trata-se daqueles conflitos que funcionam como mecanismos sócio-políticos e culturais que são encobertos por 

dinâmicas sociais, são situações-limites que não estão visíveis para ampla parcela da população (SANTOS, 

2009). 
2
 [...] fenômeno psicológico que reflete a condição social, econômica e cultural em que vivem os homens [...] 

Portanto, para a Sócio-Histórica, falar do fenômeno psicológico é obrigatoriamente falar da sociedade. Falar da 

subjetividade humana é falar da objetividade em que vivem os homens. A compreensão do ―mundo interno‖ 

exige a compreensão do ―mundo externo‖, pois são dois aspectos de um mesmo movimento, de um processo no 

qual o homem atua e constrói/modifica o mundo e este, por sua vez, propicia os elementos para a constituição 

psicológica do homem [...] (FURTADO; GONÇALVES; BOCK, 2001, p. 22). 
3
  Doenças de notificação obrigatória dentro de todo o território nacional. 

4
  Sistema de Informações de atenção básica.  

5
  Sistema de Informação de Mortalidade. 

6
 Média – CAPS I e Alta – Hospital Geral (complexidade) 



20 

questionamentos, lacunas e invisibilidades problemáticas. Essas preocupações se estenderam 

também para o campo da educação. 

 

Entre os meses finais de 2010 até o ano de 2016, continuei a atuação como psicóloga clínica, 

transitando pelo campo da saúde, educação e assistência social. A subnotificação de casos de 

suicídio consumado ou tentativas de suicídio, a existência de laudos médicos com causa morte 

a esclarecer, os problemas de registros e produção de dados nos sistemas de informação de 

saúde, a desfragmentação e a desvalorização das redes públicas, nas quais eu transitava, se 

tornou algo a correlacionar com a pesquisa em questão. Além da ausência de uma vigilância 

em saúde da RAPS e de um subsistema de informação unificado específico para essa sub – 

rede de saúde notava-se também a falta de instrumentos de produção de dados que 

atendessem à demanda de prevenção do suicídio e modos de vida adoecedores que 

transitavam pelo campo da cultura. Tais fatores, de acordo com meu entendimento, 

favoreciam a ausência de políticas públicas eficientes, assertivas e resolutivas e de práticas 

educativas universais
7
 de prevenção. 

 

No campo da educação, nota-se a ausência, ou quase inexistência, de práticas educativas 

universais. Ademais, transitando pelas redes de saúde e educação é evidente a limitação de 

trabalhos intersetoriais
8
 de prevenção do suicídio, razão pela qual acreditamos que essa forma 

de lidar com a prevenção tem suas raízes na forma de entender esse fenômeno no campo 

cultural, pois está correlacionado ao estigma
9
 e preconceito

10
.  

 

É inquestionável a relevância do debate deste tema, tendo em vista as perdas irreparáveis por 

suicídio consumado e quase perdas pelas tentativas, além de todos os atravessamentos que os 

sofrimentos causam às pessoas. Propõe-se, portanto, refletir a problemática a partir dos modos 

                                            
7
 A prevenção universal visa a reduzir a incidência de novos casos através de ações educativas (CONTE et al, 

2012, p. 2018) 
8
 [...] a intersetorialidade é entendida "como experiências no planejamento, realização e avaliação de ações para 

alcançar efeito sinérgico em situações complexas visando ao desenvolvimento social e à inclusão social" 

(Junqueira, 1997 apud JUNQUEIRA, 1998, p. 84). Com isso, busca-se enfrentar de maneira integrada as 

necessidades individuais e coletivas dos cidadãos, que se manifestam nos espaços urbano e rural (JUNQUEIRA, 

1998, p. 84). 
9
 O estigma é uma realidade sofrida [...], consequência natural não só das práticas leigas da normalidade 

espalhadas pela sociedade, como de sua confirmação científica, dos saberes e das práticas profissionais 

especializadas [...] (LOBO, 1992, p. 113) 
10

 O preconceito é um julgamento de valor e possui um aspecto axiológico (LOBO, 1992). 
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de vida hegemônicos
11

 ditados pela sociedade capitalista, que continuam a deixar suas marcas 

nos processos de adoecimento e invisibilidades, principalmente em comunidade tradicional
12

 

pomerana, como é Santa Maria de Jetibá. 

 

A partir disto, o seguinte problema de pesquisa foi levantado: de que forma a problemática do 

objeto de estudo em si contribui, ou não, para a invisibilidade do suicídio e para a ausência de 

práticas educativas universais sistematizadas de prevenção na região? 

 

Parte-se, então, das hipóteses de que há o suicídio mascarado e invisibilizado na região de 

Santa Maria de Jetibá, devido à problemática levantada, bem como que não há práticas 

educativas universais de prevenção do suicídio na escola. E que as práticas educativas 

dialógicas com os alunos, ajudarão a produzir um material educativo de apoio à docência, 

ampliando possibilidades de abordar o tema e inspirar mecanismos de prevenção. 

 

A principal justificativa ético-política
13

 para o desenvolvimento desta pesquisa são as perdas 

irreparáveis por suicídio consumado e quase perdas pelas tentativas, além de todos os 

atravessamentos que os sofrimentos e ―mortes morridas em vida cotidianamente‖ causam às 

pessoas.  

 

Segundo Camus (2004 apud BOTEGA, 2018), [...] só existe um problema filosófico 

realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à 

pergunta fundamental da filosofia.  

                                            
11

 Os parâmetros para refletir a tensão/conflito presentificam elementos macro e micro sociais da sociologia 

bourdieusiana, dimensões estas que produzem significados e significantes que conferem inteligibilidade ao 

humano (SANTOS, 2009), pois,‖[...] pressões materiais e urgências influenciam diretamente a ordem de 

prioridade dos agentes, alterando de forma significativa a ordem de escolhas pessoais [...]‖ (SANTOS, 2009, p. 

135) e  tais necessidades prioritárias interferem diretivamente em escolhas e modos de vida hegemônicos 

reproduzidos com base em modos de vida materiais e simbólicos, ditados pelo capitalismo.  
12

 Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (SHIRAISHI NETO, 2007). 
13

 Em síntese, o sofrimento ético-político abrange as múltiplas afecções do corpo e da alma que mutilam a vida 

de diferentes formas. Qualifica-se pela maneira como sou tratada e trato o outro na intersubjetividade, face a face 

ou anônima, cuja dinâmica, conteúdo e qualidade são determinados pela organização social. Portanto, o 

sofrimento ético-político retrata a vivência cotidiana das questões sociais dominantes em cada época histórica, 

especialmente a dor que surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice 

inútil da sociedade. Ele revela a tonalidade ética da vivência cotidiana da desigualdade social, da negação 

imposta socialmente às possibilidades da maioria apropriar-se da produção material, cultural e social de sua 

época, de se movimentar no espaço público e de expressar desejo e afeto (SAWAIA, 1995 apud SAWAIA, 2002, 

p. 104).  
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O cenário obscuro que compunha o contexto histórico no qual o pensamento de Albert Camus 

se evidenciava era permeado pela violência, pelo totalitarismo e pela instabilidade, ele 

considerava o século XX como ―o século dos rancores‖, a França vivia um momento de crise 

social, onde as ideias libertárias do seu pensamento foram amparadas pela coragem em dizer a 

sua palavra, foi um dos poucos intelectuais de sua época a tomar consciência daquela 

realidade e resistir. A agitação que acompanhou esse filósofo não se restringiu ao contexto 

histórico no qual viveu, pois, sua temática era existencial e pertinente até nos dias atuais, 

percorre o silêncio da solidão e a ausência da presença, num contexto em que o totalitarismo 

se insinua socialmente (SCHÜLER, 2013). 

 

A relevância se configura na medida em que a pesquisa impacta socialmente, dando 

visibilidade para a questão do suicídio em Santa Maria de Jetibá para fins profiláticos. Trata-

se de um marco instituinte e inovador nas práticas educativas de prevenção do suicídio dentro 

da escola, que tem seu alicerce contextual na cultura pomerana, ajudando na construção do 

conhecimento em Humanidades dentro de especificidades culturais
14

 de um povo tradicional.   

 

O material educativo produzido foi um livro que descreveu a metodologia de ensino dialógica 

e as práticas educativas universais de prevenção do suicídio dentro da EEEFM Graça Aranha, 

trazendo elementos disparadores, tais como a filosofia, poesia, desenhos, artes, dilemas 

humanos existenciais (finitude e incompletude, a linha tênue entre a vida e a morte), bem 

como conteúdo reflexivo, interativo e cultural que teve a intenção de ajudar os docentes a 

trabalhar em sala de aula com práticas educativas de prevenção.  

 

O objetivo geral foi compreender sobre a latência da invisibilidade do suicídio em Santa 

Maria de Jetibá por meio de práticas educativas dialógicas, com os alunos do ensino médio do 

turno matutino da EEEFM Graça Aranha, por livre demanda, a fim de produzir um produto 

educacional de prevenção acessível aos docentes e que esses espaços de práticas educativas 

                                            
14

 Para operacionalizar tais processos, é cunhado o conceito habitus, que representa o elemento que constitui o 

agente – plano individual [...] No plano coletivo, por sua vez, as distinções são apropriadas continuamente pelos 

agentes de forma a materializá-las em suas práticas. Os símbolos são produzidos coletivamente na sociedade e a 

configuração do habitus é resultado dos contatos entre agentes e sociedade. Essa tensão é composta por espaços 

abstratos mais ou menos autônomos, onde as normas gerais são retraduzidas e reformuladas. Os campos, assim, 

são espaços sociais específicos que se apresentam a partir de construções objetivas mais ou menos autônomas 

diante da sociedade em seu conjunto (BOURDIEU, 2004 apud SANTOS, 2009). 
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aconteçam e sejam potentes e possam servir de estímulo para reproduzi-las no contexto 

escolar de modo que haja possibilidade de intervenções mais assertivas no campo da 

prevenção. 

 

Os objetivos específicos caminharam para a produção de dados com os alunos do ensino 

médio da EEEFM Graça Aranha sobre a presença e a invisibilidade do suicídio em Santa 

Maria de Jetibá. 

 

Realizar um encontro de avaliação diagnóstica e seis encontros pedagógicos com os alunos do 

ensino médio da E.E.E.F.M. Graça Aranha, com o objetivo de criar uma metodologia de 

ensino que promovesse a prevenção, bem como um último encontro de avaliação e validação 

do material educativo por meio de questionário escrito. 

 

Realizar uma metodologia de ensino dialógica para a elaboração do livro Borboletear, com 

alunos do ensino médio da E.E.E.F.M Graça Aranha, com o objetivo de potencializar a prática 

docente de prevenção do suicídio na escola, pois ele estará disponível como material de 

consulta amplamente acessível às escolas do município. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DIÁLOGO COM AS PESQUISAS NA ÁREA 

 

Para o diálogo com pesquisas na área utilizamos como suporte de pesquisa o Programa de 

Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo – 

(PPGSC/UFES); a Base ACERVUS - Sistema de bibliotecas da UNICAMP; o Banco de 

dados da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).  

 

Os bancos de dados específicos apresentam teses e dissertações mais fidedignas e 

efetivamente congruentes com as pesquisas dos descritores: práticas educativas; prevenção do 

suicídio e cultura pomerana. Ademais, também foi realizada pesquisa no banco de dados da 

CAPES e BDTD, por meio do catálogo de teses e dissertações e na Plataforma GOOGLE e 

GOOGLE acadêmico e na banca de qualificação foi indicado a leitura da tese de doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFES – (PPGP/UFES). 

 

Como procedimento para escolher as pesquisas analisadas, foi feita leitura de todos os títulos 

e resumos dos trabalhos resultantes da busca, para, então, serem selecionadas aquelas que se 

aproximavam da proposta. Uma vez selecionadas as pesquisadas, procedia-se a leitura na 

íntegra a fim de subsidiar o diálogo com a proposta de pesquisa aqui descrita.  

 

Descobrimos que existem poucas produções que envolvem a pesquisa no campo das práticas 

educativas de prevenção do suicídio. Por isso, como ponto de partida, a busca foi feita com 

base nas especificidades do objeto de pesquisa e seus descritores: práticas educativas, 

prevenção do suicídio e cultura pomerana. Quanto à busca por teses e dissertações que tratam 

das práticas educativas de prevenção do suicídio na cultura pomerana não foi identificada 

nenhuma obra ou produção específica. 

 

Na plataforma do PPGSC/UFES, não existe a possibilidade de fazer a busca por meio de 

descritores, sendo a separação feita apenas entre dissertações e teses. Ali, foram encontradas e 

avaliadas um total, desde a criação do programa, de 278 dissertações de mestrado, produzidas 

entre os anos de 2004 a 2018 e 8 teses de doutorado, produzidas entre os anos de 2015 a 2018. 

No (quadro 1) dispomos apenas uma dissertação que se aproxima da proposta. 
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Quadro 1 – Relação das dissertações pesquisadas no Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGSC/UFES) 

Nº da 

Pesquisa 

Tipo Autor Nome da Pesquisa Ano Assuntos 

1. 1 Dissertação 

mestrado 

MACENTE, 

Luciene 

Bolzam 

Análise Espaço-tempo 

da Ocorrência de 

Suicídios no Estado 

do Espírito Santo - um 

Estudo Ecológico 

2010 Completude 

dados SIM 

referentes óbitos 

por suicídio 

Série Histórica 

de Suicídio ES 

Taxas de 

incidência de 

suicídio por 

município de 

residência no ES 
Fonte: Elaborado pela autora baseado na Plataforma PPGSC/UFES (2018) 

 

Na Base ACERVUS, da UNICAMP, a pesquisa foi feita utilizando o descritor ―Prevenção do 

suicídio‖ em três Bibliotecas: Biblioteca Central, Biblioteca da Faculdade Ciências Médicas 

(FCM) e Biblioteca do Instituto Filosofia Ciências Humanas (IFCH).  Como resultado obteve-

se 8 livros e 11 teses, produzidas entre os anos de 1984 a 2018. Dentre os itens visualizados, 

foi selecionada uma tese descrita no quadro 2.   

 

Quadro 2 – Relação da tese pesquisada na Base Acervus do Sistema de Biblioteca da 

UNICAMP 

Nº da 

Pesquisa 

Tipo Autor Nome da Pesquisa Ano Assuntos 

2. Tese CAIS, 

Carlos 

Filinto da 

Silva, 

 

Prevenção do 

suicídio: estratégias 

de abordagem 

aplicadas no 

município de 

Campinas-SP 

2011 Suicídio 

Tentativa de 

suicídio 

Saúde Mental 

Prevenção 

Primária 

Comportamento 

Autodestrutivo 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora baseado na Base ACERVUS - Sistema de bibliotecas da UNICAMP (2018) 

 

No Banco de dados da PUC-RJ, primeiramente, foram lançados, de forma concomitante, os 

descritores ―Prevenção do Suicídio‖ AND ―Prática Educativa‖.  No quadro 3 está descrita a 

dissertação selecionada. Num segundo momento, foram usados concomitantemente os 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,548253,'Cais,_Carlos_Filinto_da_Silva,_1971-',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,548253,'Cais,_Carlos_Filinto_da_Silva,_1971-',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,548253,'Cais,_Carlos_Filinto_da_Silva,_1971-',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,548253,'Cais,_Carlos_Filinto_da_Silva,_1971-',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,11,2,786887,1,'resultado',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,11,2,786887,1,'resultado',1);
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descritores ―Prevenção do Suicídio‖ AND ―Cultura Pomerana‖. No quadro 4 está descrito o 

artigo selecionado. 

 

Quadro 3 – Relação da dissertação pesquisada no Banco de dados da PUC-RJ 

Nº da 

Pesquisa 

Tipo Autor Nome da Pesquisa Ano Assuntos 

3. Dissertação ALMEIDA, 

Agar 

Nogueira 

Carreira  

Supervisão e 

formação de 

professores em 

Escolas promotoras 

de saúde 

2012 Supervisão 

Formação de 

Professores 

Saúde Escolar 

Prevenção do 

Suicídio 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora baseado no Banco de dados da PUC-RJ (2018) 

 

 

Quadro 4 – Relação do artigo científico pesquisado no banco de dados da Biblioteca PUC-RJ  

Nº da 

Pesquisa 

Tipo Autor Nome da 

Pesquisa 

Ano Assuntos 

4. Artigo MACENTE, Luciene 

Bolzam; SANTOS, Elem 

Guimarães 

dos  and  ZANDONADE, 

Eliana. 

Tentativas de 

suicídio e 

suicídio em 

município 

de cultura 

Pomerana no 

interior do 

estado do 

Espírito Santo 

2009 Perfil 

tentativa de 

suicídio 

Perfil 

suicídio 

Cultura 

Pomerana 

 

 

 
Fonte: Banco de dados Divisão de Bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro –  

PUC-RJ (2018) 

 

No banco de dados da CAPES, foram inclusos os descritores ―Prevenção do Suicídio‖ e 

―Cultura Pomerana‖, obtendo 40 resultados gerais, 28 dissertações e 12 teses que não tinham 

associação direta com a temática pesquisada, no entanto, no quadro 5, constam as 3 

dissertações que envolvem o campo da educação na cultura pomerana. Ainda encontramos 

uma dissertação que trata da prevenção do suicídio, (CAIS, 2011) que já havia sido 

selecionada e descrita no quadro 2, referente às pesquisas realizadas na Plataforma da 

UNICAMP.  

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MACENTE,+LUCIENE+BOLZAM
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MACENTE,+LUCIENE+BOLZAM
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+ELEM+GUIMARAES+DOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+ELEM+GUIMARAES+DOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+ELEM+GUIMARAES+DOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ZANDONADE,+ELIANA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ZANDONADE,+ELIANA
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Quadro 5 – Relação das dissertações e tese pesquisadas no Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES  

Nº da 

Pesquisa 

Tipo Autor Nome da Pesquisa Ano Assuntos 

5. Dissertação 

mestrado  

HARTUWIG, 

Adriana 

Vieira Guedes 

Professores(as) 

Pomeranos(as): um 

estudo de caso 

sobre o Programa 

de Educação 

Escolar Pomerana – 

PROEPO – 

desenvolvido em 

Santa Maria de 

Jetibá/ES 

2011 Programa de 

Educação Escolar 

Pomerano 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dissertação  

Mestrado 

DETTMANN, 

Jandira 

Marquardt 

Práticas e saberes 

da professora 

pomerana: um 

estudo sobre 

interculturalidade 

2014 Educação 

pomerana  

Prática docente 

interculturalidade 

 

 

7. Tese 

doutorado 

MOURA, 

Rosylaine 

Narrativas sobre 

suicídio, cultura e 

trabalho em um 

município 

colonizado por 

alemães 

2016 Suicídio 

Cultura 

Trabalho 

Prevenção 

Enfermagem 

Fonte: Elaborado pela autora com base no catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (2018)  

 

A dissertação 8 foi cedida pela autora logo após sua defesa na UFES e a tese 9 foi indicada 

pela banca de qualificação, ambas estão descritas no quadro 6. 

 

Quadro 6 - Relação da Dissertação pesquisada no Banco de dados da Biblioteca da 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Nº da 

Pesquisa 

Tipo Autor Nome da Pesquisa Ano Assuntos 

8. Dissertação XAVIER, 

Danielly 

Abreu  

Uma tessitura entre 

saberes e práticas: 

rabiscos sobre o 

estigma, a produção 

de cuidado e a 

formação de 

profissionais da 

saúde na atenção ao 

suicídio  

2018 Formação 

Profissionais de  

Saúde 

Prevenção do 

Suicídio 
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9.  Tese FEHLBERG, 

Jamily 

Trabalho, igreja e 

boteco: identidades 

em transformação 

entre 

descendentes de 

pomeranos do 

interior do Espírito 

Santo 

2011 Pomeranos, 

Imigração, 

Língua 

Pomerana, 

Trabalho, 

Agricultura 

Familiar, 

Família, 

Igreja Luterana, 

Cultura 

Pomerana, 

Casamento 

Pomerano, 

Preconceito, 

Miscigenação, 

Identidade 

Social, 

Alcoolismo, 

Suicídio, Santa 

Maria de Jetibá 
Fonte: Elaborado pela autora baseado na Banco de dados do Sistema de Biblioteca da UFES (2018) 

 

Na Plataforma Google, a pesquisa foi feita utilizando o descritor Práticas Educativas AND 

Prevenção do suicídio AND Cultura Pomerana* e foram encontrados os 20 resultados mais 

relevantes, dentre eles selecionamos dois artigos e uma tese. Um dos artigos encontrados já 

foi descrito no quadro 4, nas pesquisas realizadas na plataforma da PUC-RJ (MACENTE; 

SANTOS; ZANDONADE, 2009).  Segue a descrição das seleções no Quadro 7.  

 

Quadro 7 - Relação de artigos, teses e livros pesquisada na Plataforma Google 

Nº da 

Pesquisa 

Tipo Autor Nome da Pesquisa Ano Assuntos 

10. Artigo CAPUCHO 

 M. C.; 

JARDIM, 

A. P  

Os pomeranos e a 

violência: a percepção 

de descendentes de 

imigrantes pomeranos 

sobre o alto índice de 

suicídio e homicídio 

na Comunidade de 

Santa Maria de Jetibá  

2013 Violência 

Suicídio 

Homicídio 

Fenomenologia 

Pomeranos 

 

 

 

11.  Tese MOTA, A. 

A. 

Suicídio no Brasil e 

os contextos 

geográficos:  

Contribuições para 

política pública de 

saúde mental 

2014 Geografia da 

Saúde Suicídio 

Serviços de 

Saúde Mental 

Fonte: Elaborado pela autora baseado na Plataforma Google (2018) 
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Na Plataforma Google Acadêmico, a pesquisa foi feita utilizando o descritor Práticas 

Educativas AND Prevenção do suicídio AND Cultura Pomerana* e foram encontrados 72 

resultados, no entanto, não selecionamos nenhum registro. 

 

2.2 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS DAS PESQUISAS NA ÁREA 

 

A este ponto serão apresentadas as aproximações e distanciamentos das pesquisas utilizadas 

na seção 4.1, intitulada ―diálogo com as pesquisas da área‖, selecionadas quanto à proposta 

dessa pesquisa, considerando que todas elas serviram para o embasamento teórico.  

 

A pesquisa nº 1 do quadro 1, de autoria de Luciene Bolzam Macente, foi apresentada em 

2010. A autora aborda a relevância do tema suicídio e a dificuldade para escrever sobre o 

assunto. Num trecho que a autora cita a OMS, revela que há necessidade de uma vigilância 

epidemiológica e de pesquisa regionalizada. Quanto a esse quesito entende-se que, para além 

de uma vigilância epidemiológica há que se implantar uma vigilância em saúde da RAPS, que 

de conta das especificidades dessa temática dentro do território, também é necessária a 

criação de um subsistema de informação nacional da RAPS que consiga compilar e cruzar 

dados no campo da saúde mental dentro dos três níveis de complexidade dessa rede no 

município. Imperioso também o desenvolvimento de instrumentos de produção de dados 

adequados para a pesquisa profilática relacionada ao contexto do suicídio, das tentativas e da 

ideação, considerando que os atuais instrumentos de coleta de dados utilizados pelo SINAN 

não contemplam as necessidades de informações para intervir preventivamente e nem mesmo 

de tratamento para o fenômeno. 

 

Macente (2010) aponta para a escassez de dados sobre o suicídio no estado do Espírito Santo, 

o que também vislumbramos no mapeamento de pré-campo no município de Santa Maria de 

Jetibá, quando nos aproximamos da problematização do objeto de estudo. A autora retrata as 

características das tentativas do suicídio e do suicídio consumado, e discorre sobre o 

comportamento suicida, que parte de pressupostos clínicos. No entanto, as análises dessa 

pesquisa concentraram-se nas práticas educativas de prevenção na escola.  

 

O estudo revela a importância da intencionalidade do ato suicida, que favorece a 

subnotificação dos casos, principalmente em relação às tentativas, pois, muitas vezes, a 
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revelação da intencionalidade não é registrada para que a vítima não sofra sanções, como por 

exemplo, dos planos de saúde.  

 

As notificações referentes a casos de suicídio podem, assim, ser omitidas por vários motivos 

(religiosos, sociais, culturais, políticos, econômicos, etc.) (BRASIL, 2005a apud MACENTE, 

2010).  

 

Bertolote e Fleischmann (2004 apud MACENTE, 2010, p. 44) enfatizam que, [...] ainda que 

não se disponha de uma medida precisa que indique o grau dessa distorção, a qual deve variar 

no espaço e no tempo, estima-se que esta se encontra entre 20% e 100%, sempre para menos. 

 

Macente (2010) assinala prováveis motivos para que a mensuração de dados sobre o suicídio 

não seja condizente com a realidade, dentre eles, o estigma acerca do próprio fenômeno, que 

impede o registro congruente. Menciona também explicações jurídicas impressas no código 

penal, a relutância dos profissionais em registrar o código do suicídio, a religião como 

repressora, o peso dos fatores socioculturais devido à forte influência judaico-cristã, a 

inadequação de registros por preenchimento impreciso dos instrumentos de captação de 

dados, dentre outros. Concordamos com esses achados, no entanto, avançamos afirmando 

que, na declaração de óbito há apenas a causa morte em si, mas não há nenhum campo que 

pergunte ao profissional em que circunstâncias ou contexto esse óbito ocorreu, o que continua 

a dificultar o foco do registro na questão do suicídio. Macente (2010, p. 45) destaca que, [...] 

Além disso, a subnotificação também ocorre por inadequação dos registros; por 

preenchimento impreciso dos instrumentos de captação de dados; pela existência de 

cemitérios clandestinos e por destruição de cadáveres.  

 

Para Meleiro e Bahls (2004 apud MACENTE, 2010, p. 45), 
 

[...] essa tendência de se sub-relatar os casos é uma das principais dificuldades de 

estudar o fenômeno do suicídio. Exemplificam eles o caso das mortes por 

intoxicação e acidentes, as quais, muitas vezes, são de difícil conclusão quanto a sua 

causa; por isso, estima-se que a maioria dessas mortes por superdosagem são 

notificadas como acidentais. Segundo eles, os médicos costumam ser conservadores 

quanto ao relato de uma morte como sendo por suicídio, levantando o fato de não ser 

fácil estabelecer a incidência de autolesão, já que esta pode estar mascarada ou não 

registrada por motivos religiosos, legais e sociais.  

 

 

O Ministério da Saúde em 2004 apontou, na região sudeste, o Espírito Santo como o estado 

com maior crescimento de casos, em torno de 50%. Ainda revela que, 
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[...] os sistemas de informação assumem um papel fundamental enquanto fontes de 

dados. Diminuir as subnotificações dos casos de suicídio, assim como primar pela 

qualidade no preenchimento dos documentos que fazem parte de sua base, são 

fatores imprescindíveis para a compreensão e a prevenção do fenômeno 

(MACENTE, 2010, p. 67). 

 

Neste ponto, também nos aproximamos da autora e entendemos a importância de avançar 

nesses quesitos para tratar da prevenção desse fenômeno de uma forma mais assertiva.  

 

A pesquisa também reforça que a análise de dados e o registro ajudam a identificar as áreas 

prioritárias para ações estratégicas, afirmando a importância da VE e de pesquisas locais que 

levem em consideração as singularidades regionais, para melhorar a possibilidade de 

prevenção.  

 

[...] a importância do desenvolvimento de estudos locais sobre o fenômeno, os quais 

devem orientar as ações de prevenção, pois essas ações não alcançarão os resultados 

desejados caso sejam simplesmente copiadas de um local para outro, sem se levar 

em conta as singularidades de cada localidade. Tal afirmativa se fundamenta no fato 

de existirem várias causas por trás do comportamento suicida, as quais são 

complexas e interagem entre si, sendo a identificação desses fatores e a compreensão 

de seus papéis no fenômeno do suicídio, essenciais para sua prevenção (MACENTE, 

2010, p. 89). 

 

Os achados identificaram nas análises relativas aos municípios do Espírito Santo, algumas 

características daqueles que tinham sido classificados com incidências médias, 

 

a) imigração – dos 28 municípios, 64,3% foram colonizados por italianos; 10,7% 

por pomeranos/alemães; 3,6% por poloneses, e os 21,4% restantes não possuem 

registro de imigração; b) constituição da população – esses municípios possuem 

população rural variando de 16% (Fundão) a 82% (Santa Maria de Jetibá), tendo, em 

média, 53% de população rural; c) base econômica – todos os municípios 

identificados possuem economia ligada, principalmente, à agricultura (em especial o 

café) ou à pecuária ou a ambas (agropecuária) (MACENTE, 2010, p. 101). 

 

 

Esses dados reforçam as hipóteses acerca de especificidades que favorecem a análise do 

fenômeno trazido nessa pesquisa. As análises apontam alguns resultados significativos que,  

 

[...] indicam correlação espacial com confiança de 99% entre os municípios de 

Venda Nova do Imigrante, Santa Leopoldina e Itarana. Os municípios de Afonso 

Cláudio e Santa Maria de Jetibá apresentaram correlação com nível de confiança de 

99,9%. Todos esses municípios apresentam incidências classificadas como médias e 

encontram-se na Região Macro Metropolitana do Estado (MACENTE, 2010, p. 

102). 
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Esses municípios são áreas consideradas como de alto risco para o suicídio (grifo nosso). 

Também afirmamos essa premissa reforçando a disparidade de dados oficiais com a realidade 

concreta desse fenômeno vivida na região, que, atualmente, podemos apenas vislumbrar por 

meio da oralidade. 

 

Tanto os municípios que apresentaram correlação espacial, quanto os demais com 

coeficientes de mortalidade por suicídio classificados como médios após ajuste pelo 

EBest Global, possuem, em sua maioria, uma imigração principal realizada por 

italianos e pomeranos/alemães. Chama a atenção o fato de esses imigrantes, em sua 

maioria, manterem sua cultura, seus hábitos e suas festas típicas, sendo, ainda hoje, 

possível encontrar aqueles que falam somente a língua dos ascendentes e outros 

tantos que falam sua língua original, nos meios familiares, e o português, quando 

necessário (MACENTE, 2010, p. 106). 

 

 

Macente (2010) ainda cita estudos correlacionando o fenômeno do suicídio com o uso de 

agrotóxicos, que tem ligação com a principal base econômica desses municípios, que é a 

cafeicultura. Os estudos também correlacionam a etnia, a cultura, as crises sociais e, inclusive, 

os aspectos climáticos da região como possíveis fatores ligados ao problema.  

 
[...] Os autores chamam a atenção para o fato de que, quando o suicídio acontece 

preponderantemente em um grupo etário, étnico, profissional ou isolado 

geograficamente, pode-se indagar se esse evento estaria funcionando como um 

indicador de pressão na sociedade (MACENTE, 2010, p. 107). 

 

Os apontamentos citados pela autora são importantes e contribuem para o entendimento 

acerca desse fenômeno multifacetado. Foram consideradas também, todas as análises e 

estudos clínicos que indicam questões neurotóxicas, psicológicas, de transtornos de base e de 

estruturas da personalidade como contribuintes para o agravamento do fenômeno. Porém, na 

nossa pesquisa, a principal questão será a análise sobre os modos de vida adoecedores regidos 

pelo sistema capitalista e culturalmente reafirmados na trama social, que vão ao encontro do 

que Macente (2010) afirma quanto à presença da pressão social (grifo nosso).  

 

A Pesquisa 2 do quadro 2, cuja tese é de autoria de Carlos Filinto da Silva Cais, foi 

apresentada em 2011 à Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

Estadual de Campinas. 

 

O autor traz primariamente dados epidemiológicos sobre o suicídio e também aponta a 

problemática da subnotificação desses casos, indica o fenômeno mascarado nas estatísticas 

oficiais sob a sigla de ―morte de causa indeterminada‖, menciona a questão dos atestados de 
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óbito por causas externas, nos quais descreve-se ―[...]‖apenas a lesão que ocasionou a morte, 

sem menção à circunstância que levou a esta, sendo então catalogadas como ―morte de causa 

externa de tipo ignorado‖, não entrando nos registros os eventuais suicídios (IBGE, 2006 

apud CAIS, 2011, p. 22). Essa informação também nos atravessou durante a pesquisa de pré-

campo, no processo de problematização do objeto.  

 

Cais (2011) indica que é possível diminuir a incidência de casos por meio de estratégias 

preventivas coletivas e individuais. Nos aproximamos fielmente dessa ideia e acreditamos no 

seu potencial transformador.  

 

Na obra, o autor descreve a ascendência de estratégias bem desenvolvidas de prevenção do 

suicídio no mundo, dentre elas destaca-se o caso da Suécia. No plano de prevenção sueco de 

1996, a educação é fator central no programa, explicando sobre o comportamento suicida, 

estimulando a produção de manuais e o treinamento dos profissionais. Em todas as questões 

ali abordadas há o aspecto educacional. Promove a pesquisa nesta área, com centro nacional 

de pesquisa relacionada ao suicídio, em colaboração com universidade e estimula a troca de 

informações para que o conhecimento seja transmitido, com palestras, seminários, discussões. 

Acreditamos que são práticas educativas que podem ser ampliadas e sistematizadas por meio 

de rodas de conversa, ciclos de debates, workshop vivencial dialógico dentro das escolas. 

 

A estratégia sugerida pela OMS é incentivar a pesquisa na prevenção e encorajar a produção 

de dados nas causas de suicídio, evitar a duplicação dos registros estatísticos.  

 

No Brasil a estratégia nacional de prevenção do suicídio tem suas bases na Portaria do MS 

com diretrizes, lançada em agosto de 2006, no Plano Nacional de Prevenção de 2007 e na 

priorização das ações dirigidas a grupos de risco. 

 

Nos últimos anos, estudos baseados em projetos de prevenção têm sido realizados, formando 

um conjunto de evidências na literatura científica sobre quais destas ações têm se mostrado 

eficazes e exequíveis. (CAIS, 2011, p. 22) 

 

O autor apresenta ao longo da dissertação algumas estratégias de prevenção do suicídio no 

mundo, conforme citado acima, apontando também para métodos preventivos de capacitação 

de profissionais visando diagnóstico e manejo da depressão na Suécia, a restrição do acesso a 
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métodos letais de suicídio como forma de prevenção e o monitoramento de indivíduos que 

tentaram suicídio.  Indica a relação da imprensa na influência do suicídio, fenômeno chamado 

de ―Efeito Werther‖, que é o termo usado na psiquiatria para designar casos de suicídio por 

imitação. Devido a essas questões foi criado o manual para os profissionais da mídia de como 

divulgar os casos, no entanto, não trataremos desses assuntos especificamente. 

 

O referido autor menciona o Programa Signs of Suicide (SOS), que é uma estratégia escolar 

de prevenção do suicídio, a qual indica que conhecer os sinais e atitudes do comportamento 

suicida auxilia na redução das ocorrências. Nossa proposta perpassa esses constructos no 

sentido mais restrito das práticas educativas de prevenção.  

 

Cais (2011) faz uma revisão sistemática dos principais estudos de prevenção do suicídio no 

mundo, publicados no período entre 1966 a 2005.  

 

[...] As intervenções avaliadas foram principalmente: campanhas educacionais para 

públicos específicos e generalizadas, detecção e tratamento de indivíduos com alto 

risco de suicídio, restrição do acesso a meios letais e orientação à mídia de como 

divulgar casos de suicídio (CAIS, 2011, p. 26). 

 

As evidências mais robustas, segundo a análise de Cais (2011), partiram na direção da 

educação médica preventiva, voltadas mais para assuntos clínicos. Porém, segundo 

recomendações da OMS, alguns quesitos são necessários para a prevenção do suicídio: 

 

Identificar e reduzir a disponibilidade e o acesso aos meios para se cometer suicídio 

promover suporte e reab

Melhorar os procedimentos diagnósticos e subsequente tratamento dos transtornos 

atitudes e tabus em relação à prevenção do s

Aumentar o conhecimento, através da educação pública, sobre doença mental e o 

ncorajar a coleta de 

treinamento para as equipes envolvidas em prevenção, como profissionais de saúde, 

indivíduos-chave e grupos de apoio (CAIS, 2011, p. 27). 

 

 

Aproximamo-nos fielmente da análise que indica a necessidade de melhorar os serviços de 

atenção à saúde, desmistificar tabus e preconceitos acerca do tema e criar espaços coletivos e 

criativos nos serviços públicos de saúde e educação, para tal debate. Também é necessário 

aumentar o conhecimento através da educação pública, por meio de práticas educativas 



35 

universais, com o uso de material educativo, tornando-o ferramenta prática/educativa gratuita 

e de ampla divulgação, assim como o fornecimento de suporte referencial para treinamentos e 

mobilização no campo da prevenção.   

 

A pesquisa 3 do quadro 3, desenvolvida por Agar Nogueira Carreira Almeida, aponta para a 

importância da escola na promoção de saúde mental e como prática preventiva, destacando 

ainda que a área da educação para a saúde é promissora na prevenção do suicídio.  

 

O estudo analisa a prevenção do suicídio na contextualização do programa de saúde escolar – 

PSE, no campo da saúde mental e indica que a saúde e a educação são vertentes 

indissociáveis.  

 

A educação é um pilar para a construção da cidadania e competências criadoras de 

condições de bem-estar. Educação e Saúde são duas vertentes indissociáveis, as 

quais permitem a aplicação sistémica e eficaz dos princípios educativos, 

perspectivando mudanças positivas nas atitudes e comportamentos em saúde dos 

indivíduos (ALMEIDA, 2012, p. 6). 

 

Neste quesito, há uma clara aproximação, vez que, encontramos total viabilidade para 

pesquisar um tema supostamente entendido como da saúde, no campo dos estudos em 

Humanidades – educação. 

 

A educação para a saúde é um processo que utiliza as práticas educativas para facilitar a 

aprendizagem em saúde e trabalhar com a preservação da saúde coletiva. A noção da 

promoção de saúde utilizada pela autora se aproxima da nossa proposta quanto à filosofia 

epistêmica, agregando ao espaço das práticas educativas constructos desafiadores frente à 

prevenção do suicídio e a promoção da saúde.  

 

A tríade escola, família e comunidade como promissoras para a melhoria da qualidade de 

vida. Ela descreve o histórico avanço desse programa dentro da escola e aponta que as 

atividades abordadas de forma integrada, intersetorial, e multidisciplinar, visam a articulação 

indispensável com o setor da educação.  

 

Face à problemática, a OMS lançou o Suicide Prevention Program (2000), uma 

iniciativa mundial para a prevenção do suicídio, destinada a grupos profissionais e 

sociais específicos. Inclui profissionais de saúde, educadores, agentes sociais, 

governantes, legisladores, comunicadores sociais, forças da lei, famílias e 

comunidades. Pode encontrar-se no seu site uma série de recursos traduzidos em 
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várias línguas, entre os quais: Prevenção do Suicídio: Manual para Professores e 

Educadores. Este documento foi desenvolvido para professores, diretores e toda a 

comunidade escolar (ALMEIDA, 2012, p. 19). 

 

A escola é um campo de multiplicidades de abordagens eficientes de prevenção do suicídio e 

também acreditamos nisso. No entanto, distanciamo-nos da análise que a autora faz acerca da 

formação de professores e supervisão como contributos para a prevenção do suicídio, pois não 

será um recorte que utilizaremos. Sendo plural, a nossa pesquisa entende a escola com o dever 

ético-político de ser reflexiva e a consideramos como unidade epocal
15

. Na escola reflexiva é, 

por isso, necessária uma abertura para o presente e futuro, onde se realize, com êxito, a 

ligação das dimensões pessoal, profissional e humana. Onde possam existir relações, 

conhecimentos e afetos (ALMEIDA, 2012, p. 32).  

 

Segundo Alarção (2001 apud ALMEIDA, 2012, p. 32) 
 

[...] é preciso refletir sobre a vida que se vive na escola, numa atitude de diálogo 

com os problemas e frustrações, os sucessos e os fracassos, mas também com o 

diálogo, com o pensamento uns dos outros. A escola é a própria vida, um local de 

vivência da cidadania. 

 

Há uma aproximação da autora quando esta afirma que a escola deve dialogar com a realidade 

social, pois é um espaço de trabalho integrador. ―[...] uma escola reflexiva caracterizada pela 

sua sensibilidade é capaz de agir com flexibilidade e resiliência nos contextos difíceis, 

instáveis e mais complexos com que hoje se depara [...] ‖ (ALMEIDA, 2012, p. 33). 

 

Conclui referindo que, há tempos a escola deixou de se preocupar apenas com a sala de aula, e 

que as circunstâncias da vida e [da morte, grifo nosso] são indissociáveis. Concordamos 

genuinamente com isso.  

 

A complexidade da sociedade em que vivemos, decorrente dos tempos de 

insegurança, de mudanças constantes e da diversidade cultural, influencia a escola. 

Esta deixou de se preocupar apenas com a sala de aula, para tratar também de 

conflitos que decorrem desse tempo de insegurança, uma vez que lhe é exigido pela 

sociedade que encare o aluno como um ser social, determinado pelas circunstâncias 

em que vive e das quais não é possível dissociá-lo. É neste contexto que 

identificamos algumas necessidades de formação dos professores, nomeadamente na 

prevenção do suicídio (ALMEIDA, 2012, p. 93). 

 

                                            
15

 Unidade Epocal – termo utilizado por Paulo Freire (1987) e que aqui tomamos emprestado para designar 

como unidade epocal a Educação Emancipatória, problematizadora, integrativa. Um tipo de Educação aberta 

para a vida e para a cidade/campo.  
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A pesquisa 4 do quadro 4, aponta que o tema suicídio desafia pesquisadores de diferentes 

áreas do conhecimento e indica que, ―[...] por isso carece de maiores estudos, pois, quanto 

mais se puder entendê-la, mais fortes, eficazes e eficientes serão as ações já desenvolvidas, 

além de possibilitar o estabelecimento de novas políticas referentes a esse grave problema‖ 

(MACENTE; SANTOS; ZANDONADE, 2009, p. 239). 

 

Também entendemos que a via da pesquisa pode ajudar a melhorar as possibilidades de 

enfrentamento preventivo do suicídio. Esse artigo se aproxima da nossa perspectiva de análise 

da cultura pomerana, que é o pano de fundo contextual. 

 

[...] O Município é constituído principalmente por descendentes de pomeranos, onde 

ainda hoje a cultura desse povo tem forte influência na região, podendo ser 

observada no meio de produção agrícola familiar, na religião luterana, na língua 

pomerana e em rituais como o casamento. Esse município foi escolhido em 

decorrência dessas características, pois, com base em dados da literatura, os fatores 

geográficos e culturais, relacionados às estatísticas de suicídio, são importantes e 

devem ser investigados, pois possibilitam desenvolver explicações multifacetadas, 

por meio de microanálises, sobre as principais evidências das causas de tal 

fenômeno (MACENTE; SANTOS; ZANDONADE, 2009, p. 239). 

 

Esse estudo indica certa discrepância de dados referentes as tentativas de suicídio do SIH-

SUS em detrimento dos dados da polícia militar, o que sugere que, apenas os casos graves 

sejam notificados e os demais, por serem atendidos apenas no pronto-socorro, não entrariam 

nos dados da Autorização de Internação Hospitalar - AIH.  Considerando essa análise haveria 

outra forma de notificar esses casos por registros do pronto-socorro? Como eles entrariam 

para os sistemas de informações oficiais em saúde? E por que não estão contemplados nos 

sistemas oficiais ou se estão, por que continuam invisibilizados? 

 

As autoras apontam algumas limitações da pesquisa, mas afirmam que há inexistência de 

dados oficiais e que as especificidades regionais precisam ser consideradas. Conforme afirma 

Meneghel et al (apud MACENTE; SANTOS; ZANDONADE, 2009, p. 243) Apesar das 

limitações desta pesquisa, entre elas a inexistência de dados oficiais referentes às tentativas de 

suicídio, os resultados demonstram a importância de estudos em realidades diferenciadas, 

como a do município de Santa Maria de Jetibá,  

 

Macente; Santos; Zandonade (2009, p. 243) destacam que 
 

[...] quando o suicídio acontece preponderantemente em um grupo etário, étnico, 

profissional ou isolado geograficamente, como é o caso deste Município, deve-se 

indagar se esse evento estaria funcionando como um indicador de pressão na 

sociedade. 
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A pesquisa 5 do quadro 5, indica a necessidade de realizar um trabalho pedagógico 

significativo e de qualidade diante das diferentes características na comunidade pomerana, 

explica também como é possível potencializar o ensino/aprendizagem levando-se em 

consideração questões culturais no âmbito educativo.   

 

Hartuwig (2011) traz o contexto do PROEPO, que é um programa político e pedagógico 

bilíngue cujo objetivo principal é valorizar e fortalecer a cultura e a língua pomerana, oral e 

escrita. Ela faz uma trajetória histórica dos projetos pedagógicos relacionados com a língua 

materna no município e também do PROEPO desde a sua gênese. Apesar de ser um programa 

que não tem o objetivo específico de prevenção do suicídio, é possível observar a 

potencialidade desse programa quanto à importância da formação de vínculo dentro da escola, 

o que configura também certo tipo de prevenção, pois como seria prevenir o suicídio, sem 

minimamente ter a possibilidade de se comunicar?  

 

Sabemos que, no contexto cultural de Santa Maria de Jetibá, muitos munícipes pelo interior 

falam apenas a língua materna, o pomerano, inclusive crianças bem pequenas, em idade 

escolar. Vislumbramos nessas práticas educativas do território santa-mariense uma beleza de 

conexão com a prevenção. A autora aponta também para o silenciamento da alteridade 

pomerana. ―[...] As narrativas sobre a escolarização dos pomeranos de Santa Maria de Jetibá 

estão marcadas pela negação e silenciamento da alteridade pomerana. Os processos de 

negação se deram também no plano das representações e no imaginário social‖ 

(HARTUWIG, 2011, p. 135). 

 

Assim, há grande proximidade em relação a essa perspectiva da invisibilidade silenciosa das 

vicissitudes pomeranas. Observamos na nossa pesquisa, ao buscar na história remota desse 

povo, a história da migração, do encontro com um novo espaço tempo brasileiro, uma história 

marcada por silenciamento, violência, privação e aspectos preponderantemente deletérios à 

saúde mental pomerana, além das vicissitudes citadas por Hartuwig no campo cultural. Nos 

distanciamos, em partes, da autora, quanto às análises sobre multiculturalidade e 

interculturalidade.  

 

Hartuwig (2011) traz os programas educacionais no município, implantados na rede de 

educação, que consideramos relevantes para o seu fortalecimento, resgatando especificidades 
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da terra, saberes e fazeres culturais que, na nossa pesquisa, também ganharam em algum 

momento esse enfoque horizontalizado. 

 

A pesquisa 6 do quadro 5, se distancia quanto às análises sobre interculturalidade, mas se 

aproxima das práticas educativas na sala de aula. Dettmann (2014) aborda a saída da antiga 

Pomerânia e a chegada dos pomeranos ao Espírito Santo, mais especificamente em Santa 

Maria de Jetibá. Faz uma caracterização desse município, o percurso educacional desse povo 

em terras capixabas e apresenta informações sobre a educação atual. Uma história de lutas e 

superações educacionais. 

 

A pesquisa 7 do quadro 5, traz algumas hipóteses que surgiram a partir de estudos realizados 

no Rio Grande do Sul, como: intoxicação crônica pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, o 

que levaria ao aumento de distúrbios neuropsiquiátricos, à depressão e ao suicídio; avanço da 

industrialização no campo descaracterizando o modo de vida e trabalho no meio rural, 

gerando sofrimento social, depressão e auto extermínio; vulnerabilidades relacionadas à etnia 

alemã e a religião protestante tradicional; maior prevalência de alcoolismo, depressão e 

ansiedade no meio rural e a defesa da honra em uma cultura patriarcal. Apesar do nosso foco 

principal não ser a investigação das causas, nos atentamos para as especificidades que os 

autores aqui descritos deram a essa questão, pois não desconsideramos tais aspectos.  

 

Dentre as questões norteadoras de sua pesquisa, focaremos nas análises acerca das estratégias 

de prevenção que podem ser pensadas para enfrentar este problema. Para Minayo et al (2013 

apud MOURA, 2016, p. 100), 

 

[...] para prevenir o suicídio faz-se necessário entender este fenômeno para além da 

ordem psicológica e psiquiátrica vigente, que aponta como causa única para o 

suicídio as questões de cunho individual. Para as autoras, as questões sociais e de 

saúde pública relacionadas às mortes por suicídio, são as de maior potência, quando 

se vislumbra a possibilidade de prevenção. 

 

Nesse sentido, há concordância com a autora quanto à análise das questões sociais e de saúde 

pública, consideradas por ela como de maior potência para o enfrentamento preventivo do 

suicídio, pois acreditamos que gerar um movimento particular depende antes por gerar um 

movimento cultural, coletivo acerca de determinada questão, uma construção ontológica lenta, 

mas necessária. A autora cita a experiência da ação do projeto ―Promoção de Vida e 

Prevenção ao Suicídio‖ no estado do Rio Grande do Sul, 
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Nesta mesma lógica, no ano de 2008, teve início no estado do Rio Grande do Sul um 

projeto intitulado ―Promoção de Vida e Prevenção ao Suicídio‖ que contou com 

financiamento do Ministério da Saúde e parceria de diversos órgãos governamentais 

e não governamentais. Teve como objetivo possibilitar o desenvolvimento de 

capacitações que auxiliassem na prevenção e manejo do comportamento suicida, 

formando assim uma rede intersetorial de multiplicadores capazes de realizar 

estratégias em seus municípios para a diminuição da incidência deste tipo de morte 

(MOURA, 2016, p. 102). 

 

Distanciamo-nos da pesquisa quanto à ação coletiva voltada para o manejo do comportamento 

suicida, pois são análises que perpassam a prática clínica. Entretanto, vislumbramos na nossa 

pesquisa aproximações quanto a prevenção e outros tipos de manejo voltados para as práticas 

educativas.  

 

Nas considerações a autora afirma que, 

 

Refletir, querer entender, ler, pesquisar, conversar e se envolver na diversidade de 

questões que envolvem o suicídio, vivendo e trabalhando em um lugar no qual este 

evento, apesar de comum, continua cercado de tabus, silêncios, interditos e de 

informações escamoteadas, foi um grande desafio (MOURA, 2016, p. 178). 

  

A pesquisa 8 do quadro 6, aborda a importância de tratar o tema prevenção do suicídio com 

sensibilidade, reconexão com a prática clínica e pedagógica e com a criação. Por este motivo 

há grande identificação com a nossa pesquisa, pois também encontramos os sentidos 

pulsantes na sensibilidade acerca do objeto do nosso estudo, reconectando experiências da 

clínica com as práticas educativas de prevenção na escola.  

 

A dissertação, com os seus achados e reflexões, muito nos aproximou das nossas análises. A 

questão do estigma e tabu sobre o suicídio, os modos de viver e morrer, muito nos interessou 

e atravessou o contexto pesquisado.  

 

A afirmação feita pela autora, de que as conexões em rede são realizadas pelas pessoas e não 

pelos serviços, perpassa também nossa forma de entender o fenômeno pesquisado. É a rede 

com a linguagem dos vínculos que sensibiliza para o afeto e a produção do movimento.  

 

Interessante o resgate dessa face do afeto em direção ao movimento. Essa beleza do afeto 

também ficou evidente na nossa pesquisa, pois os longos anos de perguntas sem respostas, 
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nos levaram a atravessar um devir, que nos afeta e mobiliza, nos movimenta para o trabalho 

vivo. 

 

Acreditamos que a epistemologia está ligada a um processo de conhecimento de si mesmo, 

das emoções, percepções e sistema sensorial. Segundo ela, o próprio fazer cotidiano é uma 

prática educativa, pedagógica. Acreditamos que esse cotidiano educativo está inserido em 

ações que envolvem as tecnologias leves
16

, pois é na praxiologia que as certezas instituídas 

podem refazer-se incertezas na direção da busca por conhecimento. 

 

A dissertação refere que: ―[...] a marginalização que envolve o suicídio ceifa a possibilidade 

de se promover o acolhimento, o encaminhamento na rede e cuidado as pessoas, de forma a 

atende-lo sem sua integralidade, no campo da saúde. [...] (XAVIER, 2018, p. 143), e 

acrescentamos que, também mina o campo da educação, causando uma ausência de práticas 

educativas de prevenção. 

 

Também corroboramos que, ―[...] apesar das mudanças no sistema de ensino superior e a 

busca por novos modelos de atenção que valorizem a integralidade, o cuidado humanizado e a 

promoção da saúde, ainda temos muito que avançar‖ (XAVIER, 2018, p. 145), inclusive 

quanto às práticas educativas. 

 

A pesquisa 9 do quadro 6, de Fehlberg, tinha como proposta, a priori, buscar respostas para os 

casos de suicídio e foi indiretamente preservada apenas na estratégia de incluir entre as 

questões do roteiro a pergunta: De que as pessoas de sua família morrem, mais comumente? 

No entanto, segundo a pesquisadora, houve menções à questão do suicídio, sempre com fortes 

ligações ao consumo abusivo de álcool, o que gerou uma sessão exclusiva no texto. 

 

Ao contar a história do povo pomerano, a pesquisadora afirma que em geral, as comunidades 

se formam entorno de núcleos familiares, se organizavam no sistema patriarcal, sendo 

distintas situações, atividades, decisões, partilhas, a divisão sexual do trabalho e da moral 

entre gêneros (masculino e feminino) de forma desigual. 

 

                                            
16

 Tecnologias leves – termo utilizado amplamente em políticas públicas de saúde para se referir aos processos 

de trabalho, práticas dos trabalhadores de saúde no seu cotidiano profissional. 
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Quanto à análise realizada sobre o fenômeno do suicídio, a autora reitera o desconforto no 

município de Santa Maria de Jetibá que pode chegar a ser ocultado, considerado o incômodo 

associado à ocorrência diferenciada desse fato na região. Considera também que o alcoolismo 

e o suicídio são assuntos complexos, e que uma possível ligação com a cultura ratifica essa 

complexidade. Também afirma que, considerando a dificuldade de abordar esse tema com os 

membros dessa própria comunidade, isso poderia evidenciar limitações. 

 

A autora trata o pano de fundo do alcoolismo para compreender o fenômeno do suicídio, o 

que, de certa forma, se distancia em partes da nossa pesquisa, que evidenciou as condições 

materiais gerais e a cultura pomerana como pano de fundo para analisar o fato em si. 

Entretanto, corroboramos com os achados da pesquisadora ratificando que o problema do 

alcoolismo é, em suma, um grave problema de saúde pública na região e que há correlações 

dessa evidência às violências externas, mas na nossa pesquisa tratamos esse transtorno mental 

como uma das condições degradantes de vida. Apesar da autora citar que na região em que se 

desenvolveu o estudo ocorrem taxas elevadas desse problema, não há nos sistemas de 

informação do SUS dados oficiais sobre elas, o que nos indica mais uma invisibilidade no 

campo da saúde mental. Tal fato corrobora com os achados de Friedrich (2014; 2015) e com a 

etapa de problematização do objeto de estudos desse mestrado. 

 

Nos escritos sobre esse fenômeno, a autora afirma que o elevado número de suicídios é 

conhecido por meio de informações que circulam na região e de dados registrados em alguns 

trabalhos de pesquisa, no entanto, cita também os bancos de dados oficiais como fonte de 

pesquisa, mas que as questões de registro e a qualificação dos dados pouco influenciariam, 

gerando nos bancos de dados oficiais pequenas mudanças no ranking dos países. Apesar de 

não haver considerável modificação das estatísticas sobre o evento ao longo dos anos, 

entendemos que as políticas públicas e agendas prioritárias são movimentadas por dados 

estatísticos e epidemiológicos, e que estes são indispensáveis ao planejamento estratégico no 

campo da prevenção. 

 

Parte da pesquisa sobre o assunto do suicídio em 2011 relacionou 22 participantes e 

constatou-se 32 casos de suicídios, sendo 23 suicídios consumados e 9 tentativas. Quatro 

pessoas foram entrevistadas, dentre elas três homens e uma mulher, que falaram de suas 

próprias tentativas de suicídio. 
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Como não havia preocupação de sistematizar informações sobre suicídio quando da coleta de 

dados, muitas informações de interesse para a compreensão dos casos mencionados não 

puderam ser recuperadas. Segundo a autora, no entanto, muitos dos dezoito participantes do 

estudo que falaram sobre suicídio (77,8% deles) entendem que um aspecto que pode explicar 

os casos que conhecem é o consumo abusivo de bebida alcoólica, que em alguns casos é 

apresentado com características claras de alcoolismo. 

 

Os participantes não constituem amostra tecnicamente confrontável com dados populacionais, 

segundo a autora, o que inviabiliza considerações comparativas, mas chama a atenção o 

volume de casos envolvendo envenenamento, sendo importante lembrar que a intensa 

atividade rural da região proporciona contato facilitado com defensivos agrícolas 

[agrotóxicos, grifo nosso], que são venenos poderosos cuja ação prejudicial sobre a saúde da 

população da região é conhecida há muito tempo, considerando também o relato do contato 

rotineiro com tais produtos químicos.  

 

A autora evidenciou também, além do uso abusivo e dependente do álcool, alguns estudos que 

associavam o abuso de medicamentos psicotrópicos aos fatores de risco para o suicídio. 

Inclusive no campo dos resultados da nossa pesquisa, identificamos curiosamente uma 

possível correlação em 2017 do uso abusivo de psicotrópicos e o suicídio, mas como não era 

nosso foco de estudos, sugerimos pesquisas posteriores para averiguar esses achados, pois dão 

indícios interessantes sobre uma possível correlação. 

 

É significativo também para a autora, que todos os dezoito participantes que falaram sobre 

suicídio tenham mencionado como fator possivelmente responsável o alcoolismo (14 

pessoas), a depressão (10 pessoas), ou ambos (6 pessoas). Na nossa pesquisa acreditamos que 

essas evidências têm ligação com as condições materiais e degradantes dos modos de viver, 

agravados pelo contexto cultural do povo tradicional pomerano. 

 

Em outro momento a autora cita alguns estudos realizados no Reino Unido, destacando que 

nas populações rurais a falta de oportunidade de trabalho e pobres salários podem contribuir 

para os padrões observados, e que esses mesmos autores afirmam que as taxas nessas 

populações têm se revelado desproporcionalmente mais elevadas que em outras, em vários 

países. A condição alienante do trabalho rural e também urbano na população que 

pesquisamos foi um fato analítico na pesquisa de campo. Sugerimos pesquisas posteriores 
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para aprofundar uma possível correlação desse tipo de trabalho aos casos de tentativa e de 

suicídio consumado nessas comunidades. 

 

A autora também cita um fator de risco adicional, que é a condição de migrante, sugerindo um 

contexto de dificuldades de adaptação e de inclusão nas novas terras, agregados ao isolamento 

e ao exílio na terra e no tempo, considerando que no caso dos pomeranos essa migração foi 

forçada.  Daí nos perguntamos que tempo seria esse? O tempo capital? O tempo rural? Um 

exílio causado pelo tempo alienante no trabalho? 

 

Diversos outros aspectos ligados às condições materiais, como fatores de risco previstos na 

literatura, foram abordados pelos entrevistados, assim como também alguns dos fatores de 

proteção
17

 ao suicídio, poderiam ser considerados viáveis na cultura pomerana. Não obstante, 

com precariedade, segundo a autora. Concordamos com essa posição, pois, 

contraditoriamente, a cultura pomerana tem também em alguns aspectos, sua proteção para o 

suicídio.  

  

Em muitos pontos do relato de resultados reaparece a intensa valorização do 

trabalho como subsistência, como vocação, como modo único de vida, até como 

não-trabalho (lazer), o que estabelece que ser membro desse grupo é ser um 

trabalhador produtivo. Muitas das situações que os entrevistados apontaram como 

explicação para os suicídios que conheciam implicam impedimento, pelo menos 

temporário, de exercício de atividades laborais – o alcoolismo, a depressão, a 

prostração, a exacerbação de dramas individuais em prejuízo dos valores 

culturais/religiosos. Como o trabalho é a razão da existência do indivíduo, em tal 

grupo, não trabalhar é equivalente à impossibilidade de exercer seu papel no mundo, 

e no grupo, evidentemente. Não há lugar para um indivíduo que se mostra e se 

percebe como incapacitado de reproduzir a tradição cultural que está na essência do 

modo de vida pomerano, no qual o trabalho é, em si mesmo, o objetivo que dá 

sentido à vida de todos (FEHLBERG, 2011, p. 254) 

 

Essas interessantes descobertas da autora sobre o modus operandi pomerano, também se 

evidenciaram na nossa pesquisa e ratificamos o ponto central do trabalho e o contexto no qual 

ele está inserido: o capitalismo. 

 

                                            
17 [...] Apoio da família, de amigos e de outros relacionamentos significativos; Crenças religiosas, culturais, e 

étnicas; Envolvimento na comunidade; Uma vida social satisfatória; Integração social como, por exemplo, 

através do trabalho e do uso construtivo do tempo de lazer; Acesso a serviços e cuidados de saúde mental. 

(OMS, 2006, p. 3 apud FEHLBERG, 2011, p. 252) 
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A autora finaliza suas análises revelando as ambiguidades e contradições de se viver em 

cultura tradicional, marcada pelos dogmas culturais e, ao mesmo tempo, viver o contexto 

geral brasileiro, agregado a todos os outros fatores elencados por ela, ―[...] fazendo com que, 

na presença de outros fatores propiciadores, o indivíduo considere, como única saída possível 

para o impasse e para a dor, a auto violência [...]‖ (FEHLBERG, 2011, p. 254). Nesse ponto, 

há indícios de que a pesquisadora infira o ato em si, como forma de resolver problemas e 

também consideramos em nossas análises que essa premissa foi evidenciada.  

 

Nas considerações finais ela ainda traz elementos interessantes, desdobrados por meio do 

último item do roteiro de entrevista que utilizou, baseado no Inventário de Identidade 

Psicossocial (ZAVALLONI, 1973 apud FEHLBERG, 2011, p. 258),  

 
[...] A condição de trabalhador castigado pelo trabalho exaustivo é o principal 

aspecto que os entrevistados ressaltam em relação a si próprios, o que corrobora 

todo o conjunto de resultados anteriormente descritos que confirmam a centralidade 

da dedicação ao trabalho para a sua identidade social [...] (FEHLBERG, 2011, p. 

258). 

 

De acordo com o que afirma a autora seria apropriado ―[...] considerar os pontos motivadores 

para o uso intenso de álcool e para estados depressivos, tão comumente encontrados entre os 

membros do grupo [...]‖ (FEHLBERG, 2011, p. 266). 

 

São escassos os momentos de não-trabalho, a rotina é exaustiva e programada, as 

diversidades de atividades aquém do trabalho também fazem parte deste, esses 

parecem ser conteúdos importantes para uma reflexão que pode fundamentar 

possibilidades de pensar formas de atender o presente grupo em suas 

particularidades (FEHLBERG, 2011, p. 266). 

 

E foi nessa análise que a nossa pesquisa se debruçou, se questionou e se aprofundou: as 

condições degradantes de vida, modos adoecedores de viver. Estariam estes obedecendo a 

ordem capital? E as motivações atreladas a esses determinantes e condicionantes que podem 

estar corroborando para que transtornos de base, como por exemplo, a depressão e o 

alcoolismo, se evidenciem em condições crônicas de adoecimento, personificando a passagem 

ao ato? Isto, pois, uma personalidade ou um transtorno de base não necessariamente seriam 

determinantes exclusivos para tal, considerando que a evidência sindrômica é diferenciada e 

vai do leve ao grave, possuindo nuances que a prática clínica e educativa, vai nos permitindo 

enxergar.  

 



46 

A pesquisa 10 do quadro 7, faz algumas revisões em relação ao artigo de Macente, Santos & 

Zandonade (2009), trazendo informações sobre o registro de suicídio consumado e tentativas 

de suicídio na delegacia do município entre os anos de 2001 a 2007, ―[...] foram encontrados 

80 Boletins de Ocorrência Policial (BOPs) referentes a casos de tentativas de suicídio e 28 

referentes a casos de suicídios no município. Esse dado corresponde a um coeficiente de 11,4 

tentativas de suicídio/ano [...]‖ (MACENTE; SANTOS; ZANDONADE apud CAPUCHO; 

JARDIM, 2013, p. 41). 

 

Os pesquisadores descobriram que parte das tentativas de suicídio passavam pela emergência 

do hospital geral e não eram registradas. [...] Um exemplo disso foi que, ao buscarem os dados do 

Batalhão da Polícia Militar, os pesquisadores descobriram a existência de 539 tentativas de suicídio no 

período de 1996 a 2001, dos quais 124 ocorreram em 2000 (CAPUCHO; JARDIM, 2013, p. 41). 

 

De acordo com os dados da (DSMJ, 2011 apud CAPUCHO; JARDIM, 2013), entre os anos 

de 2008 a 2011, houve registros de mortalidade por suicídio: (2008 – 7 casos: 5 masculinos e 

2 femininos; 2009 – 4 casos: 3 masculinos e 1 feminino; 2010 - 3 casos: masculino; 2011 - 1 

caso: masculino até o fechamento daquele tópico de pesquisa.  

 

De acordo com Capucho; Jardim (2013), a delegacia declarou que muitos dos suicídios não 

são registrados ou então são registrados em municípios vizinhos como Itarana e Santa Teresa. 

Outro fato também apontado por este grupo de pesquisadores e que se deve questionar é se 

[...] esse evento estaria funcionando como um indicador de pressão na sociedade [...] 

(MENEGHEL; VICTORA; FARIA; CARVALHO; FALK, 2004 apud CAPUCHO; JARDIM, 

2013, p. 42). Mas um grupo de pesquisadores evidenciou esse indicador do qual nos 

debruçamos. 

 

Os pesquisadores apontam para a necessidade de programas de prevenção para populações 

vulneráveis, as quais devem ser acompanhadas preferencialmente na atenção básica, além da 

recomendação para a reflexão sobre a importância do controle de prescrição de medicamentos 

nessa população (CAPUCHO; JARDIM, 2013). 

 

O estudo de Capucho; Jardim (2013) sobre o suicídio em Santa Maria de Jetibá focou apenas 

nos casos registrados entre pomeranos (as), o que causa impacto e alerta, pois,  
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[...] Com base no estudo quantitativo referenciado na literatura, o índice mundial é 

de 0,14 por 1.000 habitantes, e Santa Maria de Jetibá aparece com exatamente a 

mesma média, sendo importante frisar que são números de suicídios cometidos 

somente por pomeranos, além do fato de que com esses números, o município se 

encontra em estado de alerta [...] (CAPUCHO; JARDIM, 2013, p. 50). 

 

 

A pesquisa 11, do quadro 7, revela que a violência e a corrupção marcam a sociedade 

contemporânea. 

 

Uma sociedade marcada por violências e corrupções, na qual alguns grupos se 

omitem e ―sobrevivem‖ de forma alienada, alguns se identificam, outros são 

coagidos ou seduzidos a reproduzir. Aqueles que recusam ou não se adaptam 

corroboram com as estatísticas das causas externas (MOTA, 2014, p. 14).  

 

Conforme Camus (1942 apud MOTA, 2014, p.14), 
 

[...] o suicídio é o único ―problema filosófico verdadeiramente sério‖, a contradição 

da luta pela vida e o impulso de morte. Quando este impulso se potencializa pelo 

sofrimento psíquico e se sobressai à vida, na ausência de apoio social, há um suicida 

potencial. 

 

 

A intenção da pesquisa foi envolver contribuições da geografia da saúde, da sociologia, da 

antropologia, da psiquiatria e da psicologia social, ampliando o olhar sobre a complexidade 

que é o fenômeno do suicídio, considerando como ponto de partida as condições de vida. A 

análise por meio de contextos geográficos locais e regionais associado ao perfil 

epidemiológico de uma população pode ajudar em programas de prevenção. 

 

Contextualizar e localizar esses casos dentro dos microterritórios possibilita uma maior 

assertividade quanto a ações e programas estratégicos, bem como a prevenção na escola é 

campo contra as desigualdades sociais e contexto estimulador para promoção da saúde. Nossa 

pesquisa entende esses pontos como premissas e, por isso, considera tão importante que os 

dados epidemiológicos municipais sobre o suicídio sejam o mais próximo possível da 

realidade concreta do fenômeno, pois isso gera influência direta no planejamento preventivo, 

tanto na saúde como na educação. 

 

A pesquisa indica que apesar de haver indivíduos mais suscetíveis ao suicídio, ganha-se 

contornos biopsicossociais específicos dependendo do lugar em que o cidadão vive, se essa 

análise parte do contexto geográfico, fica implícita a importância do contexto histórico-

cultural, e, portanto, de especificidades no campo da prevenção. [...] Estudos realizados 
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indicam que as condições de vida e as formas de adoecer e morrer são desiguais no interior do 

espaço urbano (BANDO; BARROZO, 2010 apud MOTA, 2014, p. 19). 

  

Mota (2014, p. 19) enfatiza que,  
 

Assim, a promoção da saúde mental também exige, necessariamente, a 

implementação de medidas de caráter preventivo diferenciado para o risco do 

suicídio, considerando as necessidades básicas de cada ambiente social, dentro das 

características psicossociais de seus habitantes. 

 

O estudo aponta que o silêncio epidemiológico é [...] comum em áreas com poucos 

estabelecimentos e profissionais da saúde, geralmente associado às regiões com baixa 

densidade demográfica e predominantemente rurais [...] (MOTA, 2014, p. 24). Nossa 

pesquisa aponta indícios de que esse fato ocorre na região pesquisada. 

 

O autor afirma também que a melhoria da qualidade de notificação no sistema de informação 

de mortalidade contribuiu para a expansão da taxa geral de mortalidade, que indica o suicídio, 

mas, com ela outras mudanças ocorreram no contexto sociocultural, religioso e acadêmico 

sobre o fenômeno em si. Essas mudanças podem indicar um impacto social, do quanto é 

necessário falar e conhecer um fenômeno ainda desconhecido e invisibilizado dentro da 

cultura pomerana.  

 

O estudo aponta a categoria de gênero como resultado relacional na sociedade ocidental, ou 

seja, a taxa de suicídio masculino é alta e feminino é mediana. Segundo ele, no caso dos 

homens, haveria forte ligação com o símbolo de masculinidade imposto culturalmente, 

inclusive no que tange a relação de trabalho e patriarcalismo e as mudanças nos padrões 

culturais e socioeconômicos. Porém, estudos específicos sobre gênero e/ou abordagem de 

gênero, empoderamento feminino e as implicações no contexto patriarcal, são raros ou 

escassos no Brasil.  

 

Observamos na nossa pesquisa, que na cultura pomerana, o trabalho é a base social e que 

tanto homens como mulheres sofrem pressões sociais, de gênero e de trabalho, envolvendo a 

simbologia do patriarcalismo, um sistema opressivo, que transcende a luta de classes e fere a 

ambos.  

 

A geografia do suicídio aponta no gráfico sobre local de ocorrência no Rio Grande do Sul, 

que o local escolhido para a consumação do ato não é mera ocasionalidade, e que os suicídios 
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podem estar mais relacionados com o campo do trabalho, que com doenças crônicas e/ou 

transtornos mentais. [...] As mudanças impostas no atual período de mundialização econômica 

e reestruturação produtiva implicam em degradação do ambiente de trabalho e da qualidade 

de vida do trabalhador [...] (MOTA, 2014, p. 103). Concordamos efetivamente com esses 

achados. 

 

As características socioculturais do Rio Grande do Sul se assemelham com a comunidade 

pomerana de Santa Maria de Jetibá – ES e não há estudos indicativos dos locais que essa 

população se suicida, entretanto, nota-se o quanto a pressão econômica e produtiva que o 

capitalismo imprime sobre as relações de trabalho, se evidencia em palavras veladas ou 

mesmo silenciadas, algumas delas pudemos resgatar na nossa pesquisa.  

 

Identificar essas especificidades na cultura pomerana significou, na nossa pesquisa, apontar 

também para a necessidade de programas de prevenção e profissionais qualificados que 

tenham possibilidade de acolher essa demanda, de investimentos nos pontos de atenção da 

RAPS e de tecnologias leves, considerando o contexto sociocultural. O mundo social do 

trabalho é marcado por desigualdades, pela divisão sexual do trabalho e pela desestruturação 

alienante.  

 

Desigualdades em saúde são apontadas pelo estudo como expressas de todas as formas, 

inclusive pela fluidez que as instituições seculares vêm sofrendo com o impacto das 

tecnologias de comunicação e de informação, influenciando na sociabilidade e na crise 

cultural identitária (grifo nosso).  

 

Acreditamos que esses dois últimos pontos indicados pelo autor são de extrema relevância 

analítica para pesquisas posteriores, pois nos nossos achados pudemos perceber indícios de 

que essa sociabilidade
18

 e uma possível crise identitária e civilizatória esteja, de fato, 

interferindo na ascendência dos casos de suicídio no povo pomerano. Inclusive da relação 

trabalho alienado e patriarcalismo, as mudanças nos padrões culturais e socioeconômicos. 

Estudos específicos sobre gênero, e/ou abordagem de gênero, empoderamento feminino e as 

                                            
18

 [...] o social é considerado como algo intrínseco à condição humana e tomado como sinônimo da noção de 

sociabilidade. [...] isto é, com aquilo que constitui uma qualidade intrínseca ao modo de existência próprio da 

humanidade [...] (SILVA, 2004, p. 12). 
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implicações no campo familiar dentro do contexto hegemônico patriarcal da cultura pomerana 

não existem até a presente data. 

 

[...] os achados mais significantes estatisticamente confirmam a complexidade do 

fenômeno suicídio, como se identificou nas correlações entre a mortalidade por 

suicídio e as proporções populacionais rural/urbana, masculino/feminino, 

diversidade religiosa e rendimento familiar, se referem às abordagens geográfica, 

demográfica, antropológica, social e econômica. Ao se apoiar nas contribuições de 

múltiplas áreas e subáreas do conhecimento, os estudos interdisciplinares conferem 

um relevante poder explicativo para o fenômeno em seus contextos geográficos e 

gera contribuições para os programas de intervenções específicos e universais 

(MOTA, 2014, p. 121) 

 

O autor aponta que a saúde mental nas últimas décadas tem recebido melhor atenção, por 

parte de gestores, profissionais e da população, no entanto, não com o intuito de promoção de 

saúde, ou de busca de qualidade de vida, mas com o objetivo de controlar o aumento de casos 

de transtorno mental que elevam taxas de morbimortalidade em todo o país.  

 

Na pesquisa que desenvolvemos, identificamos que mudar a estrutura da RAPS não significa 

atingir a funcionalidade da qual necessitamos, inclusive de trabalhar nos velhos moldes do 

modelo hospitalocêntrico, medicalizando, reabilitando, tratando e priorizando casos graves (o 

que também é função do SUS), porém, negligenciando casos leves, por meio de triagens, em 

longas filas de espera e atendimento, que, com o passar o tempo, provavelmente irão se 

agravando e cronificando.   

 

Uma metodologia hospitalocêntrica, em moldes de rede de atenção psicossocial. É o que 

observamos na nossa pesquisa. O foco em prevenção seletiva e universal, promoção da saúde 

mental e promoção do bem-estar psicossocial também deveria ser prioritário nos serviços 

públicos de saúde e de educação, o que reduz gastos com internações na alta complexidade ou 

mesmo intervenções na média complexidade. Assim também funciona a lógica de distribuição 

de recursos e de injustiças regionais e também de priorização de níveis de complexidade da 

atenção em detrimento de outras, dentro do SUS, pois, o primeiro setor a sentir o corte de 

investimentos e subsídios, foi a atenção básica.  

2.3 A HISTÓRIA DO SUICÍDIO E O SENTIDO FILOSÓFICO 

 

A História do Suicídio é uma análise minuciosa sobre a morte voluntária nos tempos de 

outrora e quase sempre foi motivo de reprovação social. A complexidade ainda permeia a 
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análise sobre esse fenômeno, porém, desde a história remota, a incompletude de informações 

e as lacunas documentais foram observadas pelo autor, Minois (2018).   

 

Nas palavras da coordenadora de enfermagem do município, uma pomerana, o problema da 

notificação é entendido pelos profissionais da saúde, ainda nos dias atuais, como 

burocratização do trabalho (COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO 

HOSPITALAR BENEFICENTE DE CONCORDIA -FHBC, 2018). 

 

Tal narrativa evidencia o que a História do Suicídio traz em seu conteúdo, inclusive 

corroborando com outros autores, que a complexidade do fenômeno envolve uma análise 

tortuosa dos fatos, pois a incompletude de informações, ou mesmo as lacunas documentais, 

continuam concatenando com um cenário analítico de cunho pejorativo e julgamento moral, 

reforçado como um fenômeno misterioso e desconhecido. Nas palavras da coordenadora de 

enfermagem do hospital geral da cidade: o receio em notificar e a estigmatização tem ligação 

com algo que é incompreendido pelos profissionais da saúde, há um desconhecimento sobre o 

fenômeno (COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR 

BENEFICENTE DE CONCORDIA -FHBC, 2018)  

 

O desconhecimento sobre o fenômeno, apontado na transcrição, é alimentado pelos receios de 

seu enfrentamento, criando um círculo vicioso – não se fala do problema por ser tabu – não se 

trata o problema por desconhecer – o desconhecimento é retroalimentado por não se debater – 

não se debate ou mesmo se fala do problema por ser tabu. 

 

A gestora da SECEDU contou sobre um caso de suicídio consumado de um rapaz jovem.  O 

corpo chegou ao hospital, e no laudo foi referida como causa da morte a parada cardíaca. 

Mas o porquê dessa parada não tinha descrito. Ele ingeriu o veneno “batiston”, muito 

utilizado na lavoura de café. A família, segundo ela, ficou aliviada, mas sabia da verdadeira 

causa. Nesse caso ela acompanhou de perto todo o desenrolar da história, pois era muito 

próxima da família. (GESTORA DA SECEDU, 2018)  

 

A gestora continuou contando em relato que o primeiro suicídio da Terceira Ponte foi de uma 

pomerana, e que esta informação se encontrava num site, do qual ela não se recordava o 

nome. Ela soube disso por meio um blog que explicava o local exato para pular da Terceira 
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Ponte a fim de garantir que o ato fosse fatal e lá havia essa notícia. (GESTORA DA 

SECEDU, 2018). 

 

Uma das coordenadoras de ciclos (educação infantil e fundamental) que estava presente 

levantou a questão: se nem são levantados dados reais sobre os que foram a óbito, imagina 

os que tentaram e não morreram? (COORDENADORA DA SECEDU, 2018) 

 

Se não há registros factuais e realísticos sobre a verdadeira causa morte, como será possível 

tratar do suicídio como situação epidemiológica prioritária? Observa-se nesse relato que não 

há apenas uma falha no sistema de registro, mas também um problema cultural que envolve 

tabus, preconceitos e muito sofrimento por parte dos familiares e também dos profissionais da 

saúde. 

 

A antiguidade foi berço da diversidade intelectual sobre o princípio monolítico instaurado 

pelo cristianismo. Na Grécia Antiga, houve posições específicas sobre o suicídio, vinculadas 

diretamente à visão de mundo e de homem que as escolas filosóficas defendiam. Na sociedade 

Romana, o suicídio ganhava análises mais favoráveis dentre as civilizações ocidentais,  mas 

ainda muito longe de unanimidade (MINOIS, 2018).  

 

O Cristianismo e o significado da representação da morte de Cristo, um suicídio altruísta, 

durante muitos séculos (e talvez até os dias atuais) ditaram aspectos doutrinários sobre a 

análise social, moral e religiosa do fenômeno. E, a partir do Século V, nota-se um 

endurecimento da moral cristã em relação ao suicídio (MINOIS, 2018). 

 

Seguindo a História do suicídio, Minois (2018) afirma que apesar das diversas nuances e 

sutilezas que envolviam o suicídio na idade média, constituiu um ato analisado por visão 

matizada, com modalidades diferentes segundo as categorias sociais, a personalidade e a 

motivação, porém, possuindo duas faces estratificadas socialmente: plebeus e nobres. A 

associação do ato aos plebeus, na maioria das vezes, remetia ao crime considerado um insulto 

a Deus e à sociedade e que deveria ser punido tanto pela justiça civil, quanto pela justiça 

eclesiástica, da forma mais brutal e cruel possível, inclusive com negação da sepultura 

eclesiástica. No entanto, quando o suicídio era ato aristocrático, ele frequentemente aparecia 

como um gesto heroico e admirável. Nota-se que, em estudos sociológicos de processos 
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históricos distintos, o suicídio é um fenômeno com certa regularidade, comum em qualquer 

tipo de sociedade (MINOIS, 2018). 

 

Na pesquisa que desenvolvemos observamos alguns aspectos que Minois (2018) aponta como 

um fenômeno que foi marco da reprovação social na cultura pomerana, negada socialmente e 

também religiosamente, mas sem distinção de classes. Uma professora pomerana revelou: sua 

mãe conta que quando alguém era enterrado, o túmulo era voltado para o sol, mas quando a 

pessoa se suicidava, ele era virado para o lado contrário, pois estava condenado duas vezes, 

pela bíblia e pela sociedade. Ela sugeriu que eu passasse pelo cemitério e observasse a 

disposição dos túmulos. Essa prática acabou na igreja luterana há quatro anos. 

(COORDENADORA DA SECEDU, 2018). 

 

No século XV, ascendia à modernidade e com ela a questão sobre a liberdade em decidir 

sobre viver ou morrer. Contudo, tal questão filosófica desafiou os mais profundos valores 

morais e eclesiásticos que existiam até então.  

 

É no Renascimento que o suicídio por ―taedium vitae‖ – tédio de viver -, ganha originalidade, 

parecendo estar ligado a crises civilizatórias, guerras civis, períodos de transição e 

transformação mental, proporcionadas por revoluções culturais. Todavia, foi um tipo de 

suicídio que não matou muitos romanos, mas a clareza quanto à discriminação segundo a 

origem social perpetuava, ―[...] Seu estado natural é justamente o de flutuar entre a vida e a 

morte, em uma indecisão sem fim [...]‖ (MINOIS, 2018, p. 62). 

 

Com a expansão do teatro, da música, da dramaturgia e da literatura houve mudanças singelas 

quanto à forma de entender esse fenômeno, mas inegáveis considerando outrora. Portanto, o 

século XVI sugeria uma racionalidade organizacional da sociedade que deveria incluir o 

direito ao suicídio, mas a severidade com que o ato, considerado criminal, era tratado, 

continuava reiterando as proibições morais e eclesiásticas da época. Quanto ao direito e a 

prática judicial referentes ao suicídio, houve pequenas mudanças. Com os novos rumos 

político-econômicos, as incertezas culturais e materiais vieram somar ao fenômeno seu caráter 

individual (MINOIS, 2018). 

 

Apesar das mudanças que foram ocorrendo ao longo dos séculos em relação à análise sobre o 

fenômeno, a percepção entendida como individual e orgânica ligada aos transtornos mentais, 
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tais como a depressão, é evidente. No entanto, os transtornos de base permeiam certa parcela 

da população e nem sempre se desenvolverão ao longo do ciclo de vida ou tomarão as 

características de um transtorno mental grave se os devidos acompanhamentos preventivos, e 

também secundários, forem assertivos e eficientes, contando também com a 

corresponsabilidade dos envolvidos. O que poderia então desencadeá-los? Torná-los evidentes 

ou graves? Seriam as condições materiais? Os determinantes sociais? As pressões sociais? 

 

A primeira (1580 – 1620) e a segunda crise (1680 a 1720) da consciência Européia 

evidenciaram a secularização do suicídio e colocaram em cena um conceito psicológico, se 

tornando objeto de estudo da medicina e, portanto, cabível de tratamento psicossomático, 

considerando que a melancolia viria de alterações fisiológico-corporais. Essa concepção 

retirou o suicídio da arena diabólica, tornando-se um instrumento de dessacralização e 

descriminalização desse fenômeno social. Também nessa época, ganhou terreno um motivo 

socioeconômico, relacionado à ascensão do capitalismo: o suicídio provocado pela ruína, 

integrando no jogo das relações sociais, como meio de pressão (MINOIS, 2018). 

 

Nota-se que a passagem analítica de dessacralização e descriminalização desse fenômeno 

social foi tênue e que são questões seculares que ainda permeiam o território imaginário do 

corpo social.  

 

No ano de 1600, Shakespeare (um observador da condição humana) formulou em Hamlet, 

uma obra atemporal e universal, que ecoou numa pergunta existencial crucial para os dilemas 

da finitude e da incompletude que ressoam até os dias atuais (MINOIS, 2018):  

 

[Ser ou não ser? Eis a questão: será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e 

setas como que a fortuna, enfurecida, nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de 

provocações em luta pôr-lhes fim? Morrer, dormir: não mais. Dizer que rematamos 

com um sonho a angústia e as mil pelejas naturais – Herança do homem: morrer 

para dormir...é uma consumação que bem merece e desejamos com fervor. 

Dormir...talvez sonhar: eis que surge o obstáculo.]
19

 (MINOIS, 2018, p. 3) 
 

                                            
19

 To be, or not to be, that is the question: Whether ‗tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of 

outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them? To die, to sleep, no 

more; and by a sleep to say we end the heart-ache and the Thousand natural shocks that flesh is heir to, ‗tis a 

consummation devoutly to be wished. To die, to sleep; to sleep! Perchance to dream: ay, there‘s the rub. 

Shakespeare, Hamlet III, 1. Tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos. A tragédia de Hamlet. São Paulo: 

abril, 1976 [coleção Teatro Vivo] (MINOIS, 2018). 
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Por que parte da humanidade em épocas distintas, ou talvez desde a sua existência, continuou 

a escolher por ser? Compreender os motivos humanos, seus afetos e suas percepções revela os 

valores fundantes da estrutura social. O afeto permanece ao mesmo tempo no indivíduo e ao 

grupo ao qual ele pertence. A questão de Hamlet é uma questão do ser humano, temos medo 

do desconhecido e, portanto, isto nos protege em partes do suicídio, e numa linha tênue, 

suspensos entre a vida e a morte. De certa forma o teatro inglês evidenciou uma inquietação 

acerca do ―fenômeno social‖ (MINOIS, 2018). 

 

[...] Falar demais do suicídio enfraquece a determinação: vemos aí o começo de uma 

terapia através da desmistificação dos verdadeiros motivos do suicídio [...] A única 

lição que ele dá é a lição da humildade, desmistificando todos os saberes, 

denunciando todas as certezas. O que contêm todas as obras da sabedoria humana? 

―Palavras, palavras, palavras‖, diz Hamlet [...] (MINOIS, 2018, p. 131) 

 

O artista lança a priori a incontestável noção de que falar sobre o fenômeno é a única certeza 

que temos no terreno da prevenção, desmistificando o imaginário social de que falar sobre o 

assunto poderia induzir ao ato do suicídio. Para Shakespeare, falar sobre esse fenômeno era 

reconhecer seus mistérios e os sintomas de uma sociedade vivendo uma crise de consciência 

cultural (grifo nosso). O suicídio desafia a ordem médica, familiar e social, numa acusação 

sem censura aos supostamente responsáveis pela felicidade social. ―[...] O suicídio talvez seja 

o último dos grandes tabus da humanidade [...]‖ (MINOIS, 2018, p. 141). 

 

Estaríamos na sociedade contemporânea capitalista vivendo algum tipo de crise de 

consciência cultural? Estaria a sociedade pomerana vivendo uma crise civilizatória, cultural e 

identitária? Haveria alguma mudança ou pressão de gênero ou de estrutura vincular, de 

falência das instituições que pudesse nos levar a pensar que os valores, as formas de se 

relacionar, as pressões sociais e as condições materiais estejam repercutindo num sintoma 

social, considerando a ascendência de casos de suicídio e tentativas, principalmente entre 

jovens em idade escolar? 

 

O termo suicídio origina-se na Inglaterra, no século XVII e revela uma evolução do 

pensamento e da frequência do debate fenomênico. Surge nesse contexto como ―doença 

inglesa‖, favorecida pelo resultado do aprimoramento estatístico, da melhoria sociocultural 

aristocrática, do desenvolvimento da imprensa e da crise civilizatória vivida naquele contexto 

histórico, direcionando o olhar social sobre o suicídio, para a categoria dos flagelados 
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(MINOIS, 2018). Nota-se que, na antiga Inglaterra, teóricos já observavam a importância do 

registro quanto à repercussão analítica-qualitativa de um fenômeno.  

 

Em conversa com a equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação (SECEDU) da 

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá (2018), a gestora municipal, trouxe o caso de 

uma moça de 15 anos, que ingeriu chumbinho, um suicídio consumado.  Ela suspeita de uma 

epidemia, talvez uma ancestralidade muito forte no grupo étnico também. A causa morte dela 

foi referida no laudo médico e registrada no SIM – Sistema de Informação de mortalidade, 

como parada cardíaca, mas o que estava por trás da morte era o suicídio. É comum não se 

fazer o registro do suicídio como causa morte. A família e a professora sabiam, mas a mãe 

diante do caixão negava isso, repetindo incessantemente, que a filha tinha dor de cabeça, 

provavelmente justificando a morte, por medo de ter o chumbinho em casa. E, segundo a 

escola na qual a moça estudava, era comum observar que todos negavam o suicídio. 

(GESTORA DA SECEDU, 2018, grifo nosso).  

 

O vigoroso estudo de Georges Minois recorreu a variadas fontes para traçar o sentido da 

morte voluntária. Trata-se de um tipo de óbito que atravessa a ordem filosófica, moral, 

cultural e religiosa. É um fenômeno que continua invisibilizado e silenciado na história das 

sociedades (MINOIS, 2018).  

 

Continuou a gestora narrando: não sabemos, mas antes do ato do suicídio, ela já morreu há 

muito tempo, pois perdeu toda a esperança. Uma das coordenadoras citou um caso de Alto 

São Sebastião, comunidade do interior, em que a mãe esperou a filha chegar da escola, 

deixou uma carta, e nela continha o pedido de desculpas. A filha quem viu a mãe lá 

enforcada. E por que a mãe fez isso perto da filha? Porque para o suicida não é uma dor, é 

alívio. A narrativa continuava acerca de outros casos de suicídio na região, agora na 

comunidade do Garrafão – Gonçalves, o pai havia se suicidado enforcado numa árvore, e o 

filho, tempos depois, se matou abrindo a porta e atirando com uma espingarda virada para a 

boca com o dedão do pé. As pessoas não levaram em consideração que ele se matou, a 

história continuou, ele só reproduziu aquilo que ele viu. (GESTORA DA SECEDU, 2018) 

[Uma repetição familiar como forma de resolver problema?] Sim, respondeu... Continuou uma 

coordenadora: isso também impede as pessoas de falarem sobre o suicídio, da dor ninguém 

quer falar. Inclusive por medo de outras pessoas da família repetirem o ato 

(COORDENADORA DA SECEDU, 2018). 
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[Mas não falar sobre o suicídio é um dos tabus centrais sobre o problema, precisamos 

desmistificar dentro das redes e na forma como vamos conversando sobre o assunto, 

coletivizando o debate para que as pessoas entendam que o problema não é só de um, mas que 

existem muitas pessoas nesse dilema. Nossa hipótese é a de que a visibilidade ajuda a romper 

definitivamente com essa questão]. E nossa hipótese não surge do acaso, mas sim do 

embasamento teórico que ampara as Campanhas do Setembro Amarelo no Brasil. A questão 

central, assim, passa a ser como abordar o tema. Borboletear é um sinal de como pretendemos 

tratar a questão: de forma a romper com a carga emocional negativa que envolve a morte e, 

principalmente, a autoprovocada. 

 

Seguiu dizendo uma coordenadora: quem sabe que é um problema, não quer falar sobre ele, 

quer evitar, acha melhor ficar tudo quieto. Porque é muito sofrimento. Na minha família, por 

exemplo, foram três que foram a óbito por suicídio e ocorreram várias tentativas. É difícil 

para falar sobre isso. [Perguntei o que pesava. O que estava por trás disso?] Ela respondeu: 

acho que se falássemos mais disso, lembrássemos mais, mais pessoas iriam tentar o suicídio. 

Outra Coordenadora disse: eu não vejo assim, se referindo a concordar que precisava falar 

sobre o assunto como forma de prevenção, para educar (COORDENADORA DA SECEDU, 

2018). 

 

Uma das coordenadoras associou o problema do suicídio à depressão e a gestora 

complementou desmistificando o estereótipo de depressão daquele sujeito que fica dentro do 

quarto. As coisas não são mais assim, é uma depressão que tomou outras características 

modernas (COORDENADORA DA SECEDU, 2018). 

 

Aqui há indícios que corroboram com a questão central trazida pelo olhar da gestora 

municipal de saúde quando afirmava que o povo pomerano precisa se mostrar sempre forte, 

que se preocupa com o “esboço da fraqueza” e o julgamento do outro (GESTORA DA 

SECSAU, 2018).  Esse trecho nos faz refletir sobre o sofrimento social causado por uma 

cultura: como modos de vida adoecedores, reforçados pelo sistema capitalista e formas de 

viver estereotipadas e basiladas no consumo, no ter, na produção em massa, na imediaticidade 

de resolução de problemas, em formas de vida degradantes que também fortalecem rupturas e 

dicotomias, nos afastam de modos de vida conectivos com a natureza, com as estruturas 

artesanais, com os modos de agricultura familiar, que tentam resistir às cooptações do capital. 
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Em tempos de redes sociais, esse modo de vida que reafirma a beleza e a força mascarada que 

o capital produz como subjetivação, confirma essa hipótese, que foi também fio condutor para 

a problematização do objeto de pesquisa. 

 

Nesse sentido, Sibilia (2016) vai tratar com grande profundidade dessa questão no livro Show 

do Eu – A intimidade como espetáculo, sobre a espetacularização do eu, sobre o reforçamento 

de um lugar de infinitas felicidades e nenhum espaço para o sofrimento exposto. Vai ao 

encontro dessas narrativas, identificadas nessa primeira aproximação de problematização do 

objeto de estudo, a contradição que invade o cenário cultural, achados que indicam 

correlações culturais e complexos conflitos/tensões.  

 

A ordem que desumaniza o ato do suicídio, exclusivamente remete à capacidade humana em 

decidir sobre viver ou morrer, uma grande ausência de si e do outro, no entanto, é uma 

característica tão humana que continua a existir, pois encontrou motivos diferentes, segundo 

os contextos socioculturais, suficientemente potentes, para permanecer viva. E a beleza desse 

viver precisa ser reforçada com a prevenção, como disse a professora Maria Carmen Viana
20

, 

a ideação suicida é o nosso elemento de busca para prevenir, é por onde a gente entra. Todo 

mundo em algum momento na vida, tem ideação suicida ou pensa na morte como uma 

solução, é típico do ser humano, esse não é um problema, o problema é não ter o que fazer 

com isso e então isso virar uma realidade. 

 

A condição indispensável para a prevenção é a disponibilidade para ouvir as sutilezas da 

existência humana, ouvir, como aquele som das nascentes que ecoa singelo pelas pedras e 

pela terra, quase silencioso, quase imperceptível. O ouvir precisa estar conectado com o 

encontro, isso significa presença, no que se faz aqui e agora, senão, nada mais será ouvido, 

além do tortuoso caminho das águas e a possibilidade preventiva se escapa como os bichos 

ariscos e selvagens que chega à beira da foz para beber água, quando percebem alguma 

presença intrusa. 

 

[Perguntei: Por que será tão difícil realizar ações mais sistemáticas acerca da prevenção do 

suicídio?] Eu tenho uma opinião, disse uma das coordenadoras presentes, porque as pessoas 

                                            
20 Banca de qualificação de mestrado Ensino em Humanidades, 10/05/19. 
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não veem isso como um problema. Suicídio? Outra disse, não é uma questão que eu vou me 

empenhar, buscar parcerias. Completou o coordenador do PROEPO
21

, Ismael Tressmann
22

: 

no meu entendimento, o ano de 2017, foi a única vez que percebi uma ação mais integrada 

durante o Setembro Amarelo. Perguntou: O Setembro Amarelo é um movimento nacional? 

(COORDENADORES DA SECEDU, 2018). 

 

O Setembro Amarelo chegou ao Brasil por meio do Centro de Valorização da Vida (CVV, 

acesso em 10 abril 2018), que é um movimento da sociedade civil e que foi uma proposta 

agregada pelas políticas públicas. No entanto, as práticas educativas contidas no Setembro 

Amarelo, quando chegaram ao Brasil e foram agregadas pelas políticas públicas, foram se 

perdendo e se distanciando em alguns aspectos da gênese de suas propostas. Hoje temos 

configurações dessas práticas educativas de forma pontual, sub-aproveitadas pelas políticas 

públicas que agregaram esse movimento, sendo utilizadas como ferramenta visual os 

outdoors, caminhadas, atividades importantes, mas pontuais, que limitam-se a dar 

visibilidade. Porém, a profundidade que a complexidade desse fenômeno envolve, requer 

mais avanços, espaços dialógicos potentes, em que o ouvir se torne indispensável para a 

prevenção.  

 

No século XVIII, nota-se evidencias de mudanças analíticas sobre o suicídio, repercutindo no 

campo científico e jurídico, influenciados pelos tratados de psicopatologia. Tais explicações 

médicas, das tendências suicidas, influenciaram na desresponsabilização dos suicidas, 

atribuindo a eles a vitimização, no entanto, atrelado às inquietações e pressões no campo 

religioso e civil, reprimindo o ato suicida (MINOIS, 2018) 

 

O século XVIII foi marcado pela publicidade do debate sobre o suicídio e foi palco de 

inúmeros e controversos tratados sobre o assunto, desfilando pela arena política, econômica-

social, religiosa, moral e filosófica. Mas havia em parte deles uma implícita crítica da prática 

contemporânea. Quanto aos filósofos das Luzes, seu posicionamento era variável e sem 

possibilidades sistematizadas para uma única explicação sobre esse evento social (MINOIS, 

2018). ―[...] Se as pessoas se matam, dizem eles, não é por causa de argumentações 

filosóficas, é porque elas sofrem, física ou mentalmente [...]‖ (MINOIS, 2018, p. 273), 

                                            
21 Programa de educação escolar pomerana 
22

 Ismael Tressmann é pomerano, antropólogo, coordenador do PROEPO – Programa de Educação Escolar 

Pomerana em Santa Maria de Jetibá e pesquisador etnolinguista. (SECEDU, 2018) 
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portanto, ―[...] confrontados com o dilema de Hamlet, os filósofos escolhem maciçamente 

―ser‖. Eles não se decidem, de modo algum, a morrer por ideias [...]‖ (MINOIS, 2018, p. 

274). 

 

A filosofia, nesse sentido, nos instiga a continuarmos vivos, buscando encontros potentes e de 

certa forma nos dizendo que é preciso dar espaço para vivenciar a dor, o luto, enfrentar as 

adversidades da vida, pois acreditamos que a crise é evolutiva e todo o dilema existencial que 

envolve a morte voluntária repercute na capacidade humana em decidir sobre viver ou morrer 

e que falar sobre os dilemas humanos é a melhor prevenção. 

 

[...] a reflexão sobre a vida serve de antídoto ao desejo de morte. [...] Refletir é ser; 

[...] Esta é, talvez, uma das grandes lições, inesperada, do século XVIII: refletir 

sobre a morte, e até mesmo deseja-la. É renunciar a procura-la, pois significa 

desfrutar da essência da humanidade: pensar nela mesma e em seu fim (MINOIS, 

2018, p. 374) 
 

Os achados de Minois reforçam o significado da prevenção na atualidade. Isso porque, 

palavras precisam ser ditas e ouvidas e o enfrentamento dos dilemas existenciais precisa 

ganhar publicidade no campo das práticas educativas universais. Dizer e ouvir, estar aqui e 

agora, significa presença, se permitir ao encontro consigo mesmo e com o outro.  

 

No contexto histórico da moral à medicina, o século XVIII caminhava filosoficamente 

aderindo ao pensamento atrelado do suicídio à psicopatologia, corroborado pelas descobertas 

científicas. A elite se movimentava entre o suicídio filosófico e o suicídio romântico, o 

primeiro motivado por uma reflexão intelectual e o segundo por um sentimento. Em 

contrapartida, temos o suicídio entre os camponeses, atrelado à aflição física e moral, como o 

alcoolismo, condições materiais e socioeconômicas (MINOIS, 2018).  

 

O antropólogo Ismael Tressmann, pomerano nato, seguiu dizendo: esperam muito do homem 

pomerano, principalmente como provedor econômico da família. Sabemos que não é só o 

homem que trabalha, a mulher também trabalha muito, também contribui financeiramente, 

mas, o homem pomerano, não faz nada sem o aval da esposa, ele pergunta para ela se pode 

vender o trator. A economia familiar de modo geral está ligada à mulher. Se aquela família 

for para baixo, todo mundo da família cai, mas a responsabilidade recai sobre o homem. 

Quando isso acontece, ele pode cair no alcoolismo e também pode desencadear o suicídio. 

Mas o alcoolismo já é, em si, um sintoma, pois você pode se suicidar aos poucos, ingerindo 

remédios excessivamente, não é só o ato do enforcamento, ou morte por arma de fogo, mas a 
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ligação do alcoolismo grave ao suicídio. Isso não pode ser desconsiderado, existem várias 

formas de suicídio. As sociedades agrárias bebem muito. [Consideramos essas formas de 

adoecimento mental, condicionados aos modos degradantes de viver, mortes morridas em 

vida]. Contou sobre a sua viagem à Alemanha, mas que não tinha traços culturais pomeranos: 

encontrei na sociedade agrária na Europa, muitos casos de uso indiscriminado de bebidas 

alcoólicas, especialmente em classes menos favorecidas. O uso da vodca, as pessoas não 

costumavam morrer devido à ingestão de cachaça, mas nos dias atuais isso tem se tornado 

comum. [Disse para ele: é a tal ―cachaça batizada‖, que até qboa tem na mistura, para render 

mais. Daí não dá para desconectar esse fato da barbárie e as mazelas produzidas pelo 

capitalismo em sociedades agrárias]. Ele continuou, ela é química, sintética, se perdeu o 

cunho artesanal de antigamente. As pesquisas apontam que no campesinato, o uso de bebidas 

alcoólicas era muito comum, não só no campesinato pomerano como na Romênia e na 

Europa (COORDENADOR DA SECEDU, 2018, grifo nosso). 

 

Em comunidades rurais era muito comum a tentativa coletiva de esconder um suicídio e forjar 

suas evidências, mesmo no século XVIII, as práticas bárbaras ainda detinham poder social de 

controle sobre o ato. No entanto, as estatísticas apontam contradições e certa tendência social 

a reagir contrariamente ao confisco dos bens dos suicidas. A secularização do suicídio afastou 

da arena social o fator religioso entre os juristas e levou a jurisprudência inglesa a se tornar 

favorável à descriminalização do suicídio, mas veio acompanhada de uma conspiração do 

silêncio social (MINOIS, 2018).  

 

[O silêncio também precisa ser lido, pois revela o entendimento de uma sociedade sobre um 

fenômeno. Por que estaria o suicídio invisibilizado e silenciado na comunidade pomerana de 

Santa Maria de Jetibá? Certa moça que se suicidou recentemente enviou um áudio aos seus 

familiares pelo WhatsApp, minutos antes concretizar o ato, segue o conteúdo cedido por 

parentes]: “...[voz chorosa], minha sogra mora do lado, né, e assim, eu tenho minha 

casasinha, minha cozinha, meu quarto, minha sala e ela sabia, eu mostrei antes ainda, por 

que tinha mais gente aqui, umas vizinhas minhas, as minhas colegas estavam aqui, mostrei 

pra todo mundo que eu tinha feito, e todo  mundo sabia que eu tinha preparado isso pra ele, 

ai ela me vem e entra junto, fica abraçada com ele e eu do lado escorada na parede com o 

olho cheio de água e chorando, por que eu ia fazer o quê? Mas, eu estou tão cansada sabe, 

vontade de sumir, nessa quaresma por aqui que aconteceu tanta coisa, tanta gente se 

matando (grifo nosso) e se um dia acontecer comigo não quero ver ninguém chorando, 
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porque antes ninguém fez nada pra eu sair dessa? O dia que eu estiver morta ninguém 

precisa chorar mais não, aí eu quero que eles riam” (sic).  

 

As palavras ditas nos últimos segundos de vida dessa pomerana nos revelaram algumas 

inquietações das profundezas subjetivas da cultura, que são passíveis de entendimento quando 

se é nativo de uma cultura e conhecedor dela, quando os sentidos não mais só se utilizam do 

que é visível, mas do que é ouvido das sutilezas da alma e do que é sentido pelas peles 

femininas. As palavras de despedida dessa moça jovem revelaram uma estrutura familiar e 

laços familiares que, em partes, estavam fragilizados, ausências e acordos velados, além de 

uma forte ligação do ato mortífero com a religião e a natureza, resquícios de um passado bem 

remoto advindo da antiga Pomerânia. O período de quaresma, em partes, tem esse nome, 

como espaço tempo sagrado, cultuado entre o povo pomerano, como tempo de recolhimento e 

reflexão. Na natureza evidenciado pela presença das quaresmeiras, flores roxas, que se 

destacam de longe no meio da mata atlântica, anunciando o tempo santo pomerano.  

 

Seria coincidência o aumento da ocorrência desses eventos nesse período santo, conforme 

evidenciou a moça na sua fala? Ou seria uma forte representação simbólica de um povo que 

teve na sua estrutura remota o sincretismo pagão e cristão da antiga Pomerânia aprendido e 

trazido dessa memória? Ou até mesmo, não só o sincretismo, mas toda a memória de 

violações e violências das mais diversas vividas, por homens e por mulheres, como uma 

antiga forma de dizer basta?! Seria um contágio ou uma forma de resolver problemas bem 

aceita, um acordo social velado no campesinato, quando tantos optaram pelo suicídio numa 

época distinta, considerada santa, para o povo tradicional pomerano?  

 

Qual a dificuldade dessa mulher em dizer a sua palavra naquele momento e se sentir 

pertencida em algo que partia a priori dela? Isso nos revela algum tipo de estrutura social? 

Qual a ligação dessa história com o patriarcado? Qual o papel da figura materna senão o de 

repetir ou manter distinções de afetos tristes e afetos alegres numa cultura empobrecida de 

laços amorosos? Uma repetição familiar? Uma mulher, sogra, que cresceu e aprendeu dentro 

da cultura a ocultar seus afetos e nunca se permitir viver afetos alegres e amorosos, afetos 

femininos? Nas últimas palavras proferidas pela jovem moça, uma crítica social à histórica 

invisibilidade do suicídio nessa região? Por que não se faz prevenção? Se todos sabiam? De 

todo, se previne algo que é incompreendido? Ou algo que legitimamente é negado pela 

invisibilidade, pois, mais se configura como um acordo velado.  
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A Carmem, psicóloga pomerana também trouxe essa visão, segundo Ismael Tressmann. Na 

cultura pomerana as palavras têm força, por isso a benzedeira tem força, era cura o “shlim 

cranck reit” – a doença. Essa é a nata da análise antropológica. [a figura da benzedeira é 

parte desse sincretismo religioso pomerano e da representação simbólica do sagrado e do 

profano] Por isso, é preciso chegar com calma, desmistificando tabus e preconceitos. Tentar 

entender o pomerano, qual o recado que ele está dando para nós, ficando quieto? [Na sua 

visão antropológica, qual é o recado?] É difícil falar num primeiro momento. São muitos os 

recados. Eu não tenho a resposta. A sociedade pomerana é uma sociedade que funciona com 

regras. Outra coordenadora continuou: essa geração está mudando, não está mais 

conseguindo assimilar, compreender a essência daquilo que era comum para as pessoas mais 

antigas. Então, hoje, o choque cultural acontecendo e as novas configurações sociais e 

familiares estão emergindo. A família pomerana não é mais a mesma tradicionalmente, não 

consegue mais passar aqueles conceitos e valores de antigamente. (COORDENADORA DA 

SECEDU, 2018). Esse choque cultural seria parte de uma crise civilizatória pomerana e de 

embates de gênero se configurando de forma complexa e emergindo latências e lacunas no 

instituído e nas instituições? 

 

Os séculos XIX e XX reafirmam o silêncio e a hostilidade total em relação ao suicídio. O 

poder político trabalha em nome da coesão social. O que se constata é uma destruição dos 

avanços lentos, difíceis e incompletos alcançados nos últimos três séculos, de que o suicídio 

deveria ser abordado sem tabus ou preconceitos. A própria medicina, na figura de Pinel – em 

o Tratado médico-filosófico sobre a alienação mental ou a mania (PINEL, 1801 apud 

MINOIS, 2018) corroborou com tratamentos repressivos e de culpabilização do ato em si, 

utilizando um tratamento moral baseado na punição.  

 

Portanto, para onde quer que nos voltemos, o suicídio é um tabu que é preciso ainda 

envolver em silêncio. Afronta a Deus, depravação moral de uma pessoa que não 

respeita os valores estabelecidos, debilidade mental, tragédia ligada à anarquia 

libertária e ao materialismo, ou a um excesso de beatismo – em todo caso, doença da 

mente, da consciência e da sociedade -, o suicídio é reprimido juntamente com todos 

os outros interditos sociais (MINOIS, 2018, p. 399). 
 

Por fim, ―ser ou não ser‖ é uma pergunta que instiga a mente humana na atualidade, pois põe 

a reflexão profunda sobre o sentido da vida e da morte e Albert Camus, transforma ―[...] em 

regra de vida o que era um convite à morte [...]‖ (MINOIS, 2018, p.405).  
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Concepções milenares buscam explicações para esse evento tão complexo. O mito 

antropológico seria o próprio arcabouço da humanidade sobre o dilema existencial? Como 

reagiria a legendária sociedade pomerana se não as tivesse construído? Qual o rumo que a 

vida, os afetos e os valores tomariam? A priori, a dialogicidade (FREIRE, 1987) nos ajudará a 

olhar e entender a questão emblemática da finitude auto infligida ao longo da história. 

 

O mito de Sísifo é o título de um livro de Albert Camus, filósofo e escritor argelino, 

ganhador de um Prêmio Nobel de Literatura. O parágrafo de abertura desse livro 

tornou-se famoso: ―Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. 

Julgar se a vida vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da 

filosofia‖. (CAMUS, 2004 apud BOTEGA, 2018, p. 278) 
 

2.4 O SUICÍDIO SEGUNDO A SOCIOLOGIA CLÁSSICA: DURKHEIM E MARX 

 

A hipótese central da obra de Durkheim, publicada originalmente em 1897, é que a unidade 

de análise de um fato social, por mais privado que seja para um indivíduo, deve basear-se na 

sociedade, e não o indivíduo em si. Mesmo o suicídio, que representa uma decisão pessoal a 

respeito da existência e finitude da própria vida, para Durkheim, é condicionado em grande 

medida pela moral e demais aspectos sociais, coletivizados. Porém, ao desenvolver o conceito 

de anomia, considerou-o como um estado crônico, de ausência de regras morais e/ou legais no 

mundo econômico – industrial, banalizado como uma marca de distinção, favorecendo a 

incompletude humana (DURKHEIM, 2000).  

 

Ismael Tressmann continuou dizendo: é necessário partir desse ponto social e cultural para 

pensar o suicídio, compor a problematização do objeto. O pomerano dá muito ouvido ao que 

as pessoas falam, inclusive é considerada uma sociedade que tem na fofoca uma espécie de 

corretivo social, como forma de controle social. Quem se preocupa muito com o que os 

outros vão pensar, não vive. Aconteceu uma situação de um amigo pomerano, que havia se 

tornado pastor e o colega foi abraça-lo e, então ele reagiu dizendo: não faz isso não, porque 

pega mal para mim. Por achar que na posição de pastor, essa atitude não seria aprovada 

pela comunidade. É uma vigília social muito grande. O que o outro vai falar de mim como 

homem, se eu não conseguir bancar economicamente a minha família? Por exemplo. Ele cita 

Durkheim como importante filósofo para tratar da análise social do fenômeno suicídio. 

Apesar de referir que ele vai dar conta de explicar a época e contexto no qual esse teórico 

estava inserido, mas que há possibilidade de apropriações atuais, pois ele, para além do 
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suicídio, se preocupou com a Educação como uma maneira de socialização (SECEDU, 

2018). 

 

Segundo Botega (2018), muitas das concepções não se limitam a um período da história, mas 

apresentam singularidades que as distinguem quando consideradas as generalizações. 

Resquícios dessa forma intimista
23

 de pensar socialmente e agir moralmente sobre o fato 

social perduram até os dias atuais. De acordo com a visão antropológica de Ismael Tressmann 

fica evidenciada a força moral de certas apropriações dentro da cultura pomerana.  

 

Em seus escritos sobre o suicídio, Marx (2006) se distancia do conceito de anomia, ao realizar 

a crítica quanto ao problema da exploração econômica e mencionar as dimensões dos males 

econômicos – baixos salários, desemprego, miséria, dentre outros – que explicavam muitos 

dos suicídios daquela época, transcendia suas dimensões, assumindo um caráter analítico 

social e ético pautado em sua perspectiva teórico-metodológica – o materialismo histórico-

dialético: ―[...] incluindo todos os seus profundos e múltiplos aspectos opressivos. A natureza 

desumana da sociedade capitalista fere os indivíduos das mais diversas origens sociais‖ 

(MARX, 2010, p. 17).  

 

Quanto à natureza social do suicídio, Durkheim (2000) e Marx (2006) afirmavam que as 

instabilidades e crises sociais reproduziriam o ritmo da vida e que este seria regionalizado, ou 

seja, uma tendência ao suicídio pela qual cada sociedade seria coletivamente afligida. Marx 

(2006) na obra Sobre o Suicídio apontou que, 

 

[...] O que é contra a natureza não acontece. Ao contrário, está na natureza de nossa 

sociedade gerar muitos suicídios, ao passo que os tártaros não se suicidam. As 

sociedades não geram todas, portanto, os mesmos produtos; é o que precisamos ter 

em mente para trabalharmos na reforma de nossa sociedade e permitir-lhe que se 

eleve a um patamar mais alto
24

 (MARX, 2006, p. 25). 

 

Segundo Ismael Tressmann, o suicídio na cultura pomerana não é, em si, um fato social 

isolado, sendo comum no mundo todo. Então, o suicídio não é específico da cultura 

pomerana. Ele corrobora com Durkheim e Marx ao afirmar que, em cada cultura pode-se 

explicar por que as pessoas se suicidam. [Quais são os elementos socioculturais distintivos da 

                                            
23

 A visão intimista do suicídio tem suas origens na religião judaico-cristã (MARX, 2006). 
24

 Jacques Peuchet no texto original francês acrescentou: do destino do gênero humano (MARX, 2006, p. 25). 
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cultura pomerana que podem potencializar a tentativa ou o suicídio consumado? O que está 

por trás disso?] É uma sociedade muito regrada, de origem tradicional. Eles vivem uma 

pressão social, sobretudo em relação aos homens. A maioria dos suicídios consumados, 

estatisticamente, é de homens. Na sociedade pomerana há uma pressão de gênero. [Como 

seria isso na cultura pomerana? Observando suas idas e vindas pela antropologia, pela cultura, 

pela educação? Pelos espaços que você circula? Observou especificidades?]. Faltava falar 

que na sociedade pomerana, os papéis sociais entre homem e mulher são rígidos, específicos, 

e se espera certos comportamentos como adequados. No meu caso, o uso de brinco, não é tão 

aceito, mas isso também tem a ver com a cultura brasileira. Não há tanto, na cultura italiana, 

por exemplo, na Europa isso não é problema, não é tabu. Andar de bicicleta no Brasil 

também é um tabu, “poxa, tá andando de bicicleta? Ficou pobre?”. E a pessoa não analisa 

que estou cooperando com uma sociedade mais sustentável? (SECEDU, 2018). 

 

[Daí percebe-se o quanto os parâmetros que utilizamos são capitalistas, de cunho econômico, 

que apontam e adequam estilos e um modus operandi capitalista].  Então, a rigidez também 

existe em outras sociedades, ditando comportamentos e regras. [Daí, não seria o capitalismo 

ditando essas regras e modos de vida operantes?]. Se é uma sociedade regrada por papéis 

pré-estabelecidos, com responsabilidades para cada papel, pode ser que ele venha a cometer 

o suicídio. Houve um caso antigamente de um homem que descobriu que estava doente e 

antes que a sociedade se ocupasse em apontar que ele era um fracassado economicamente, 

ele se suicidou enforcado num pé de goiaba (SECEDU, 2018). 

 

Quanto à análise de gênero, para Marx  

 

―[...] A reificação capitalista e a dominação patriarcal são associadas na obra ‗Sobre 

o Suicídio‘ como uma acusação radical contra as modernas relações da família 

burguesa, fundadas sobre o poder masculino. Apontando dentre todos os escritos até 

então, uma profunda e radical crítica ligada à opressão da mulher
25

 dentro do 

patriarcado‖ (LÖWY, 2006, p. 19). 

 

Apesar de Marx enfatizar o caráter subjetivador do pátrio poder sobre a mulher, não 

desconsidera em sua obra que o sistema opressor capitalista fere a natureza humana e 

transcende a questão de gênero.  

                                            
25

 [...] Três dos quatro casos de suicídio mencionados nos excertos se referem a mulheres vítimas do patriarcado 

ou, nas palavras de Peuchet/ Marx, da tirania familiar, uma forma de poder arbitrário que não foi derrubada pela 

Revolução Francesa
25

 (LÖWY, 2006, p. 18). 
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Conforme exposto acima, teóricos, filósofos e antropólogos identificam em determinadas 

sociedades e culturas, certas pressões sociais que podem levar as pessoas ao suicídio. Quanto 

ao patriarcado, Marx (2006) referiu as pressões contra as mulheres, mas em contrapartida, 

Tressmann aponta para o outro lado da pressão social também inferida contra o próprio 

homem (SECEDU, 2018).  

 

Partindo dessas análises, o sistema patriarcal é operado pela opressão, legitimado pelas 

desigualdades e injustiças sociais que transcendem as lutas de classes e a vida privada
26

, e se 

evidencia na cultura pomerana, marcando homens e mulheres.   

 

Quando tratamos de questões complexas, como é a própria existência humana, e dilemas 

milenares, como a finitude, tendemos a achar a intimidade das coisas. Contudo Freire e Betto 

(1994, p. 81), de forma reflexiva apontam: [...]Nós estamos em crise pessoal. [...]Não existe 

crise pessoal. Existem maneiras pessoais de sentir as crises coletivas.   

 

O suicídio é significativo, tanto para Marx como para Peuchet, sobretudo como 

sintoma de uma sociedade doente, que necessita de uma transformação radical. A 

sociedade moderna, escreve Marx citando Peuchet, que por sua vez cita Jean-

Jacques Rousseau, é um deserto, habitado por bestas selvagens. Cada indivíduo está 

isolado dos demais, é um entre milhões, numa espécie de solidão em massa
27

. As 

pessoas agem entre si como estranhas, numa relação de hostilidade mútua: nessa 

sociedade de luta e competição impiedosas, de guerra de todos contra todos, 

somente resta ao indivíduo é ser vítima ou carrasco. Eis, portanto, o contexto social 

que explica o desespero e o suicídio (LÖWY, 2006, p. 15). 

 

A crítica à questão da exploração não é só de caráter econômico, mas assume um amplo 

caráter social e ético. [...] incluindo todos os seus profundos e múltiplos aspectos opressivos 

(LÖWY, 2006, p. 17). 

 

Esses questionamentos nos indicam que somos capturados constantemente pela 

tentação do conforto das formas e dos equilíbrios; indicam também que 

empreendemos, a todo o momento, processos de institucionalização da vida e que 

ajudamos a modular os sistemas de saberes-poderes que nos atravessam e a 

                                            
26

 Vida privada – [...] Um primeiro argumento para explicar essa escolha é sugerido pelo próprio Marx na 

introdução aos excertos: o valor da crítica social francesa às condições de vida modernas, sobretudo às relações 

privadas de propriedade e às relações familiares – ―em uma palavra, à vida privada‖. Para empregar uma 

expressão atual, desconhecida de Marx: uma crítica social inspirada na compreensão de que o privado é político. 

[...] (LÖWY, 2006, p. 15)  
27

 Um interessante ensaio marxista sobre essa problemática, tal como aparece na literatura francesa, foi escrito 

por Robert Sayre, Solitude in society: a sociological study in French literature (Cambridge, Harvard University 

Press, 1978 apud LÖWY, 2006, p. 16). 



68 

conservar as redes invisíveis de subjetivação moral, que sabotam as forças vivas da 

vida, a potência do novo, do desconhecido, do inusitado, da diferença. Chamamos 

isso de ―desejos de manicômio‖. Trata-se de uma lógica; são marcas invisíveis que 

produzem formas de subjetivações. (DIMENSTEIN, 2006, p. 77) 

 

A vertente marxista explica possibilidades sociais, amparadas pela vida material e as 

condições degradantes de vida, sobre as eventuais causas do suicídio. Nessa pesquisa, não 

desconsideramos as implicações neurobiológicas, neurotóxicas
28

, psicológicas e de 

personalidade que também podem influenciar o comportamento suicida. No entanto, 

corroboramos com os teóricos, filósofos e antropólogos que evidenciaram as pressões sociais 

como fortes fontes opressoras e adoeceras da condição humana e que imbricam também a 

condição alienante.  

 

Portanto, nosso desejo é tecer para além do dilema – ―desejo de manicômio‖, que continua 

sendo hegemônico nos modos de vida dominantes produzidos na sociedade moderna 

capitalista. 

 

Estabelecer o nexo de questões sociais atreladas a modos de vida adoecedores, com a 

articulação das ideias pedagógicas e suas tendências alternativas, aliando a teoria psicológica 

e assumindo um posicionamento político no campo das práticas educativas emancipatórias é, 

em si, desafio epistêmico. 

 

                                            
28

 Na etapa de pré-campo, no primeiro semestre de 2018, pesquisamos junto com o grupo de iniciação científica 

do IFES campus Caramuru, Santa Maria de Jetibá, por meio do projeto Uso das Feiras Livres da professora e 

orientadora Kátia Gonçalves Castor, um panorama geral sobre as feiras livres dos municípios de Santa Maria de 

Jetibá, Domingos Martins e Santa Leopoldina, no entanto, no questionário estruturado pela equipe de estudos, 

duas das questões eram: Ouviu falar de algum caso de suicídio ou tentativa de suicídio na sua região? Quais 

são os males do uso do agrotóxico para quem consome, produz e para o solo? Acreditamos que o caminho 

para o sentido da pesquisa é a emancipação humana, segundo Freire (1987) parte do que jamais devemos 

desistir: aprender a dizer a sua palavra. A palavra emancipada soa como o movimento que o rio faz, singular na 

sua existência, livre no seu percurso. Parafraseando Morin (2005) a ciência e a filosofia podem mostrar-se a nós 

como duas faces diferentes e complementares do mesmo: o pensamento.  [...] Kleits tem muita razão: ―O saber 

não nos torna melhores nem mais felizes‖. Mas a educação pode ajudar a nos tornarmos melhores, se não mais 

felizes, e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética de nossas vidas (MORIN, 2002, p. 11). 

Foi quando eu entendi que precisava partir e encontrar novos rumos para a pesquisa sobre o suicídio, de tentar 

encontrar respostas para as palavras não ditas, apenas sentidas! Aprofundar as sutilezas da alma. Os detalhes 

desse primeiro momento da pesquisa de mestrado estão disponíveis no artigo intitulado: O diálogo da educação 

ambiental e a inclusão de novos currículos na experiência vivida com alunos do ensino médio. Aceito: 30/05/19, 

em trâmites de publicação nas próximas edições da Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação – 

POIÉSIS e no capítulo 4, do livro Caminhos Pomeranos: lutas e leituras, na íntegra da experiência do meu 

mestrado, com o título: Um trançar prático/teórico no ensino de humanidades a partir do projeto: o uso das feiras 

livres, em trâmites para publicação em 09/19.  
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No campo das Humanidades nenhum fio fica solto nesse mundo. Será possível educar para a 

emancipação do homem? Livrá-lo da opressão considerando a atual conjuntura social? Parte-

se do pressuposto de que se atingirmos esse nível de emancipação a partir do ensino, teremos 

condições de ressignificar a existência social e, por consequência, o próprio suicídio. 

 

Portanto, as humanidades, suas vertentes epistêmicas, suas práticas educativas, a educação e 

todos os atravessamentos sociais pelas quais é tecida, se constroem de ideias pedagógicas 

contraditórias e que trabalham em complementaridade (BRANDÃO, 1989). 

 

[...] a prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em 

que o oprimido tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se 

como sujeito de sua própria destinação histórica. Uma cultura tecida com a trama da 

dominação, por mais generosos que sejam os propósitos de seus educadores, é 

barreira cerrada às possibilidades educacionais dos que se situam nas subculturas 

dos proletários e marginais. Ao contrário, uma nova pedagogia enraizada na vida 

dessas subculturas, a partir delas e com elas, será um contínuo retomar reflexivo de 

seus próprios caminhos de liberação; não será simples reflexo, senão reflexiva 

criação e recriação, um ir adiante nesses caminhos: ―método‖, ―prática de 

liberdade‖, que, por ser tal, está intrinsicamente incapacitado para o exercício da 

dominação. A pedagogia do oprimido é, pois, liberadora de ambos, do oprimido e do 

opressor [...] (FREIRE, 1987, p. 9). 

 

A obra escapa do autor quando a dialogicidade é o cerne do encontro, ―insistimos no fato de 

que o processo histórico muda o significado do objeto [...] É sempre temerário trabalhar 

unicamente com o presente e somente a partir dele. Mais adequado é buscar compreender o 

seu processo formativo‖ (SANTOS, 1995 apud ARAÚJO; SGARBI; LOBINO, 2017, p. 14). 

A escola é a unidade epocal (FREIRE, 1987) e o ensino em humanidades pode se tornar o 

caminho para a emancipação humana. Segundo Freire (1987) parte do que jamais devemos 

desistir: aprender a dizer a sua palavra! Essa é a premissa e o caráter preventivo das práticas 

educativas universais dialógicas.  

 

Os rumos de uma educação com base socialista imprimem o caráter de resistência e desafio 

frente às ciências de cunho positivista, que por vezes, configuradas sob o muro da escola, 

epistemologicamente e praxiologicamente impedem avanços e estabelecimento de lugares 

científicos ontológicos e omnilaterais no ensino em humanidades.  

 
 [...] o homem pode transformar em vida o que era convite à morte – [...] Camus nos 

convida a imaginar um Sísifo que encara o absurdo da vida de uma maneira 

surpreendente, bem diferente do que a leitura das primeiras páginas nos levar a 

pensar: com liberdade, paixão e determinação. Sísifo é superior ao seu destino. É 

mais forte que uma rocha. São estas as palavras que encerram o livro: ―Deixo Sísifo 

na base da montanha! As pessoas sempre reencontram seu fardo. [...] Cada grão 

dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha cheia de noite forma por si só 
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um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um 

homem. É preciso imaginar Sísifo feliz‖ (CAMUS, 2004 apud BOTEGA, 2018, p. 

279). 

 

A crise, tomada nesse sentido filosófico, indica um sistema de pensamento evolutivo para a 

natureza humana, ou seja, ela seria necessária para que essa natureza pudesse evoluir como 

num casulo de borboleta, processual, intenso, doloroso, mas belo.  

 

Em meio a temores, inseguranças, haverá também, uma intensa motivação psíquica 

direcionada para a sobrevivência e, junto com esta, a necessidade urgente de fazer 

um balanço de vida. A consciência da vulnerabilidade e da finitude faz vir à tona 

essa urgência (BOTEGA, 2018, p. 282). 

 

Se não pudermos entender a crise suicida como uma matéria
29

 de nossa própria existência e 

essência da natureza humana, não as reconhecendo e não mais as enfrentando, seria 

equivalente a exprimir as tantas Vidas Severinas, morridas cotidianamente em vida.  

 

— Seu José, mestre carpina, que habita este lamaçal, sabes me dizer se o rio a esta 

altura dá vau? sabe me dizer se é funda esta água grossa e carnal? — Severino, 

retirante, jamais o cruzei a nado; quando a maré está cheia vejo passar muitos 

barcos, barcaças, alvarengas, muitas de grande calado. — Seu José, mestre 

carpina, para cobrir corpo de homem não é preciso muito água: basta que chega ao 

abdome, basta que tenha fundura igual à de sua fome. — Severino, retirante, pois 

não sei o que lhe conte; sempre que cruzo este rio costumo tomar a ponte; quanto ao 

vazio do estômago, se cruza quando se come. — Seu José, mestre carpina, e quando 

ponte não há? quando os vazios da fome não se tem com que cruzar? quando esses 

rios sem água são grandes braços de mar? — Severino, retirante, o meu amigo é 

bem moço; sei que a miséria é mar largo, não é como qualquer poço: mas sei que 

para cruzá-la vale bem qualquer esforço. — Seu José, mestre carpina, e quando é 

fundo o perau? quando a força que morreu nem tem onde se enterrar, por que ao 

puxão das águas não é melhor se entregar? — Severino, retirante, o mar de nossa 

conversa precisa ser combatido, sempre, de qualquer maneira, porque senão ele 

alaga e devasta a terra inteira. — Seu José, mestre carpina, e em que nos faz 

diferença que como frieira se alastre, ou como rio na cheia, se acabamos 

naufragados num braço do mar miséria? — Severino, retirante, muita diferença 

faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás, porque ao menos esse mar não 

pode adiantar-se mais. — Seu José, mestre carpina, e que diferença faz que esse 

oceano vazio cresça ou não seus cabedais, se nenhuma ponte mesmo é de vencê-lo 

capaz? — Seu José, mestre carpina, que lhe pergunte permita: há muito no 

lamaçal apodrece a sua vida? e a vida que tem vivido foi sempre comprada à 

vista? — Severino, retirante, sou de Nazaré da Mata, mas tanto lá como aqui jamais 

me fiaram nada: a vida de cada dia cada dia hei de comprá-la. — Seu José, mestre 

carpina, e que interesse, me diga, há nessa vida a retalho que é cada dia 

adquirida? espera poder um dia comprá-la em grandes partidas? — Severino, 

retirante, não sei bem o que lhe diga: não é que espere comprar em grosso tais 

partidas, mas o que compro a retalho é, de qualquer forma, vida. — Seu José, mestre 

                                            
29

 Matéria dialógica entre objetividade e subjetividade. [...] Lenin estabelecia – de acordo com Marx e Engels – a 

unidade entre teoria e prática, entre socialismo e ciência e, desse modo, colocava em seu verdadeiro lugar a 

práxis revolucionária [...] (VÁSQUEZ, 2011, p. 56). Sendo assim, a concretude, a matéria, a objetividade só 

pode ser imprimida do caráter praxiológico, se dialeticamente estiver em espiral com a subjetividade humana, 

formando uma síntese da concretude da vida real e da análise do dilema existencial analisado – a finitude auto 

infligida.  
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carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída: a de 

saltar, numa noite, fora da ponte e da vida? (MELO NETO, 1955) 

 

 

Por isso, acreditamos na viabilidade das práticas educativas universais dialógicas de 

prevenção do suicídio. Quando falamos em prevenção do suicídio, não se trata de evitar todas 

as ocorrências, pois nenhuma sociedade conseguiu isso ao longo da história, mas uma parcela 

de mortes evitáveis [...] (BOTEGA, 2018, p. 181). 

  

De tudo ficaram três coisas: A certeza de que estamos sempre começando, A certeza 

de que é preciso continuar, A certeza de que seremos interrompidos antes de 

terminarmos. Por isso, é preciso fazer da interrupção um caminho novo; Da queda, 

um passo de dança; Do medo, uma escada; Do sonho, uma ponte; Da procura, um 

encontro! (BOTEGA, 2018, p. 85). 

 

2.5 PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO, EPIDEMIOLOGIA, A 

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO DO 

SUICÍDIO E A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO ATÉ A COLÔNIA 

POMERANA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – ES.   

 

Partindo da problematização do objeto de estudo algumas indagações movimentaram a priori 

o devir: Quem era esse povo pomerano? De onde eles vieram? Era um povo que não queria 

discutir a temática do suicídio e manter velada essa tensão/conflito existencial e filosófico? O 

que revelavam os dados oficiais contidos nos sistemas de informação de saúde municipal? 

Haveria alguma conexão entre a formação sociocultural pomerana e a incidência de suicídio 

em Santa Maria de Jetibá/ES? 

 

O resgate de aspectos da memória, da ancestralidade e da história remota de um povo, pode 

ajudar o leitor a se posicionar frente às redescobertas dessa história que pretende se emaranhar 

pelos casos invisíveis, aos olhares positivistas e pragmáticos, enquanto afirmação do que seria 

supostamente o lugar da ciência. Segundo Le Goff (2013) a análise dessa memória coletiva é 

fundamental para o entendimento do comportamento narrativo de função social, que traduz 

uma linguagem viva, própria do produto daquela sociedade.   

 

Segundo Tuan (1980), o homem pode perceber o seu contexto e essa percepção varia de 

acordo com a cultura. A análise parte do seu aparato sensorial, no entanto, em culturas 

ocidentais e na própria modernidade em si, ela se espelha na confiança, cada vez maior, em 
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apenas um órgão sensorial, a visão. ―[...] Para ele, o espaço é limitado e estático, um quadro 

ou matriz para os objetos. Sem objetos ou fronteiras, o espaço é vazio. É vazio porque não há 

nada para ver, embora possa estar cheio de vento [...] (TUAN, 1980, p.13). 

 

Ora, basta sentar à beira do rio e observar o movimento do vento, sabemos que ele está lá em 

tempos de calmaria, mas a certeza desse movimento se configura, na medida em que sua força 

vai se tornando indiscutivelmente visível. No entanto, essa tendência ocidental de dar ênfase a 

apenas um órgão sensorial nos limita a enxergar todo o restante daquela beleza, pois a 

conjunção de todos os nossos sentidos, inclusive intuitivo, nos toca em várias nuances. Essa 

análise inclui contextos de afetos alegres e de afetos tristes e o suicídio é, em si, um problema 

dessa natureza. 

 

Os mitos fazem parte da história remota e também da oralidade de um povo. Do imaginário 

social até as práticas contemporâneas, eles podem servir de sustentação para a manutenção do 

status quo cultural. 

 

[...] Uma explicação histórica eficaz deve reconhecer a existência do simbólico no 

interior de toda realidade histórica (incluída a econômica), mas também confrontar 

as representações históricas com as realidades que elas representam [...] E toda 

história deve ser uma história social (LE GOFF, 2013, p. 13). 

 

Conforme Tuan (1980) delineia, tais mitos são arcabouço da humanidade onde a terra serve 

como centro entre o mundo superior e o inferior. O poder simbólico dos mitos dá indícios de 

como os homens os utilizam, como forma de resolver os dilemas do devir. ―Na experiência, 

entre os pares antinômicos, o mais fundamental e doloroso é o da vida e da morte‖ (TUAN, 

1980, p. 19). 

 

Os mitos, lendas e contos folclóricos das mais diferentes partes do mundo têm sido 

interpretados como tentativas diversas para tornar a morte inteligível e aceitável. [...] 

A humanidade, desde o início, reconheceu a importância de instituir ordem ou 

equilíbrio num mundo onde os recursos são limitados [...] (TUAN, 1980, p. 19). 

 

2.6 DA HISTÓRIA REMOTA: A ANTIGA POMERÂNIA 

 

A origem do nome Pomerânia, Po Morje, é da língua wende e significa a terra perto do mar 

ou no mar (RÖELKE, 1996). Era uma província que pertencia a Prússia, tendo surgido em 

1817. Localizava-se nas costas do Mar Báltico, entre as atuais Alemanha e Polônia e os países 
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escandinavos. Em 1871, com a união dos estados alemães, a Pomerânia passou a fazer parte 

do Império alemão (TRESSMANN, 1998). 

 

Segundo Röelke (1996), a Pomerânia era dividida em Ocidental e Oriental, e a maioria dos 

pomeranos que imigraram para o Estado do Espírito Santo, a partir de 1859, é advinda da 

parte que fica a leste da cidade de Stettin. 

 

As terras da Pomerânia, no século V depois de Cristo, foram habitadas por imigrantes 

advindos de povos eslavos (russos poloneses e wendes). Essas ocupações em território 

pomerano marcaram profundamente a história e a cultura do seu povo, que se perpetua por 

séculos. Contudo, mesmo depois de repaginadas, ainda estão presentes indícios de que a 

oralidade e certos costumes da cultura pomerana estão ligados às raízes psicoculturais que 

remontam desde a pré-história e a história antiga (RÖELKE, 1996). 

 

Le Goff (2013, p.14) afirma que ―[...] o tempo histórico encontra, num nível muito 

sofisticado, o velho tempo da memória, que atravessa a história e a alimenta‖.  

 

Observa-se nesses povos antigos uma estrutura familiar patriarcal, com profunda ligação à 

natureza que trabalhava basicamente com a agricultura familiar e a pesca. Era um povo com 

crenças e religião distintas, muitas vezes ligadas ao paganismo, muitos desses Deuses 

adorados eram figuras ligadas à natureza. Dentre eles, ―o maior deus dos wendes é Triglaw‖ 

(RÖELKE, 1996, p.11). 

 

O mito antropológico, cultural e histórico é o próprio arcabouço para entender o rumo de uma 

sociedade e as construções da história e memória de um povo, de como se compreende a 

questão da invisibilidade e do contexto das representações socioafetivas, valores morais e a 

própria organização social. Por vezes, conhecer a história remota do povo pomerano 

tradicional pôde ajudar a inferir quais os constructos objetivos e subjetivos que este carregava 

consigo até o contexto atual e de que forma esses mitos ajudaram a moldar o contexto sócio 

histórico de toda uma geração de pomeranos. 

 

A estrutura social da Pomerânia era voltada para a agricultura e o artesanato, sua base era o 

feudalismo permeado por desigualdades sociais em cujo sistema de trabalho a produção 

autogeria o feudo (RÖELKE, 1996). 
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No último censo realizado antes da II Guerra Mundial, em 17 de maio de 1939, a população 

total da Pomerânia era de 2.330.445 habitantes. Desse total, 1.895.230 moravam na 

Pomerânia Oriental e 435.215 na Pomerânia Ocidental (RÖELKE, 1996, p.38). 

 

Com o fim da II Guerra Mundial as consequências foram traumáticas para o povo pomerano, 

especialmente para as mulheres, que viveram várias situações de violência (RÖELKE, 1996). 

 

A Pomerânia como um todo desaparece do mapa! Em 2 de dezembro do ano de 

1990, as duas Alemanhas são reunificadas, após a queda do muro de Berlim. O que 

se conhecia como Pomerânia Oriental, pertence à Polônia com o nome de Pomorze. 

A cidade de Stettin chama-se Szczecin (RÖELKE, 1996, p.39). 

 

Desde a história antiga percebe-se que a cultura pomerana é singular e distinta 

tradicionalmente, com rituais de passagem, folclore, música, dança, culinária, vestimentas 

cheias de especificidade e um ―jeito pomerano de ser‖ que de longe atrai o olhar dos amantes 

da cultura, por ser diferente e guardar uma história milenar de lutas e superações. Esse jeito 

pomerano cultural é uma face bela da prevenção. 

 

Rolke (1996) descreve algo sobre essas especificidades, como a predileção das mulheres 

pomeranas por vestimentas brancas ou com estampas de flores e por tecidos coloridos, com 

bordados. Menciona ainda eventos festivos cheios de significados e significantes para o povo 

pomerano.  

 

A culinária pomerana e os momentos da alimentação também são parte de rituais e 

peculiaridades que apontam suas preferências alimentares, o encontro familiar, os pratos 

tradicionais e alimentos específicos, como os tubérculos, não faltam na mesa da família 

pomerana.  

 

A história antiga revela como era a vida nas vilas feudais: era difícil, o trabalho exaustivo e 

visto, dentro da cultura, como forma de pertencimento e identidade social. A mulher 

pomerana, naquela época, já enfrentava desigualdades na divisão de tarefas e também na 

remuneração, sobretudo se tivesse filhos, pois, dessa forma ela os levava para a lida no campo 

e toda a sua relação de trabalho estava subordinada a essa condição. Tal questão aponta para a 
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divisão sexual do trabalho que, até os dias atuais, continua presente quanto às análises de 

exploração e desigualdades na cultura pomerana. 

 

2.7 A CHEGADA DOS POMERANOS AO ESPÍRITO SANTO ATÉ A COLÔNIA 

POMERANA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

 

Segundo Seibel (2016), os registros históricos quanto à chegada dos pomeranos no Brasil são 

controversos. Sabe-se que eles vieram da Pomerânia e vivem basicamente em quatro estados 

brasileiros, dentre eles o Espírito Santo. Em relação ao total populacional desse povo também 

não há dados precisos, pois, muitos registros tem apenas base nos acervos das igrejas 

luteranas e boa parte dos pomeranos também foram registrados indevidamente como alemães.  

 

De acordo com Bahia (2015) a colonização por pomeranos em terras capixabas ocorreu em 

concentração nas regiões montanhosas do estado, como Santa Maria de Jetibá, Domingos 

Martins e Santa Leopoldina. Os imigrantes dessas regiões são, em sua maioria, 

hortifrutigranjeiros, tendo como principal atividade econômica a cafeicultura, a olericultura e 

a avicultura.  

 

A produção de produtos orgânicos em Santa Maria de Jetibá, segundo Hees (2015), atinge o 

primeiro lugar no estado do Espírito Santo, bem como o número de produtores envolvidos, o 

que nos indica certa preocupação por parte de alguns pomeranos (as) em estabelecer relações 

mais harmoniosas com a terra. 

 

Vários valores mantenedores do ethos cultural pomerano, como a autoridade paterna e 

pastoral, significados e significantes do trabalho, o universo mágico, a ligação do povo 

pomerano com a religiosidade e a natureza, são reproduzidos por meio da oralidade em rituais 

de passagem, canções, histórias, dentre outros (BAHIA, 2015). No entanto, a história e a 

memória pomerana, estão permeadas de micropolíticas de resistência reforçadas pelo 

movimento de emancipação por parte de alguns atores (as) dessa trama social, especialmente 

a ligação das mulheres pomeranas com a educação. 

 

Os primeiros escritos sobre a cultura pomerana afirmavam a mulher como coadjuvante ao 

lado do homem no processo de colonização. Esse constructo simbólico aponta para as 
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reflexões sobre os arquétipos masculino e feminino que tomam forma no trabalho camponês. 

O homem enfrenta os perigos externos e a mulher camponesa se dedica aos afazeres internos, 

aos cuidados com os filhos e as criações (BOMBARDI, 2017). 

 

A história geral da colonização pomerana no ES negligenciou o papel da mulher nesse 

processo, mas o olhar que vem de dentro das vivências culturais, insiste em afirmar seu 

protagonismo nessa colonização, assumindo o elo filosófico feminino que Bombardi (2017) 

fez com a ―mãe Terra‖, onde ―[...] O trabalho da família camponesa no cultivo da terra é um 

trabalho em que os princípios arquétipos, masculino e feminino, se complementam, e, que, 

portanto, fecundam a terra! Inclusive enriquecendo-a [...]‖ (BOMBARDI, 2017, p. 19). 

 

Nos trechos de seu texto Hees (2015) aponta para o sofrimento de situações que envolvem a 

mulher pomerana, tais como o preconceito, as dificuldades em conciliar trabalho e 

maternidade, o seu papel como mediadora dentro da família e os desafios pelos quais ela 

precisava, e ainda precisa, enfrentar para superar adversidades e sobreviver. 

 

Numa cultura regida pelo patriarcado
30

, há que se atentar para as invisibilidades, inclusive da 

história da resistência da mulher pomerana na colonização e sua função sociomoral dentro de 

uma comunidade tradicional, implicando nessa práxis social, a redescoberta da função paterna 

nesse contexto que, parafraseando Bombardi (2017), agregou-se ao aprender a cuidar, 

independente das tarefas desenvolvidas serem consideradas femininas ou masculinas.   

 

Esse novo olhar para o que é latência pode ser resultado de dois movimentos complementares 

e também contraditórios: uma nova interpretação das evidências históricas ou uma 

ressignificação dos agentes no contexto comunitário frente à hibridização cultural – elementos 

pomeranos, frente ao contexto brasileiro e capixaba, considerando um patriarcado reforçado 

pelo capitalismo. A respeito desse último argumento, Melo e Souza (2015) consideram que a 

cultura é dinâmica e o povo pomerano é ativo na construção da sua própria história, que, 

apesar das imposições, não se descaracterizou, mas por meio das tradições multiculturais 

construiu uma identidade pomerana no Espírito Santo. 

                                            
30

 Estrutura de poder em constante transformação, forjada com base na desigualdade de gênero, em que há 

primazia masculina, uma ideologia que acoberta a opressão sobre a existência feminina em todas as áreas da 

convivência humana, ou seja, o pacto original como diria Pateman (1993 apud SAFFIOTI, 2011) é tanto um 

contrato sexual quanto social. 
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Esses (as) protagonistas estão na roça e na cidade
31

, na música e na cultura, na dança e na arte, 

na pintura, na literatura e na poesia, nas letras, na lida e na luta, eles (as) estão em singulares 

lugares na comunidade.  

2.8 EPIDEMIOLOGIA NA COLÔNIA POMERANA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

 

O município de Santa Maria de Jetibá possui uma população de 38.290 habitantes, com área 

territorial 734 Km². Esse município é uma colônia tradicional pomerana com maior 

concentração dessa população dentro do Brasil (SECSAU, 2018). Nesse território é que as 

primeiras aproximações propuseram levantar a problematização do objeto e ajudaram a traçar 

algumas informações sobre o diagnóstico situacional desse município.  

 

No capítulo do referencial teórico várias evidências, estatísticas e a epidemiologia do suicídio 

nesse município puderam, na medida do possível, ser analisadas e, retomamos aqui, aspectos 

condensados desse diálogo com os pares, que muito contribuiu para o rumo que a pesquisa 

caminhou. Diálogo este que abordou o conceito de suicídio, apontou as disparidades 

estatísticas desse fenômeno entre homens e mulheres, os métodos mais utilizados para efetivar 

o ato em si, a importância de se avaliar a letalidade e a análise sobre as aproximações dos 

transtornos mentais ao fenômeno estudado, particularmente no município de Santa Maria de 

Jetibá.  

 

Também foram foco desta abordagem a existência de transtornos como a depressão e o 

alcoolismo, determinantes sociais e culturais, a questão da migração, tradições culturais e 

contradições do sistema capitalista, isolamento, determinações genéticas que poderiam 

precipitar o comportamento impulsivo, a ausência da garantia de direitos básicos previstos na 

Constituição Federal, as evidencias da situação escolar que podem replicar situações 

                                            
31

 Necessário fazer uma [...] síntese entre cidade e campo e a superação da divisão social do trabalho [...] 

(RAGO, 1997, p. 201), considerando que os escritos sobre o povo pomerano tendem a dicotomizar o povo 

pomerano, dando ênfase ao estereótipo de que para ser pomerano, povo tradicional, necessariamente seria o 

nicho rural, portanto, em termos de representatividade, convém superar a tese e a antítese e encontrar a síntese de 

um povo que possui na sua estrutura especificidades identitárias consideráveis, mas que no entanto, são 

identidades peculiares dentro de um mesmo povo, que ainda assim é pomerano, inclusive em termos da divisão 

social e sexual do trabalho, voltamos à lógica que Bombardi (2017) adota para refletir sobre essa questão, 

identificando que o modus operandi da agricultura orgânica e familiar rompem com o modus operandi do 

trabalho sob a ótica capitalista e que esse modo de viver contrahegemônico poderia nos sugerir caminhos para 

trabalhar a prevenção do suicídio nessa comunidade tradicional.   
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dolorosas nos jovens pomeranos, que podem ter crescido em condições adversas dentro do lar, 

pois no lar deveriam ser protegidos e potencializados para um desenvolvimento maior.  

 

Elencamos ainda, informações sobre as notificações de intoxicação exógena e lesão 

autoprovocada, no município de Santa Maria de Jetibá – ES, trazendo uma série histórica de 

dez anos.  

 

Tabela 1- Série histórica de casos de intoxicação exógena e lesão autoprovocada - SINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) da Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá (2018) 

 

Observa-se que, no início do período analisado (2008) o número de casos notificados para 

intoxicação exógena foi superior aos três anos seguintes, a partir de 2014 o número de 

notificações se eleva de forma considerável e apresenta flutuações nos anos subsequentes, 

fechando o período com o maior número de casos registrados. Em relação às notificações de 

violência interpessoal/autoprovocada, a mesma foi inserida na lista nacional de notificação 

compulsória por meio da portaria de 1.271/2014, sendo assim, a partir do ano de 2014 até o 

final do período observou-se um crescimento exponencial. Esse aumento considerável dos 

casos provavelmente tem ligação direta com a melhora do sistema de notificação dos casos e 

dos processos de trabalho dentro do setor de epidemiologia municipal, que, em termos 

técnicos, buscou qualificação, organizou seu organograma interno do quadro funcional, 

promoveu capacitação e mobilização dentro da rede para a questão.  

Notificações de casos de Intoxicação exógena e Lesão 

autoprovocada, município de Santa Maria de Jetibá/ES – SINAN 

Ano de 

Notificação 

Nº de notificações para 

Intoxicação Exógena 

Nº de notificações para 

Violência Autoprovocada 

2008 12 - 

2009 7 - 

2010 5 - 

2011 4 - 

2012 12 - 

2013 6 - 

2014 36 2 

2015 50 5 

2016 43 33 

2017 69 74 

2018 73 103 

TOTAL 317 217 
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Tabela 2- Série histórica de internações hospitalares decorrentes de lesões autoprovocadas – 

SIH/SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) da Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá (2018) 

 

Contudo, é possível perceber que o número de internações decorrentes de lesões 

autoprovocadas é bem superior ao número de notificações, o que destaca a subnotificação dos 

casos. Isto decorre de diversos fatores, tais como o desconhecimento dos profissionais de 

saúde, falta de preparo dos estabelecimentos de saúde em divulgar e apoiar a notificação dos 

casos, não capacitação dos profissionais em preencher a ficha de notificação, dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internações hospitalares decorrentes de lesões 

autoprovocadas, Santa Maria de Jetibá/ES. 

Ano do atendimento 

 

Nº de atendimentos 

 

2007 2 

2008 100 

2009 135 

2010 205 

2011 212 

2012 152 

2013 168 

2014 192 

2015 9 

2016 20 

2017 22 

2018 22 

Total 

 

1239 
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Tabela 3- Série histórica de mortalidade por suicídio – SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) da Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá (2018) 

 

Em termos da taxa de mortalidade por suicídio consumado, o ano de 2017, apresentou a maior 

incidência de casos notificados no período analisado, concomitante a essa taxa, observamos 

também no ano de 2017, alta taxa de dispensação de psicotrópicos nesse município, pela rede 

básica de farmácia, o que nos leva a inferir que há um problema de pesquisa a ser analisado 

nesse período, por exemplo, a correlação desses suicídios com a forma adotada para realizar o 

ato em si, algo que para pesquisas posteriores pode ser verificado. 

 

De acordo com os dados sobre morbidade hospitalar e mortalidade por doenças de notificação 

compulsória que foram mapeados através da coordenadoria de vigilância epidemiológica 

municipal, seguem algumas informações da análise situacional de saúde que esse município 

realizou, no ano de 2018, em evento de audiência pública municipal, quando apresentou os 

dados epidemiológicos de saúde do período de 2013 – 2017. O recorte aqui realizado sobre o 

diagnóstico situacional da saúde compila as análises dos dados apenas no campo da saúde 

mental (SECSAU, 2018). 

 

Os dados de morbidade hospitalar, por doença de notificação compulsória, referem-se aos casos 

de transtornos mentais e comportamentais que foram registrados entre os anos de 2013 a 

Mortalidade por suicídio no 

município de Santa Maria de 

Jetibá 

 

Ano de ocorrência Nº de casos 

2008 4 

2009 3 

2010 4 

2011 2 

2012 7 

2013 3 

2014 8 

2015 3 

2016 5 

2017 9 

2018 2 

 

Total 50 
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2017. Seguem sucessivamente o número de casos registrados anualmente (0, 5, 6, 17 e 24), 

totalizando 52 casos nessa modalidade de adoecimento no Sistema de Informações 

Hospitalares - SIH/SUS (SECSAU, 2018). 

 

Gráfico 1 – Morbidade hospitalar, por doença de notificação compulsória – (recorte transtorno 

mentais e comportamentais, 2013 – 2017), SIH/SUS – Santa Maria de Jetibá - ES 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) da Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá (2018) 

 

Os dados de mortalidade por doença de notificação compulsória por causas externas (acidentes, 

homicídios e suicídios) foram registrados entre os anos de 2013 a 2016, seguem 

sucessivamente o número de mortes registradas anualmente (36, 44, 34, 39), totalizando 153 

mortes por causas externas. 
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Gráfico 2 – Mortalidade por doença de notificação compulsória, por causas externas 

(acidentes, homicídios e suicídios, 2013-2016) SIM/SUS – Santa Maria de Jetibá/ES 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) da Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá  (2018)
32 

 

Os dados notificados sobre morbidade no campo da saúde mental indicam discrepâncias, se 

comparados aos números de atendimentos realizados pelas especialidades, como psiquiatria e 

psicologia, no ambulatório de saúde mental, excetuando-se, porém, os dados do centro de 

atenção psicossocial - CAPS I
33

, bem como quanto ao número exorbitante de dispensação de 

medicamentos psicotrópicos no ano de 2017 e os demais registros compilados pelos sistemas 

de informação de saúde, aqui descritos (SECSAU, 2018).  

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) de Santa Maria de Jetibá (2018), 

no primeiro quadrimestre/2017 foram dispensados 178.032 comprimidos de psicotrópicos 

especificamente pela farmácia básica municipal gerida e mantida pela secretaria de saúde, 

exceto a rede suplementar e particular de farmácias no município. No segundo quadrimestre, 

foram dispensados 205.282 e, no terceiro 244.379 comprimidos. Para uma população de 

pouco mais de 38 mil habitantes, dando uma razão de mais de 6 comprimidos por habitante 

somente no 3º quadrimestre de 2017. 

 

                                            
32 Os dados compilados acerca da morbidade e mortalidade municipal, que incluem os transtornos mentais, foram 

compilados por meio do TAbNET/DATASUS (SECSAU, 2018). 
33

 O CAPS I não disponibilizou dados de diagnóstico situacional, pois o setor ainda não havia regulamentado o 

hábito de se registrar o número de atendimentos e compilar dados. Essa prática de informar esses dados foi 

instituída a partir de 12/18 e será disponibilizado para audiências públicas.  (SECSAU, 2018). 
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Figura 1 – Aumento da dispensação de medicamentos psicotrópicos pela farmácia básica 

municipal de Santa Maria de Jetibá, 2017 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá (2018) 

 

Nota-se que houve um aumento gradativo e substancial da dispensação de medicamentos 

psicotrópicos pela farmácia básica municipal. Alguns questionamentos: estaria ocorrendo uma 

ascendência de transtornos mentais que necessitam de medicação psicotrópica? Seriam casos 

subnotificados, considerando que não há registros desses casos no campo da saúde mental e 

inexistem instrumentos de produção de dados eficientes e assertivos e de um subsistema 

integrado de informação da RAPS para monitorar esses casos? Haveria no município a cultura 

de medicalização como solução de problemas? Seria uma evidência de abuso de psicotrópicos 

pela população? De que forma esse consumo tem correlação com as tentativas e suicídios 

consumados na região?  Esse último ponto abordado é passível de investigação para outros 

pesquisadores: a correlação do aumento de casos de mortalidade por suicídio em 2017 em 

relação aos demais anos analisados e o aumento de dispensação de psicotrópicos naquele 

mesmo ano?  

 

No ano de 2017, segundo a SECSAU (2018), foram feitos, no primeiro quadrimestre, 270 

atendimentos psiquiátricos, seguidos de 386 atendimentos no segundo quadrimestre e 418 no 

terceiro, respectivamente foram realizados 248, 261 e 330 atendimentos de psicologia 
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realizados no ambulatório de saúde mental do centro de especialidades municipal
34

, que 

atende casos leves, moderados e graves estabilizados. Seu campo de atuação se estende a toda 

rede básica de saúde, considerando que não há profissionais dessas especialidades nas 

estratégias saúde da família - ESF, ficando a cargo do CAPS (serviço de média complexidade 

na RAPS) suprir toda a demanda excedente desse ambulatório (casos graves). Esses dados 

excluem dados da rede suplementar e particular de saúde e do CAPS I, que não tinha dados 

disponíveis e sistematizados sobre o assunto. 

 

Gráfico 3 – Atendimentos psiquiátricos e de psicologia – por quadrimestre, 2017 – município 

Santa Maria de Jetibá, 2017 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá (2018) 

 

Nota-se que o registro epidemiológico e do perfil geral da saúde municipal, balizados numa 

vigilância da RAPS, corroboram com as invisibilidades históricas no campo da saúde mental, 

na forma como os sistemas de informação encontram-se estruturados, bem como a própria 

configuração da RAPS, sem elementos formalizados de Vigilância em Saúde. 

 

                                            
34

 As análises de morbidade e mortalidade municipal utilizados nessa pesquisa, assim como os atendimentos em 

psicologia e psiquiatria, se estendem ao campo da saúde mental de forma geral, considerando que não havia 

disponível dados específicos sobre o suicídio ou tentativa de suicídio, nesse sentido estamos falando de 

tratamento e prevenção secundária e terciária. Nos moldes do SUS municipal não houve nenhuma evidência de 

dados que pudessem favorecer ações prioritárias ou específicas que registrassem a ideação suicida (prevenção 

primária), o que nos apontou lacunas significativas no avanço ou visibilidade nessa área.  
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Segundo a SECSAU (2018), o e-SUS AB, que é um Sistema de Informação da Atenção Básica, 

veio substituir o antigo SIAB em 2014. O Sistema e-SUS contempla essa problemática do 

suicídio, dentro da área da saúde mental, sem as especificidades necessárias ao tema, no 

campo das condições/situações de saúde gerais. Essa ficha é utilizada pelos agentes 

comunitários de saúde – ACS para fazer o diagnóstico situacional da saúde de sua 

microrregião, sendo auto descritiva
35

. 

 

Segundo dados do e-SUS municipal (SECSAU, 2018), quanto ao diagnóstico no campo da 

saúde mental na atenção básica em 2018, apenas 78 pessoas tiveram diagnóstico de algum 

problema de saúde mental feito por profissional da saúde. Dentre esse número estão contidos 

transtornos mentais como a depressão e o suicídio, porém, 15.652 pessoas não tiveram 

nenhum diagnóstico e 2.970 não informaram, do total populacional daquele ano cadastrado no 

sistema e-SUS.  

 

Gráfico 4 - Situação do diagnóstico no campo da saúde mental na Atenção Básica 2018, 

município de Santa Maria de Jetibá – ES 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá (2018) 

 

Essa modalidade de abordagem e registro é vigente desde o SIAB e corrobora com os achados 

de Friedrich (2014) quanto à insuficiência e ineficiência desses instrumentos de registro, frente 

                                            
35

 Ou seja, só será registrado o fato ou situação se o usuário do SUS descrevê-la.  
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aos transtornos mentais, uso problemático de crack, álcool e outras drogas e também da questão 

do suicídio. 

 

Cabem aqui algumas questões: O que fazer com a falta de autonomia das equipes de saúde 

quanto aos registros nos instrumentos de produção de dados da atenção básica dos 

diagnósticos em saúde mental? Existe a disponibilidade e o compromisso ético-político com o 

campo da saúde mental que interfira na autonomia e desejo municipal, para além das 

orientações e protocolos nacionais, de produzir sua própria ficha regionalizada? Como seria a 

sistematização desses dados, para compor o acervo e cruzamento de dados nacionais (TAB-

net), considerando as questões epistêmicas, ontológicas e praxiológicas que atravessam tanto o 

Sistema de Saúde e as configurações de sua rede e subsistemas de informação em saúde? 

 

Ainda há registros específicos da alta complexidade que abarcam a produção de dados dos 

atendimentos hospitalares e de procedimentos o SIH/SUS do hospital geral municipal. 

 

Figura 2 – Realidade dos processos de trabalho da alta complexidade hospital geral FHB 

Concórdia 

 

Fonte: Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia (2018) 

 

De acordo com a coordenadoria de vigilância epidemiológica municipal (SECSAU, 2018), 

95% das notificações de tentativas de suicídio advém de dados produzidos pela alta 

Realidade dos processos de trabalho na alta complexidade, 
hospital geral - FHB Concórdia, Santa Maria de Jetibá, 2018 

Sistemas de informação contratados e terceirizados, todas as informações são repassadas à secretaria 
municipal de saúde 

O campo da saúde mental continua negligenciado e invisibilizado, parte dos procedimentos são lançados, 
desconsiderando informações pertinentes aos agravos 

Problemática: cultura da desconfiança e de um fenômeno incompreendido pelos profissionais da saúde; 
pacientes negam que tentaram o suicídio, os registros são realizado e notificados apenas com a confirmação 

do paciente; discrepância entre dados reais e dados registrados 

Problemática: falta de codificação correta dos agravos; alta rotatividade; sobrecarga de trabalho; falta de 
comunicação na RAPS; falta de repasse de informações de treinamento por parte dos que deveriam ser 

multiplicadores; demanda crescente em detrimento do campo reduzido de profissionais 



87 

complexidade (Hospital Geral Concórdia). Todavia, há um reconhecimento de que as 

informações disponibilizadas não condizem com a realidade situacional no campo da saúde 

mental municipal, considerando que até o levantamento dessas informações apresentavam 

problemas de codificação correta do agravo. 

 

Além das informações relativas aos processos de trabalho no Hospital Geral, a coordenação 

de enfermagem identifica como possíveis causas para o problema da invisibilidade do suicídio 

a priori (FUNDAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE CONCORDIA -FHBC, 2018): 

 

 1º momento: desconhecimento; 

 2º momento: notificação entendida como burocratização do trabalho; 

 3º momento: estigmatização/receio de notificar algo incompreendido; 

 

Apesar de alguns avanços e do fato de que o TAB-net assume a tarefa central de compilar os 

dados de todos os sistemas e subsistemas de informação de saúde municipal em seus três níveis 

(atenção básica, média e alta) no SUS, este se mostra complexo no cruzamento de dados para 

análise municipal, considerando também que não há um subsistema de informação da RAPS 

unificado para compilar dados específicos da clientela no campo da saúde mental, dentro das 

premissas do SUS de universalidade, equidade e integralidade. Isso contribui para a 

manutenção da invisibilidade dessa parcela da população, que historicamente foi 

negligenciada e excluída por linhas de cuidado que deveriam atender condições crônicas de 

saúde, mas acabam as agudizando. 

 

Exemplos dessa desarticulação e de entraves no sistema apontam para o tempo de 

processamento do banco de dados central do ministério da saúde – TAB-NET – e o percurso 

vertical e de retroalimentação das informações de saúde dos municípios – Estado – Ministério 

da saúde para esse banco de dados, o que implica em informações díspares, discrepantes e 

fragmentadas, distanciando a real situação dos municípios do Brasil quando é necessário 

analisar os dados em tempo real ou num tempo proximal com o objetivo de alavancar ações 

prioritárias que deveriam contemplar o campo da saúde mental dentro das suas necessidades. 
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Cabem aqui alguns questionamentos quanto ao e-SUS e demais ferramentas de produção de 

dados utilizadas pela vigilância epidemiológica – VE, bem como RAS e o RG System 
36

 (que o 

CAPS I utiliza e a análise para compor seus dados referentes aos procedimentos realizados) e 

a análise Gestora sobre a situação geral da saúde municipal: será possível alcançar dados reais 

quanto ao suicídio consumado e a tentativa de suicídio utilizando ferramentas tão gerais e 

inespecíficas, tomando como base apenas a noção de transtorno mental do usuário do SUS, 

como é o caso do e-SUS, desconsiderando o saber técnico das equipes de saúde e a 

complexidade para compilar os dados, a fim de planejar e identificar as prioridades e os 

principais problemas de saúde mental que atingem o município? Será possível, sem dados 

concretos sobre esse campo, dar visibilidade ao problema do suicídio no intuito de justificar o 

fomento e aprimoramento de políticas públicas e de práticas educativas de prevenção ainda 

quando esse contexto é reforçado pela ausência de informações sobre a ideação suicida, que 

poderia ajudar a prever ou mesmo avaliar, por meio de uma classificação de risco, o 

fenômeno sobre a população e traçar meios e fins profiláticos? 

 

Os problemas estruturais e sistêmicos de produção e análise de dados epidemiológicos e do 

perfil da saúde municipal, bem com a fragmentação da rede de saúde mental e de insipientes 

ações intersetoriais, corroboram com a ausência de práticas educativas de prevenção do 

suicídio também no campo da educação. Acredita-se que as raízes praxiológicas desses 

problemas encontram-se na ausência de uma vigilância em saúde da RAPS sistematizada 

enquanto política pública e que consiga enxergar esse tempo espaço com todas as suas 

alternativas e potencialidades dentro dos pontos de atenção, considerando os adoecimentos e 

as mortes no campo da saúde mental, interligados com os modos de vida e com visões de 

mundo que separam a vida da morte, a saúde da educação, e todos esses aparatos sistêmicos e 

epistêmicos desconexos com os modos de lidar e estar na natureza. 

 

A realidade da saúde brasileira é um cenário em transformação e a sua complexidade aponta 

para o aumento das condições crônicas e degradantes de saúde e de agravos por causas 

externas e permanência de condições agudas de adoecimento. Grande parte dessa 

complexidade advém do modelo adotado no país, somado ao modelo de gestão, o Brasil 

apresenta uma das maiores desigualdades sociais do planeta, com reflexos diretos no sistema 

de saúde. 

                                            
36
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De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019, p. 4), existe uma ―[...] grande 

demanda reprimida para tratamento comunitário em Saúde Mental no país‖.  Assim, um dos 

grandes desafios do Sistema de Vigilância em Saúde dentro desse contexto é manter um 

modelo integrado, único, coordenado e público, consonante com as diferentes especificidades 

das Vigilâncias Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e de um possível caminho para a 

integração da Vigilância da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).  

 

2.9 A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POMERANA 

 

Durante muitos anos trabalhados no SUS e atravessados pelo modo operante dos processos de 

trabalho dentro da RAPS pudemos observar urgências em reformulações no modo de operar 

dentro do Sistema de Saúde. 

 

Friedrich (2013) apontava para a urgência em se debruçar sobre a questão do fortalecimento 

dessa rede e da atenção básica, considerando que ela é a principal porta de entrada do SUS, 

abarca uma grande demanda em saúde mental e se configura como importante espaço de 

acolhimento para o sofrimento psíquico, conceito aqui descrito sem dicotomias, entendendo 

que ―[...] todo problema de saúde é também – e sempre – mental, e que toda saúde mental é 

também – e sempre – produção de saúde‖ (BRASIL, 2004, p. 79). 

 
Nessa perspectiva, a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS é a estratégia adotada 

pelo SUS para operacionalizar as mudanças no modelo de atenção para pessoas em 

sofrimento psíquico ou transtorno mental, - e incluem-se, aquelas em sofrimento por 

uso de drogas. Foi uma estratégia construída a partir de múltiplas referências 

mundiais e amplamente debatida nas conferências de saúde mental [...] (UFSC, 

2014, p. 47).  

 

 

De acordo com a Portaria nº 3.088/2011, seguem os componentes da RAPS e seus Pontos de 

Atenção, considerando a integralidade da Rede (UFSC, 2014):  

 

Componente da Atenção Básica em Saúde 

Pontos de Atenção: 

 Unidade Básica de Saúde: Equipes de Atenção Básica; Equipes de Atenção 

Básica para Populações Específicas (equipe de consultório na rua e equipe de 

apoio às residências de caráter transitório); Centros de Convivência e Cultura; 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

Componente da Atenção Psicossocial 

Pontos de Atenção: 

 Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades. 

Componentes da Atenção de Urgência e Emergência 
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Pontos de Atenção: 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192; Sala de 

Estabilização; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h; Portas Hospitalares 

de atenção à urgência/pronto socorro em Hospitais Geral. 

Componente da Atenção Residencial de Caráter Transitório 

Pontos de Atenção: 

 Unidade de Acolhimento; Serviço de Atenção em Regime Residencial. 

Componente da Atenção Hospitalar de Referência 

Pontos de Atenção: 

 Leitos ou enfermarias especializadas em Hospital Geral para Atenção às pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas. 

Organização, competências, responsabilidades e singularidades de cada ponto 

da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS. 

Estratégias de Desinstitucionalização 

Pontos de Atenção: 

 Serviços Residenciais Terapêuticos; 

Estratégias de Reabilitação Psicossocial 

 Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda; Empreendimentos Solidários e 

Cooperativas Sociais; Protagonismo Social. (UFSC, 2014, p. 53) 

 
A nota técnica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019) passa a incluir para além dos 

serviços/pontos de atenção existentes: Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental - 

Unidades Ambulatoriais Especializadas; Hospital Psiquiátrico; Hospital-Dia. 

 

Para analisar a composição da RAPS Pomerana e a implantação/implementação dos seus 

pontos de atenção, desafios, e pontos de superação, considera-se que os pontos de atenção 

dispostos em sua integralidade conforme preconizado, levam em conta o contingente 

populacional, a demanda territorial e outros quesitos para justificativa de sua implantação. 

 

Componentes disponíveis na RAPS de Santa Maria de Jetibá: 

 

Componente da Atenção Básica em Saúde 

Pontos de Atenção: 

 Unidade Básica de Saúde: Equipes de Atenção Básica; são 12 Estratégias Saúde da 

Família distribuídas no território municipal e 2 UBS – Unidades Básicas de Saúde 

vinculadas à ESF Recreio e ESF Alto Rio Possmoser: (UBS na localidade 

respectivamente de São José do Rio Claro e Luis Potratz). Cobertura de 100% 

território municipal. ACS – agentes comunitários de saúde em torno de 85% de 

cobertura. Não possui equipes de consultório na rua para populações específicas. 

―Os critérios para implantação do CnR – [Consultórios na Rua] é: um eCR – 

[Consultório na Rua para populações específicas] a cada 80 a 1000 pessoas em 

situação de rua por município‖ (UFSC, 2014, p.59). Não possui Centros de 

Convivência e Cultura gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde. Espaço este 

destinado a incluir pessoas em sofrimento psíquico. (UFSC, 2014). 1 Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família – NASF (em andamento com previsão de estruturação e 

funcionamento para o segundo semestre/2018). 

Componente da Atenção Psicossocial 

Pontos de Atenção: 

 1 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I. 

Componente da Atenção de Urgência e Emergência 
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Pontos de Atenção: 

 1 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192; não há sala específica 

de estabilização e nem UPA 24h. São espaços responsáveis pela classificação de 

risco, acolhimento e cuidado em situações de urgência e emergência de pessoas 

portadoras de transtorno mental e também com necessidades decorrentes do uso do 

crack, álcool e outras drogas (UFSC, 2014). 1 Porta Hospitalar de atenção à 

urgência/pronto socorro em Hospital Geral. 

Componente da Atenção Residencial de Caráter Transitório 

Pontos de Atenção:  

 Não há (exclui critério implantação devido populacional, igual ou acima de 

200.000hab para adultos e 6% dos hab. entre 10 a 19 anos em risco para uso de 

drogas (contingente em torno de 2500 a 5000 pessoas). 

Componente da Atenção Hospitalar de Referência 
Pontos de Atenção: 

  4 Leitos psiquiátricos em Hospital Geral para Atenção às pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, apesar de não haver cadastrado um Serviço Hospitalar de Referência, 

no entanto, o município é referenciado para o HEAC – Hospital Estadual de Atenção 

Clínica (Cariacica). 

Organização, competências, responsabilidades e singularidades de cada ponto 

da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS 

Estratégias de Desinstitucionalização 

Pontos de Atenção: 

 Serviços Residenciais Terapêuticos; (não há viabilidade devido exclusão demanda 

mínima de 8 moradores). 

Estratégias de Reabilitação Psicossocial 

 Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda; Empreendimentos Solidários e 

Cooperativas Sociais (insipientes ou praticamente inexistentes). Protagonismo 

Social.   

(SECSAU, 2018) 

 

 

Do ponto de vista organizativo, o município de Santa Maria de Jetibá encontra-se com uma 

estrutura razoável em relação ao preconizado dentro dos pontos de atenção da RAPS. No 

entanto, de acordo com a SECSAU, há problemas quanto à efetivação de ACS para atingir a 

cobertura de 100% do território. O ambulatório de saúde mental já existia antes da atualização 

da nota técnica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019).  

 

A questão dos Consultórios na Rua é ponto de entrave dentro da RAPS, considerando a 

intersetorialidade frente à problemática de pessoas em situação de rua que, por vezes, são 

portadoras também de transtornos mentais e dependência de álcool ou outras drogas, 

altamente suscetíveis ao suicídio, apesar de não haver números significativos para compor tal 

serviço, segundo a legislação, essa população existe e tem sido pouco assistida na 

integralidade das ações intersetoriais.  

 

Tal problemática atravessa a falta de protagonismo social e de estratégias de reabilitação 

psicossocial intersetoriais, que em suas ações contemplem a integralidade e a equidade dessa 

população específica. Diante da situação, o que prevalece entre secretarias, profissionais e 
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sociedade é a culpabilização de si e dos demais envolvidos pela não assertividade e 

resolutividade diante de problemas sociais. 

 

Friedrich (2015) apontava para esse dilema social, dada a sua condição crônica, para a baixa 

adesão e acesso dessa população aos serviços de saúde, a desarticulação da RAPS e de 

serviços intersetoriais para enfrentar os problemas do campo da saúde mental. 

 

Os Centros de Convivência e Cultura são dispositivos que fomentam a arte, a literatura, a 

música, a cultura, a criatividade, e vários outros fatores, num espaço vivo e de movimento 

como potência de vida, pertencimento social e identitário, portanto, ferramenta de gestão que 

pode vir a contribuir para o fortalecimento não só da RAPS e das linhas de cuidado integral 

em saúde mental, mas do dispositivo comunitário e cultural que transcende suas limitações 

estruturais e constitutivas. 

 

O NASF é outra ferramenta de gestão e apoio às ESF‘s, como suporte a compartilhar com as 

equipes de atenção básica seus desafios, entraves e superações. 

 

Quanto aos pontos de Atenção de média e alta complexidade, como o CAPS e os serviços 

hospitalares, nota-se um estrangulamento e inchaço de demanda, supostamente dando indícios 

do enfraquecimento dos componentes da RAPS, especialmente da composição da atenção 

básica.  

 

Segundo dados da SECSAU (2018), o financiamento específico da atenção básica foi 

suprimido pelos dois entes federados (Estadual e Federal), o que gerou para os municípios um 

déficit sem precedentes estruturais e funcionais. Há também, nessa modalidade do acesso, 

problemas quanto à contratação de profissionais, inclusive de médicos especializados, dentre 

eles, o psiquiatra. 

  

Quanto às estratégias de desinstitucionalização, são pontuais e subordinadas às demandas 

municipais, bem como as estratégias de reabilitação social, geração de trabalho e renda, 

empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Pouco se avançou ou efetivou dentro da 

rede. 
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Do ponto de vista da descentralização, desde a PPI- ECD – programação pactuada integrada, 

nota-se na sua gênese, um movimento que era unilateral, forjado pelo discurso estatal do 

―diálogo, do pacto‖, porém, afirmadas pela ausência e precipitação do estado quanto à 

descentralização das ações na RAPS municipal, sem garantir aos municípios subsídios ou 

infraestrutura adequada para a efetividade dessas ações, do ponto de vista estrutural e também 

funcional da rede. 

 

Atualmente, existe um movimento na contramão da sua gênese, que é o PGASS – 

Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde, que conta com a participação de gestores 

estaduais, municipais, das regionais e técnicos da saúde nos núcleos de planejamento e, do 

qual o município de Santa Maria de Jetibá/ES faz parte, ele consiste num movimento de 

resistência e reflexão acerca dos processos de planejamento e gestão pública dentro dos 

componentes da Rede de Saúde – RAS, dentre outras, a RAPS e de seus pontos de atenção 

(SECSAU, 2018). 

 

De acordo com a Secretaria de Saúde do Municpio de Santa Maria de Jetibá, a PGASS iniciou 

uma avaliação da rede de saúde e tem feito um levantamento das necessidades dessas redes 

municipais, promovendo oficinais mensais para o debate frente à implementação das linhas de 

ação do cuidado, delimitando essas redes e as conhecendo mais de perto, bem como traçando 

metas para o ano de 2018.  Nota-se que, em relação ao movimento que era efetivado pela PPI, 

essa ação da PGASS demonstra, a priori, a horizontalização nessas negociações, quanto aos 

entraves na RAS, dentre ela, também a RAPS.  A primeira oficina foi direcionada para as 

questões da atenção básica e a segunda, que está prevista para breve, será direcionada para a 

RAPS (SECSAU, 2018). 

 

[...] a Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde consiste em um processo 

de negociação e pactuação entre os gestores, em que são definidos os quantitativos 

físicos e financeiros das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos, no âmbito 

regional, partindo da realidade municipal. Possui articulação com a Programação 

Anual de Saúde (PAS) de cada ente presente na região, dando visibilidade aos 

objetivos e metas estabelecidos no processo de planejamento regional integrado, 

bem como os fluxos de referência para sua execução. Abrange as ações de promoção 

e assistência à saúde, de vigilância (sanitária, epidemiológica e ambiental) e de 

assistência farmacêutica. Como resultado desse amplo processo de discussão e 

identificação de necessidades é possível à priorização de investimentos necessários 

para a conformação da Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2018, p.3). 

 

Friedrich (2013) apontava para questões pertinentes à reforma psiquiátrica, quanto ao tipo de 

atenção e cuidado que acessa os recursos da própria comunidade, bem como os recursos que 



94 

cada pessoa e sua família possuem, atravessados por esse pensamento, há que se atentar para 

um tipo de prática voltada para as necessidades das pessoas e não o foco na doença, prática 

hegemônica e questionável, do ponto de vista da produção de potência de vida. 

 

A RAPS carece de conexões com a sua própria rede e de conexões com outras redes, mas 

resiste com os recursos dos quais dispõe, no entanto, tais análises não eximem a 

responsabilidade histórica do estado e do município, frente às suas ausências, omissões, de 

políticas públicas insuficientes e pactos gestores não cumpridos entre os entes federados, que 

não convém nesse momento analisar. 

 

São muitos os desafios estruturais e funcionais relacionados com os componentes da RAPS e 

seus pontos de atenção, bem como os desafios da intersetorialidade nas políticas públicas de 

prevenção do suicídio. 

 

O desafio da intersetorialidade permeia a superação da individualidade e o reconhecimento de 

cada instância envolvida, do seu papel de corresponsabilidade da atenção na rede frente à 

problemática do suicídio e demais demandas do campo da saúde mental. Também de 

conhecer a rede, redefinindo referências, criando um fluxo de movimento ativo dentro do SUS 

municipal (SECSAU, 2018). 

 

Do ponto de vista da integralidade do sistema de saúde, as ações e os processos de trabalho na 

rede intra e intersetorial, ainda estão atravessados pela desfragmentação e desarticulação no 

campo da prevenção.  

 

Faltam profissionais de saúde na rede e, mesmo contemplando esse quesito, a realidade é 

insuficiente para absorver a demanda em saúde mental. A desesperança desses profissionais 

vai ao encontro da falta de equidade no campo da saúde mental.  

 

O suicídio [...] representa um sério problema de saúde pública. Em termos globais, a 

mortalidade por suicídio aumentou 60% nos últimos 45 anos. Nesse período, os 

maiores coeficientes de suicídio mudaram da faixa mais idosa da população para 

faixas mais jovens (35-45 anos, e mesmo 15-25 anos, em alguns locais). Na maioria 

dos países, o suicídio situa-se entre as dez causas mais frequentes de morte na 

população geral, e entre as duas ou três mais frequentes em adolescentes e adultos 

jovens. De acordo com registros da Organização Mundial da Saúde, 900.000 pessoas 

cometeram suicídio em 2003. Isso representa uma morte a cada 35 segundos (WHO, 

2003 apud BOTEGA et al, 2006, p.214). 
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A questão do suicídio desafia o suposto ―poder do profissional de saúde‖, pois implica na 

negação do comportamento suicida em aceitar esse cuidado. Botega et al (2006) afirma o 

quanto é desafiador para o pesquisador, ou mesmo o profissional da saúde, para lidar com o 

lado mais sombrio da morte, aquele auto infligido. 

 

Do ponto de vista organizativo e conectivo dessa rede, esse ―território vivo‖ demonstra, nas 

atuais conjunturas, sua fragilidade e a gritante emergência quanto ao seu fortalecimento e o 

fomento de políticas públicas setoriais e intersetoriais mais integrais e conectivas. 

 

Nos estudos sobre o comportamento suicida, Botega et al (2006) aponta para achados 

importantes: 

 

[...] num estudo retrospectivo de casos de suicídio identificaram cinco achados 

importantes: • aproximadamente 60% das pessoas mortas por suicídio nunca o 

haviam tentado antes; • dos que morrem por suicídio, 50-60%, nunca consultaram 

com um profissional de saúde mental ao longo da vida; • dois terços dos que 

cometem suicídio comunicaram claramente essa intenção a parentes próximos ou 

amigos, na semana anterior. • metade dos que morrem por suicídio foram a uma 

consulta médica em algum momento do período de seis meses que antecederam a 

morte, e 80% foram a um médico no mês anterior ao suicídio. Mas ainda permanece 

correto que 50% dos que se suicidam nunca foram a um profissional de saúde 

mental [...] (CLARK E FAWCETT, 1992 apud BOTEGA et al, 2006, p. 213). 

 

 

Botega et al (2006) afirma diante desses achados o quanto o problema do suicídio extrapola o 

campo de atuação do psicólogo e do psiquiatra (campo este que, por convenção, se localiza na 

área da saúde, a priori). 

 
Essas premissas destacam a importância de que o trabalho com o comportamento 

suicida possa extrapolar os limites da psiquiatria e psicologia, de tal forma que os 

técnicos em saúde assim como outros profissionais e também pessoas da 

comunidade se habilitem a esforços de prevenção, nos diversos âmbitos que esses 

efetivamente possam ser executados. Torna-se claro, então, a necessidade de ações 

no campo da prevenção, objetivando a redução dos índices de tentativas e de 

suicídios consumados (BOTEGA et al, 2006, p. 214). 

 

A amplitude que Botega (2015) aponta diante de sua análise sobre a prevenção do suicídio 

corrobora com a intenção dessa pesquisa que pretende dar sua contribuição no campo 

territorial. 

  

Vencer os desafios da intersetorialidade em políticas públicas requer, a priori, vencer os 

desafios estruturais e funcionais dentro da própria RAS e da RAPS e do fortalecimento da 



96 

atenção básica no município. Trata-se de entender a saúde mental no campo da 

intersetorialidade, de um território vivo cheio de vicissitudes, apesar dos inúmeros desafios.  

 

Existem algumas iniciativas e organizações municipais que tentam superar estilos de vida que 

geram padrões espaciais e relacionais que dicotomizam percepções, atitudes, estratégias de 

enfrentamento, como se a natureza nada tivesse haver com o adoecimento (TUAN, 

1980).Contudo, são incipientes para o campo da saúde mental e muito há o que se aproximar 

da proposta de promoção de saúde, das cidades e saúde sustentável, pois é um pensamento 

que atravessa a estrutura institucional e também das convenções instituintes que mantém o 

status quo estrutural. 

 

Aqui o trabalho intersetorial é tomado sem fronteiras e sob uma perspectiva política engajada 

a favor da articulação no território e de ações integradas como possibilidade para refazer 

entraves gestores nas políticas públicas e nos processos de trabalho de prevenção. 

 

As redes são espaços em que as resistências acontecem, emaranhadas às vezes pela 

circularidade (TUAN, 1980), um movimento vicioso que não consegue romper com 

paradigmas estruturantes, como é o caso do modelo de atenção em saúde no Brasil, que 

continua em novas roupagens mantendo processos de trabalho historicamente hegemônicos. 

 

A nota técnica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), que esclarece as mudanças na 

Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, 

reconhece que parte do impacto negativo e o agravamento das condições crônicas de saúde no 

país se devem a problemas na condução da antiga Política Nacional de Saúde Mental, o que 

indica problemas na efetivação estratégica e de gestão dentro do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Entretanto, a proposta atual também tem sido questionada por técnicos em saúde 

mental por todo o país, indicando retrocessos quanto aos avanços que a reforma psiquiátrica 

tinha tido até então por meio da luta antimanicomial. 

 

Apesar do reconhecimento das falhas dentro do quesito gestão e planejamento dentro do SUS, 

a nota técnica, indica apenas mudanças estruturais dentro da RAPS e, acreditamos que 

provavelmente não resolverá os problemas da invisibilidade nas linhas de cuidado em saúde 

mental, considerando os graves problemas de funcionalidade e epistemologia dentro de um 

sistema de roupagens ainda nos moldes do antigo modelo hospitalocêntrico, que continua a 

reforçar o tratamento e a reabilitação em detrimento da prevenção.  
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Apesar do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019) afirmar que todas as medidas da  nota técnica 

atendem aos anseios de movimentos sociais e apontam diretivamente a alguns problemas 

funcionais dentro da RAPS, como por exemplo, subnotificação de atendimentos, baixas taxas 

de matriciamento, dentre outros aspectos, praticamente nenhum quesito praxiológico ou de 

protocolos nos processos de trabalho foi reavaliado quanto ao agravamento da falta de 

resolutividade dentro das linhas de cuidado e negligência histórica sofrido no campo da saúde 

mental dentro das políticas públicas. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2019, p. 8) ressalta 

que, 

 

Novos componentes da RAPS, qualificação técnica dos Serviços e dos profissionais, 

incorporação das melhores práticas e melhora da retaguarda para crises são medidas 

a favor dos pacientes e suas famílias e contra a cronificação, o desamparo, o 

abandono, o encarceramento e a morte precoce, ou seja, em defesa dos Direitos 

Humanos. Em última análise, são os portadores de transtornos mentais e suas 

famílias os principais interessados e afetados pela falta de recursos, falta de vagas 

assistenciais de qualidade e falta de uma Rede que contemple de fato as diferentes 

necessidades e cenários existentes na Saúde Mental. 

 

Entendemos que a complexidade desse panorama precisa ampliar horizontes analíticos e 

agregar formas de trabalhar sob a ótica das micropolíticas, pois dali advém os desafios 

enfrentados cotidianamente por profissionais da RAPS. No entanto, parte dos processos de 

descentralização dentro do SUS tem ocorrido sem retaguarda adequada ou subsídio aos 

municípios.  

 

Exemplos dessa problemática apontam para a insuficiência dos serviços de apoio à crise, à 

supressão dos recursos da atenção básica e consequentemente repercutindo no campo para 

saúde mental, afetando diretamente na resolutividade e efetividade dos problemas dentro do 

território, além da superlotação nos pontos de atenção na média e alta complexidade dentro da 

RAPS. São problemas históricos que sobrepõe uma política de governo. O avanço precisa 

acontecer como política pública efetivamente participativa, não somente de interesses 

políticos, mas de interesses técnicos. 

 

Segundo Paim (2012), a perspectiva estratégica de transformação do modelo de atenção 

agudo, para um modelo de atenção que atenda às condições crônicas de saúde, envolve a 

vinculação aos processos de trabalho que tratem não só das dimensões funcionais do trabalho, 
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mas também gerenciais e organizativas, ou seja, que agreguem sistematicamente políticas 

públicas. 

 

Partimos do princípio de que há uma necessidade dentro dos processos de trabalho no campo 

da saúde mental da criação de um Sistema de Vigilância da RAPS integrativo, tanto no 

âmbito político, quanto no técnico-operacional, nos três níveis de complexidade do SUS, que 

contribua para cobrir as lacunas quanto ao objeto de análise – prevenção do suicídio -, 

considerando que os aspectos praxiológicos e constitutivos da RAPS se configuram 

conjunturalmente em esforços de complementaridade secundária dentro da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS), que carece de protocolos e sistematização de ações programáticas e estratégicas 

que sejam efetivas e resolutivas diante de graves problemas de saúde pública, como é o caso 

do suicídio.  

 

Repensar a RAPS como linha de cuidado da Vigilância em Saúde, implica em conectar dentro 

dos três níveis de sua complexidade, um modelo de atenção à saúde de doenças crônicas no 

campo da saúde mental, que atenda os problemas crônicos de seu território e que vincule os 

processos de trabalho nesse modo de planejamento e gestão.  

 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), passou a ter ações estratégicas de prevenção do 

suicídio para seis estados brasileiros com as maiores taxas de ocorrência desse agravo, no 

entanto, apesar dos esforços e debates permanentes de melhorias dos instrumentos de 

produção de dados dentro da rede de saúde, nota-se a insuficiência dessas ferramentas 

atreladas à ausência de uma Vigilância em Saúde da RAPS e de um Subsistema de 

Informação em Saúde Nacional da RAPS de que conta de integrar essas informações, 

inclusive da detecção precoce da ideação suicida. 

 

Essa é a realidade brasileira de fato, ou os demais estados possuem problemas ainda mais 

graves de funcionalidade e praxiológicos que invisibilizam e mascaram esse agravo retirando-

o do panorama analítico e prioritário do Ministério da Saúde?  
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Atualmente, temos disponíveis no SUS Sistemas de Informação como o SINAN
37

, e-SUS
38

, 

SIH/SUS
39

, SIM
40

, que agregam dentre outros dados, a morbimortalidade no campo da saúde 

mental. Todavia, a compilação desses dados específicos da clientela que este se propõe a 

atender, considerando as premissas – universalidade, equidade e integralidade – não é 

resolutiva e promove uma disparidade entre o real diagnóstico situacional de saúde em 

detrimento dos dados apontados pelos sistemas de informação oficiais de saúde. 

 

Esses aspectos contribuem para a manutenção da invisibilidade dessa parcela da população no 

campo da saúde mental, que historicamente continua negligenciada e excluída por linhas de 

cuidado que deveriam atender condições crônicas de saúde, mas se configuram agudizando 

condições crônicas em modelos de atenção de condições agudas de doença.  

 

O TAB-net
41

 assume tarefa central de compilar os dados de todos os sistemas e subsistemas de 

informação de saúde municipal dentro dos três níveis de complexidade (atenção básica, média 

e alta) e, no eixo de informação de dados, nos três entes federados dentro do SUS, e se mostra 

extremamente complexo no seu cruzamento de dados, bem como insuficiente quanto à 

captação e interlocução completa dessas informações do campo da saúde mental.         

 

Nota-se que essa raiz epistêmica
42

, ontológica
43

 e praxiológica
44

, da configuração das redes e 

modelos de atenção que historicamente foram se constituindo enquanto processo na 

                                            
37

 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (http://portalsinan.saude.gov.br/) 
38

 Sistema de Informação da Atenção Básica (http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php) 
39

 Sistema de Informações Hospitalares do SUS (http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-

aplicativos/hospitalares/sihsus) 
40

 Sistema de Informação sobre Mortalidade (http://sim.saude.gov.br) 
41

 O programa TabNet foi elaborado com a finalidade de permitir às equipes técnicas do Ministério da Saúde, das 

Secretarias Estaduais de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde a realização de tabulações rápidas sobre os 

arquivos.DBF, que constituem os componentes básicos dos Sistemas de Informações do Sistema Único de Saúde 

dentro de suas Intranets ou em seus sites Internet. (Http://datasus.saude.gov.br/projetos/10-informacoes-de-

saude/276-tabnet). 
42

 Que se refere à epistemologia, à teoria do conhecimento, reflexão sobre a natureza, o conhecimento e suas 

relações entre o sujeito e o objeto; epistemológico. 
43

 Nesse aspecto a ontologia é o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da própria 

realidade. Natureza essa que em contato com o seu ambiente o transforma e transforma-se. Estuda os fenômenos 

sociais e culturais que implicam a filogênese, nesse Ser Mais. O ser ontológico do campo da saúde mental é um 

ser invisibilizado e o seu sistema se configura praxiologicamente nesse mesmo movimento do ser, que sendo 

fenômeno incompreendido se emaranha pelo arcabouço mitológico da humanidade. Segundo Tuan (1980) o 

poder simbólico dos mitos, dá indícios de como os homens os utilizam, como forma de resolver os dilemas do 

devir. ―Na experiência, entre os pares antinômicos, o mais fundamental e doloroso é o da vida e da morte‖ 

(TUAN, 1980, p. 19). Supostamente o suicídio é banalizado culturalmente como um problema do indivíduo e 

não de saúde pública, no entanto, ―[...] O cientista e o teórico, por seu lado, tendem a descuidar a diversidade e a 
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construção do SUS, foi evoluindo com as suas bases legais e acompanhou a curtos passos a 

promoção da saúde, vinculado às políticas públicas saudáveis e de cidades saudáveis, enquanto 

proposta alternativa que vai na contramão do modelo hegemônico de saúde. 

 

Essas bases legais começaram a se configurar a partir da Constituição Federal de 1988, quando 

a saúde se torna direito de todos e dever do estado no seu artigo 196, referindo-se às questões 

de promoção, recuperação e proteção da saúde. Há ainda a Lei 8080, que também dispôs 

sobre a promoção da saúde nessa mesma linha de pensamento. Agregando valores com o 

Pacto pela Vida, destaca-se a portaria/GM n. 399, de 22/02/2016 (PAIM, 2012), com a 

criação da Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde conforme decreto 

presidencial de 13/03/2006 (PAIM, 2012) e a formalização da Política Nacional de Promoção 

da Saúde destacada na portaria n. 687 de 30/03/2006 (PAIM, 2012).  

 

[...] A promoção da saúde envolve medidas que se aplicam, essencialmente, à 

melhoria das condições e dos estilos de vida de grupos populacionais específicos, 

apoiando-se amplamente em atividades de educação e comunicação em saúde e na 

formulação de políticas intersetoriais nas várias esferas de governo – nacional, 

estadual e municipal. Do mesmo modo, a proposta de cidade saudável implica uma 

visão ampliada da gestão governamental, que inclui a promoção da cidadania e o 

envolvimento criativo de organizações comunitárias no planejamento e na execução 

de ações intersetoriais dirigidas à melhoria das condições de vida e saúde (TEIXEIRA, 

2002 apud PAIM, 2012, p. 569). 

 

Segundo Paim (2012), as discussões nesse sentido se ampliaram com o 8º Congresso Brasileiro 

de Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública, em 2006, que rendeu a aprovação 

da Declaração do Rio, que trata de entender o quanto os modos de vida subjetivados pelo 

capitalismo e os processos degradantes desse modo de viver colaboram para o aumento das 

desigualdades e mazelas sociais, que reafirma nesse documento histórico entre nações, dentre 

outras questões, que: 

 
[...] são necessárias mais pesquisas para melhor entender os determinantes 

sociais de saúde e as ‗causas das causas‘ do adoecimento, bem como avaliar 

políticas e intervenções; [...] são necessários relações intersetoriais mais fortes 

entre as políticas públicas em geral e as de saúde, e ligações efetivas com 

iniciativas governamentais, não governamentais e da sociedade civil; a força 

de trabalho em saúde pública deve ser desenvolvida e fortalecida; o 

                                                                                                                                        
subjetividade humana porque a tarefa de estabelecer ligações do mundo não humano já é enormemente complexa 

[...]‖ (TUAN, 1980, p.2). 
44

 Praxiologia - que vem do grego práxis é uma metodologia que tenta explicar a estrutura lógica da ação 

humana. 



101 

desenvolvimento dos sistemas de saúde deve ser alicerçado nas comunidades, 

garantindo o apoio popular e sua responsabilização frente ao povo a que 

servem; [...] a solidariedade e responsabilidade globais são essenciais para que 

se faça frente ao enorme desafio de garantir que todo ser humano possa viver 

sua vida com respeito e dignidade, criando, desta forma, um futuro melhor para 

as próximas gerações (Declaração do Rio, 2006 apud PAIM, 2012, p.570). 

 

E esse convite vai ao encontro da proposta epistemológica de uma Vigilância em Saúde da 

RAPS, enquanto perspectiva que circunscreva a diferença, a equidade enquanto necessidade 

específica para uma população vulnerável que abarca condições crônicas de adoecimento, 

considerando necessidades sociais historicamente invisibilizadas, o sujeito do campo da saúde 

mental (e nesse recorte, o comportamento suicida). 

 

As reflexões realizadas compuseram análises que trouxeram questões que ajudaram a refletir 

sobre a invisibilidade do suicídio na região e suas repercussões no campo das práticas 

educativas de prevenção.  

 

2.10 DISCUTINDO O SETEMBRO AMARELO: CONQUISTAS, POTENCIALIDADES E 

LIMITAÇÕES 

 
A trajetória das práticas educativas de prevenção do suicídio no mundo e a historicidade

45
 da 

campanha de prevenção do suicídio, até a chegada desse evento na colônia pomerana 

localizou a importância do estudo da memória social como meio de abordar os problemas do 

tempo e da história (LE GOFF, 2013).  

 

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com 

o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no 

mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde o ano de 2015, por 

meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação 

de informações. A Campanha de prevenção do suicídio foi articulada pela primeira vez em 

território nacional pelo Centro de valorização da vida, que realiza apoio emocional e 

prevenção do suicídio. (CVV, acesso em 10 abril 2018). 

 

                                            
45 Charles Morazé define-a assim: Devemos procurar para além da geopolítica, do comércio, das artes e da 

própria ciência, aquilo que justifica a atitude de obscura certeza dos homens que se unem, arrastados pelo 

enorme fluxo do progresso que os especifica, opondo-os. Sente-se que esta solidariedade está ligada à existência 

implícita, que cada um experimenta em si, duma certa função comum a todos. Chamamos a esta função 

historicidade (MORAZÉ, 1967, p. 59 apud LE GOFF, 2013, p. 23) 
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A primeira atividade da Campanha foi realizada em Brasília, no ano de 2015. O CVV se apoia 

na Associação internacional para prevenção do suicídio (IASP), que mundialmente 

estabeleceu a vinculação dessa causa ao dia 10 do mês de setembro para comemorar o Dia 

Mundial de Prevenção do Suicídio. O CVV, membro fundador do Befrienders Worldwide, é 

uma das principais organizações mobilizadoras do Setembro Amarelo no Brasil. (CVV, 

acesso em 10 abril 2018). O tema do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio é ―Trabalhando 

juntos para prevenir o suicídio‖ (IASP, 2018, grifo nosso). 

 

 A rede Befrienders tem o objetivo de ajudar os centros membros a fornecer serviços de 

suporte emocional adequados para pessoas com comportamento suicida ou em risco suicida. 

A forma de trabalhar e potencializar os centros membros consiste em compartilhar 

informações e recursos que otimizem a capacidade para disponibilizar o serviço 

imediatamente a todas as pessoas que o acessem, bem como desenvolver políticas e práticas 

de serviços eficazes e encorajar pesquisas apropriadas. Alguns centros desenvolveram 

parcerias estratégicas, como as realizadas entre a organização mundial de saúde e o 

Sumithrayo do Sri Lanka para reduzir o número de suicídios por pesticidas em suas 

comunidades rurais e os samaritanos de Singapura e a polícia local, para contornar 

sentimentos suicidas (BEFRIENDERS WORLDWIDE, 2018). 

 

A auto-ingestão de pesticidas permanece entre os meios mais importantes de 

suicídio no mundo, representando um terço estimado de todos os suicídios a nível 

global. Os suicídios de pesticidas são particularmente preocupação em áreas rurais 

da Ásia, África, América Central e do Sul, e nas ilhas do Pacífico, onde eles podem 

responder por até 60% dos suicídios (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016, 

p. 3). 

 

A Sumithrayo realiza interações com a comunidade, realiza programas de conscientização 

para universidades, escolas, instituições, estabelecimentos comerciais e outras comunidades 

locais (SUMITHRAYO, 2018). Nota-se que as interações com a comunidade se configuram 

como práticas educativas que se estabelecem por forma de comunicações criativas, 

envolvendo e mobilizando a sociedade acerca do problema do suicídio. Portanto, a 

participação da comunidade é essencial, sendo imperioso adotar algum tipo de intervenção 

prioritária. 

 

A Organização SOS Samaritans of Singapore (2018) trabalha na filosofia do apoio 

confidencial, sem fins lucrativos e sem pretensão religiosa e se concentra em atender 24h 



103 

pessoas que enfrentam crises, pensamentos suicidas ou que foram afetadas pelo suicídio 

[ações de posvenção, grifo nosso]. As ações dessa instituição, desde 1992, estão envolvidas 

com pesquisa, ensino-aprendizagem e extensão. Em 1993, a SOS Samaritans of Singapore 

organizou seu primeiro programa de educação e extensão pública, a Semana de Prevenção ao 

Suicídio, em conjunto com o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e publicou a obra ―O 

Desejo de Morrer: Comportamento Suicida em Singapura‖, de Kok Lee Peng, Tsoi Wing-Foo 

e Maureen Fung. No ano de 2003, a instituição iniciou seu programa Healing Bridge, o 

primeiro grupo de apoio ao luto suicida em Singapura, um dos mais importantes marcos 

mundiais acerca de ações de posvenção no mundo (SOS SAMARITANS OF SINGAPORE, 

2018). 

 

Entre 2004 e 2006 a SOS Samaritans of Singapore ampliou programas locais de proximidade 

comunitária no entorno da prevenção do suicídio.  Em 2008 o programa publicou ―Por 

quê? Quando ambos os meus pais tomaram suas vidas‖. Este foi o primeiro livro em 

Singapura a contar a história de um sobrevivente suicida no contexto local. Em 2013 o SOS 

publicou ―Cartas para Aly: Sobrevivendo ao Suicídio da minha melhor amiga‖ em conjunto 

com o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Esta foi a primeira vez que uma sobrevivente 

suicida adolescente compartilhou a ferida de perder sua melhor amiga para o suicídio em um 

livro (SOS SAMARITANS OF SINGAPORE, 2018). 

 

Ações como essa ratificam a importância de resgatar o protagonismo das vítimas que 

precisam participar coletivamente das produções, das ações e de pensar junto com todos os 

envolvidos, a questão que toma de si próprio a potência de Ser Mais.  

 

Em 2014, o SOS organizou seu primeiro evento internacional de Sobreviventes de Perdas 

Suicidas. Essa ação é um dos marcos mundiais acerca de eventos coletivos que priorizam as 

reflexões da posvenção no mundo. Para fortalecer ainda mais sua prática baseada em 

evidências, em 2014, montou seu próprio braço de pesquisa para procurar formas de ajudar na 

prevenção do suicídio. Em 2016, o SOS e o Next Age Institute da Universidade Nacional de 

Singapura (NUS) formalizaram o projeto sobre o suicídio em Singapura, que visa uma maior 

compreensão das causas subjacentes do fenômeno naquele contexto e representa a primeira 

pesquisa local sobre suicídio em mais de uma década (SOS SAMARITANS OF 

SINGAPORE, 2018). 
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A experiência do SOS Samaritans of Singapore comprovou a viabilidade de ações 

intersetoriais, vinculadas com a pesquisa, ensino-aprendizagem e extensão, alcançando 

resultados ímpares quanto ao fomento de políticas públicas na área de prevenção do suicídio.  

 

Como aconteceu com o PROEPO, em Santa Maria de Jetibá, as iniciativas comunitárias 

foram fomento para a instituição de políticas públicas. Tal programa educacional foi 

incorporado à secretaria municipal de educação e hoje configura-se como principal política 

pública educacional equânime no município. Apesar de tantos problemas, dificuldades e 

desafios, o trabalho vivo continua a acontecer: o exemplo citado acerca do trabalho cultural 

belíssimo dentro do Município de Santa Maria de Jetibá, realizado pela secretaria de educação 

– PROEPO, pela Associação Cultural e Esportiva da Juventude - ACEJ (9 grupos de danças 

folclóricas e pomeranas, infanto-juvenis e adultos), além de mais cinco grupos dessa 

modalidade autônomos, os trabalhos comunitários de algumas igrejas com os grupos de 

jovens, a secretaria de assistência social - Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e da Secretaria de Esportes - que disponibiliza vários projetos esportivos para a 

comunidade, dentre eles, o ―Bom de Bola‖, o balett. Esses dispositivos de cuidado estão 

disponíveis no território como forma alternativa de prevenção na comunidade e são sub-

aproveitados para tal fim pelas políticas públicas envolvidas na questão do suicídio. 

 

Também ressalta-se o trabalho não governamental da ―Pommerisch rádio unTV‖, que narra 

todo o seu conteúdo em pomerano e tem uma abrangência nacional dentro das comunidades 

pomeranas e que pode ser utilizado como dispositivo de prevenção comunitária, dentro das 

práticas educativas de prevenção.  Importante reforçar ainda, que o trabalho da vigilância 

epidemiológica, em termos de planejamento estratégico, é um serviço prestado à comunidade 

que precisa ser evidenciado e implementado em termos estratégicos para a prevenção, 

identificando qual a população vulnerável, quem são esses grupos de risco, onde eles estão 

localizados no território. Com esse mapeamento o serviço de gestão pode direcionar ações 

prioritárias e os devidos encaminhamentos dentro das linhas de cuidado da RAPS pomerana, 

favorecendo maior assertividade no quesito prevenção primária, secundária e terceária. e 

evidencia-se em curva ascendente e qualitativa nos processos de trabalho. Assim também é 

todo o belíssimo trabalho dos profissionais da saúde dentro da RAPS - movimento de 

microresistência que teima em brotar, mesmo diante dos entraves e desafios. 
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O Conselho de Valorização da Vida (acesso em 10 abril 2018) é ativo junto a Associação 

Internacional para Prevenção do Suicídio (IASP), da Associação Brasileira de Estudos e 

Prevenção do Suicídio (ABEPS) e de outros órgãos internacionais que atuam por essa causa. 

Nota-se, pela história da criação da ABEPS, o quanto foi importante a promoção de espaços 

coletivos de debate frente ao problema do suicídio, como, a exemplo, o fomento do Simpósio 

Latino-Americano de Prevenção do Suicídio. Ele favoreceu a criação dessa associação que 

hoje é uma das mais importantes no país quanto à produção de conhecimento sobre o assunto 

da prevenção de suicídio e de ações nacionais de mobilização. Também consideramos que o 

caminho democrático e dialógico aprofundado pode ser efetivo para ações sistematizadas de 

prevenção do suicídio e para traçar estratégias, a curto, médio e longo prazo, de redução do 

número de tentativas e casos consumados. 

 

Analisando a raiz constitutiva do Setembro Amarelo e seu conteúdo, observa-se o quanto as 

práticas educativas que prezam por qualidade de vida, por redes sustentáveis, que se 

preocupam com as questões globais e modos de vida adoecedores estão presentes nessa 

filosofia de vida que trata a prevenção do suicídio de forma tão peculiar. 

[...] É necessário encontrar ―simulacros adequados das coisas que se deseja 

recordar‖ e ―é necessário, segundo este método, inventar simulacros e imagens 

porque as intenções simples e espirituais facilmente se evolam da alma, a menos que 

estejam, por assim dizer, ligadas a qualquer símbolo corpóreo, porque o 

conhecimento humano é mais forte em relação aos sensibiliza; por esta razão, o 

poder mnemônico reside na parte sensitiva da alma‖ (op.cit., p.69
46

). A memória 

está ligada ao corpo (MAGNO apud LE GOFF, 2013, p. 416). 

 

Considerando a importância mundial dessas práticas educativas frente o fomento de ações 

programáticas e estratégicas intersetoriais, podemos sustentar a nossa argumentação de que 

são necessárias redes solidárias, sustentáveis, mais justas, que mobilizam e sensibilizam 

espaços coletivos como forma de repensar os modos de vida subjetivados pelo capitalismo. 

Parafraseando Le Goff (2013, p. 432) A memória coletiva sofreu grandes transformações com 

a constituição das ciências sociais e desempenha um papel importante na interdisciplinaridade 

que tende a instalar-se entre elas. 

 

                                            
46

 Alberto Magno, escreveu comentário sobre o De memoria et reminiscentia de Aristóteles e formulou algumas 

regras mnemônicas. (LE GOFF, 2013, p. 416) 
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A ABEPS em 2016 realizou o I Congresso Brasileiro de Prevenção de Suicídio em Belo 

Horizonte e, nessa ocasião, foi realizado o I Encontro Nacional de Sobreviventes, que se 

configurou como um momento emocionante e especial para eles, quando a voz que antes 

estava silenciada e invisibilizada em espaços coletivos, pode expressar pensamentos, emoções 

e refletir sobre a importância de falar abertamente a respeito dos temas suicídio e luto 

(ABEPS, 2018). Esse Evento desmistificou a ideia a priori de que falar sobre e com quem 

viveu o problema, poderia ratificar o comportamento suicida, isso é mito. 

 

Essas práticas educativas que se pautam em comunicações criativas demonstram a potência de 

vida que se espalha num espaço coletivo e desmistificam a visão ingênua da ciência 

positivista, de que não há como pesquisar questões humanas idiossincráticas e de tamanha 

delicadeza, como é o problema do suicídio, pois como seria quantificar esse problema, usar a 

metodologia da ciência cartesiana?  

 

Porque são nesses espaços de fomento social que pesquisadores, alunos, professores, 

sobreviventes do suicídio, familiares e toda a sociedade civil, com suas instituições, podem 

fomentar e refletir sobre as ações e estratégias efetivamente necessárias para avançar tanto nas 

linhas de cuidado em saúde mental como em políticas públicas, superando lacunas das 

desconectividades do território, ou seja, nesse tempo espaço, a pesquisa acontece e 

concretamente realiza ações de transformação social.  O parâmetro científico não é 

quantitativo ou cartesiano, mas participativo e qualitativo, o que não implica em menos rigor 

metodológico ou ausência de categorias que garantam a sua cientificidade. 

 

Esse tipo de ciência é um desafio em todos os sentidos da palavra, mas é, ao mesmo tempo, 

profundamente comprometido ao que se propõe enquanto ciência das humanidades, que por 

meio da práxis, não se desconecta da natureza do sofrimento humano, por entender a vida sem 

dualismos, propondo e avançando no que há de maior riqueza nessa ciência: a produção de 

conhecimento se refazendo por meio da prática e a prática se refazendo por meio do 

conhecimento. 

 

A trajetória mundial de algumas organizações que problematizaram a necessidade de 

conscientização acerca da prevenção do suicídio, bem como de desenvolvimento de ações 

programáticas e estratégicas enquanto práticas educativas voltadas para os interesses das 

comunidades foram se constituindo como importante arcabouço para a Campanha do 
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Setembro Amarelo no Brasil, inclusive como base epistemológica de constituição do próprio 

CVV. O Setembro Amarelo, desde que foi instituído no país em 2015, passou a compor o 

cronograma de ações do estado e também das secretarias municipais de saúde. 

 

Alguns destaques do Setembro Amarelo nesses anos foram a iluminação de monumentos 

como Cristo Redentor no Rio de Janeiro/RJ, o Congresso Nacional e a ponte Juscelino 

Kubitschek em Brasília/DF, o estádio Beira Rio em Porto Alegre/RS, a Catedral e o Paço 

Municipal de Fortaleza/CE, Ponte Anita Garibaldi em Laguna/SC, e o Palácio Campo das 

Princesas em Recife/PE. Também foram feitas ações de rua, como caminhadas, passeios 

ciclísticos, passeios de motos e abordagens em locais públicos em várias cidades do Brasil 

(CVV, acesso em 10 abril 2018). 

 

Considerando as ações mundiais acerca da problematização e conscientização sobre a 

importância da prevenção do suicídio no país, ainda há muito o que avançar, inclusive no 

sentido de integrar ações intersetoriais que possam fomentar as políticas públicas de 

prevenção do suicídio. 

 

Em Santa Maria de Jetibá, no mês de setembro, são realizadas ações pontuais de mobilização 

e conscientização sobre a prevenção do suicídio. Algumas atividades já realizadas acerca 

desse tema foram palestras, caminhadas pelas ruas da cidade, exposição de banners, cartazes e 

faixas com frases preventivas e que vão ao encontro da proposta nacional do Setembro 

Amarelo. No campo da saúde escolar, contudo, não tivemos conhecimento sobre práticas 

educativas de prevenção do suicídio nas escolas da região.  

 

Apesar das atividades estarem previstas no planejamento programático nacional das 

secretarias de saúde estadual, municipal e do Distrito Federal e avançarem colaborativamente 

com a campanha organizada pelo CVV no Brasil, observa-se que há necessidade de 

implementação nesse momento tão oportuno que é a Campanha do Setembro Amarelo, por se 

tratar de um espaço instituído para dar visibilidade ao assunto elevando o debate coletivo, pois 

parte da essência dos movimentos de práticas educativas de prevenção ao suicídio no mundo 

se perdeu ao ser agregada pelas políticas públicas no Brasil, considerando as atividades que 

comumente são realizadas nesse período. 
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Acreditamos que o caminho brasileiro para evoluir, enquanto políticas públicas de prevenção 

do suicídio, é viabilizando e qualificando a forma de produzir, sistematizar e compilar dados 

nos sistemas de informações do SUS. Mas não é só isso, muito há o que fazer no campo do 

compromisso ético-político com a saúde mental por parte de todos os atores envolvidos, além 

da humanização dos serviços e tantas outras questões que elencamos. Em contrapartida, esse 

movimento é de mão dupla, pois também necessita de fortalecimento intersetorial que envolva 

outras instâncias, fazeres e saberes nessa caminhada frente ao problema do suicídio na região 

centro-serrana do Espírito Santo, além de todas as questões que envolvem a problemática do 

objeto de estudo em si. O caminho dialógico está em ouvir e entender a questão da 

invisibilidade na colônia pomerana também no campo da educação. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Objetivando facilitar a visualização do que discutiremos nesta seção, dividimos o presente 

capítulo em seis subcapítulos. No primeiro, discorreremos um pouco sobre a pesquisa; no 

segundo, descrevemos o contexto da pesquisa; no terceiro, discorremos sobre a abordagem e 

seleção dos participantes – a fase de pré-campo; no quarto subcapítulo trouxemos os sujeitos 

participantes; no quinto, a descrição metodológica da fase de campo e pós-campo e para 

finalização desta seção, no sexto subcapítulo tratamos do procedimento de análise dos 

resultados. 

 

3.1 A PESQUISA 

 

Retomando nosso objetivo, a parte empírica da pesquisa teve por objetivo coletar dados junto 

aos participantes para gerar informações que subsidiaram compreender sobre a latência da 

invisibilidade do suicídio em Santa Maria de Jetibá por meio de práticas educativas 

dialógicas, com os alunos do ensino médio do turno matutino da EEEFM Graça Aranha, por 

livre demanda, a fim de produzir um produto educacional de prevenção acessível aos docentes 

e que esses espaços de práticas educativas aconteçam e sejam potentes e possam servir de 

estímulo para reproduzi-las no contexto escolar reflexão sobre o suicídio em Santa Maria de 

Jetibá de modo que haja possibilidade de intervenções mais assertivas no campo da 

prevenção.  

 

As pesquisas realizadas no âmbito dos mestrados profissionais têm um caráter prático, ou 

seja, são pesquisas aplicadas. Considerando os objetivos desta pesquisa em elaborar material 

educativo voltado para a prevenção do suicídio, trata-se de uma pesquisa participante de 

cunho qualitativo. A pesquisa foi executada em duas etapas, sendo uma de caráter 

exploratório e outra de caráter interventivo e avaliativo. 

 

As coletas de dados se deram por meio de produção textual e cadernos de campo, organizados 

de maneira a permitir análises de conteúdo desse material. 

 

A análise de conteúdo – AC é um método de análise de texto desenvolvida dentro das ciências 

sociais, fazendo uma ponte de técnica híbrida entre a estatística e a análise qualitativa dos 
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materiais. Os procedimentos da AC reconstroem representações nas dimensões sintática e 

semântica
47

 (BAUER; GASKELL, 2008). 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(DESLANDES et al, 1994, p. 21). 

 

 

3.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graça Aranha está situada no município 

de Santa Maria de Jetibá – ES, possui sede própria e é a maior Escola Estadual da localidade. 

Foi criada pelo Decreto nº 1.095 de 28/04/65 e aprovada pela Resolução do CEE 35/84. 

Atende um total de 1410 alunos matriculados no Ensino Fundamental, Médio e Ensino 

Profissional, distribuídos em 53 turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno. (EEEFM 

GRAÇA ARANHA, 2018) 

 

Fotografia 1 – Foto aérea da EEEFM Graça Aranha 

 

 
Fonte: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graça Aranha (2018) 

 

                                            
47

 [...] Procedimentos sintáticos se enfocam os transmissores de sinais e suas inter-relações. A sintaxe descreve 

os meios de expressão e influência – como algo é dito ou escrito [...] (BAUER; GASKELL, 2008, p. 192). 
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Possui uma área total de 4.137,51m², sendo uma área construída de 1.960,45m e uma área 

livre de 2.177,06 m². Estão distribuídas, nos quatro pavimentos, as salas de aulas, sala de 

direção, de supervisão, coordenação, de professores, biblioteca, secretaria, banheiros 

masculino e feminino, depósito, cantina, sala de vídeo, sala de recurso, etc. (EEEFM GRAÇA 

ARANHA, 2018). 

 

Com base na análise documental os alunos situam-se entre a faixa etária de 6 a 20 anos, com 

renda familiar entre 1 a 10 salários mínimos. A maior parte deles é descendente de pomeranos e 

filhos / (as) de pequenos proprietários rurais, comerciantes, funcionários públicos e diaristas 

provenientes do centro da cidade e comunidades do interior. O corpo docente é composto de 

81 professores (as) e 99% deles possuem alguma especialização e apenas uma professora com 

mestrado em Educação. A equipe técnica-pedagógica da Escola é formada por 11 profissionais, 

dentre eles, diretor, pedagogas e coordenadoras de turno (EEEFM GRAÇA ARANHA, 2018).  

 

3.3 ABORDAGEM E SELEÇÃO DE PARTICIPANTES – A FASE DE PRÉ-CAMPO 

 

A fase de pré-campo
48

 serviu para problematização do objeto de estudo e a aproximação com 

o território foi imprescindível para os rumos que a pesquisa se delineou. As primeiras 

aproximações foram com as secretarias municipais de saúde e de educação e essas três 

reuniões também serviram de base para construção das categorias de análise
49

.  

 

No primeiro momento de pré-campo da pesquisa a escolha pelo convite aos alunos do 

primeiro ano do ensino médio da EEEFM Graça Aranha foi acordada conjuntamente entre 

pesquisadores e a escola, que entenderam a capacidade dos mesmos de realizar as atividades 

propostas e terem condições de compreender acerca do termo de assentimento de participação 

na pesquisa, e pela afinidade das professoras daquelas disciplinas frente ao tema pesquisado. 

No entanto, com o processo natural da pesquisa, ficou redefinido que a seleção dos 

participantes seria a abordagem com todo o ensino médio da EEEFM Graça Aranha, 

conforme descrição da tabela das atividades de pré-campo. 

 

                                            
48

 Preparação e planejamento da metodologia didática das ações em campo (SOUSA et al, 2016). 
49

 [...] categorização como ―uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo gênero (analogia), com critérios previamente 

definidos. As categorias são rubricas ou classe, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) 

sob título genérico‖ (BARDIN, 1979, p. 117 apud MINAYO, 2016, p. 80). 
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Quadro 8 – Atividades preparatórias para prospecção de dados empíricos 

FASE DA PESQUISA 

(2018 e 2019) 

ATIVIDADES CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

Preparação para 

prospecção de dados 

empíricos 

Reunião 1 (28/03/18) 

 

Secretaria Municipal de Saúde - 

equipe gestora e coordenadorias 

de VE e CAPS – Problematização 

do objeto de estudo, firmar 

parcerias e discutir propostas 

coletivas de intervenção. 

Preparação para 

prospecção de dados 

empíricos 

Reunião 2 (16/05/18) Secretaria Municipal de Educação 

– equipe gestora e coordenadorias. 

Problematização do objeto de 

estudo, firmar parcerias e discutir 

propostas coletivas de intervenção. 

Preparação para 

prospecção de dados 

empíricos 

Reunião 3 (25/05/18) PROEPO
50

 – 

Problematização do objeto de 

estudo, firmar parcerias e discutir 

propostas coletivas de intervenção. 

Preparação para 

prospecção de dados 

empíricos 

Reunião 4 (03/09/18) Direção da EEEFM Graça Aranha 

– firmar parcerias e discutir 

propostas coletivas de intervenção. 

Preparação para 

prospecção de dados 

empíricos 

Reunião 6 (20/09/18) Primeira reunião com alunos do 

primeiro ano do ensino médio e 

professores regentes naquele 

horário – firmar parcerias, 

formação de vínculos e 

apresentação da proposta de 

pesquisa
51

 

 

Preparação para 

prospecção de dados 

empíricos 

Reunião 5 (22/11/18) Equipe pedagógica EEEFM Graça 

Aranha – firmar parcerias e 

discutir propostas coletivas de 

intervenção. 

Preparação para 

prospecção de dados 

empíricos 

Minicurso Automutilação e Suicídio 

(07/12/18) 

Solicitado pela escola 

considerando o cenário vivido 

pelos alunos
52

. Momento 

empático, de aproximação do 

campo que seria pesquisado
53

. 

Preparação para 

prospecção de dados 

empíricos 

Reunião 7 (25/02/19) Segunda reunião com os alunos do 

ensino médio e professores 

regentes naquele horário – 

reafirmar parcerias, formação de 

vínculos e apresentação da 

proposta de pesquisa, combinamos 

de passar em cada sala 

formalizando o desejo de 

participar da pesquisa
54

. 

 

                                            
50

 Programa de Educação Escolar Pomerana. 
51

 Nesse primeiro momento estiveram presentes 82 alunos, destes, ao final da apresentação, passamos uma lista 

de presença que deveria ser assinada apenas pelo critério de desejar participar da pesquisa e nessa lista 

recrutamos 18 alunos do primeiro ano do ensino médio matutino.   
52

 Nesse encontro empático e de tentativa de formação de vínculos estiveram presentes 68 jovens do ensino 

médio.  
53

 Segundo Freire (1987, p. 116) ―‘reduzir‘ um tema é cindi-lo em suas partes para, voltando-se a ele como 

totalidade, melhor conhecê-lo. ‖ 
54

 Nesse encontro estiveram presentes 46 alunos do ensino médio matutino. 
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Preparação para 

prospecção de dados 

empíricos 

Visita de sala em sala convidando os 

alunos do ensino médio matutino a 

participar da etapa de campo da pesquisa 

(27/02/19) 

Firmar parcerias e recrutar alunos 

para a pesquisa – fase de campo
55

, 

reforçando que apenas assinasse a 

lista de interesses aqueles alunos 

que estivessem interessados e 

disponíveis quanto as propostas de 

horários e datas apresentadas.  

   Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

3.4 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA E O SEU CONTEXTO 

 

A pesquisa foi realizada com os seis alunos do ensino médio da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio ―Graça Aranha – EEEFM ―Graça Aranha‖
56

, na faixa etária entre 15 a 

17 anos, três do sexo feminino e três do sexo masculino que se interessaram pela pesquisa por 

livre demanda e compareceram às atividades propostas na metodologia planejada para a 

pesquisa. Solicitamos, na etapa de avaliação diagnóstica e de avaliação e validação do 

material educativo, o apoio de duas professoras das disciplinas de matemática e sociologia, na 

faixa etária entre 37 a 40 anos, ambas pós-graduadas, uma especialista com formação em 

história e pedagogia, e outra graduada em licenciatura plena em matemática, mestre em 

ensino de ciências e matemática. Todos os entrevistados estão ligados à comunidade escolar 

do Graça Aranha e residem no município.  

 

O contexto socioafetivo dos adolescentes e jovens estudados foi sendo identificado nas 

primeiras aproximações com o campo, por algumas questões que levantamos a priori. Uma 

dessas perguntas partiu de quais as inquietações que cada um deles vivia sendo jovens? Eu, 

seguiu dizendo uma jovem, me deixa inquieta os julgamentos, hipocrisia, falta de 

honestidade.  [Continuei: Me desdobre a sua fala, aprofundando o seu pensamento]. A gente 

vive em um mundo que, se somos o que somos, somos julgados. Vivemos em um mundo 

rodeado de “ah, fulano fez aquilo” sem nem pensar no que eu fiz. Penso que, no dia de hoje 

há muita gente pra criticar, mais do que pra ajudar. Bom, continuou outro jovem, pra mim a 

inquietação parte da incompreensão e da falta de apoio da família, o que resume bem minha 

realidade, sendo um fator de risco de pressões sociais, bullying, fatores emocionais como 

traumas, e etc. Desenrolando a conversa ele citou “Metade” Que a força do medo que tenho 

                                            
55

 Nessa etapa conseguimos recrutar 15 alunos interessados na pesquisa e com disponibilidade para os horários e 

datas apresentadas para a fase de campo devido problemas estruturais na escola e outros imprevistos o grupo foi 

sendo reduzido ao ponto de no final da pesquisa apenas 4 alunos concluíram o processo. 
56

 Endereço da Escola: Rua Hermann Roelke, 131 – Centro, Santa Maria de Jetibá – ES, CEP: 29645-000. E-

mail: escolagracaaranha@sedu.es.gov.br. Tel.: (27) 32632666/99644-6642/98817-6965. 

mailto:escolagracaaranha@sedu.es.gov.br
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não me impeça de ver o que anseio; que a morte de tudo em que acredito não me tape os 

ouvidos e a boca; porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é 

silêncio...Oswaldo Montenegro. A poesia é a lágrima oculta do mundo que chora junto de 

nós..., parafraseando Padilha et al (2019, p. 9) ―[...] a arte de falar de si mesmo é tão complexa 

quanto filosofar sobre a vida [...]‖, pegando um trecho da fala do colega, continuou outro 

jovem, a realidade é que muitos pais hoje em dia não tem mais tempo para seus filhos, para 

ver o que eles estão passando e só acreditam na depressão na última hora, quando o filho já 

tentou o suicídio e não deu certo ou quando a história toma o pior rumo possível, que é a 

morte, e isso deixa a família do cara que precisa da ajuda em maus lençóis, levando até eles 

mesmos a terem esse “problema” futuramente. O suicídio seria não, o suicídio é o último 

caminho que a pessoa encontra para resolver os problemas que está passando. Saída de 

emergência meu amigo, completou outro jovem. Isso mesmo, retomou (grifo nosso). [Sim. 

Continuei. Eu sempre notei que os jovens tanto na clínica de psicologia quanto nas atividades 

educativas dentro da escola necessitavam era de amorosidade. Até mesmo os adultos. 

Estamos falando de uma sociedade tradicional muito fechada para os afetos. Um dia, contei: 

um jovem de quase dois metros de altura disse para mim no consultório: eu sinto falta do meu 

pai e eu disse pra ele: e você já disse isso para o seu pai? Daí a lágrima rolou. Porque às vezes 

não dizemos a nossa palavra e nem vivenciamos os afetos amorosos]. Sim, retrucou um 

jovem, às vezes por medo de não ser aceito ou amado pelo outro. E é nesse momento que 

descobrimos em quem realmente podemos desabafar, para quem realmente vamos pedir 

ajuda. Continuou outro jovem, e talvez nessa hora percebemos o quanto as palavras certas 

salvam, e palavras frias matam. Nota-se que o contexto da juventude pesquisada não é 

distinto do contexto geral desse público, que tem a tendência à amplificação dos afetos 

vivenciados nesse ciclo de vida. 

 

Conhecer a dimensão do cotidiano dos discentes é um caminho dialógico que permite uma 

atuação reflexiva e crítica (PADILHA et al, 2019). 

 

[...] promovendo assim a do-discência, conceituada na reciprocidade inseparável 

entre educador e educando, tendo ciência que promovendo um ciclo gnosiológico, 

que se permeia entre o conhecer já existente e o novo, fundamental para a 

autorreflexão individual e coletiva (PADILHA et al, 2019, p. 18). 

 

Às vezes você chega a um ponto que você perde a vontade de viver,  acorda pra realidade e 

descobre que você é apenas um mero peão para a contribuição da sociedade, que não existe 
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o famoso final feliz, e assim você descobre os verdadeiros amigos, se eles realmente vão te 

apoiar ou vão esperar você tomar a decisão errada o suicídio... Estamos tão ligados com o 

nosso dia a dia, a nossa famosa rotina, escola, trabalho, escola e casa, ou se não o trabalho 

das 7 da manhã às 18:00 horas da noite, que você não tem tempo mais para a sua família ou 

para seus filhos. Sim, confirmou outro aluno. Retomou, que fala um pouco do que a 

sociedade vive hoje em dia.  

 

Desde a tenra infância, o ser transpsicobiossocial em seu estado precário e artesanal 

de convívio é inacabado e cheio de incertezas em suas estruturas de aprendizado, o 

constante diálogo com o outro e com uma grande diversidade de saberes é 

fundamental, seja com o mundo escolar ou fora dele. Na práxis do olhar freiriano, 

menosprezar a experiência do aprendente no repasse cognitivo é o mesmo que 

extinguir sua presença da vida. Quando o educador reconhece a realidade do aluno 

em seu território, maiores serão as chances do conhecimento compartilhado vir a ser 

uma verdadeira ferramenta de transformação (PADILHA et al, 2019, p. 20). 

 

[Em outra conversa perguntei a eles qual o sentido que cada um construiu para a sua vida]. 

Um aluno logo se dispôs a falar: sentido “perdidão‖. Outra jovem completou, ―eu me sinto 

diferente. A sociedade não aceita as formas de amor”, [ela se referia ao movimento LGBT]. 

Outro jovem respondeu, falta de esperança, a pressa e o tempo. A vida gosta de brincar com 

a gente. “O caráter equânime [da palavra] que tem a proposta da liberdade em ser‖ 

(PADILHA et al, 2019, p. 20).  

 

[Em outra situação perguntei se tinham conhecimento de algum caso de tentativa de suicídio 

ou suicídio consumado. E as narrativas foram sequenciais resgatando a memória tanto de 

tentativas, quanto do suicídio consumado]. Eu conheço!- disse uma jovem - a filha de uma 

senhora conhecida, foi perto da rodoviária, era falta de apoio. Seguiu outra jovem, por 

experiência própria, também tive amigos que tentaram, mas eu perdi um por suicídio. Se 

matou, e você não pode ajudar. A pessoa se fecha. Outra jovem seguiu: o pai de uma amiga 

minha se suicidou, eu já tentei suicídio, é um caos que se forma diariamente. Outro jovem 

disse: eu não consigo entender a pessoa, fazendo bullying, daí começam a se automutilar, 

usam drogas, se referindo aos jovens oprimidos. ―A ética fundante da pedagogia da libertação 

está relacionada à indignação provocada pelas injustiças e modos de opressão‖ (PADILHA et 

al, 2019, p. 11). Isso é mais por conta da sociedade, disse outro aluno. Isto, ―retrata o status 

quo da escola e da sociedade, que está carente de amor, alegria, empatia, colaboração e 

humanização‖ (PADILHA et al, 2019, p. 15), comentou outro jovem, tive um tio que se 

enforcou. Outro jovem falou: eu já tentei suicídio, meu tio tentou e morreu, tenho pouco 
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contato com a minha mãe. Uma repetição familiar? Uma forma mental aprendida de resolver 

problemas? 

 

Essas primeiras aproximações localizaram o suicídio dentro do contexto educacional e 

também social. Algumas falas indicaram fatores de risco e determinantes do suicídio, tais 

como o cutting e o bullying, que são uma realidade que atravessa o universo da juventude 

escolar. Esse universo que também atravessa o alcoolismo e a violência doméstica, privações 

e laços familiares fragilizados de contexto sociocultural vivenciado cotidianamente. A 

representação das situações-limite escolares são a própria representação das situações-limite 

da sociedade. 

 

Cumpre enfatizar, porém, que a causa das necessidades sociais nasce da injusta 

distribuição de renda, da danosa discriminação racial, social e de gênero feita pelos 

opressores, e que, portanto, não é povo que causa danos à sociedade, mas a 

sociedade com sua organização vertical, meritocrática e desigual, que dá riqueza e 

facilidades para poucos e pobreza e dificuldades para maior parte da população 

(PADILHA et al, 2019, p. 39). 

 

É um grupo de escolares que está localizado dentro do contexto das escolas públicas estaduais 

brasileiras, num território considerado urbano, mas do ponto de vista micropolítico, uma 

sociedade praticamente rural, um grupo de migrantes, uma população tradicional pomerana, 

com saúde e comportamento também influenciado por questões epigenéticas, pelo alcoolismo 

e pela depressão, pelo uso de drogas ilícitas que precipitam o comportamento impulsivo. 

Esses primeiros achados nos levaram a encontrar categorias amplas, e aprofundar algumas 

categorias específicas, como o contexto sociocultural patriarcal pomerano, os determinantes e 

condicionantes que degradam a condição humana que discutiremos nos resultados e 

discussão.  

 

Significar nossa estada neste mundo é começar por descolonizar pensamentos e 

práticas opressoras naturalizadas e tidas como imutáveis [...] a pergunta é 

fundamental, assim como a utopia, quando esta outra forma de pedagogia se propõe 

a transformar o: ―sempre foi assim...‖ para o: ―por que sempre foi assim? ‖ 

(PADILHA et al, 2019, p. 79).  

 

Esse significado que norteou a escolha pelo método freiriano como ferramenta para práticas 

educativas que auxiliaram na ampliação do olhar sobre um fenômeno que possuiu suas 

especificidades dentro da cultura pomerana. 
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A pesquisa seguiu as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
57

, trata-se de um 

colegiado interdisciplinar e independente, com o objetivo de defender os interesses dos 

pesquisados na sua integridade e dignidade, bem como para contribuir no desenvolvimento de 

pesquisas em todo o território nacional dentro dos padrões éticos. Algumas dessas orientações 

são: princípio da concordância voluntária, possíveis riscos, acordo de confiabilidade que 

permite que as informações e a identificação dos sujeitos devam ser utilizadas apenas para uso 

da pesquisa.  

 

A seguir, estão listados os critérios de inclusão e exclusão que foram definidos com base em 

uma lista de requisitos, a saber: 

 

Critérios de Inclusão: 

1. Foram convidados alunos do ensino médio devidamente matriculados e regulares na 

EEEFM Graça Aranha, dentre estes convidados foram incluídos aqueles que 

desejaram participar da pesquisa; 

2. Apresentaram frequência igual ou superior a 75%; 

3. Consentimento do responsável para que o estudante participasse da pesquisa escolar 

assinado (TCLE); 

4. Assentimento do estudante para participar da pesquisa escolar assinado (TALE); 

5. Alunos com faixa etária entre 14 a 18 anos. 

Critérios de Exclusão: 

1. Foram norteados pelo desejo ou não de participar da pesquisa, ao longo da pesquisa, 

aqueles que tiveram manifestado o direito de participar, mas que por alguma 

eventualidade não quiseram mais foram excluídos; 

2. Estudante com frequência e situação acadêmica irregular; 

3. Estudantes com idade fora do intervalo de 14 a 17 anos;  

4. Não consentimento do responsável para que o estudante participasse da pesquisa 

escolar; 

5. Recusa do estudante para participar da pesquisa escolar. 

 

                                            
57

 CAAE 10289219.1.0000.5072 (aprovado) 
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3.5 A FASE DE CAMPO E PÓS - CAMPO
58

 

 

Todo o conteúdo programático foi sendo readaptado em fase de campo, considerando as 

necessidades que advinham das intervenções de campo. Os detalhes desses reajustem estão 

descritos nos resultados e discussão.  

 

A fronteira gnosiológica caminhou rumo à práxis integradora, numa progressão pulsante e 

libertadora, mediada por um corpo consciente (PADILHA et al, 2019). Se alcançamos ser 

corpos conscientes, que caminham com o mundo, somos já método, sempre metade chão, 

metade voo: ser mais. Temos incentivado nesse esperançar, a criatividade, a criticidade e a 

curiosidade a partir de um desdobramento ou reinvenção [...] (PADILHA et al, 2019, p. 22).  

  

3.5.1 Etapa exploratória da fase empírica 

 

A etapa exploratória da pesquisa foi realizada para mapear a existência ou não da hipótese de 

que há o problema da invisibilidade do suicídio na região e levantar informações sobre o que 

os alunos e as professoras pensavam a respeito, ou seja, uma avaliação diagnóstica que 

possibilitou a construção da etapa pedagógica, interventiva. Para tanto foram utilizados 

roteiro-questionário I para os alunos
59

 e o roteiro-questionário II
60

 para as professoras, de 

evocação livre de palavras. Participaram desse primeiro momento avaliativo, os seis alunos 

recrutados e duas professoras das disciplinas de sociologia e matemática.  

 

Os questionários foram aplicados impressos em papel, foram respondidos e devolvidos à 

pesquisadora, que os utilizou para identificar as representações dos alunos e das professoras 

sobre os temas da pesquisa descritos acima e refletir sobre a problemática do suicídio a partir 

dessa representação. Com as duas professoras, foi agendado um momento específico para 

responder o roteiro-questionário II de acordo com a disponibilidade de horário destas, a 

                                            
58 Avaliação em torno dos resultados obtidos na aula de campo e as contribuições que o estudo trouxe para o 

ensino-aprendizagem dos atores envolvidos na pesquisa (SOUSA et al, 2016). [...] a etapa do pós-campo como 

oportunidade de transformação dos discursos dos sujeitos, seja na maneira como tratam os conceitos científicos 

ou na forma como externam suas conclusões acerca de suas apropriações em uma aula de campo [...] (CAMPOS, 

2015, p. 22). No caso da pesquisa foi realizado no pós-campo a avaliação e validação do material educativo tanto 

pelos alunos que se mantiveram na etapa de campo, como das professoras que desde a primeira abordagem se 

propuseram a participar.  
59

 Apêndice E 
60

 Apêndice F 
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professora de sociologia respondeu no dia 12/03/19 e a professora de matemática respondeu 

no dia 21/04/19.  

 

Os dados foram analisados segundo os referenciais da teoria Freiriana e subsidiaram a 

discussão acerca da pesquisa quanto ao estudo das possíveis causas da invisibilidade do 

suicídio na região e da ausência de práticas educativas universais sistematizadas de prevenção 

do suicídio e a produção do material educativo. 

 

A escolha do método da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire não foi uma escolha aleatória, 

foi uma escolha consciente sobre o que se entende da educação como prática da liberdade
61

 e 

sobre uma visão de mundo questionadora sobre as questões basilares que continuam a 

alimentar uma educação opressora em todo o país. 

 

[...] O homem dialógico, que é crítico, sabe que, se o poder de fazer, de criar, de 

transformar, é um poder dos homens, sabe também que podem eles, em situação 

concreta, alienados, ter este poder prejudicado. Esta possibilidade, porém, em lugar 

de matar no homem dialógico a sua fé nos homens, aparece ele, pelo contrário, 

como um desafio ao qual tem de responder. Está convencido de que este poder de 

fazer e transformar, mesmo que negado em situações concretas, tende a renascer. 

Pode renascer. Pode constituir-se. Não gratuitamente, mas na e pela luta por sua 

libertação. Com a instalação do trabalho não mais escravo, mas livre, que dá a 

alegria de viver (FREIRE, 1987, p. 81). 

 

O método da AC trabalha com procedimentos que analisam textos construídos no processo de 

pesquisa, tais como transcrição de entrevista e protocolos de observação, imagens, sons. A 

amostragem, de unidades
62

‘
63

, estatística, fornece ao pesquisador a racionalidade do conteúdo 

analisado (BAUER; GASKELL, 2008).  

 

[...] a análise de conteúdo é um ―conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

                                            
61

 A visão da liberdade tem nesta pedagogia uma posição de relevo. É a matriz que atribui sentido a uma prática 

educativa que só pode alcançar efetividade e eficácia na medida da participação livre e crítica dos educandos. 

[...] o diálogo é condição essencial de sua tarefa [...] (FREIRE, 1980, p. 5). 
62

 Essas unidades se referem aos elementos obtidos através da decomposição do conjunto da mensagem. 

Podemos utilizar a palavra como uma unidade, trabalhando com todas as palavras de um texto ou com apenas 

algumas que são destacadas de acordo com a finalidade de um estudo. A frase e a oração também são outros 

exemplos de unidade de registro. Outra unidade é o tema que se refere a uma unidade maior em torno do qual 

tiramos uma conclusão [...] (MINAYO, 2016, p. 79). 
63

  Unidades que analisamos: físicas (livros, etc.); sintáticas (uma palavra por exemplo); proposicionais (são 

núcleos lógicos de frases); temáticas ou semânticas (características dos textos que implicam um juízo humano) 

(BAUER; GASKELL, 2008). Consideramos também [...] as unidades de contexto, situando uma referência mais 

ampla para a comunicação. Em outras palavras, devemos compreender o contexto da qual faz parte a mensagem 

que estamos analisando [...] (MINAYO, 2016, p. 79). 
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das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens‖ (BARDIN, 1979, p. 42 apud MINAYO, 2016, p. 75). 

 

De acordo com o parecer consubstanciado do CEP – 3.437. 470, aprovado com CAAE 

10289219.1.0000.5072, os procedimentos adotados foram eticamente monitorados, 

garantindo a promoção de segurança participativa, incluindo todas as medidas de proteção à 

confidencialidade cabíveis.  

 

3.5.2 Etapa interventiva e validação da fase empírica 

 

A etapa de intervenção foi realizada exclusivamente com os quatro alunos
64

 do ensino médio 

que se mantiveram até o final da pesquisa, através de seis encontros pedagógicos utilizando 

uma metodologia de ensino dialógica
65

, que ajudou na construção coletiva de um material 

educativo de prevenção do suicídio, o livro Borboletear. O material produzido foi avaliado e 

validado após a finalização da etapa interventiva – dos seis encontros pedagógicos - e contou 

com a participação de três alunos que responderam ao roteiro-questionário de avaliação e 

validação do livro que produzimos. A avaliação e validação, realizadas pelas duas professoras 

se deram por meio de mensagem enviada por e-mail. Estas receberam o material educativo em 

arquivo pdf e tiveram dez dias para fazer a devolutiva respondendo ao questionário de 

avaliação e validação desse material.   

 

[...] a metodologia da análise de conteúdo possui um discurso elaborado sobre 

qualidade, sendo suas preocupações-chave a fidedignidade e a validade, provindas 

da psicométrica [...] (BAUER; GASKELL, 2008, p. 203)  

[...] além da coerência e transparência para a avaliação de uma prática de excelência 

na AC e a validação se refere a até que grau o resultado representa corretamente o 

texto, ou seu contexto [...] (BAUER; GASKELL, 2008, p. 208) 

 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO (DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES) 

 

Nos quadros abaixo foram detalhadas as atividades desenvolvidas. 

 

 

                                            
64

 Dois dos seis alunos recrutados que iniciaram a etapa de avaliação diagnóstica abandonaram a pesquisa devido 

inserção no mercado de trabalho e incompatibilidade com os horários e dias das atividades agendadas.  
65

 O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. É o momento em 

que se realiza a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o conjunto de seus temas 

geradores (FREIRE, 1987, p. 87). 
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Quadro 9 - Atividade diagnóstica – fase de campo (11/03/19) 
Tempo Atividade Objetivo Encontr

o 

Conteúdo 

programático 

Materiais 

Necessários 

Observaçõ

es 

Orientaçõ

es e 

sugestões 

ao 

professor 

3h Aplicação do 

roteiro-

questionário 

diagnóstico
66

c

om os alunos 

Diagnóstico 

Situacional com 

os alunos. 

Mapeado a 

existência ou 

não da hipótese 

de que há uma 

latência que 

invisibiliza o 

suicídio na 

região e 

levantamento 

informações 

sobre o que os 

alunos 

pensavam a 

respeito 

Encontro 

1 

1. Dinâmica de 

apresentação 

– 

―Biografia‖ 

(IESP, 2002, 

p.9) 

Objetivo: Técnica 

para sensibilização e 

integração 

2. Aplicação 

do 

questionário 

com os 

alunos  

 

Papel A4 

Canetas 

Realização 

de um 

diagnóstic

o 

situacional 

ajudou a 

tornar as 

práticas 

educativas 

de 

prevenção, 

dentro dos 

encontros 

pedagógic

os, mais 

assertivas 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Quadro 10 - Encontros pedagógicos semanais* - fase de campo (18/03/19 a 15/04/19) 
Tempo Atividade Objetivo Encontro Conteúdo 

programático 

Materiais 

Necessários 

Observações 

Orientações e 

sugestões ao 

docente 

4h O Compadre 

da Morte 

Refletir sobre a 

finitude (linha 

tênue entre a 

vida e a morte) 

e produzir um 

texto literário 

sobre as suas 

impressões e a 

finitude auto 

infligida 

Encontro 1 1. Dinâmica 

sensibilizadora 

– ―Nascimento 

e morte‖ (IESP, 

2002, p. 66). 

Refletir sobre o 

sentido da vida 

e da morte. 

2. Releitura do 

texto ―O 

compadre da 

morte‖ 

(CASCUDO, 

1986) 

Som; músicas 

disparadoras
67

  

Papel A4 

Caneta 

esferográfica, 

lápis, borracha 

Atividade de 

forte impacto 

mobilizador 

para a 

produção 

artística e 

literária. 

Sugerimos 

utilizar essas 

atividades 

para temas 

difíceis em 

sala de aula. 

Atividade 

complementar
68

 

4h Documentári

o O Sal da 

Terra 

Refletir sobre a 

vida, a 

existência 

Encontro 

2 

1. Aliviar 

tensões (IESP, 

2002, p.154); caça 

Trecho do 

documentário; 

Datashow; 

A intenção é 

que a obra
70

 e 

o uso dos 

                                            
66

 Apêndice E 
67

 Primavera (Vivaldi); Silence (Beethoven); The four seasons (Vivaldi) 
68

 Link de obras de arte: o grito (1893) Edvar Munch 

https://www.culturagenial.com/quadro-o-grito-de-edvard-munch/ 

Utilizar a obra de arte ―O grito‖ e produzir um texto literário que envolva a reflexão sobre a vida e a morte, 

voltado para a prevenção do suicídio.  

https://www.culturagenial.com/quadro-o-grito-de-edvard-munch/
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humana a partir 

do impacto das 

condições 

degradantes de 

vida produzidas 

pelo 

capitalismo. 

Produzir uma 

obra à partir da 

emoção que o 

trecho do 

documentário 

despertou. 

as borboletas 

(IESP, 2002, p. 

156); sair e ver 

(IESP, 2002, p. 79) 

2. Assistir ao 

trecho do 

documentário O 

Sal da Terra – 

Sebastião Salgado. 

3. Materializa

r a emoção e as 

percepções sobre o 

documentário por 

meio de uma obra 

livre. 

notebook; 

variedade de 

materiais
69

 

(cartolina, 

massinha de 

modelar, 

canetinha 

colorida, lápis 

de cor, giz de 

cera, glitter); 

vendas; 

música 

materiais seja 

livre e 

incentive a 

criatividade e 

possibilidades 

no campo da 

prevenção. 

Atividade 

complementar
71

 

4h Imagem e 

Cartas 

Disponibilizar 

imagens que 

denunciam as 

pressões sociais 

e as condições 

materiais 

degradantes 

para a vida e 

produzir cartas 

de prevenção 

aos que pensam 

ou planejam se 

suicidar 

Encontro 

3 

1. Atividade 

relaxamento 

simples 

(VIRGOLIM; 

FLEITH; 

PEREIRA, 1999, 

p.63) – As flores 

(IESP, 2002, p. 

155) 

2. Roda de 

Conversa: 

Disponibilizar 

imagens que 

denunciam as 

pressões sociais e 

as condições 

materiais 

degradantes para 

a vida. Cada 

aluno produziu 

com a imagem 

que escolheu a 

composição de 

um painel 

coletivo.  

Imagens 

previamente 

selecionadas; 

caneta; cola; 

canetinhas 

coloridas; 

cartolina; 

papel A4 

 

Atividade que 

desperta para a 

análise crítica 

do mundo e 

suas 

produções. 

Sugerir a 

apresentação 

coletiva do 

painel, 

estimulando a 

palavra dos 

alunos 

envolvidos.  

                                                                                                                                        
70

 Obra complementar que também pode ser sugestão para atividade contributiva que cumpra o objetivo proposto 

nesse encontro e para debate sobre o suicídio e a prevenção: Morte e Vida Severina (MELO NETO, 1955) 
69

 Sugestão de outros materiais: biscuit, argila (são materiais de alto impacto para mobilização e materialização 

dos sentimentos latentes, pulsantes ou reprimidos). 
71

 Acesse o link do Documentário e assista: ―O Sal da Terra‖ - https://youtube.be/d1RmrtabSGO 

Link de fotografias de Sebastião Salgado ―O Sal da Terra‖ – museu on-line:  

https://www.google.com/search?q=fotografias+de+sebasti%C3%A3o+salgado+o+sal+da+terra+museu+on+line

&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiw9eWqyKXhAhWyslkKHaRcCCIQsAR6BAgJEAE&biw=1

350&bih=559 

Utilizar as fotografias de Sebastião Salgado para refletir sobre a existência humana a partir dos impactos 

produzidos pelas condições degradantes de vida atreladas ao capitalismo.  

Seriam mortes morridas em vida? Seriam Vidas Severinas? Seriam de alguma forma, algum tipo de suicídio? 

Cada imagem iconográfica produzida por Sebastião Salgado pode ajudar a compor material reflexivo sobre a 

existência (a vida e a morte) e também para inspirar a prevenção. A partir das imagens podemos sugerir 

atividades pedagógicas criativas e interativas, despertando o aluno para a utilização dos seus sentidos, da emoção 

e das percepções que uma obra de arte (dispositivo disparador) pode contribuir – produção de uma obra, uma 

releitura, criação de textos literários atrelados à cultura, teatro, dança e expressão corporal, etc.  

Possibilidade de trabalhar com o documentário Ilha das Flores, etc. 

https://youtube.be/d1RmrtabSGO
https://www.google.com/search?q=fotografias+de+sebasti%C3%A3o+salgado+o+sal+da+terra+museu+on+line&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiw9eWqyKXhAhWyslkKHaRcCCIQsAR6BAgJEAE&biw=1350&bih=559
https://www.google.com/search?q=fotografias+de+sebasti%C3%A3o+salgado+o+sal+da+terra+museu+on+line&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiw9eWqyKXhAhWyslkKHaRcCCIQsAR6BAgJEAE&biw=1350&bih=559
https://www.google.com/search?q=fotografias+de+sebasti%C3%A3o+salgado+o+sal+da+terra+museu+on+line&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiw9eWqyKXhAhWyslkKHaRcCCIQsAR6BAgJEAE&biw=1350&bih=559
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3. Produzir 

cartas de 

prevenção aos 

que pensam ou 

planejam se 

suicidar
72

 

4h Discussão de 

caso 

Incentivar o 

grupo a analisar 

o suicídio em 

todos os seus 

aspectos, 

identificando 

alternativas de 

solução. 

Produzir um 

diagrama 

coletivo de 

síntese. Produzir 

cartas de 

prevenção aos 

que pensam ou 

planejam se 

suicidar 

Encontro 4 1. Leitura de alguns 

casos descritos no 

livro ―Sobre o 

suicídio‖ – Marx 

(2006), das páginas 

18 a 19 (resumo dos 

casos), caso 1 (pg. 

29 a 32), caso 2 

(pg. 33 a 42), caso 

3 (pg. 44 a 45) e 

caso 4 (pg. 45 a 48) 

e 2. Atividade de 

discussão de alguns 

casos descritos no 

livro ―Sobre o 

Suicídio‖ – Marx. 

Escolha de três 

casos para discutir 

coletivamente. 3. 

Confecção 

Diagrama sintético. 

Palavras-chave 

previamente 

programadas para 

constar no diagrama 

coletivo de síntese 

das análises 

realizadas pelos 

alunos. 4. Escritas 

cartas de prevenção. 

5. Atividade de 

dança sagrada 

(JALOWITZKI, 

2011, p. 113) 

Livro ―Sobre o 

Suicídio‖ 

Marx; 

cartolina; 

canetinhas 

coloridas; 

papel A4;  

Essa atividade 

também é 

sugestiva de 

variações e 

adaptações 

conforme o 

contexto e 

tema 

específico. O 

produto final 

também pode 

ser 

apresentado 

por meio 

escrito, 

desenho, 

mesmo uma 

colagem 

coletiva ou a 

representação 

das análises 

por meio de 

uma dança ou 

do teatro de 

psicodrama. 

4h A Estrela  Integrar cinco 

referências 

(estrela): 

observar, 

pensar, sentir, 

querer, fazer no 

processo de 

prevenção. 

Encontro  

5 

1. Atividade ―a 

Estrela‖ (IESP, 

2002, p. 56).  

2. Perda e 

Reconstrução 

(IESP, 2002, p. 

146) e expressão de 

sentimentos por 

meio de desenho 

(IESP, 2002, P 

141). 

 3. Construção 

coletiva do cartaz 

intitulado 

previamente 

―Reconstrução‖. 

Tabela 

impressa da 

atividade a 

Estrela. 

Canetas; papel 

A4; cartolina; 

canetinhas; 

tintas 

coloridas; 

lápis de cor, 

etc.  

Atividade de 

análise global 

acerca do 

objeto de 

estudo. A 

última fase da 

atividade deve 

ser sintetizada 

coletivamente 

com as 

principais 

ideias 

descritas nas 

cinco 

referências do 

molde. 

                                            
72

 Essa atividade não foi realizada nesse encontro, considerando que o tempo planejado foi insuficiente para 

execução total das tarefas propostas, portanto, foi encaixada no roteiro do encontro subsequente.  
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Sugestão de 

atividade 

complementar
73

 

4h Produção 

Mandala 

Coletiva 

com os 

alunos 

Realizar uma 

síntese artística 

entorno dos 

temas 

trabalhados 

Encontro 6 1. Pintar um painel 

estético sobre a 

síntese das práticas 

educativas de 

prevenção do 

suicídio. Título da 

Mandala – 

Borboletear. 

Pergunta 

norteadora: em um 

desenho imprimir o 

seu olhar sobre o 

significado da 

experiência vivida 

nas práticas 

educativas de 

prevenção. 

2. Descrever em um 

texto o que 

significou as 

práticas educativas 

de prevenção na 

vida de cada aluno 

que participou.  

Tecido para 

confeccionar o 

painel. Tintas 

guache 

coloridas. 

Pincéis de 

variados 

tamanhos e 

formatos. 

Para essa 

atividade 

sugerimos 

também 

variações para 

temáticas 

específicas. 

Ex: jardim de 

borboletas 

retratando a 

transformação 

e o movimento 

em busca da 

prevenção. 

Distribuir 

vários moldes 

de borboletas, 

tamanhos e 

modelos e 

seguir sua 

distribuição a 

partir da 

borboleta 

central.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Quadro 11 - Avaliação e validação – fase de interpretação dos dados 

ATIVIDADES FASE ENCONTROS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Avaliação e validação do 

material educativo 

produzido no âmbito da 

pesquisa com os alunos. 

Avaliação e 

Validação  

Encontro  1 Aplicação do roteiro-questionário 

validação. Objetivo: avaliar e validar o 

material educativo produzido. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

*Todas as atividades sugeridas tiveram inspiração no livro de dinâmicas de Grupo IESP (2002) e em atividades 

práticas que a autora vivenciou durante o V Congresso Brasileiro de Psicologia:  Ciência e Profissão – SP 

(2018). As atividades que realizamos foi uma mescla readaptada de forma criativa para o contexto trabalhado. 

São atividades que docentes podem desenvolver em sala de aula, sem a presença necessariamente de um 

psicólogo, pois a grande maioria dessas atividades são presentes na saúde coletiva no campo da atenção básica e 

podem ser readaptadas para contextos escolares.  

 

                                            
73

 Solicitar que os alunos moldem suas estrelas definindo-as à partir do molde proposto, no entanto, refazendo 

cada ponta da estrela de acordo com as suas análises e balanço geral sobre suas vidas, para tanto pode-se utilizar 

massinha de modelar e arame fino liso ou mesmo outros materiais utilizados para artesanato. O importante é que 

o aluno visualize se sua estrela está harmoniosa e em que medida se encontram afetos alegres e tristes em cada 

área analisada nas cinco pontas e no contexto geral dela ou encontra-se em desequilíbrio e na mesma intenção 

investigar a intensidade desses afetos, sejam eles, alegres ou tristes.  
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3.6 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O processo de análise dos dados iniciou-se com um esquema de categorização da evocação 

livre de palavras contidas em parte dos roteiros-questionários I e II, enunciadas na seguinte 

questão: Gostaríamos que você escrevesse as cinco primeiras palavras nas quais você pensa 

quando lê as seguintes palavras descritas:  a) suicídio consumado; b) tentativa de suicídio; c) 

práticas educativas de prevenção; d) cultura pomerana. Após, cada palavra evocada foi 

descrita e quantificada em tabelas. Na sequência, os dados pré-selecionados (síntese das 

respostas da parte semiestruturada dos roteiros-questionários I e II) foram organizados em 

tabelas temáticas que propiciaram melhor visualização de análise por parte da pesquisadora e 

facilitaram a categorização final dos dados por meio da análise de conteúdo (específicos e 

amplos). A identificação, presente nas palavras evocadas, nos ajudou a organizar, a priori, o 

conteúdo programático
74

 das atividades pedagógicas de prevenção. Continuamos com esses 

procedimentos também na fase de análise de conteúdo e de contexto dos encontros 

pedagógicos e, por fim, na etapa de validação do material educativo.  

 

Tanto os temas específicos quanto os temas amplos foram submetidos à luz da interpretação 

da metodologia Freiriana, [...] conscientizadora, além de nos possibilitar sua apreensão, insere 

ou começa a inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo (FREIRE, 1987, 

p. 97), considerando que toda a prática didático-pedagógica da etapa interventiva foi realizada 

sob a ação dialógica, concatenando temas geradores
75

 e temas dobradiça
76

, com as 

representações que os envolvidos davam a cada situação ou atividade. O tema da cultura 

pomerana se emaranhou pela teia tecida coletivamente, ora não mais como pano de fundo 

analítico, mas evidentemente enraizado em cada palavra proferida pelas existências presentes 

ali, delimitando situações-limites
77

.  

 

                                            
74

 Esse conteúdo é mediatizado pela realidade e do encontro do pesquisador com o pesquisado, de situações ou 

palavras concretas, existenciais, refletindo um conjunto de categorias amplas e específicas que envolve os temas 

significativos a serem aprofundados (FREIRE, 1987). 
75

 Universo mínimo temático e significativo em que buscamos analisar sua riqueza, sua significação, sua 

pluralidade, seu devenir, sua constituição histórica (FREIRE, 1987). 
76

 Pautados na própria dialogicidade, são temas propostos pelos educadores, como codificações de investigação 

prévia, a cultura seria um desses temas (FREIRE, 1987). 
77

 As situações-limites não se encontram na dimensão do pessimismo, do conflito latente que paralisa, que 

originariamente se encontram em Jaspers. Para Vieira Pinto, as ―situações-limites‖ não são ―o contorno 

infranqueável onde terminam as possibilidades, mas a margem real onde começam todas as possibilidades‖; não 

são ―a fronteira entre o ser e o nada, mas a fronteira entre o ser e o ser mais‖ (mais ser) (PINTO, 1960, p. 284 

apud FREIRE, 1987, p. 90). 
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Optou-se por apresentar os resultados em tabelas numéricas quando esses dados eram 

quantificáveis, acompanhados de recortes das produções e narrativas dos alunos participantes, 

ilustrados com o campo das artes que eles mesmos significaram quando trataram dos temas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A partir desse tópico inicia-se a apresentação dos resultados. Importante momento para reunir 

os dados, analisá-los e interpretá-los. Partiu-se do pressuposto de que existe o suicídio 

mascarado e invisibilizado na região de Santa Maria de Jetibá, devido à latência que envolve a 

problemática levantada, bem como de que não há práticas educativas universais de prevenção 

do suicídio na escola. E que as práticas educativas dialógicas com os alunos ajudará a 

produzir um material educativo de apoio à docência, ampliando possibilidades de abordar o 

tema e inspirar mecanismos de prevenção.  

 

Também foi levada em conta a premissa de que os indivíduos pesquisados se constituem sob 

influência do contexto cultural no qual se encontram inseridos. O que se pretendeu foi, por 

meio das análises, estabelecer nexos e regularidades que permitissem formular propostas que 

ampliassem a compreensão da realidade do tema pesquisado. Da mesma forma descrevemos 

os resultados interpretando significados e significantes
78

 dessas representações sociais
79

, um 

diálogo crítico sobre o fenômeno pesquisado. 

 

A preocupação inicial foi realizar uma avaliação diagnóstica das representações dos seis 

alunos e das duas professoras que se envolveram nessa atividade, tentando identificar as 

categorias gerais da análise de conteúdo. Esse conjunto de elementos abordados na primeira 

etapa dos resultados incluiu informações sobre as representações que os pesquisados tinham 

acerca das palavras: a) suicídio consumado b) tentativa de suicídio c) práticas educativas de 

prevenção d) cultura pomerana. Também investigamos na parte semiestruturada dos roteiros-

questionários I e II, especificidades culturais, conhecimento sobre casos de tentativa ou de 

suicídio consumado na região, as localidades que ocorrem os eventos, conhecimento sobre 

dados oficiais da secretaria de saúde, identificação de práticas educativas de prevenção na 

                                            
78

 [...] modo de compreender o desenvolvimento, como imbricado com o social e mediado pelos outros das 

relações, as quais, uma vez se dando na escola, devem ter como conteúdo o conhecimento socialmente elaborado 

pela humanidade, que contribui para a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem [...] (SOUZA; 

PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 13). 
79

 A psicologia Sócio-Histórica  [...] fundamenta-se no Marxismo e adota o materialismo histórico e dialético 

como filosofia, teoria e método. Nesse sentido, concebe o homem como ativo, social e histórico. A sociedade, 

como produção histórica dos homens que, através do trabalho, produzem sua vida material. As idéias, como 

representações da realidade material. A realidade material, como fundada em contradições que se expressam nas 

ideias. E a história, como o movimento contraditório constante do fazer humano, no qual, a partir da base 

material, deve ser compreendida toda produção de idéias, incluindo a ciência e a psicologia (FURTADO; 

GONÇALVES; BOCK, 2001, p. 17).  
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escola, conceituação sobre o suicídio consumado e tentativa, se há recursos didáticos de 

prevenção para o apoio docente. Distribuímos os dados em duas tabelas distintas 

correlacionadas com o roteiro-questionário I e II, identificamos aspectos específicos e amplos 

das unidades de conteúdo e também de contexto.  

 

Na seção 4.2. discutimos as análises sobre as práticas educativas de prevenção realizadas com 

os alunos nos seis encontros pedagógicos e ilustramos essas representações com as produções 

do grupo, enquanto na seção 4.3 disponibilizamos o quadro de avaliação e validação do 

material educativo baseado no roteiro-questionário de validação.  

4.1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Quadro 12 – Avaliação diagnóstica – Roteiro-questionário I (alunos) evocação livre de 

palavras 

 

Análise de Conteúdo 

Temas geradores 

Suicídio 

consumado 

Tentativa de 

suicídio 

Práticas 

educativas de 

prevenção 

Cultura 

pomerana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos 

utilizados 

Corda 

Gilete 

Remédio 

   

Associação 

com TMG 

(transtorno 

mental grave) 

Depressão [Depressão] 3  [Cachaça] 2 

Fatores de 

risco 

Depressão 

Família 

Ausência de 

diálogo 

 

[Preconceito/ 

Exclusão] 2 

[Conflito/ 

Problemas] 2 

Traição  

 [Cachaça] 2 

Fatores de 

proteção 

Família  

Diálogo 

Amigos  

Ajuda 

Força 

Coragem 

[Apoio/ajuda] 4 

Atenção 

Lazer 

Inclusão 

 

[Língua 

pomerana/ 

Idioma] 4 

Danças 

músicas 

Significado 

do morrer 

Finalidade 

Sem volta 

Solução ou 

forma de 

resolver 

problemas 

   

Indicadores 

econômicos e 

de trabalho 
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Unidades de 

Contexto
80

/unidades 

de registro -

(codificação
81

) 

Indicadores 

educacionais 

e de 

prevenção 

Diálogo  Diálogo 

Ajuda 

[palestras] 4 

[conversas/roda 

de conversas/ 

reuniões] 3 

[Psicóloga/ 

Profissionais  

presentes] 2 

[reflexão/ 

Conscientização] 

2 

atitude 

prevenção 

gesto 

bonito 

lazer 

filmes com 

histórias reais 

depoimentos 

inclusão 

determinação 

atividades 

Língua 

pomerana/ 

idioma 4 

Músicas 

Danças 

 

Traços de 

personalidade  

   [Cabeça 

dura/teimoso] 2 

Indicadores 

culturais 

Julgado 

Não aceito 

Incompreensão  [Galinha/brote/ 

bolo ladrão/ 

comidas] 6 

[Língua 

pomerana/ 

Idioma] 4 

Cachaça 2 

 [Casamento] 2 

Tradição 

Povo 

História 

Loiro 

Falta de diálogo 

Sofrimento 

Aspectos 

emocionais e 

psicológicos / 

Universo 

temático 

alunos 

[Dor] 3 

[Triste/tristeza] 

3 

Sofrimento 

Angústia 

Solidão 

Tristeza 

Raiva 

Escolha 

Desespero 

Arrependimento 

Falta de 

acolhimento 

Vulnerabilidade 

 [Festas] 4 

Danças 

Músicas 

 

Contexto 

posvenção 

Saudade 

Perda 

Sem volta 

   

Contexto ato 

em si 

[Morte] 4 

Hospital 

Hospital 

Soro 

  

                                            
80

 Referência mais ampla para a comunicação. Em outras palavras, devemos compreender o contexto da qual faz 

parte a mensagem que estamos analisando (MINAYO, 2016, p. 79). 
81

 A codificação de uma situação existencial é a representação desta, com alguns de seus elementos constitutivos, 

em interação [...] (FREIRE, 1987, p. 97) [...] de um lado são objetos cognoscíveis, desafios sobre que deve 

incidir a reflexão crítica dos sujeitos descodificadores, cognoscentes, incidem sua reflexão crítica [...] de outro, 

são a mediação entre o ―contexto concreto ou real‖, em que se dão os fatos, e o ―contexto teórico‖, em que são 

analisadas [...] (FREIRE, 1987, p. 109). 
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Remédio UTI 

Lavagem 

estomacal 

Pontos 

Arrependimento 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Em relação aos métodos utilizados para o suicídio consumado, os alunos referiram a 

utilização de corda, gilete e remédio. Nota-se que a associação a algum tipo de transtorno 

mental grave evidenciou-se, como a depressão e o alcoolismo. Esses achados corroboram com 

as análises realizadas no diálogo com os pares.  

 

Em relação aos fatores de risco, tanto para o suicídio consumado como para as tentativas, os 

alunos referiram: depressão, família, ausência de diálogo, preconceito/exclusão 2, 

conflito/problemas 2 e traição, como potenciais. Nesse sentido, tanto a humanização, quanto a 

desumanização caminham como parte da humanidade, evidenciando as possibilidades de uma 

mesma realidade histórica, que advém de injustiças, da exploração, do preconceito, da 

violência e da opressão, componentes estes marcados pela base patriarcal (PADILHA et al, 

2019).  

 

Os fatores de proteção para o suicídio consumado e as tentativas perpassou também o campo 

da família, do diálogo, da inclusão, bem como dos laços de amizade, força, coragem, 

apoio/ajuda 4, atenção, lazer, o idioma/ uso da língua materna 4, danças e músicas culturais. 

 

Toda pedagogia é norteada por uma filosofia, uma maneira de conceber algo. Filosofia que 

consiste na reflexão acerca das concepções dos seres humanos, de seu posicionamento, de sua 

ação no mundo (PADILHA et al, 2019, p. 27). Dizer a palavra implicou conhecer a realidade 

e dela participar criticamente, no entendimento de que, em partes, a contradição de aspectos 

positivos e negativos de uma mesma cultura, tornou-se uma síntese da palavramundo
82

. Essa 

intersubjetividade foi necessária para verificar que a ausência se manifestava no silenciamento 

da palavra, a falta de diálogo (PADILHA et al, 2019).   

 

O significado do morrer, para os alunos, atravessou a finalidade do ato, como uma atitude sem 

volta, uma solução ou forma de resolver problemas. O que corrobora com os achados 

                                            
82

 A anácrise é a técnica de provocar a palavra pela própria palavra. A síncrese consiste em confrontar distintos 

pontos de vista sobre um determinado objeto [...] (MOURA, 2016, p. 27). 
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analíticos de problematização do objeto de estudo realizados na análise dos dados teóricos e 

entrevistas com equipes de saúde do município. Partimos do entendimento de que são 

modelos aprendidos socialmente, modelos mentais de resolução de problemas.  

 

Os indicadores educacionais e de prevenção também atravessaram o campo do diálogo, da 

necessidade de ajuda, de aspectos positivos da cultura, como a língua materna, as músicas e 

danças culturais. Todavia, parte das práticas educativas de prevenção universal apontadas 

pelos alunos, partiu de apontamentos sugerindo palestras 4, conversas/roda de 

conversas/reuniões 3, associação com o profissional psicólogo/ profissionais presentes para tal 

tarefa e conscientização. Essas atividades ou ferramentas de prevenção aparecem também no 

diálogo com os pares, são legítimas e possuem o seu valor, mas nos aproximamos mais da 

proposta de prevenção que analisa as condições de vida, modos de viver, trabalhar e morrer, 

formas de adoecer e morrer, no campo da desigualdade e que essas formas de trabalhar com a 

educação como prevenção requerem medidas preventivas equânimes. Elas embasam-se em 

análises socioculturais, econômicas e que consideram o contexto da migração, da história de 

construção do povo tradicional pomerano e da cultura patriarcal, localizando os casos no 

microterritório, trabalhando com o planejamento estratégico e com assertividade, 

identificando a ideação suicida e sua epidemiologia e para isso o trabalho de promoção de 

saúde e prevenção, transita no campo da intersetorialidade e nos processos de trabalho dentro 

da RAPS e da educação.  

 

Os indicadores culturais evidenciaram o julgamento, a não aceitação da diferença e a 

incompreensão, como quesitos que dificultam o entendimento do fenômeno em si. A falta de 

diálogo e o sofrimento são vistos como parte de uma cultura que também tem, em alguns 

aspectos, questões que facilitam o sistema de proteção e de cuidado, como aqueles que 

envolvem o contexto alimentar. Em outros termos, a culinária também pode ser utilizada 

como momento de unir e melhorar laços familiares e de vínculo, a língua pomerana como 

prática educativa inclusiva dentro das escolas e tradições que contraditoriamente são fatores 

de proteção, como de risco também para o alcoolismo – o ritual do casamento pomerano 

associado ao uso abusivo de bebidas alcoólicas.  

 

Os alunos também indicaram traços de personalidade típicos do povo pomerano, como a 

teimosia/cabeça dura 2. Aspecto de análise subjetiva que eles consideram parte das estruturas 

subjetivas de um povo.   
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Os aspectos emocionais e psicológicos / universo temático dos alunos, indicaram dimensões 

de dor 3, tristeza 3, sofrimento, angústia, solidão, raiva, associados a falta de acolhimento e de 

aspectos socioculturais de vulnerabilidade.  

 

Esse campo concatena com situações de estigma, tabu e preconceito também evidenciado no 

diálogo com os pares, transitando também por questões religiosas. Contudo, pudemos ter 

acesso a um aspecto específico da cultura pomerana que, até o presente momento, não 

observamos no diálogo com os pares e que possivelmente desencadeará a curiosidade de 

outros pesquisadores. Identificamos indícios de que haja um aumento dos casos de suicídio 

numa época específica de abstenção e de grande importância religiosa na cultura pomerana, o 

período de quaresma.  

  

Quadro 13 – Avaliação diagnóstica – Roteiro-questionário II (professoras) evocação livre de 

palavras 

 

Análise de Conteúdo 

Temas geradores 

 

Suicídio 

consumado 

Tentativa de 

suicídio 

Práticas 

educativas de 

prevenção 

Cultura 

pomerana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de 

Contexto/unidades 

de registro -

(codificação) 

Métodos 

utilizados 

Enforcamento 

Acidente de 

trânsito 

Envenenamento 

Auto-

mutilação 

Medicamento 

excessivo 

envenenamento 

  

Associação com 

TMG 

   alcoolismo 

Fatores de risco  Solidão 

Desafetos 

Problemas 

 Abandono 

Rejeição 

Preconceito 

Fatores de 

proteção 

 Conversa 

descoberta 

[Diálogo] 2 

Confiança 

Auto-

conhecimento 

 

Significado do 

morrer 

Desfecho 

Solução ou 

forma de 

resolver 

problemas 

Liberdade 

[Ajuda/ 

Socorro] 2 

  

Indicadores 

econômicos e de 

trabalho 

preocupação Problemas  Trabalho 

Economia 

pobreza 

Indicadores 

educacionais e de 

prevenção 

  [Diálogo] 2 

Levantamento 

Informação 

Convívio 

Confiança 
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Psicóloga 

Ajuda 

Auto-

conhecimento 

humanidade 

Traços de 

personalidade 

    

Indicadores 

culturais 

Solução Descaso 

Incompreensão 

 

 Trabalho 

Economia 

alcoolismo 

Aspectos 

emocionais e 

psicológicos / 

Universo temático 

professoras 

[Tristeza] 2 

Inutilidade 

Incapacidade 

Desinquietação 

Incômodo  

Solidão 

 

 Baixa auto-

estima 

Desafeto 

solidão 

Contexto da 

posvenção 

    

Contexto ato em 

si 

Morte    

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Os métodos, referidos pelas professoras, utilizados como prática para o suicídio consumado 

foram o enforcamento, o acidente de trânsito e o envenenamento. Nota-se que, na fala tanto 

das professoras como de outros relatos de jovens que tiveram seus pares envolvidos em 

situações de trânsito, a certeza de que estes haviam morrido não de acidente, mas sim de 

suicídio. Acreditamos que haja correlação entre os altos índices de acidentes automobilísticos 

no município, em especial os que envolvem motos e o suicídio. No relato de um jovem na 

comunidade, esse fato corroborou com as impressões das professoras. Ele disse, meu amigo 

morreu não foi de acidente de moto, antes de sair de casa ele me disse, eu vou entrar debaixo 

da primeira carreta que eu encontrar. Esse dado também carece de maiores investigações e 

dificilmente encontraremos formas de comprovar a hipótese, principalmente em casos 

consumados. Também não encontramos nenhuma referência dessa situação específica no 

diálogo com os pares. Sugerimos que outros pesquisadores interessados aprofundem esses 

achados a priori.  

 

Constatamos que, para as tentativas de suicídio, foram vinculados aspectos da automutilação, 

uso de medicamentos excessivos e envenenamento. Apesar dos estudos relacionados ao 

cutting indicarem que não há correlação dessa prática com o suicídio, as professoras 

mencionaram que houve situações entre alunos que praticavam o cutting e que chegaram à 

situação de agravamento dessa prática, culminando efetivamente em tentativa de suicídio.  
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Em relação aos fatores de risco, tanto para o suicídio consumado como para as tentativas, as 

professoras referiram: solidão, desafetos, problemas, abandono, rejeição e preconceito, como 

potenciais. Nota-se que há um modelo hegemônico colonizador das mentes e dos corações, 

mantida pelas forças opressoras que alienam a condição humana de vida (PADILHA et al, 

2019).  

 

Os fatores de proteção para as tentativas de suicídio, perpassou o campo da conversa/diálogo 

3, da confiança, do autoconhecimento e da descoberta. Esses achados indicam que, se há algo 

a ser descoberto, há possivelmente algo encoberto e invisibilizado. Esse foi o ponto de partida 

que mobilizou a problematização do objeto de estudos e que acreditamos ter correlação com a 

ausência de práticas educativas universais sistematizadas dentro do município.  

 

É nesse cenário da latência que o tecer dos fios caminhou. O silêncio também disse algo. E o 

barulho que ele nos causou no devir foi um cenário convidativo para filosofar. [...] lembrança 

puxa lembrança. ―Se as lembranças às vezes afloram e emergem, quase sempre são uma 

tarefa, uma paciente reconstituição. Há no sujeito plena consciência de que se está realizando 

uma tarefa‖ [...] (PADILHA et al, 2019, p. 35).  

 

O significado do morrer para as professoras também concatenou com o significado que os 

alunos deram para o fenômeno em si, como um desfecho, uma solução ou forma de resolver 

problemas, liberdade. No campo da tentativa seria uma forma de pedir ajuda/socorro 2 (grifo 

nosso). Todos os pesquisados (as) concordaram que esse significado passa pela cultura 

pomerana e pela forma de resolver mais facilmente um problema, isso nos dá indícios de que 

é uma sociedade que tem problemas ou dificuldades para enfrentar de forma mais assertiva ou 

com potência de vida os seus problemas, e que a pulsão de morte é reavivada a cada suicídio 

consumado dentro da comunidade, inclusive, o abuso de psicotrópicos indicado na fase de 

pré-campo, nos instiga a analisar que seria mais fácil fazer uso de um medicamento, para 

amenizar certos sintomas provocados pelo modo de estar no mundo ou de lidar com suas 

questões, do que enfrenta-los.  

 

Apenas as professoras identificaram indicadores econômicos e de trabalho associados ao 

fenômeno do suicídio e que perpassam a cultura pomerana. As análises partiram do trabalho 

como ponto central da cultura, das considerações no campo da economia e de padrões de 
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privação de necessidades básicas humanas, que transitam pelas condições degradantes de 

vida.  

 

Os indicadores educacionais e de prevenção também atravessaram o campo do diálogo 2, da 

necessidade do levantamento, de informações, de aspectos da convivência, da confiança, da 

ajuda profissional de um psicólogo e do autoconhecimento. As questões que as professoras 

indicaram corroboram com os achados de pré-campo e com o diálogo realizado com as 

pesquisas na área. Todos esses pontos foram considerados indispensáveis para o avanço no 

campo da prevenção. Os dados estatísticos movimentam políticas públicas e a epidemiologia 

é uma ferramenta subaproveitada da gestão estratégica no campo da prevenção.  

 

Quanto à correlação com os traços de personalidade, nenhuma das professoras fez menção a 

esses aspectos.  

 

Os indicadores culturais evidenciaram o fenômeno como solução de problemas, descaso e 

incompreensão correlacionando o trabalho, a economia e o alcoolismo a aspectos culturais 

(grifo nosso).  Todos os atores envolvidos nessa pesquisa entenderam o suicídio como uma 

forma de resolver problemas e parte considerável dos envolvidos associou aspectos culturais 

que ligam a situação das condições materiais degradantes ao campo do trabalho. Um aluno 

chegou a dizer, minha mãe quase tentou suicídio devido às condições de exploração no 

trabalho na qual ela vivia.  

 

A desumanização se move planetariamente e essa distorção histórica revela-se na 

fome, na miséria e num modelo político e econômico no qual as privilegiadas elites 

dominadoras e manipuladoras decidem o futuro de todos. Oprimidos, persuadidos e 

coniventes ratificam o regime opressor por aspirar suposta liberdade econômica e 

social, não reconhecendo sua real dependência. Tornam-se cada vez mais, massa de 

manobra dos opressores (PADILHA et al, 2019, p. 49). 

 

E mesmo tomando ciência de que essa situação de exploração ocorre no campo do trabalho, 

muitos trabalhadores, por necessitarem para sobrevivência, não conseguem se livrar da 

situação. Entretanto, o princípio ético-político freiriano tem uma função geradora da condição 

dialética que, em construção com o educando, permite-o ao pensamento desalienante, 

facilitando por meio da dialogicidade a construção participativa por uma percepção crítica do 

mundo e que o conhecimento só é válido se socialmente situado (PADILHA et al, 2019).  
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Falar da desumanização e da condição alienante e continuar invisibilizando a opressão e a 

exclusão vivida pelas mulheres é literalmente afirmar a violência estrutural (PADILHA et al, 

2019). 

 

[...] Pois como diz Bourdieu ―A opressão como forma de ‗invisibilização‘ traduz 

uma recusa à existência legítima, pública, isto é, conhecida e reconhecida, sobretudo 

pelo direito, e por uma estigmatização que só aparece de forma realmente declarada 

quando o movimento reinvidica a visibilidade‖ (BORDIEU, 2017, p. 166 apud 

PADILHA et al, 2019, p. 59).  

 

 

Esse fato implica-nos a necessidade de [...] libertar a mente das correntes ideológicas 

androcêntricas e o corpo das correntes que limitam o privado e o público [...] (PADILHA et 

al, 2019, p. 59), essa libertação é parte da emancipação humana e parte da necessidade da 

mulher aprender a dizer a sua palavra dentro de uma cultura patriarcal.  

 

Os aspectos emocionais e psicológicos / universo temático das professoras, indicaram 

dimensões de tristeza 2, inutilidade, incapacidade, desinquietação, incômodo, solidão, baixa 

autoestima e desafeto. Partindo do campo do trabalho, analisamos a divisão sexual deste, a 

profissão de professora é um espaço social de maior parte feminino e as características 

associadas a esse universo temático indicam afetos tristes ligados ao campo da moral, bem 

típicos dos papéis que a mulher acaba assumindo em sociedades tradicionais.  

 

Em tempos de crise civilizatória, em que nos deparamos com a desesperança de alguns, 

atitudes desumanizadas respaldadas por falas preconceituosas e invisibilizantes de outros, se 

faz mais (PADILHA et al, 2019, p. 67), 

 

[...] nos colocarmos em movimento de estar com o outro, ouvir suas palavras e 

também dizer nossas palavras, e assim nos colocar no mundo, num exercício de 

práxis educativa que se faz na reflexão-ação sobre o mundo para transformá-lo. [...] 

termos esperança e buscarmos possibilidades de escapar dessas opressões que nos 

cerceiam. [...] trata-se de um desafio de acreditar na nossa potência enquanto 

educadores e da importância em realizarmos nosso papel com intencionalidade e 

posicionamento político, e assim contribuir para a aprendizagem dos educandos, a 

partir de uma educação emancipadora (PADILHA et al, 2019, p. 67). 
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Quadro 14 – Avaliação diagnóstica do universo temático – Roteiro-questionário I (alunos) 

parte semiestruturada. 

Perguntas sim Não Não sabe/ ou 

não respondeu 

Motivos: 

Não tem 

acesso/nunca 

pesquisou/  

nunca ouviu 

falar/  nunca 

teve contato 

localidade 

Você já ouviu falar 

de algum caso de 

tentativa de 

suicídio ou 

suicídio 

consumado? 

 6 0 0 0 Zona rural 3 

Centro – nas 

escolas 2 

Não há uma 

localidade 

específica 1 

Não respondeu 

0 

Com que 

frequência? 

Muita 4 Razoável/algumas 

vezes 2 

0 0 Não se aplica 

Observou 

especificidades 

culturais como 

possíveis causas 

do suicídio na 

região? 

2 3 1 0 Não se aplica 

Quais?   1. Muitas vezes é visto como uma frescura e por isso, se torna algo não 

muito relevante. 

2. As vezes são traição. 

Os dados 

aparecem nos 

registros oficiais? 

0 2 2 2 Não se aplica 

Tem conhecimento 

sobre esses dados? 

1 5 0 3 Não se aplica 

1. Eles não tendem a publicar esses dados como tentativa de suicídio. 

2. Porque para tranquilizar a população, a cidade mantém isso coberto. 

Os dados 

condizem com a 

realidade? 

0 4 2 0 Não se aplica 

Por quê? 1. Pois muitas vezes os dados não são relatados, ou são encobertos. 

Existem práticas 

educativas de 

prevenção na 

escola? 

2 4 0 0 Não se aplica 

Quais? 1. Palestras  

Sugestões e/ou 

atividades para 

efetivar práticas 

educativas de 

prevenção na 

escola 

1. Programas de conscientização, profissionais para atender essas pessoas. 

2. Atividades pelo menos duas vezes no mês, relacionadas à prevenção do suicídio, algo 

que tivesse a atenção dos jovens. 

3. Mais palestras, debates e ajuda com psicólogos. 

4. Acho que deveriam mostrar o valor das pessoas, mostrar que todos são importantes e 

diferentes, essa diferença é o que faz únicos e isso também os faz belos. 

5. Palestras. 

6. Conversas com psicólogas e momentos de reflexão. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Os achados dessa parte do roteiro-questionário indicam que o problema do suicídio é 

invisibilizado do ponto de vista das políticas públicas de saúde e que os dados são 
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desconhecidos pelos alunos. Essa invisibilidade também afeta a existência de práticas 

educativas de prevenção na escola, ou seja, parte considerável dos alunos   pesquisados 

indicou a ausência dessas práticas e, os alunos que indicaram a existência delas, remeteram às 

iniciativas que realizamos desde o início dessa pesquisa.  

 

Quanto às sugestões e/ou atividades para efetivar práticas educativas de prevenção na escola, 

os alunos indicaram:  

 

1. Programas de conscientização, profissionais para atender essas pessoas. 

2. Atividades pelo menos duas vezes no mês, relacionadas à prevenção do suicídio, algo que 

tivesse a atenção dos jovens. 

3. Mais palestras, debates e ajuda com psicólogos. 

4. Acho que deveriam mostrar o valor das pessoas, mostrar que todos são importantes e 

diferentes, essa diferença é o que faz únicos e isso também os faz belos. 

5. Palestras. 

6. Conversas com psicólogas e momentos de reflexão. 

 

Nota-se a importância que os alunos deram para o profissional psicólogo nessa tarefa da 

prevenção e que a sistematização dessas práticas é considerada por eles uma necessidade. 

Acreditamos que com os achados dessa pesquisa poderemos, a médio e longo prazo, ajudar a 

efetivar um espaço no corpo escolar para o profissional psicólogo. Também é considerada 

uma urgência um projeto de prevenção que dê andamento aos achados dessa pesquisa, que 

evidenciaram um campo da juventude frágil, um corpo docente sobrecarregado, não só com 

demandas de aprendizagem, mas com demandas da vida e da morte, bem como demandas que 

são afetivamente urgentes no campo da prevenção. 

 

A voz desse criador [a] esperançado vibra do contato entre seu corpo consciente e a 

experiência do outro, na relação de amorosidade necessária à leitura do mundo, mas 

também com a indignação que impulsiona o atuar ético e estético capaz de repensar, 

transformar e intercriar o mundo (PADILHA et al, 2019, p. 23).  
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Fotografia 2 – Encontro de Atividade diagnóstica: aplicação roteiro-questionário avaliativo 

 
Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

 

Quadro 15 – Avaliação diagnóstica do universo temático – Roteiro-questionário II 

(professoras) parte semiestruturada. 

Perguntas sim Não Não respondeu Motivos: Não 

tem 

acesso/nunca 

pesquisou/  

nunca ouviu 

falar/  nunca 

teve 

contato/não 

tem 

conhecimento 

localidade 

Você já ouviu 

falar de algum 

caso de tentativa 

de suicídio ou 

suicídio 

consumado? 

 2 0 0 0  

Centro  

Não tem 

conhecimento 

 

Com que 

frequência? 

Muita 1 Razoável/algumas 

vezes 1 

0 0 Não se aplica 

Observou 

especificidades 

culturais como 

possíveis causas 

do suicídio na 

região? 

2 0 0 0 Não se aplica 

Quais?   1. Dívidas 

2. Problemas financeiros 

3. Alcoolismo 

4. Baixa autoestima 

5. Traição 
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Os dados 

aparecem nos 

registros oficiais? 

0 1 0 1 Não se aplica 

Os dados 

aparecem nos 

registros oficiais? 

1. Acredito que não é de interesse do município divulgações negativas. 

2. Não tenho conhecimento por meio formalizado de informações, fico sabendo por 

meio de familiares das pessoas que tentam ou cometem o suicídio, mas nada de maneira 

formalizada. 

Tem 

conhecimento 

sobre esses dados? 

0 0 0 2 Não se aplica 

1. Não tenho conhecimento sobre os dados com profundidade, não temos acesso a esses 

dados. 

2. Não tenho conhecimento sobre dados oficiais, mas tive contato com muitas pessoas 

que perderam parentes em suicídio, enforcamento, afogamento, envenenamento, sem 

contar os frequentes acidentes de trânsito inexplicáveis de pessoas que estavam 

psicologicamente doentes por veneno (agricultura), traição entre casais, infidelidade, 

por dívidas e problemas financeiros. Ex: teve um aluno que perdeu o pai, se suicidou 

afogado, não sabia nadar e se jogou no poço próximo a seu carro, que deixou um bilhete 

pedindo para ele trabalhar e pagar as contas, apenas R$ 1.500,00 a dívida. Também 

teve casos de fotos nuas entre jovens na internet que desencadearam tentativas de 

suicídio ou mesmo suicídio, desses casos não eram pomeranos, eram migrantes de 

outras culturas. 

Os dados 

condizem com a 

realidade? 

0 0 2 0 Não se aplica 

Por quê?  

Existem práticas 

educativas de 

prevenção na 

escola? 

0 2 0 0 Não se aplica 

Quais? 1. Não conheço projetos voltados para a prevenção do suicídio por parte do governo 

enquanto políticas públicas. O que percebo na escola são projetos realizados 

principalmente por estudantes da de mestrado buscando pesquisar sobre o assunto. 

2. Ainda não existem práticas de prevenção. Ano passado foi trago em uma palestra esta 

temática e proposta de trabalho pela psicóloga e aluna de mestrado, os alunos 

demonstraram interesse e dentre eles eu sei que alguns já tentaram suicídio, alguns 

tentaram cortar os pulsos, medicamentos, crises. Foi feito um trabalho de orientação 

pedagógica juntamente às famílias que não demonstraram acreditar em vários casos que 

ocorreram.  

Sugestões e/ou 

atividades para 

efetivar práticas 

educativas de 

prevenção na 

escola 

1. Sem dúvida atividades aonde exista um profissional formado na área da psicologia 

que possa atender os jovens que tem tendência suicida. Outra sugestão poderiam ser 

oficinas aonde esses jovens pudessem ter a possibilidade de externalizar sentimentos 

reprimidos. 

2. Levantamento de alunos com interesse e mesmo diagnosticados com distúrbios, 

oferta com trabalho psicológico.  

As práticas 

educativas podem 

ser trabalhadas 

dentro das 

disciplinas de 

sociologia e 

filosofia? 

2 0 0 0 Não se aplica 

Por quê? 1. creio que podem ser trabalhadas nas disciplinas citadas, pois elas contribuem para a 

formação humana dos estudantes, e são momentos propícios para que os jovens possam 

discutir e refletir sobre temas referentes a problemas sociais. 

2. pois lida com a formação social de forma aberta a viabilizar o autoconhecimento de 

cada ser individualmente. 

Você se utiliza de 

algum recurso 

1 1 0 0 Não se aplica 
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didático ou 

material de apoio 

de prevenção ao 

suicídio em suas 

aulas?  

Se sim, quais? 1. Quando eu falo da comunidade familiar, da família, e da economia no decorrer da 

história. Mas não há um material específico de prevenção ao suicídio que sirva de apoio 

para tal. 

2. pois ainda não tenho conhecimento de materiais que possam ser utilizados para este 

fim. 

Se você fosse 

construir um 

recurso didático 

para práticas 

educativas de 

prevenção do 

suicídio, quais os 

temas que você 

considera 

prioritários? Como 

você construiria o 

seu ―livro 

didático‖? 

1. Dados estatísticos com números reais dos casos de suicídio no município; Gráficos 

explicitando esses dados; Proposta de pesquisas para que os jovens pudessem buscar 

informações a respeito do assunto; Trabalhos em grupos a serem apresentados em praça 

pública ou na câmara dos vereadores para que esse assunto pudesse extrapolar os muros 

da escola. Entrevista com pessoas que já passaram por essa situação, produção de 

folders como material preventivo, ciclo de palestras, proposta de um projeto 

interdisciplinar nas escolas, telefones de contato para que as pessoas que precisarem 

conversar, ou até mesmo redes sociais para este fim, grupos de apoio psicológicos 

semanais nas escolas para posteriormente os professores possam ter um retorno desses 

atendimentos, para que possam estar atentos ao estudante em sala de aula. Além do 

acompanhamento e tratamento da família também, pois todas as pessoas que convivem 

com o estudante precisam ser acompanhadas. 

2. A mulher na sociedade – responsabilidades e fragilidades; economia; valorização da 

cultura local x miscigenação; formação da sociedade. O leitor precisa se caracterizar se 

enxergar num livro, quando se admite a doença também se consegue trata-la. Seria 

necessária uma leitura sobre as características da rotina das famílias pomerana, um livro 

de material impactante.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Os achados das professoras nessa parte do roteiro-questionário também corroboram com os 

achados dos alunos, indicando que o problema do suicídio é invisibilizado do ponto de vista 

das políticas públicas de saúde e que estes são dados desconhecidos da população em geral. 

Também é notória uma correlação com a ausência de práticas educativas de prevenção.  As 

atividades de prevenção que elas mencionaram partiram dessa pesquisa de mestrado.  

 

Um ponto levantado pelas professoras indicou que vários casos de suicídio consumado no 

município foram registrados como acidente de trânsito e, na verdade, como eram pessoas 

conhecidas do círculo social e de sua história, sabiam que elas não tinham sofrido acidente e 

sim cometido suicídio. Esse ponto nos parece promissor para futuras investigações acerca do 

fenômeno dentro do município de Santa Maria de Jetibá, a correlação dos acidentes de 

trânsito (mortes por causas externas) e o suicídio consumado. 

 

Ambas as professoras identificaram que não existe material de práticas educativas de 

prevenção de suicídio nas escolas, nem produzido no município, nem disponibilizado pela 

secretaria estadual de educação do Espírito Santo (SEDU) para tal tarefa, provavelmente, por 

que de fato não há.  
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Quanto à construção de um recurso didático para práticas educativas de prevenção do 

suicídio, perguntamos quais os temas que elas consideravam prioritários? Como construiriam 

o seu ―livro didático‖? 

1. Dados estatísticos com números reais dos casos de suicídio no município; Gráficos 

explicitando esses dados; Proposta de pesquisas para que os jovens pudessem buscar 

informações a respeito do assunto; Trabalhos em grupos a serem apresentados em praça 

pública ou na câmara dos vereadores para que esse assunto pudesse extrapolar os muros da 

escola. Entrevista com pessoas que já passaram por essa situação, produção de folders como 

material preventivo, ciclo de palestras, proposta de um projeto interdisciplinar nas escolas, 

telefones de contato para que as pessoas que precisarem conversar, ou até mesmo redes 

sociais para este fim, grupos de apoio psicológicos semanais nas escolas para posteriormente 

os professores possam ter um retorno desses atendimentos, para que possam estar atentos ao 

estudante em sala de aula. Além do acompanhamento e tratamento da família também, pois 

todas as pessoas que convivem com o estudante precisam ser acompanhadas. 

 

2. A mulher na sociedade – responsabilidades e fragilidades; economia; valorização da 

cultura local x miscigenação; formação da sociedade. O leitor precisa se caracterizar se 

enxergar num livro, quando se admite a doença também se consegue trata-la. Seria 

necessária uma leitura sobre as características da rotina das famílias pomeranas, um livro de 

material impactante. 

 

Nota-se que a mesma importância que os alunos deram à necessidade de um psicólogo e da 

sistematização dessas práticas preventivas dentro da escola, o mesmo ocorreu com a análise 

das professoras, que concluíram que o trabalho integrado entre família, escola e profissionais 

da prevenção é de extrema urgência.  

 

4.2 ANÁLISES SOBRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO  

 

Os encontros pedagógicos foram espaços dialógicos em que produzimos com os alunos um 

conteúdo interativo e participativo para o livro de práticas educativas de prevenção do 

suicídio. Fomos delimitando tais práticas como possibilidades de aplicação e de inspiração 

aos docentes em atividades de prevenção no cotidiano escolar. Nesse sentido, a prática 

pedagógica freiriana afirma que, 
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[...] todos podem aprender algo, todos podem ensinar algo. Nesse sentido, a palavra 

Obuchenia, de Vigotsky, ou, como Paulo Freire escreveu, ―dodiscência‖, que 

significa ―ensino e aprendizagem‖ como atos indissociáveis no processo 

pedagógico, revelam o espírito desse princípio [...] (TORRES et al, 2008, p. 15) 

 

4.2.1 Encontro pedagógico 1 

 

Iniciamos o encontro pedagógico 1 com a participação de dois alunos e utilizamos a dinâmica 

nascimento e morte (IESP, 2002, p. 66) com o objetivo de possibilitar a integração e o 

aprofundamento das relações grupais, oportunizando ao grupo uma reflexão sobre seu 

sentimento em relação ao sentido da vida e a morte. Estabelecemos um conteúdo 

programático que ajudou a despertar e conjugar uma análise sistêmica por meio dos sentidos 

que sensibilizasse a arte por meio de um dispositivo musical
83

. As práticas educativas de 

prevenção do suicídio foram mobilizadas por, 

 

[...] diferentes expressões artísticas (Música, imagens, dança, contação de história) 

como forma de acessar a subjetividade do sujeito pela via do afetivo, possibilitando 

a ele entrar em contato com suas emoções e sentimentos de modo diverso e se 

expressar, colocando em movimento o processo de desenvolvimento e ampliação da 

consciência de si e do mundo de que toma parte (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 

2016, p. 8). 

 

A primeira parte do procedimento foi descrever o sentido da – VIDA e para tal utilizamos a 

―Primavera de Vivaldi‖ para compor o cenário auditivo. Solicitamos que os participantes ao 

som da música escrevessem sobre esse sentido. Na segunda parte, solicitamos que 

descrevessem o sentido da – MORTE e da mesma forma, utilizamos um recurso musical 

como disparador, a música ―Silencie – Beethoven‖. Na terceira fase da prática educativa, a 

descrição do sentido – NASCER DE NOVO e como ferramenta criativa a música ―The Four 

Seasons – Vivaldi‖. 

 

A música, como arte, diferencia-se do som natural, caracterizando-se como um 

produto histórico e cultural da atividade humana, e como tal contém a 

intencionalidade do artista, que combina formas, organiza o som, reúne palavras, 

notas, ritmos, com o intuito de provocar emoções no sujeito que a ouve. Respeitando 

o movimento dialético, a música é, a um só tempo, a materialização dos sentimentos 

do autor, que não são apenas singulares, mas constituídos no complexo movimento 

                                            
83

 [...] o que a música promove é uma necessidade de agir e, nesse momento, esta necessidade não está orientada 

para um fim, apenas emerge no sujeito como resultado das vivências estéticas promovidas por ela 

(VYGOTSKY, 2001 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 69). Enquanto expressão artística ela 

promove a elaboração de sentimentos adormecidos (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016).  
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social e singular que possibilita ao ouvinte vivenciar sentimentos intencionalmente 

provocados pelo autor (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 68) 

 

 

 Uma das perguntas norteadoras foi: O que podemos fazer para ter mais vida? Nascer de 

novo? O que podemos tirar de novo da experiência? Acreditamos que, 

 

[...] Para recuperar a felicidade é preciso confiar muito mais na intuição e nas 

emoções para viver mais plenamente a integridade inerente à pessoa humana. A 

energia cósmica não é, nem deve ser, algo alheio a nossa cotidianidade. A dimensão 

subjetiva, a ética profunda e a espiritualidade fazem vibrar harmonicamente toda a 

natureza e os seres humanos. [...] Precisamos estar abertos para encontrar sentido 

nos novos caminhos que é preciso percorrer [...] (TORRES et al, 2008, p. 58). 

 

 

Essa tarefa humana e contraditória, inerente ao humano e ao desumano, torna-se a face de 

uma mesma humanidade que cerceada pela emoção/sentimento, imbrica-se no significado 

dado a cada experiência, o sentido dessa própria existência. Esses novos caminhos vão para 

além do transtorno mental em si, o humano é muito mais que apenas isso.  

 

Os materiais utilizados nessa etapa foram: playlist das músicas previamente selecionadas no 

smartphone; papel a4; caneta; amplificador sonoro. 

 

Quadro 16  - Atividade de mobilização e reflexão – Nascimento e morte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno 1 

VIDA MORTE NASCER DE NOVO 

A vida me possibilita viver, 

mas no sentido de estar vivo, 

mas de sentir-se vivo, e viver 

mil vidas, muitos foram os 

momentos que marcaram a 

minha vida, o primeiro 

acidente, o juramento...; o 

primeiro amor, e por que 

não o primeiro beijo; o 

segundo acidente. Mas hoje 

sou uma metamorfose, hora 

me sinto vivo, hora me sinto 

como se tivesse morrido, 

difícil explicar e mais ainda 

de entender. 

A morte é uma transição, 

mas também pode ser vista 

como fim; sabe...a morte 

marca a transição entre o 

que você foi e o que 

realmente é, muitos dizem 

que não mas é possível 

morrer em vida, basta 

perder todo o sentido de se 

viver, porém, a morte, é o 

fim, o fim de um ciclo, 

chamado vida, o momento 

onde acaba, tudo o que se 

acredita ser real, a única 

coisa que torna todos nós 

iguais. Ao parar para 

pensar, tenho medo e um 

pouco de receio em relação 

a morte, mas por outro lado 

me sinto conformado, já que 

não há nada que se possa 

fazer.  

Nascer de novo é 

recomeçar, não se deixar 

abater pelas pancadas 

que a vida nos dá, mas 

sim tirar delas o 

conhecimento, tanto a 

vida, quanto a morte 

servem para ensinar a 

valorizar a vida, nas 

pequenas coisas, e 

depois renascer, 

encontrar um novo 

objetivo, uma nova razão 

de se viver, somos nós 

quem dizemos se vamos 

viver ou morrer em vida, 

tudo isso pra aprender 

com os erros e acertos, 

que temos durante a tão 

breve vida que nos foi 

dada. 

 

 

 

Apesar de todas as 

conquistas 

Apesar de todos os 

É o fim? 

Um sentimento paira meu 

peito 

Não importa de onde se 

vem ou para onde se vai, 

nunca olhe para traz. 
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Aluna 2 

momentos da minha vida 

A única coisa que me vem 

em mente 

São minhas tristezas 

São as minhas agonias 

São as minhas feridas 

Ar? 

Esse parece não mais existir 

O ar que adentra o meu 

peito 

Parece mesmo me destruir 

A cada dia que passa 

Me sinto mais sufocada 

Minhas mãos tremem 

Minhas pernas fraquejam 

Me sinto destroçada 

Eu realmente não sei dizer 

É o fim? 

Sinto algo florescer em meu 

peito 

Isso me diz: 

“Não, é hora de renascer. 

Você está aqui para vencer! 

” 

Às vezes, 

Situações ruins nos cercam 

Pensamos que não iremos 

aguentar 

Mas acredite, 

Você é forte 

Você consegue suportar. 

Seu passado pode 

carregar muitos 

espinhos, por isso, tenha 

cuidado para não se 

machucar. Apesar das 

dores, apesar das 

feridas, apenas prossiga. 

Você é capaz, você pode 

fazer o que quiser, sabe 

o porquê? Porque se 

alguém conseguiu, você 

também pode conseguir. 

Está difícil? Eu sei, 

nunca disse eu seria 

fácil, afinal, tudo o que 

vem fácil, vai fácil. 

Errou? Erros são parte 

da sua aprendizagem, 

fazem de você quem és 

hoje. Pare para pensar, 

não aguenta mais? Tudo 

bem. Já viu quantas 

vezes você nasceu de 

novo e nem sequer 

notou? 

Fonte: Elaborado pela autora com base na fala dos alunos (2019) 

 

Essa atividade de mobilização e reflexão sobre o nascimento e a morte despertou os alunos 

para afetos alegres e também afetos tristes, revelando uma dimensão cheia de vida e em meio 

ao caos, tempos de esperançar. [...] o aspecto afetivo-volitivo na teoria vigotiskiana está na 

base do desenvolvimento do psiquismo humano (GONZÁLEZ-REY, 2009a, 2009b apud 

SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p.18)  

 

Vygotsky (2003 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 18) 

 

compreende a afetividade como indissociável das funções psicológicas superiores, 

podendo ser definida como a capacidade humana de afetar e ser afetado, e 

corresponde às emoções e sentimentos, sendo a emoção um afeto mais imediato e 

momentâneo, desperto por algo específico, enquanto o sentimento seria emoção 

elaborada, significada, mais duradoura e que não se liga a especificidades. Nesse 

sentido, a emoção/sentimento pode ser entendida como função psicológica superior, 

visto ser mediada pela cultura [...] 

 

Seguimos o encontro pedagógico 1 com a atividade de leitura do texto ―O Compadre da 

morte‖ e produção de texto da releitura da obra. A releitura de uma obra de arte cria a 

possibilidade de olhar de novo para a realidade inspirada na síntese cultural produzida pelo 

artista (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 21).  
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Figura 3 – O Compadre da morte 

 

Fonte: Cascudo (1986) 

 

Quadro 17 – Releitura da obra ―O Compadre da Morte‖ 

 

 

 

 

 

Aluno 1 

Releitura ―O Compadre da morte‖ 

“Quem nunca quis morrer, não sabe o que é viver”. Era o que dizia Mário Quintana e por 

vezes eu flagrava-me pensando sobre isso...Passava horas refletindo, pensando na morte, 

mas pensava na vida ao mesmo tempo.  

Procurava entender a vida, e estranhamente buscava a resposta na morte, num conflito 

interno, compreensão... era tudo o que eu buscava, saber a verdade, entender a vida e a 

morte. 

Eu procurei e encontrei, mas não respostas, e sim perguntas, não achei meu ponto final, 

mas sim interrogação e reticências... 

Depois disso me apaguei a vida como diria o Chaves, “prefiro morrer, do que perder a 

vida”, mas para alguns morrer é a solução, não só figuradamente. 

 

 

Aluna 2 

A história retrata o ciclo da vida humana, não importa o quanto tente fugir, a morte sempre 

te “encontrará”. A questão é que muitas vezes esse ciclo é interrompido por pessoas que 

querem tirar suas próprias vidas. 

E o que as levam a fazer isso? É uma pergunta complicada de se responder, talvez não tem 

ou simplesmente não enxergam mais nada que os motivem a continuar, se veem sem saída e 

por isso a única saída é tirarem suas vidas. Muitas vezes sentem uma dor tão imensa 

psicologicamente, ou até fisicamente, que só querem se livrar da mesma.  

Fonte: Elaborado pela autora com base na fala dos alunos (2019) 
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A releitura da obra O compadre da morte proporcionou aos alunos [...] a palavramundo, que 

confere à consciência o status de força motriz das relações entre os sujeitos, entre eles e a 

realidade [...] (PADILHA et al, 2019, p. 28).  

 

Ao tocar os afetos, a arte favorece a superação da reprodução de discursos, por não 

suscitar respostas ou defesas, por não pressupor reações ou expressões corretas, por 

fazer emergir a contradição. Seu caráter aberto favorece, como já colocado, a 

configuração de novos sentidos, contribuindo para a transformação da consciência 

ao lhe conferir novas formas de conceber a realidade e confrontá-las com suas 

próprias representações [...] (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 22). 

 

Fotografia 3 – Encontro pedagógico 1 

 
Fonte: Acervo da autora (2019) 
 

Fotografia 4 – Encontro pedagógico 1 

 
Fonte: Acervo da autora (2019) 
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4.2.2 Encontro pedagógico 2 

 

No encontro pedagógico dois iniciamos com práticas educativas mesclando três dinâmicas na 

primeira atividade: aliviando as tensões II (IESP, 2002, p. 154); caça as borboletas (IESP, 

2002, p.156) e sair e ver (IESP, 2002, p. 79). Essa mesclagem foi utilizada com o objetivo de 

descarregar as tensões acumuladas, evitando atritos decorrentes do cansaço físico e/ou 

emocional, considerando que foi um grupo de alunos que chegou para participação das 

atividades se queixando de cansaço físico e/ou emocional, decorrentes da exaustiva jornada 

escolar e também familiar. [...] O esgotamento é do indivíduo, mas sua origem, de acordo com 

Sawaia (2010 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 54), vem do âmbito sociopolítico 

[...].  

 

Considerar o contexto e o campo no qual os alunos estavam inseridos foi importante para 

compreender a sua realidade e as necessidades que o grupo apontava. São [...] contextos 

educativos espaços coletivos, em que convivem diferentes sujeitos que empreendem relações 

mediadas por práticas sociais de natureza educativa [...] (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, 

p. 12). 

 

Além de servir de entrosamento grupal, descontração e movimentação física, em momentos 

de tensão e cansaço, pois o grupo, apesar de alguns alunos se conhecerem de vista ou mesmo 

terem se cruzado no pátio da escola, era novo e precisava se entrosar, descontrair e liberar 

afetos alegres para se reenergizar, diminuindo o cansaço preexistente. A mesclagem também 

serviu para estimular os sentidos, inclusive o intuitivo, além de aguçar a visão sistêmica, a 

observação e a atenção. Os materiais que utilizamos foram vendas, músicas de relaxamento, 

na maioria das vezes com base em sons da natureza ou de povos antigos celtas, e amplificador 

de som. 

 

O procedimento foi realizado solicitando que os participantes, sentados na cadeira, com as 

pernas dobradas, descessem todo o seu tronco para baixo, soltando os braços sobre as pernas. 

Prestando atenção na respiração, tornando-a consciente, de forma a perceber a entrada e saída 

de ar. Quebrando as tensões do pescoço, lentamente e de forma cuidadosa. Mexendo a cabeça 

até o ombro, no sentido direita-esquerda. Voltando ao ponto de partida. Repetindo o 

movimento até que essa parte do corpo estivesse relaxada. Mexendo a cabeça de forma 

relaxada, formando um círculo. Parando no ponto de partida e repetindo até que o conforto 
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fosse sentido. Voltar a atenção para a respiração, respirando profundamente, acompanhando a 

trajetória desse movimento interno, finalizar soltando o corpo totalmente ao chão, como se o 

tronco tivesse despencado na direção das pernas, balançar os braços e manter a respiração 

lenta e profunda. Espreguiçar e bocejar (IESP, 2002).  

 

Tendo percebido que todos os participantes estavam relaxados, solicitamos que os alunos se 

dispusessem em duplas, um de frente para o outro e solicitamos que cada colega se observasse 

atentamente. Pedimos que estes se virassem de costas para os seus parceiros e que cada um 

fizesse uma pequena modificação no seu visual. Em seguida solicitamos que voltassem a se 

olhar e identificassem o que havia mudado. Cada dupla realizou o procedimento 

exclusivamente, enquanto os demais observavam externamente a cena da dupla (IESP, 2002) 

e concluímos com a atividade sair e ver, onde cada dupla saiu pelo auditório da escola 

observando tudo o que não viram antes. Depois de certo tempo, um virou o guia e o outro foi 

guiado, um de cada vez teve os olhos vendados e o outro seguia dizendo o que estava vendo. 

Ao final o grupo conversou sobre a experiência.  

 

Pudemos observar nessa atividade o quanto era difícil para os jovens envolvidos olhar olho no 

olho, sentir, tocar, se permitir viver o afeto do encontro, se deixar levar pelo outro e confiar. 

Por vezes o corpo revelava a inquietação de ser observado pelo outro e pelo grupo, a 

inquietação da desconfiança e do medo em se relacionar. Involuntariamente esses corpos 

inquietos vibravam e era possível sentir o grupo se reenergizando, por uma atividade tão 

simples, mas tão humana e em contradição experimentava o incômodo de se sentir julgado 

pelo outro.  

 

Essa experiência confirma teorias psicológicas de grupo que afirmam que as experiências 

subjetivas e objetivas vivenciadas em pequenos grupos são literalmente transferidas do que se 

vive na sociedade, em grupos escolares, etc. [...] viver conectado e conectando-se com os 

outros, isto é, viver e entender a partir das relações em que estamos envolvidos e das relações 

que estudamos, obviamente, de forma relacional [...] (TORRES et al, 2008, p. 46).  Daí a 

interpretação: seriam jovens que tinham, na sua experiência social, sentido várias vezes a 

incompreensão de seus lugares no mundo e na escola? Teriam sentido o olhar do outro não 

como olhar que acolhe, mas como olhar que julga? A comunicação dialógica tem nesse 

sentido um papel fundamental, despertar para a linguagem verbal e corporal, resgatar o abraço 

genuíno e o silêncio necessário sem interromper o diálogo (TORRES et al, 2008).  
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A avaliação diagnóstica, as poesias e as demais produções artísticas desses jovens revelaram 

seus sentidos mais profundos, qual a relação com a sociedade na qual eles vivem e que desde 

as primeiras aproximações questionaram, referindo fragilização de vínculos familiares, de 

relações verdadeiras de amizade e de companhia.  

 

Em tempos de redes sociais, essas experiências de contato entre jovens têm sido cada vez 

mais diminuídas pela comodidade da internet. Em contrapartida, evidenciando a ausência 

corporal, tão necessária para o desenvolvimento das habilidades humanas. Acreditamos que a 

diminuição desses encontros de contato, tem causado dificuldades aos jovens em se permitir 

desenvolver habilidades humanas indispensáveis para a construção dos laços relacionais. As 

experiências que as atividades virtuais possibilitam, enquanto formação dessas habilidades, 

também podem ser consideradas, mas não tão efetivamente quando se disponibiliza para o 

outro, outros sentidos, que o contato virtual, nem sempre consegue atingir com assertividade. 

Nesse sentido, estudando [...] um aspecto das razões emudecidas, silenciadas [...] (TORRES 

et al, 2008, p. 83).  

 

Na sequência do encontro, assistimos ao documentário ―O sal da terra‖, de Sebastião Salgado, 

disponível no youtube. Utilizamos materiais como data show, notebook, caixa de som, papel 

a4, canetas, tintas, lápis de cor, giz de cera, pincéis, massinha, glitter, cartolina, etc.  

Convidamos os alunos a materializar a emoção e as percepções advindas das imagens 

disponibilizadas pelo documentário, por meio de uma obra livre. Para tanto, partimos para 

dialogar com essa significação, concepções trazidas pela teoria de Vygotsky, 

 

[...] sobre o movimento pelo qual a linguagem e consciência interconectam-se na 

trama das relações sociais, em que a primeira tem papel central na constituição do 

humano, desde as artes, o trabalho, a política, a ciência, ou seja, em tudo o que se 

manifesta enquanto cultura. Só podemos compreender a questão da consciência na 

obra do autor a partir da sua concepção sobre linguagem, ou melhor, sobre os 

processos de significação de modo geral, focalizando o papel desempenhado pelas 

imagens nesses processos (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 82). 
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Figura 4 – Obras produzidas pelos alunos com base no documentário ―O sal da terra‖ 

 

  Fonte: Acervo da autora (2019) 
 

Figura 5 - Obras produzidas pelos alunos com base no documentário ―O sal da terra‖ 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Figura 6 – Obras produzidas pelos alunos com base no documentário ―O sal da terra‖ 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
 

Observamos que o encontro mediado pelas materialidades mediadoras
84

 permitiu ao aluno 

uma vivência estética (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016). 

 

Figura 7 - Obras produzidas pelos alunos com base no documentário ―O sal da terra‖ 

 

 Fonte: Acervo da autora baseado nas obras produzidas pelos alunos (2019) 
 

                                            
84

 [...] são procedimentos em que se vivenciam várias formas de manifestações artísticas como forma de 

aproximação dos sentidos figurados pelos sujeitos em relação aos fenômenos investigados (SOUZA, PETRONI, 

DUGNANI, 2011 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, P. 49).  
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A vivência estética a priori nos mostra percepção inicial sobre algo. No entanto, essa análise 

nos revelou a ideia do ―pescador de gente‖, o que indica a sensibilidade do autor quanto à 

temática da prevenção.  

 

[...] O que está implícito nela, aquilo que não vemos, que não ouvimos e que não 

enxergamos é que nos toca o sensível. A imaginação e a criação são componentes 

fundamentais nesse processo, pois são elas que abrem o caminho para a 

interpretação que daremos àquela obra, já que ela não está acabada. A avaliação que 

será feita dessa obra depende, diretamente, daquilo que percebemos nela e 

expressamos sobre ela; assim, não é a obra que é boa ou ruim, mas o que ela nos 

provoca que fará com que seja entendida de uma ou outra maneira (SOUZA; 

PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 84).   

 

Figura 8 - Obras produzidas pelos alunos com base no documentário ―O sal da terra‖ 

 

Fonte: Acervo da autora baseado nas obras produzidas pelos alunos (2019) 
 

Esse jogo de palavras releva a idiossincrasia entre a estética e a análise da realidade. Aqui 

destaca-se o caráter social da arte (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016), segundo 

 

Vygotsky (2001 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 86): o que 

observamos é o resultado da produção humana, mais especificamente, da produção 

do artista, de sua representação daquilo que vê e de seu tempo. [...] É a história, 

considerada por Marx e Engels, e assumida por Vygotsky; história do homem, da 

espécie humana, que se faz presente na obra de arte. Podemos dizer que, ao exigir 

que o sujeito imagine e crie formas de interpretar aquilo que está percebendo, a arte 

o incitará ao desenvolvimento ao se utilizar das ferramentas disponíveis para 

ampliar seu campo de atuação diante daquela situação (SOUZA; PETRONI; 

ANDRADA, 2016, p. 86). 
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Fotografia 5 – Encontro pedagógico 2 

 
Fonte: Acervo da autora (2019) 
 

Fotografia 6 – Encontro pedagógico 2 

 
Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Fotografia 7 – Encontro pedagógico 2 

 
Fonte: Acervo da autora (2019) 
 

 

Fotografia 8 – Encontro pedagógico 2 

 
Fonte: Acervo da autora (2019) 
 

4.2.3 Encontro pedagógico 3 

 

No encontro pedagógico três seguimos a lógica inicial de proporcionar um momento de 

relaxamento com os alunos, considerando que desde o primeiro encontro com eles havia uma 

queixa de cansaço, desgaste emocional, em partes, devido à rotina do cotidiano e à dupla 

jornada escolar, pois, alguns dos jovens que se interessaram pela pesquisa eram estudantes do 

ensino médio matutino, concomitante ao mediotec, noturno. [...] o alcance da arte como 
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estratégia empregada na formação do trabalho segundo os pressupostos da psicologia 

histórico-crítica-cultural, ao mesmo tempo em que se inscreve a relevância desse campo 

teórico para o campo da saúde mental [...] (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 96) 

concatenando com a perspectiva freiriana no campo das práticas educativas. Para tal, 

trabalhamos um relaxamento simples (VIRGOLIM; FLEITH; PEREIRA, 1999, P. 63) 

seguido com visualização e exercícios de imaginação com a técnica ―as flores‖ (IESP, 2002, 

p. 155). 

 

Sugerimos que os participantes procurassem uma posição confortável para o corpo, que 

fechassem os olhos e passeassem pelo corpo observando cada parte dele com muita atenção, 

tentando identificar se havia alguma parte deste que estivesse incomodada, tensa ou dolorida. 

Toda a energia e motivação foram direcionadas para essas partes com o objetivo de relaxar e 

se permitir liberar a tensão corporal até que cada um sentisse que o corpo obedecia 

mansamente e a tensão sumia. Quando o corpo se aquietou, esqueceram-no. 

 

Convidamos a observar a respiração. Como ela se apresentava? Lenta ou apressada? Com o 

corpo calmo e relaxado, pedimos para que ficassem quietos por um tempo com essa 

experiência e que se surgissem pensamentos na mente, que os deixasse entrar e sair. Apenas 

observando-os. Devagar, e em silêncio, com o corpo harmonizado, solicitamos que 

imaginassem flutuando no espaço, voando leve como uma borboleta. Lá embaixo se via um 

campo florido. Como uma folha seca que cai no chão, pedimos que se aproximassem do 

campo cheio de flores e que cada um observasse que no caminho encontramos outras 

borboletas voando sobre ele. Observamos atentamente todas as flores, as diferenças entre elas, 

suas cores, seu perfume. Assim também observar as diferentes borboletas que você encontrou 

pelo caminho.  Escolher uma flor para si. Refletir o motivo de sua escolha, sentindo o 

perfume de sua flor. Colhê-la. Sentir seu corpo deitado no campo florido. Aos pouquinhos, 

cada um, no seu tempo, começou a mexer o corpo suavemente, abrindo os olhos e, no centro 

havia um jarro com sete flores distintas. Sentados em círculo, pedimos que cada um fosse até 

o centro escolher uma flor e destiná-la a alguém do grupo, entregando-a a pessoa escolhida, 

dizendo o motivo da sua escolha. Tudo isso bem devagar, em silêncio e com muita calma.  

 

Essa forma de trabalhar as práticas educativas de prevenção revelaram uma mobilização da 

força-motriz afetivo-volitiva ao tocar os sujeitos pelo sensível (SOUZA; PETRONI; 

ANDRADA, 2016), são 
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[...] expressões artísticas, expressões genuínas do humano, que nos oferecem 

elementos para pensarmos em nossas atuações e promovermos o pensar do outro – 

sobre si  e sobre os outros de suas relações. Outro que também pode ser entendido 

como suas atividades (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 95). 

 

 

Uma das alunas recebeu a maior quantidade de flores, os colegas percebiam que naquele 

momento quem precisava daquelas flores era ela. Essa atividade de sensibilização e 

relaxamento nos ajudou a focar a importância de vivenciar afetos alegres e potentes diante das 

adversidades da vida e dos afetos tristes, promovendo um relaxamento grupal após uma 

atividade estressante do cotidiano, estabelecendo laços de familiaridade e cumplicidade com o 

grupo, também com o objetivo de esvaziamento mental, considerando que o conteúdo 

programático desse encontro era um marco em densidade de análise crítica sobre o fenômeno 

que estávamos pesquisando e que este procedimento era necessário para que a atividade 

pudesse transcorrer de forma preventiva sem maiores problemas.  

 

Utilizamos para essa atividade playlist de músicas para relaxamento; amplificador de som; 

jarro com sete flores distintas; moldes de borboletas coloridas que colamos em tiras de papel 

crepom colorido que penduramos no teto; almofadas de flores. 

 

Num segundo momento seguimos o encontro pedagógico com a densidade do conteúdo 

programático que necessitávamos para diagnosticar uma situação que evidenciava o limite 

entre a vida e a morte, e o contexto da prevenção, estimulando os alunos para despertar a 

análise crítica do mundo, suas produções e seus desdobramentos e para tal disponibilizamos 

imagens previamente selecionadas de obras de arte e de imagens que giraram o mundo 

denunciando as pressões sociais e as condições materiais de degradação humana e da vida. 

 

Cada aluno selecionou as imagens que, de alguma forma, lhes tocou e todos foram 

convidados a montar um painel, representando essas situações e, concomitante, trabalhando a 

prevenção. Por fim o objetivo era produzir cartas de prevenção ao suicídio. Utilizamos 

materiais como imagens prévias de obras de arte, como o grito, imagens das obras de 

Sebastião Salgado e outras que estiveram entre as 10 imagens mais impactantes e mais 

visualizadas nas redes sociais pelo mundo, como aquela imagem da criança refugiada que 

estava num bote e morreu afogada, sendo encontrada morta numa praia.  
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Diante de uma reprodução da realidade, de um signo, como pode ser entendida a 

obra de arte e, nesse caso mais específico, das imagens, abre-se a possibilidade para 

a imaginação, para a criação que, acompanhada da reflexão, contribuem para a 

ampliação da consciência [...] (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 85). 

 

O título do painel foi escolhido pelos alunos diante de um debate, mas foi difícil chegar a um 

consenso, entre contradições, criaram um cartaz colorido, temático desde o seu título: Ainda 

há esperança. [A esperança que tem o mesmo sentido Freiriano da utopia]. E as frases que 

foram escolhidas para demonstrar qual a análise grupal sobre as imagens também seguiu a 

mesma dificuldade do título.  

 

As imagens que os alunos escolheram foram: o grito, uma imagem de uma criança africana 

em fase terminal sendo observada por um abutre, a imagem de um menino com lágrimas no 

rosto, a imagem da criança refugiada que morreu afogada e as demais imagens selecionadas 

por eles eram de Sebastião Salgado, totalizando nove figuras selecionadas. 

 

A frase que os alunos determinaram para a obra ―o grito‖ foi: atônito diante da realidade da 

própria existência. [Essa fala remeteu à ligação da imagem à dor da alma, a melancolia]. A 

imagem da criança quase morta sendo observada pelo abutre: sofrer para morrer, um aluno 

complementou com palavras, é o ciclo da vida se perpetuando diante da cadeia alimentar, o 

contraditório é que o humano servirá de alimento para uma cadeia alimentar animal. [Para 

eles estava claro que a vida daquela criança africana era de sofrimento e de privações e que o 

fim dessa condição degradante de vida era a morte]. A imagem da criança com lágrimas nos 

olhos: eu vejo uma lágrima de dor, em um olhar inocente. [Para os alunos era uma 

emblemática visão de que o sofrimento perpassava os ciclos de vida e que a infância também 

era tomada pela dor]. Sob a imagem da criança refugiada eles escreveram: um dia as águas 

levaram sua vida e lavaram tua alma. [Segundo as análises essa situação denunciou ao 

mundo o lado mais cruel do capital, de uma vida inocente levada pela esperança dos adultos 

em encontrar lugar melhor de se viver, hipocrisia que para eles lavou uma alma inocente 

demonstrando ao mundo que a mesma humanidade que cuida é a mesma da barbárie].  

 

Na Sequência de imagens de Sebastião Salgado - um capataz atentava contra um trabalhador e 

sob a figura escreveram: lutar para viver. Nesse dizer estava contida a análise que realizamos 

sobre o papel do hospedeiro, que carrega a essência do opressor e da tentativa do oprimido de 

questionar ou se libertar daquela ação opressora. Outra imagem, de jovens africanos em que 
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um deles carregava no pescoço um terço, escreveram: um olhar que só viu tristeza, encontra 

esperança na fé. [Essa análise partiu da suporta ideia de que aqueles jovens viviam o mais 

rude da vida, a falta de acesso a determinantes básicos de saúde, como alimento, vestimentas, 

condições de moradia, etc., que aquela imagem denunciava a fome, a miséria e a tristeza por 

não ter condições de se livrar daquela degradação]. Noutra imagem, Sebastião captura um 

jovem adulto que supostamente parou por um instante, rompendo com a lógica caótica e 

alienada de um grupo de pessoas que subia freneticamente as escadas de Serra Pelada. Eles 

escreveram: em meio ao caos, coragem para a esperança. Seria um olhar de uma curiosa 

esperança? Escolheram também a imagem que Sebastião Salgado capturou de centenas de 

pessoas subindo as escadas daquele imenso buraco na terra. Escreveram: o fundo do poço é o 

início da escada para o sucesso. [Essa escrita evidenciou que, o que estava em jogo era 

encontrar o tão sonhado ouro que atenderia a lógica do capital: ter. Por fim, a imagem de 

trabalhador, que eles atribuíram a um capataz, que estava encostado num poste observando os 

demais, pois todos os outros seguiam o mesmo fluxo de se movimentar como um formigueiro 

humano. Escreveram: eu vejo no sofrimento deles o meu lucro. [Na análise ele carregava o 

hospedeiro opressor, mas não se libertava ou questionava o sistema justamente porque seu 

cargo provavelmente alguma regalia ou ganho que os demais não tinham acesso, sendo figura 

determinante para a manutenção do status quo do capital.  

 

[...] O sistema psicológico dá a ideia de sujeito como unidade, como síntese de um 

complexo, e os nexos são as possibilidades de superação do sujeito, na medida em 

que, ao longo do desenvolvimento, novos nexos entre as funções vão sendo 

estabelecidos, promovidos pelas interações e relações dos sujeitos (SOUZA; 

PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 83).  

 

Apesar de o conteúdo programático ter sido amplamente analisado a priori, na prática 

educativa, as atividades ganharam vida na medida em que os atores se envolveram para 

refletir e analisar as situações. No campo da contradição, o dilema vida e morte, ligado às 

pressões sociais e às condições materiais degradantes de vida (tese) foi um dilema existencial, 

e, conectá-los à perspectiva da prevenção (antítese) foi ainda mais difícil, quando a síntese 

dessa contradição apareceu no painel, portanto, foi notável a dificuldade em sintetizar a 

questão solicitada, inclusive do tempo estimado para essa tarefa, que excedeu-se para além do 

previsto, tamanha a complexidade e as cartas de prevenção foram proteladas para o encontro 

posterior.   
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[...] estamos interessados na Psicologia da Arte, o que significa voltarmos nosso 

olhar para o que a arte pode provocar no sujeito, de que maneira ele pode ser 

afetado. [seria] [...] não usar a arte sem uma finalidade, mas, sim, como outra forma 

de conhecimento, que nos possibilita acessar a produção humana, de uma outra 

dimensão, a partir dos sentimentos expressos em forma de síntese [...] (SOUZA; 

PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 87). 

 

O empenho dos alunos diante dessa análise crítica sobre o dilema existencial foi nitidamente 

dificultado pelo movimento alienante ao qual somos diariamente capturados no contexto 

capitalista. O cenário em que estamos inseridos é tão evidente, que, posteriormente, na 

ocasião de agendamento do quarto encontro pedagógico, todos os alunos sem exceção, 

tiveram algum evento ou fato que causava algum impedimento, de comparecerem aquele 

encontro. [...] Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto real, concreto, 

objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua 

inconclusão [...] (FREIRE, 1987, p. 30). A libertação, por isto, é um parto. E um parto 

doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela 

superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos [...] (FREIRE, 

1987, p. 35). 

 

Estávamos diante de uma situação-limite e que deveria ser abordada com criticidade no 

momento da orientação. Não haveria outra saída, senão a ratificação de uma prática 

pedagógica humanizadora (FREIRE, 1987). Naquela ocasião muitos sentimentos vieram à 

tona, a dificuldade de realizar a pesquisa nos moldes críticos que pactuamos, inclusive de 

pensar que erramos ao delimitar o conteúdo programático daquela forma, tanto no tempo 

estipulado, quanto de que poderíamos ter previsto que haveria necessidade de finalizar a 

tarefa com um relaxamento ou esvaziamento mental, dado à complexidade da mobilização 

dos afetos. Existir e viver é mesmo um processo dinâmico e de interação dialógica com o 

outro.  
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Figura 9 – Atividades análise crítica sobre imagens que denunciam pressões sociais e 

condições materiais degradantes para a vida. 

 

   Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Figura 10 – Atividades análise crítica sobre imagens que denunciam pressões sociais e 

condições materiais degradantes para a vida. 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Figura 11 – Atividades análise crítica sobre imagens que denunciam pressões sociais e 

condições materiais degradantes para a vida. 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Figura 12 – Atividades análise crítica sobre imagens que denunciam pressões sociais e 

condições materiais degradantes para a vida. 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Figura 13 – Atividades análise crítica sobre imagens que denunciam pressões sociais e 

condições materiais degradantes para a vida. 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Figura 14 – Atividades análise crítica sobre imagens que denunciam pressões sociais e 

condições materiais degradantes para a vida 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Fotografia 9 - encontro pedagógico 3 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Fotografia 10 - encontro pedagógico 3 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Fotografia 11 – encontro pedagógico 3 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Fotografia 12 – encontro pedagógico 3 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 



166 

Fotografia 13 – encontro pedagógico 3 

 

  

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Fotografia 14 – encontro pedagógico 3 

 
Fonte: Acervo da autora (2019) 
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4.2.4 Encontro pedagógico 4 

 

 

Diante da situação-limite que se configurou no último encontro pedagógico precisávamos de 

alguma forma reverter a condição de instabilidade ocasionada provavelmente pela densidade 

crítica que mobilizou afetos.  

 

[...] A ―consciência transitiva‖ significa, segundo este ensaio, o reconhecimento da 

consciência histórica. As massas estão dentro do jogo, agora não mais exclusivo das 

elites, e os temas em luta não lhes são estranhos. Pelo contrário, vários destes temas 

– o poder, a democracia, a liberdade, etc. – aparecem no cenário político [...] 

(FREIRE, 1980, p. 17). 

 

Chegamos à conclusão de que a forma mais assertiva de lidar com esse momento crítico era a 

amorosidade e a dialogicidade, nessa etapa poderíamos também por meio dessas práticas 

educativas, confirmar a teoria freiriana. Foi com essa amorosidade, que a culinária nos 

proporcionou quando o objetivo não foi só degustar, mas também juntar, e, a partir daí 

conseguimos canalizar a energia alienante para uma energia potente e vigorosa. Além da 

culinária, nos falta também enxergar a beleza que a natureza humana e não humana nos 

convida ao encanto. 

 

[...] Pergunto-me quantas vezes acariciamos uma planta, olhamos uma borboleta com deleite 

ou surpresa, nos detemos a respirar a fragrância de uma flor no turbilhão da nossa vida 

cotidiana? [...] (TORRES et al, 2008, p. 48), justamente porque estamos lidando com a face 

embrutecida da vida e não mais enxergamos a estética desse mesmo devir, que é belo. 

 

 

Depois das falas inquietantes e dos mais diversos impedimentos para o comparecimento ao 

encontro, decidimos que a última investida seria um belo bolo de chocolate com uma 

deliciosa calda de chocolate, pois um dos alunos já havia sinalizado que esse era o preferido 

da maioria. E assim, na manhã que se seguiria o encontro, fomos assando no forno e dizendo 

no grupo que criamos no whatsApp para os alunos: esperamos todos vocês sem exceção, para 

um café, um bolo de chocolate com calda de chocolate e um delicioso abraço e mandamos a 

foto daquela arte pomerana.  

 

Assim sucedemos. A expectativa era grande e a espera um infinito que nem se acabou com o 

término do encontro, pois foi de todos e de longe, o mais potente dos encontros, em que afetos 
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alegres circularam com leveza, mesmo diante da proposta que continuou densa e crítica. Pois 

estávamos certos da nossa tarefa no mundo:  

 

[...] a construção de um mundo onde seja mais fácil amar [...] Desta tradição só uma 

proposta pode ter sentido hoje e está cunhada na frase que Gramsci nos propôs como 

educador há décadas: ―pessimismo de inteligência, otimismo de vontade‖. Creio que 

isso define a tarefa [...] (TORRES et al, 2008, p. 53, grifo nosso). 

 

Iniciamos o encontro pedagógico com a presença de três alunos, mas um deles não quis se 

inserir na foto. Seguimos com a leitura dos casos de suicídio do livro ―Sobre o suicídio‖ de 

Marx (2006), fizemos a leitura na íntegra das páginas 18 e 19, que referenciavam o resumo 

dos casos contidos no livro, seguimos para a leitura do caso 1 (páginas 29 a 32), que tratava 

do suicídio de uma moça que estava noiva; caso 2 (páginas 33 a 42), que tratava do suicídio 

de uma esposa que tinha um marido extremamente possessivo e ciumento; caso 3 (páginas 44 

a 45), que tratava do suicídio de um homem inventor e o caso 4 (páginas 45 a 48) que tratava 

do suicídio de uma moça que havia cometido um aborto ligado à situação de estupro. A 

contação de história é uma materialidade rica no trabalho com jovens (SOUZA; PETRONI; 

ANDRADA, 2016). 

 

Além da função educativa, outro elemento apontado por Caldin (2001 apud 

SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 32) é sua função terapêutica, já que, por 

meio da história, aquele que a ouve tem a possibilidade de experienciar diferentes 

emoções e sentimentos, elevando sua reflexão a um nível de elaboração e 

compreensão da emoção [...] (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 32). 

 

Depois da leitura na íntegra de todos esses trechos do livro, solicitamos que os alunos 

escolhessem três casos que eles consideraram de extrema relevância e que por fim tinham 

alguma ligação com as circunstâncias atuais de suas vidas ou de seus contextos, pois 

entendemos que [...] isso ocorre porque o contexto histórico e social em que o sujeito vive é 

mediador na constituição da consciência de si e compreendemos quem somos a partir do 

olhar e reconhecimento do outro (VYGOTSKY, 1995 apud SOUZA; PETRONI; 

ANDRADA, 2016, p. 34). Discorremos a atividade analisando a maior possibilidade dos 

aspectos desses suicídios, identificando palavras-chave das possíveis causas, de qual era o 

contexto desses eventos e quais as alternativas que eles consideravam possíveis para a 

prevenção. A tarefa foi produzir um diagrama coletivo de síntese dessas análises. A escolha 

foi afetiva, ou de algo que estivessem vivendo ou já tivessem vivido, que tenha ocorrido no 

seu contexto relacional ou que lhes interessasse. [...] e nesse sentido o momento da contação 

de histórias pode se configurar como um espaço reflexivo, dialógico e de ampliação da 
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consciência sobre si próprio e sobre o mundo [...] (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 

31). 

 

Conduzimos o encontro seguindo com as cartas de prevenção ao suicídio. Utilizamos para as 

duas atividades acima, materiais como, papel a4, canetas e canetinha. E finalizamos com uma 

atividade de dança sagrada – a dança Sioux (JALOWITZKI, 2011), que utilizamos com 

movimento sinergético e de mobilização de afetos alegres.  

 

Leite (2009 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 46) enfatiza a 

relevância de trabalhar o corpo por meio da arte nos ambientes educacionais. Ela 

aponta que a relação corpo/arte/educação pode permitir a transcendência do sujeito a 

um mundo com menos amarras e cisões, e esta expansão se dá pela liberdade 

atingida por meio das manifestações artísticas [...] (SOUZA; PETRONI; 

ANDRADA, 2016, p. 46). 

 

Convidamos o grupo a ficar de pé e em círculo, e explicamos como seria o movimento da 

dança sagrada, 

 

[...] o primeiro movimento de disponibilidade para aceitar e dar ajuda mútua se 

estabelece com as mãos. ―Temos duas. Uma, a esquerda, para receber (mostra a mão 

com a palma para cima); a outra, a direita, para dar (mostra a mão com a palma para 

baixo)‖. Convida os participantes para dar-se as mãos. A música inicia. ―Como está 

num ritmo mais lento, nos propicia aprender a coreografia, que é fácil, antes de 

iniciar no ritmo normal, que é o seguinte: Pé direito para a frente, encosta no outro. 

Pé direito para trás, encosta outro. Pé direito para a direita, encosta‖. O facilitador 

vai repetindo até que todos consigam acertar o ritmo. [...] ―Quando se sentirem 

competentes, procurem manter o silêncio e os olhos fechados‖ [...] 

(JALOWITZKI, 2011, p. 113) 

 

Utilizamos para essa dança milenar indígena, uma música instrumental da atualidade, stand 

by me, mesclando o sagrado e o profano, na tentativa de mobilizar o mais profundo da alma. 

 

[...] Leite (2009 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 46) defende que a 

arte como caminho para acessar essa liberdade com o desenvolvimento da 

capacidade de questionar, transgredir e mudar as práticas preestabelecidas e/ou 

engessadas nos ambientes educativos: ―Na educação a arte é uma possibilidade de 

expressão individual ou coletiva e o corpo surge como forma de expressão, 

distanciando-se de uma compreensão de corpo como máquina, disciplinado para ser 

‗útil e dócil‘‖ (LEITE 2009, p. 13 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 

46) 

 

Convidando-os a pensar no que cada um estava enfrentando em suas vidas naquele momento. 

Chegada a hora de desfazermos alguns nós, disse! Vamos pensar numa maneira criativa de 

resolver nossos problemas e isso também vai acontecer dançando.  
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Reis (2010 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 46) destaca que a dança 

pode provocar processos de emancipação do sujeito na medida em que abre espaço 

para ele emergir e ressignificar sentidos que são despertos pela reação estética, 

instaurando-se um movimento dialético de ―ao dançar a vida, torna-se dança‖ (REIS 

2010, p. 65 apud SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 46). 

 

E assim o fizemos, por alguns minutos, em silêncio, tentando harmonizar os passos grupais, 

até que todos, em sintonia, se sentiram confiantes e harmonizados no grupo para fechar os 

olhos. A dança é desdobramento de vida, uma maneira silenciosa da expressão da 

subjetividade humana (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2016). Finalizamos com um forte 

abraço coletivo, parafraseando Torres et al (2008), um abraço genuíno, silencioso sem 

necessariamente haver interrupção do diálogo. Durante todo o procedimento, sentimos na 

alma e na pele o quanto foi uma experiência ímpar e profunda, de mobilização de energias 

intensas e de calor humano.  

 

Missão cumprida, pois [...] a avaliação maior foi dar-se as mãos, o estar junto, integrado, 

mesmo com pessoas de ―tamanhos‖ diferentes, com ritmos diferentes. A segurança que a 

participação de todos concede é um ganho inestimável [...] (JALOWITZKI, 2011, p. 114). 

 

Quadro 18 – Diagrama coletivo de síntese 
Possíveis causas Contexto Alternativas de Prevenção 

Opressão, julgamento, medo, 

desespero, contexto do poder 

patriarcal, a falta de voz da 

mulher, desigualdade, álcool, 

escuro, traição, moral, culpa, 

estupro, nojo de si, mãe solteira 

 

Século XIX, poder patriarcal, falta 

de voz da mulher 

Diálogo, paciência, compreensão, 

confiança, empatia, direito de 

escolha, respeito, alerta aos sinais 

de suicídio 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A análise suscitou uma interpretação de que o contexto do século XIX ainda é um contexto 

presente na sociedade moderna, onde o poder patriarcal e a falta de voz da mulher 

contemporânea ainda são consideráveis, e que as possíveis causas daqueles suicídios são 

evidenciadas também na sociedade contemporânea, inclusive no contexto micropolítico em 

que a pesquisa se deu: a colônia tradicional pomerana de Santa Maria de Jetibá. [...] Expulsar 

a sombra da opressão pela conscientização é uma das fundamentais tarefas de uma educação 

realmente libertadora e por isto respeitosa do homem como pessoa (FREIRE, 1980, p. 37). 

 

As alternativas de prevenção passaram pela necessidade de resgatar habilidades sócio afetivas 

humanas tão ausentes no contexto capitalista, que produzem a desumanização e a alienação. 

As cartas, que os alunos escreveram abaixo, confirmam essa necessidade, tendo ficado 
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evidenciado que o trabalho deve seguir na identificação da ideação suicida e dos sinais de 

alerta que as pessoas costumam emitir quando se veem diante do dilema entre viver e morrer.  

 

Quadro 19 - Cartas de prevenção ao suicídio 

Carta 1 

 

Caminhando em uma longa rua 

Eu te avisto 

Uma rua reta e contínua 

Uma rua sem área ou perímetro 

Um caminho meio desconhecido 

Uma caminhada quase impossível 

 

Como fui parar lá? 

Não faço ideia 

Parece que você também não 

Me aproximo um pouco 

Talvez você me ache louca 

Mas pelo menos não estarei sozinha 

Você estará comigo para me fazer companhia 

 

Em meio aos meus pensamentos 

Eu nem reparei 

Você estava cansada 

Parecia extremamente exausta 

Foi aí que eu olhei para as suas mãos 

Sacolas se faziam presente 

Pareciam estar pesadas 

Tentei olhar para dentro 

Mas não via nada 

Decido me aproximar mais 

Agora eu via 

Dor 

Problemas 

Desespero 

E um pouco de agonia 

 

Está pesado? Eu sei 

É de se imaginar 

Suas mãos quase falham 

Ainda bem que estou aqui a te observar 

Quem sabe eu possa ajudar? 

Pra quê carregar tudo isso sozinha? 

Pra quê se machucar? 

 

Está pesado, eu sei 

Muito pesado 

Não seria melhor dividir comigo o seu fardo? 

 

Sacolas e mais sacolas 

Todas com negatividade 

Vamos dividir 

Te dou metade da minha positividade 

 

Quando se compartilha 

Tudo se torna mais fácil 

Todo aquele peso agora se dissipou 
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Você agora tem espaço 

Para a felicidade e também o amor. 

 

 

Carta 2 

 

Então, eu sei que não tá fácil, eu sei, às vezes parece que o mundo inteiro, ou grande parte dele está 

contra você, eu até entendo que às vezes possa parecer que ninguém se importa, ou mesmo que 

ninguém entende. 

Sabe...talvez nesse momento, a morte pareça a única saída, mas eu tenho que pedir pra você ter um 

pouco de paciência, nós dois sabemos que a vida não é fácil, mas aguenta só mais um pouco, as coisas 

vão mudar, ou você vai perceber que não é preciso que nada mude. 

Eu acredito que o que você realmente precisa é conversar, você precisa de alguém que te ouça, mas 

não te julgue, alguém com quem você possa dividir esses problemas, por que se você guardar todos 

dento de si, eles vão te consumir pode ter certeza. 

Bom, quem sabe você não quer sair pra um café, vai ser bom, olhos nos olhos então você me conta o 

que aconteceu. Talvez você não gosta de café então quem sabe um suco, não sei, talvez um sorvete, 

você decide, mas quero que vai comigo. 

Mas talvez você seja uma pessoa que não gosta de falar, não tem problema, não precisa dizer uma 

palavra, seus olhos falarão por você. Então solte a faca, desça da ponte, largue a corda, e me procure, 

confie em mim, sou um amigo, e já passei por tudo isso. Até a próxima. 

 

 

Carta 3 

 

Ei, eu não te conheço, ao menos sei o seu nome ou como você é. Não sei se és homem, mulher, mas 

isso também não me importa. As coisas estão difíceis ai, nè? Eu sei, não escrevo essa carta para 

alguém que está lá, nos seus melhores dias. Talvez a vida esteja te dando uma rasteira, e que, no 

momento teu pensamento está achando que esta é a melhor saída. Mas olha, eu que nem sei quem é tu, 

sei que essa não é a sua saída. Sei que você pode muito mais, e que a vida vai melhorar. Desenterra 

essa sua força, que está aí em você, e luta, passa por cima dessa! Eu acredito em você, e por mais que 

você possa estar imaginando que ninguém torce por ti, pode acreditar que em algum lugar do mundo, 

alguém torce. 

Eu torço por ti! Ninguém nunca disse que a vida seria fácil, e cara, de verdade não é! Mas você pode 

mudar o seu destino, e mesmo que continue sendo difícil, teu sorriso pode melhorar, e até mesmo 

colorir o dia mais preto e branco da tua vida. Tu é incrível independentemente do que está 

acontecendo e de quantas pessoas possam dizer o contrário, tu é! Levanta daí, e não se esqueça, eu 

torço por ti! 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas cartas dos alunos (2019) 

 

Esses achados nos confirmam a necessidade urgente de rever práticas pedagógicas bancárias e 

autoritárias, pois nos incita a um novo paradigma humanitário, civilizatório, que precisa de 

habilidades sócio afetivas na construção do humano, 

 

Paulo  Freire nos incita a ler o mundo. Lemos o mundo a partir do espaço, do lugar 

onde nos ―umbicamos‖, para me utilizar de uma expressiva palavra da língua 

espanhola. [...] Essa diversidade é a riqueza da humanidade. Sem ela não haveria 

mudança; o mundo seria estático, eternamente imutável, sem sentido, sem 

perspectiva. O respeito à diversidade não é apenas uma exigência ética. É condição 

de humanidade. É condição sine qua non para o avanço da própria humanidade 

(TORRES et al, 2008, p. 104). 
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Fotografia 15 - encontro pedagógico 4 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Fotografia 16 – Vamos dar uma bela mordida na vida? 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

4.2.5 Encontro pedagógico 5 

 

O encontro pedagógico 5 foi iniciado com a atividade ―a Estrela‖ (IESP, 2002, p. 56), com o 

objetivo de integrar cinco referências (estrela): observar, pensar, sentir, querer e fazer, no 

processo de autoconhecimento e de integração com a prevenção. E os círculos são: vida 

pessoal, família, comunidade, trabalho (ou escola).  Essa atividade identificou a pluralidade 

humana de modos de viver também plurais. Utilizamos para tal, o seguinte material: 
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Figura 15 – A estrela 

 

Fonte: IESP (2002) 

 

Figura 16 – Atividade de análise integrativa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas atividades dos alunos (2019) 

 



175 

Figura 17 – Atividade de análise integrativa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas atividades dos alunos (2019) 

 

Figura 18 – Atividade de análise integrativa 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas atividades dos alunos (2019) 
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Figura 19 – Atividade de análise integrativa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas atividades dos alunos (2019) 

 

Uma atividade de síntese da vida sob uma perspectiva de análise integrativa retratou a 

contradição entre o viver e o morrer em vida, que são faces de uma mesma construção 

humana. 

 

[...] o movimento deles se caracterizou pela reflexão voltada para si, pois precisavam 

entrar em contato com seu sentimento, com seus pensamentos; posteriormente 

passaram pelo movimento da criação, da (re) construção de seus afetos, da 

implicação para o cumprimento do objetivo de se expressar; por fim, o momento da 

comunicação, do diálogo, de ouvir e falar sobre a produção [...] (SOUZA; 

PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 91) 

 

Como partiu de uma tarefa individual para coletiva, reafirmamos que o privado é 

representação do público e que a representação de um grupo é a própria representação social. 

 

Seguimos o encontro com a atividade ―Perda e Reconstrução‖ (IESP, 2002, p. 146), que teve 

como objetivo vivenciar perdas em potencial e reconhecer possibilidades de superá-las e 

reconstruir o sentido da vida. Distribuímos para cada aluno presente cinco cartões em branco 

e solicitamos que cada um respondesse às seguintes questões: 1. Qual a pessoa mais 

importante da sua vida? 2. Qual o membro ou órgão mais importante do seu corpo? 3. Qual 

seu bem material mais importante? 4. Qual seu papel social mais importante? 5. Qual o seu 

sonho mais importante? Na sequência pedimos que se imaginassem numa situação difícil e 

fossem obrigados a se desfazer desses itens, por onde começariam e registraram por ordem 

decrescente até o item mais difícil de se desfazer. 
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Figura 20 – Atividade Perda e reconstrução 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas atividades dos alunos (2019) 

 

Quadro 20 – Atividade perda e reconstrução 

1 namorada e mãe 

2 cérebro 

3 martelo e celular 

4 Ouvinte 

5 Me tornar astrofísico 

e fazer a diferença  no 

mundo 

 

1 

2 cérebro e coração 

3 celular  

4 ser sonoplasta na 

igreja 

5 ser um capitão e mar e 

guerra 

1mãe, irmãos/sobrinhos, 

avó, Maria 

2 cérebro 

3 casa 

4 meu poder de voz como 

mulher 

5 ser feliz 

1 mãe, irmão, avó 

2 cérebro e coração 

3 colar 

4 ter empatia 

5 me tornar uma grande 

médica, por vocação e 

não por profissão 

3,5,4,2,1 3,4,5,2 3, 4, 5, 2 3,5,2,4,1 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas atividades com os alunos (2019) 

 

Um dos alunos, no processo de perda, disse que não tinha mais o que perder, pois todas as 

pessoas significativas de sua vida já se foram. Outra aluna disse que, se perdesse as pessoas 

significativas de sua vida não aguentaria e preferiria a sua própria morte. Os demais 

colocaram também, na mesma intensidade, como a coisa mais difícil de perder como sendo as 

pessoas significativas de suas vidas.  

 

Conversamos sobre essas possibilidades, sobre o curso da vida e da morte e o dilema da 

finitude, sabemos que um dia a morte chega para todos, o que incomoda é não saber como e 

nem quando e que por mais que o sentimento seja de preparação, nunca estamos realmente 

preparados para ela. Também vislumbramos que as perdas podem ser sociais, legais, físicas, 

etc. Refletimos sobre as diversas formas de lidar com essas perdas e que muitas das perdas 

vividas podem ser amenizadas ou evitadas. Não se muda o que já aconteceu, mas o 
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significado que damos ao ocorrido faz toda a diferença, pois mesmo no mais difícil 

enfrentamento, é possível ressignificar a dor com a aprendizagem sobre aquele evento. 

Sentimos também que a morte é uma perda irreparável. 

 

Concluído o enredo da conversa sugerimos que fosse construído um cartaz coletivo com o 

título Reconstrução. Algo que eles representaram como um recomeçar depois das perdas 

vivenciadas no primeiro momento, reforçando os recursos internos
85

 como possibilidades de 

reconstrução e que este fosse representado por meio de uma arte que expressasse a 

reconstrução dessas perdas. Disponibilizamos para eles vários materiais como cartolina; 

canetas, canetinhas, tintas coloridas, glitter; lápis de cor; massinha e deixamos livre a 

produção artística. 

 

O cartaz que eles produziram foi envolvido de afetos e coloridos. Observou-se que foi um 

momento de ajuda mútua, de compartilhamento das emoções e de um contato afetivo 

amoroso. A arte livre tem essa conjuntura de proporcionar uma profundidade na mobilização 

dos afetos. Começaram a pintar suas mãos e a misturar os coloridos pelo cartaz. O sentimento 

que transitava na medida em que a arte se fazia era de esperança, de reconstruções subjetivas 

e de saudades daqueles que se foram, das perdas que se efetivaram em suas vidas, mas dadas 

por um novo significado, mais potente para a vida.  

 

Fotografia 17 – Encontro pedagógico 5 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

                                            
85

 resiliência 
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Fotografia 18 – Encontro pedagógico 5 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Fotografia 19 – Encontro pedagógico 5 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Fotografia 20 – Encontro pedagógico 5 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Fotografia 21 – Encontro pedagógico 5 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Fotografia 22 – Encontro pedagógico 5 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

Fotografia 23 – Encontro pedagógico 5 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Fotografia 24 – Encontro pedagógico 5 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Fotografia 25 – Encontro pedagógico 5 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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4.2.6 Encontro pedagógico 6 

 

O encontro pedagógico 6 foi o último encontro pedagógico e trabalhamos para realizar uma 

síntese artística entorno dos temas trabalhados, que consistiu na pintura de um painel estético 

sobre as práticas educativas de prevenção ao suicídio. [...] com o objetivo de proporcionar, 

pela fruição da vivência em artes plásticas – pintura em tela -, reflexões sobre o uso da arte 

[...] em relação aos sentimentos e emoções provocados em si próprios [...] (SOUZA; 

PETRONI; ANDRADA, 2016, p. 93). Disponibilizamos para eles materiais como: um painel 

para pintura; tintas coloridas, pincéis de vários tamanhos; moldes de borboletas; lápis e 

borracha. 

 

Decidimos fazer uma mandala que, a princípio, seria uma borboleta, no entanto, durante o 

debate, os alunos decidiram pela mandala das quatro estações, pois, esta representaria melhor 

tais práticas e assim o fizeram – (primavera, verão, outono e inverno). O objetivo era imprimir 

um olhar significativo deles em relação às práticas educativas de prevenção.  

 

Naquele dia estavam presentes apenas dois alunos, apesar disso, eles iniciaram a atividade e a 

conclusão dela foi realizada fora daquele espaço, aonde eles mesmos se organizaram para 

concluir, e as outras alunas que faltaram tiveram a oportunidade de dar a sua contribuição. No 

centro da mandala o símbolo da prevenção - o laço amarelo e nas laterais – as borboletas, 

símbolo da metamorfose, quando viver a vida foi movimento e crescimento. 

 

As quatro estações filosoficamente analisadas indicaram o quanto essas práticas foram 

mobilizadoras e ao mesmo tempo, demonstraram a beleza de cada estação, a dor que também 

nelas esteve presente, ora mais sutis, ora como no inverno, mais intensas. Sentir o que se 

sentiu não foi o problema, o problema seria se não tivéssemos o que fazer com isso. Mas 

tivemos muito o que fazer com isso. E o caminho das artes foi sensivelmente um lugar de 

singelezas e de se fazer as coisas. Na oportunidade utilizamos música clássica, como pano de 

fundo, Four Seasons, de Vivaldi. 

 

A música favoreceu o rompimento do equilíbrio interno, por meio da criação de uma tensão. 

O ritmo e a composição de cada estação de Vivaldi conectou-os com essas passagens pela 

vida e pelas mortes morridas em vida. A junção do ritmo com o desenho das quatro estações e 

a pintura na tela pareceu tê-los tocado de alguma forma e mesmo na contradição de um tema 
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tão invisibilizado como o suicídio na cultura pomerana, eles conseguiram produzir uma 

mandala com as quatro estações reverenciando o movimento da vida e dos afetos que a eles 

era peculiar. Concatenaram também seus afetos sobre as práticas educativas e Borboletear em 

tela foi essa beleza de transitar pela análise do fenômeno do suicídio sobre uma perspectiva 

crítica de prevenção, um colorido de cores quentes e frias harmonizadas pelas estações – 

verão, inverno, outono e primavera e, ao centro, o símbolo de prevenção, o laço do Setembro 

amarelo e circulando por lá esses borboleteares. 

 

Fotografia 26 – Encontro pedagógico 6 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

Fotografia 27 – Atividade Encontro pedagógico 6 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Fotografia 28 – Atividade Encontro pedagógico 6 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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Figura 21 – Atividade Encontro pedagógico 6 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Figura 22 – Atividade Encontro pedagógico 6 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 
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O significado que expressou um aluno evidenciou a transição do pensamento ingênuo para o 

pensamento crítico. Nas palavras dele, significaria muitas coisas, mas o principal seria 

aprender a entender, entender que nada é tão simples quanto parece, às vezes erroneamente 

pensamos que entendemos o outro, mas como entendemos alguém sem entender a si.  

 

Noutro trecho ele infere que há como trabalhar um tema denso como é o suicídio, de uma 

forma mais humana, sem perder de vista, o mesmo rigor técnico, crítico e científico. Ele 

afirmou: [...] foi uma experiência que trouxe à tona um lado mais humano, porém não sendo 

emocional e sim reflexivo, onde se pode pôr em pauta, as causas, e os dilemas da sociedade.  

 

Cumprimos a tarefa dialógico/dialética quando ele escreveu que: [...] podendo compartilhar 

ideias e pontos de vista, onde dentro de um único tema, diversas opiniões e inúmeras visões 

de um fato eram debatidas e compreendidas. Pois, [...] o homem não se faz no silêncio, nem 

sendo silenciado, mas no trabalho, no diálogo, na ação e posterior reflexão sobre as 

vivências experimentadas [...] (PADILHA et al, 2019, p. 78).  

 

Figura 23 – Atividade Encontro pedagógico 6 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Na análise que o outro aluno fez sobre as práticas educativas de prevenção afirmou sua 

presença, e que foi um espaço para fazer novas amizades, tendo ele dito isto, confirmamos o 

nosso propósito preventivo: a presença e a dialogicidade que só acontece no encontro com o 

outro. O diálogo nasce a partir do amor: às pessoas, ao mundo, mostra como o amor é 
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revolucionário. O amor como ato de coragem, político, como ato de humildade: um amor de 

verdade, intenso, engajado, humanista (SOUZA; PETRONI; ANDRADA, 2019, p. 55).  

 

A natureza que a ontologia cuida se gesta socialmente na História. É uma natureza 

em processo de estar sendo com algumas conotações fundamentais sem as quais não 

teria sido possível reconhecer a própria presença humana no mundo como algo 

original e singular. Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se 

tornou uma Presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, 

reconhecendo a outra presença como um ―não-eu‖ se reconhece como ―si própria‖. 

Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que 

transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, 

avalia, valora, que decide, que rompe (FREIRE, 1996, p. 18). 

 

4.3 AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO 

 

Quadro 21 – Avaliação e validação do material educativo – Roteiro-questionário de validação 

(alunos e professoras) 

Perguntas Sim Não Em partes 

1) A proposta do material 

educativo está clara?  

5   

1. O material aborda com clareza. 

2. A proposta é clara. 

2) O material estimula o 

diálogo e a reflexão? 

5   

1. O material abre espaço para uma reflexão ou diálogo subsequente. 

2. O material atende muito bem a clientela envolvida. 

3) A linguagem do material 

é de fácil compreensão?  

4  1 

1. Em parte, em algumas passagens o material traz termos cuja a compreensão, 

exige um nível maior de vocabulário por parte do leitor. 

2. A linguagem é fácil. 

4) O material facilita a 

aprendizagem dos temas 

trabalhados? 

5   

1. Sim, já que traz informações extremamente relevantes para a compreensão 

do tema. 

5) O material estimula a 

curiosidade? 

5   

1. Com certeza, logo a partir da primeira leitura, o leitor é induzido a buscar 

novas informações, nas linhas do próprio texto. 

2. A leitura é interessante e prazerosa. 

6) O material prende a 

atenção? 

5   

1. Bastante, essa é uma questão que depende do contexto e personalidade em 

que se insere o leitor, porém, em geral, prende a atenção do leitor. 

2. O material prende a atenção. 

7)  O material contém algo 

que pode ser visto como 

ofensivo? 

0 5  

 

 1. Ao meu ver o material só tem coisas positivas à serem acrescentadas na vida 

das pessoas.  

8) O design do material é 

atraente? Algo poderia ser 

melhorado? 

5   

1. Acho que poderia colocar mais cores, mas, está lindo como está.  

2. O design é bem atraente e ao meu ver está muito bom do jeito que está. 

3. O material apresenta um design extremamente interessante criando uma 

relação entre as informações nele abordadas.  

4. O design é atraente sim, gostei muito.  

5. Está atraente e lindo, estimula o momento da leitura. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na avaliação e validação do material educativo (2019) 
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É uma sociedade que quer discutir o fenômeno do suicídio? É uma sociedade que quer 

discutir criticamente sobre a latência fenomênica do suicídio? Estamos tão acostumados a nos 

enganar com percepções primárias que, quando insistimos em continuar percebendo, 

encontramos outras nuances da imagem que, até então, estavam veladas. A análise exaustiva 

sobre os fatos é imprescindível para que tenhamos a possibilidade de chegar às profundezas 

da sutileza humana.  

 

O percurso da pesquisa foi árduo e, em alguns momentos, eram nítidos o desânimo e o 

cansaço por ter nadado tanto pelo rio da minha terra e ter sentido os pedregulhos que se 

encontravam no fundo dele, andando descalço por esse curso d‘água, senti na pele a bruteza 

dessas profundezas que escondiam lama, galhos de árvores soterrados, redemoinhos e uma 

escuridão que não ajudava na visibilidade. Algumas questões burocráticas e as etapas da 

pesquisa em si, contribuíram para que às vezes a potência de vida diminuísse, mas o que mais 

se presentificou foi a pergunta pulsante: era uma sociedade que tinha disponibilidade para 

falar do assunto?  

[...] Como presença consciente no mundo não posso escapar à responsabilidade ética 

no meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética ou 

cultural ou de classe, sou irresponsável pelo fato que faço no mover-me no mundo e 

se careço de responsabilidade não posso falar em ética. Isto não significa negar os 

condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. Significa 

reconhecer que somos seres condicionados, mas não determinados. Reconhecer que 

a História é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o futuro, permita-se-

me reiterar, é problemático e não inexorável (FREIRE, 1996, p. 19).  

 

Tanto pelo que os dados obtidos com a problematização do objeto de estudo nos revelaram, 

quanto pela participação na pesquisa, era um grupo que tinha disponibilidade para discutir 

criticamente sobre o assunto? Considerando que começamos mobilizando muitos alunos e 

concluímos com apenas quatro alunos, porque nos esforçamos demasiadamente insistindo na 

participação deles, quase nos faltava fôlego para concluir. Mas sabemos que os encontros 

pedagógicos caminharam nos campos da prática educativa-crítica, certamente foi de [...] 

crises transformadoras: é disso que são feitas a matéria de nossa existência e a essência da 

natureza humana. Não as reconhecer e não mais enfrentar as crises que a vida traz é 

equivalente a deixar-se morrer [...] (BOTEGA, 2018, p. 276). Pensando então na prática 

educativa-crítica, o ato em si nos revela algo, 

 

O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes concernentes ao uso do fogão, 

como acendê-lo, como equilibrar para mais, para menos, a chama, como lidar com 

certos riscos mesmo remotos de incêndio, como harmonizar os diferentes temperos 

numa síntese gostosa e atraente. A prática de cozinhar vai preparando o novato, 
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ratificando alguns daqueles saberes, retificando outros, e vai possibilitando que ele 

vire cozinheiro. A prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes como 

o domínio do barco, das partes que o compõem e da função de cada uma delas, 

como o conhecimento dos ventos, de sua força, de sua direção, os ventos e as velas, 

a posição das velas, o papel do motor e da combinação entre motor e velas. Na 

prática de velejar se confirmam, se modificam ou se ampliam esses saberes 

(FREIRE, 1996, p. 21). 

 

 

A caminhada seguiu num movimento lento, profundo, intenso, buscando ler as palavras não 

ditas, buscando a proximidade de quem resolve se debruçar sobre algo a entender, isso será 

sempre assumir um risco ético-político sobre o quefazer.  

 

A leitura minuciosa sobre a rede de atenção psicossocial pomerana foi parte de uma trajetória 

nos processos de trabalho, analisada antropologicamente por uma nativa pomerana. A opção 

pela análise crítica foi necessária para fortalecer o desejo de trabalhar mais assertivamente 

com práticas de prevenção na região. [...] quanto mais criticamente se exerça a capacidade 

de aprender tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando “curiosidade 

epistemológica”, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto (FREIRE, 

1996, p. 24). 

 

Ocultar ou mesmo menosprezar a força de subjetivação moral que a cultura exerce sobre os 

corpos e as mentes é literalmente enganar a si próprio, mas as escolhas por esse devenir, 

implicaram, na mesma proporção, na intensidade dos problemas e dificuldades para se 

pesquisar, assumindo uma postura ético-política diante da cultura tradicional pomerana. 

 

[...] Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo 

gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em 

que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A ―do-discência‖ – 

docência-discência – e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas requeridas 

por estes momentos do ciclo gnosiológico (FREIRE, 1996, p. 28). 

 

 

Assumir um devir ético-político crítico significou assumir um risco de traçar um caminho 

solitário, mas ao mesmo tempo alegre e esperançoso, pois parte da história aqui contada, veio 

do povo oprimido, homens, mulheres e jovens. Não se optou por dizer a palavra do outro e 

sim por cada um dos atores envolvidos ter tido profundamente a oportunidade de dizer a sua 

palavra.  
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O meu envolvimento com prática educativa, sabidamente política, [...] gnosiológica, 

jamais deixou de ser feito com alegria, o que não significa dizer que tenha 

invariavelmente podido cria-la nos educandos. Mas, preocupado com ela, enquanto 

clima ou atmosfera do espaço pedagógico, nunca deixei de estar [...] (FREIRE, 

1996, p. 72). 

 

O rio flui em lugares diferentes, depende muito da geologia e da geografia da terra por onde 

ele passa, depende do que se encontra nesse percurso e das condições climáticas daquela 

passagem. No rio da minha terra a água foi se clareando, quando nos permitimos perceber o 

sentido das quedas d‘água, das pedras no fundo desse rio, quando a pele tocava esse tipo de 

chão, das cachoeiras, das frutinhas que caiam na água, quando a planta nativa amadurecia, e 

foi, 

 

[...] Tropeçando na dor humana, [que] nós nos perguntávamos em torno de um sem-

número de problemas. Que fazer, enquanto educadores, trabalhando num contexto 

assim? Que precisávamos nós, os chamados educadores, saber para viabilizar até 

mesmo os nossos primeiros encontros com mulheres, homens e crianças cuja 

humanidade vem sendo negada e traída, cuja existência vem sendo esmagada? 

(FREIRE, 1996, p. 74). 

 

 Essa beleza desconhecida do devir que tentou trazer para o dilema filosófico existencial: o 

suicídio, uma ferramenta pedagógica, Borboletear, que fosse acessível para quem quer se 

aventurar no campo da prevenção, trabalhar com práticas educativas, de forma leve, humana e 

amorosa. Foi assim que esse rio foi se desdobrando, ora era preciso sair da água e sentar na 

margem, observar, ouvir o ecossistema, que sons eles emitiam, encontrando borboletas que 

algumas vezes silenciosas, compunham um enigmático som, mas tão sonoros em sua sutileza, 

quanto a queda d‘água, assim chegamos ao encontro com o mar! 

 

Ao nos aproximarmos dos resultados finais pudemos observar que todo o contexto da 

pesquisa, desde a problematização do objeto de estudo até as análises finais, caminhava cada 

vez mais para evidenciar uma questão macro cultural e social demonstrada nas representações 

que os alunos fizeram das situações analisadas e alguns questionamentos vieram à tona à 

partir daí: os dados já indicavam na fase de pré-campo que poderia se tratar de uma sociedade 

que não queria falar sobre o suicídio.  [...] No fundo, as resistências – a orgânica e/ou a 

cultural – são manhas necessárias à sobrevivência física e cultural dos oprimidos [...] 

(FREIRE, 1996, p. 78).  
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Todo o percurso de captação dos atores para a pesquisa se tornou um desafio. Na medida em 

que a pesquisa avançou, mais difícil se tornou a participação ativa desses atores no processo. 

E a resistência foi terreno fértil para a preservação da vida (FREIRE, 1996), 

 

[...] na compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais como 

expressão da natureza humana em processo de estar sendo, fundamentados para a 

nossa rebeldia e não para a nossa resignação [...] Não é na resignação, mas na 

rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos (FREIRE, 1996, p. 78). 

 

Foram muitas idas e vindas convidando, mobilizando, tentando despertar a rede colaborativa 

para a prevenção, o que nos fortalecia ainda mais a ideia inicial de que era uma sociedade que 

não queria falar do problema e que este silenciamento favoreceu a ausência de práticas 

educativas de prevenção ao suicídio.  

 

O habitus institucional burocratizante reside muito mais nas práticas cotidianas que 

na formalização jurídica das instituições. Não é por outra razão que, em muitas 

organizações proclamadas e autoproclamadas libertadoras e, até mesmo, 

estruturadas juridicamente para expressar esses ideais, não raras vezes empreendem-

se práticas substancialmente opressoras. [...] armadilhas do institucionalismo que 

reproduz velhos e conservadores modelos (TORRES et al, 2008, p. 29). 

 

Chegamos ao final de tantas tentativas de seleção e inclusão do público-alvo com 6 alunos 

participando da avaliação diagnóstica, restringindo ainda mais para 4 alunos até o final das 

atividades pedagógicas. Na etapa de validação conseguimos contar com a participação de 5 

pessoas, ou seja, duas professoras e três alunos, mesmo tendo convidado insistentemente os 

oito participantes da etapa avaliativa/diagnóstica. 

 

Quando ocorreu a situação do quarto encontro pedagógico estávamos diante de mais uma 

situação-limite: era a representação social de um grupo de jovens que não queria falar do 

suicídio e que falar criticamente desse fenômeno era ainda mais insuportável. Mas é a partir 

deste saber fundamental: mudar é difícil, mas é possível (FREIRE, 1996, p. 79) que 

programamos toda a nossa ação político-pedagógica. 

 

Dos desdobramentos que esse posicionamento preventivo adotado na pesquisa pode concluir, 

percebemos que os questionamentos implicados na rede de atenção psicossocial e na rede de 

educação, geraram alguns produtos. 

 

Nessa direção, as discussões levantadas realizaram um diagnóstico situacional da RAPS e 

seus entraves, as repercussões sistêmicas das linhas de cuidado agudizadas no campo da saúde 
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mental quanto à sua contribuição para a invisibilidade do suicídio na região e da situação 

geral do perfil epidemiológico no campo da saúde mental municipal e da ausência de práticas 

educativas sistematizadas de prevenção nessa comunidade. 

 

A leitura minuciosa sobre a rede de atenção psicossocial pomerana foi parte de uma trajetória 

nos processos de trabalho, analisada antropologicamente por uma nativa pomerana. A opção 

pela análise crítica foi necessária para fortalecer o desejo de trabalhar mais assertivamente 

com práticas de prevenção na região. [...] quanto mais criticamente se exerça a capacidade 

de aprender tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando “curiosidade 

epistemológica”, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto (FREIRE, 

1996, p. 24). 

 

Dos desdobramentos que esse posicionamento preventivo adotado na pesquisa pode concluir, 

percebemos que os questionamentos implicados na rede de atenção psicossocial e na rede de 

educação, geraram alguns produtos. Consideramos que a ausência de uma vigilância da rede 

de atenção psicossocial, como micropolítica dentro da vigilância em saúde é um aspecto que 

contribui efetivamente para a manutenção do status quo da invisibilidade histórica no campo 

da saúde mental, agravadas pela ausência de um sistema de informação dessa vigilância da 

RAPS integrada aos demais sistemas de informação da saúde e de ferramentas específicas de 

produção de dados que possam efetivamente ser aproveitadas para o campo da prevenção. As 

fichas utilizadas para notificação de agravos, como a de intoxicação exógena e de violência 

autoprovocada, ambas do sistema de informação do SINAN, apenas indicam que o evento 

ocorreu sem se antecipar à prevenção.  

 

Pesquisadores como Botega (2015), ao discorrer sobre a crise suicida, manejo e avaliação, 

desenvolveu um roteiro para avaliação de risco suicida que se antecipa, identificando a 

ideação, no entanto, é um olhar da psiquiatria sobre o fenômeno. Apesar de acreditarmos que 

haja a necessidade de inclusão e ampliação também de olhares sociais e culturais nesse 

instrumento de avaliação, consideramos que seja uma ferramenta potente para a prevenção. A 

adoção dessa ficha de avaliação por alguns profissionais da atenção básica e de média 

complexidade na RAPS pomerana é um desdobramento de curto prazo da nossa pesquisa 

dentro do município. Assim como também a melhoria da codificação dos registros dos casos 

de suicídio e tentativa de suicídio no hospital geral da cidade.  
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Na escola também tivemos desdobramentos de curto prazo que pudemos avaliar, pois 

conseguimos colocar em pauta e em debate, o fenômeno do suicídio para fins profiláticos. 

Percebemos uma disposição mais efetiva por parte da gestão a busca por soluções mais 

criativas para os problemas no campo da saúde mental.  

 

Em relação ao PSE – Programa saúde do escolar também tivemos avanços recentes, pois a 

equipe gestora do programa no município decidiu incluir em sua pauta de ações programáticas 

e estratégicas, assuntos do campo da saúde mental, dentre eles, o suicídio.  

 

Portanto, essa não é apenas uma questão gerencial, trata-se de assunto colaborativo dentro dos 

processos de trabalho, das linhas de cuidado em saúde mental e de um modelo de atenção 

mais assertivo quanto às respostas das políticas públicas frente as condições degradantes e 

crônicas de morbimortalidade que a RAPS Pomerana cotidianamente enfrenta e que atravessa 

também o cenário nacional. 

 

Desdobramentos que vislumbramos à longo prazo atravessam o conteúdo do livro 

Borboletear, sobre práticas educativas de prevenção do suicídio na Escola e que poderá servir 

de inspiração para os docentes em sala de aula, além da apropriação dos conhecimentos 

preventivos acerca das temáticas trabalhadas por parte dos estudantes que participaram da 

intervenção pedagógica. O livro será disponibilizado para todas as escolas do município da 

rede estadual e municipal e  espera-se que ele sirva de inspiração para trabalhar com práticas 

educativas de prevenção do suicídio nas Escolas de todo o Espírito Santo.  

 

Também se pretende com a pesquisa fomentar a reflexão sobre o fenômeno do suicídio e sua 

invisibilidade, o que pode ajudar, a longo prazo, a melhorar a notificação desses casos, 

tornando os instrumentos de coleta de dados oficiais da secretaria de saúde mais fidedignos à 

realidade municipal e estimulando ações prioritárias e práticas educativas de prevenção na 

saúde e na educação. 

 

Para além dessas questões entendemos também as limitações desta pesquisa e com o exercício 

da curiosidade convocamos outros (as) pesquisadores (as) a nos ajudar a vencer as possíveis 

lacunas e interrogações que aqui não conseguimos responder. 
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O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 

capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do 

achado de sua razão de ser. Um ruído, por exemplo, pode provocar minha 

curiosidade. Observo o espaço onde parece que se está verificando. Aguço o ouvido. 

Procuro comparar com outro ruído cuja razão de ser já conheço. Investigo melhor o 

espaço. Admito hipóteses várias em torno da possível origem do ruído. 

Elimino algumas até que chego a sua explicação (FREIRE, 1996, p. 88).  

 

Essa prática pedagógica-crítica me promoveu da curiosidade espontânea para a curiosidade 

epistemológica, que ardente pelo desejo de presença, na boniteza da do-discência, arquiteto, 

de mão-dupla, aluno e educador, de sua própria prática cognoscitiva, confirmando a palavra 

primeira, adentrou o lado sombrio de uma cultura que tem, no seu lado oposto, ferramentas de 

prevenção do suicídio, como a culinária, as danças, as músicas e a língua materna, dentre 

outros. Foi um projeto de gente (FREIRE, 1996).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que as latências que invisibilizam o problema do suicídio foram hipóteses 

confirmadas integralmente pelos atores pesquisados e que essa problemática causa ausência 

de práticas educativas universais sistematizadas no território pesquisado. O tema da morte 

ainda é um tabu na sociedade, principalmente em comunidades com fortes laços tradicionais 

como no município estudado. 

 

Nota-se a urgência em investir em programas de prevenção e qualificação de profissionais 

atentos ao contexto das especificidades culturais presentes em Santa Maria de Jetibá. E que as 

contradições culturais tanto podem ser fatores de proteção, quanto de risco para o suicídio. Se 

o tema é tabu, a abordagem do tema é ainda mais camuflada. Professores e profissionais da 

saúde ainda carecem de orientações sobre procedimentos de enfrentamento diante das 

situações reais cotidianas. 

 

O trabalho como fator basilar da sociedade pomerana deve ser considerado nos seus amplos 

aspectos e que sua condição alienante pode ter correlações com os casos de suicídio e 

tentativas. A centralidade do trabalho remunerado, na construção da masculinidade entre os 

pomeranos, em oposição ao trabalho não remunerado - familiar e/ou doméstico - comumente 

atribuído à feminilidade, dadas suas redefinições diante das transformações pelas quais passa 

a sociedade e a circulação de informações via internet e outros meios de comunicação, 

redesenham tradições, afetando a construção das identidades podendo contribuir para fatores 

de risco apontados na pesquisa, como alcoolismo e depressão. 

 

Nesse sentido, é necessário refletir sobre abordagens e formas de enfrentamento do suicídio. 

De acordo com a etapa de avaliação e validação do material educativo pudemos confirmar 

que há possibilidades de ser um material assertivo, interativo e de apoio às práticas educativas 

docentes de prevenção ao suicídio. Nossa pesquisa se preocupou em produzir um material 

educativo, uma ferramenta pedagógica voltada para o trabalho humano. No entanto, percebe-

se a urgência em seguir os caminhos da pesquisa, ampliando e sistematizando essas práticas 

educativas dentro da escola.  

 

Durante o percurso da pesquisa pudemos elencar correlações entre alguns fatores para 

posteriores análises e pesquisas. Resumidamente, observamos que no ano de 2017, houve 
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tanto um aumento do uso de psicotrópicos, quanto do número de suicídios na região e da 

informação de que foi um ano que a secretaria de educação se lembrou de ter participado ou 

observado práticas educativas de prevenção. Seria uma prevenção secundária? Notamos que 

houve uma especificidade quanto ao período de quaresma e os casos de suicídio. Também nos 

foi revelado que alguns acidentes de trânsito fatais, configurados como acidentes, se tratavam 

de suicídios consumados. Também a questão da sociabilidade e crise cultural, civilizatória e 

de identidade que perpassou nosso campo de pesquisa, sugeriu indícios de correlação com o 

suicídio nessa comunidade. 

 

Apesar de serem lacunas e limitações que não conseguimos averiguar, tratam-se de 

descobertas passíveis de pesquisas posteriores. Um convite à curiosidade epistemológica.  

 

Confirmamos a hipótese de que há pressões sociais, ditadas por modos de vida hegemônicos, 

que influenciam na forma de lidar com a vida e a morte, dentro da cultura pomerana, 

corroborando com achados de pesquisadoras que tiveram seu campo analítico voltado para o 

contexto que pesquisamos, observando indícios dessas pressões em suas pesquisas, porém, 

não foram foco de aprofundamento. 

 

O desfecho de Morte e Vida Severina (MELO NETO, 1955), quando o compadre chega perto 

do rio e reflete sobre viver ou morrer, pular ou não pular. Está na situação de atravessar a 

ponte da vida e da morte é celebrado pelo inusitado nascimento da vida, uma boniteza a ser 

celebrada. Não tem resposta não, mas acho que a vida já respondeu, a vida é mais forte, olha o 

que aconteceu? Morrer o que me importa? Um dia apronto e me acabo e seja o que Deus 

quiser. Mas morrer é o que me importa. O diabo é viver. 

 

Borboletear é esse convite a vida, ao risco de viver, a alegria, ao esperançar, a liberdade em 

detrimento do desejo de manicômio, contra toda força e todo desejo que aprisiona a vida. 

 

Segundo Baptista; Engel (2001), para além da estratégia de desconstrução do manicômio, 

tanto os suspensos no ar, quanto os fincados na terra, seria necessário impedir o seu percurso 

levado pelos ventos e pelas águas.  

 

[...] Baságlia próximo de Foucault alerta-nos que [...] teremos outra tarefa, uma 

inesgotável e inconclusa estratégia de luta: aprender a viver com os paradoxos do 

mar. Nos oceanos, como na concepção do filósofo francês, nada teria a calmaria das 
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idéias repousando em terra firme. Mar e história seriam promissoras ferramentas 

para a interminável desconstrução dos manicômios visíveis e invisíveis 

(BAPTISTA; ENGEL, 2001, p. 12).  

 

Essa questão ultrapassa a epistemologia do fenômeno e implica a ontologia da presença e da 

alteridade.  

 

[...] A natureza que a ontologia cuida se gesta socialmente na História. É uma 

natureza em processo de estar sendo com algumas conotações fundamentais sem as 

quais não teria sido possível reconhecer a própria presença humana no mundo como 

algo original e singular. Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se 

tornou uma Presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, 

reconhecendo a outra presença como um ―não-eu‖ se reconhece como ―si própria‖. 

Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que 

transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, 

avalia, valora, que decide, que rompe[...] (FREIRE, 1996, p. 18). 

 

Em favor de que estudo? Em favor de quem? Isto é tarefa da escola da vida, trabalhar 

criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua comunicabilidade. Essa boniteza é 

um chamamento sensível aos sinais que nos apelam cotidianamente pela vida (FREIRE, 

1996). 

 

Estar disponível é estar sensível aos chamamentos que nos chegam, aos sinais mais 

diversos que nos apelam, ao canto do pássaro, à chuva que cai ou que se anuncia na 

nuvem escura, ao riso manso da inocência, à cara carrancuda da desaprovação, aos 

braços que se abrem para acolher ou ao corpo que se fecha na recusa. É na minha 

disponibilidade permanente à vida a que me entrego de corpo inteiro, pensar crítico, 

emoção, curiosidade, desejo, que vou aprendendo a ser eu mesmo em minha relação 

com o contrário de mim. E quanto mais me dou à experiência de lidar sem medo, 

sem preconceito, com as diferenças, tanto melhor me conheço e construo meu perfil 

(FREIRE, 1996, p. 134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

REFERÊNCIAS 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE SUICÍDIO (ABEPS). 

2018.  Disponível em:<https://www.abeps.org.br/>. Acesso em: 27 out. 2018.  

 

ALMEIDA, Agar Nogueira Carreira. Supervisão e formação de professores em escolas 

promotoras de saúde. Dissertação (Mestrado em Supervisão). Departamento de Educação,  

Universidade de Aveiro, Aveiro, 2012. Disponível em:< 

https://pt.calameo.com/read/0020306627674a9d0b34e>. Acesso em: 06 set 2017. 

 

ARAÚJO, Sirlene Dias; SGARBI, Antonio Donizetti ; LOBINO, Maria das Graças. 

Alfabetização científica e cidadania socioambiental: educação ambiental na cidade de 

Vitória. Vitória: Ifes, 2017.  

 

BAHIA, J. Uma bela história a ser contada: os pomeranos no estado do Espírito Santo. 

In: MELO, Sandra Marcia de e SOUZA, Marcos Teixeira de (Orgs). Pomeranos no 

Brasil: olhares, vozes e história de um povo. 1.ed. Rio de Janeiro: Letras e versos, 2015.  

 

BAPTISTA, Luis Antonio; ENGEL, Magali Gouveia. A desconstrução do manicômio e 

as interpelações da história. Revista Psicologia clínica.  v. 13, n. 1,  p. 27-35, 2001. 

 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto imagem e som: 

um manual prático. 7. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.  

 

BEFRIENDERS WORDWIDE. 2018. Disponível em:< https://www.befrienders.org/>. 

Acesso em: 10 out. 2018. 

 

BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a 

União Europeia.  São Paulo: FFLCH/USP, 2017. 296 p 

 

BOTEGA, Neury José. A tristeza transforma, a depressão paralisa: um guia para 

pacientes e familiares. São Paulo: Benvirá, 2018. 296p 

 

BOTEGA, Neury José. Crise suicida: avaliação e manejo. São Paulo: Artmed, 2015.  

 

BOTEGA, Neury José et al. Prevenção do comportamento suicida. Psico, Porto Alegre, v. 37, 

n. 3, 2006. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/revistapsico/ojs/index.php/revistapsico/article/view/1442/11

30. Acesso em: 20/04/18. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial.  

Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa geral das ações e serviços de saúde (PGASS). 

2018. Disponível 

em:  <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/15/PGASS-Programa----o-

Geral-das-A----es-e-Servi--os-de-Sa--de.pdf>. Acesso em 29/03/18>. Acesso em: 20 abril 

2018. 

https://pt.calameo.com/read/0020306627674a9d0b34e
https://www.befrienders.org/
http://revistaseletronicas.pucrs.br/revistapsico/ojs/index.php/revistapsico/article/view/1442/1130
http://revistaseletronicas.pucrs.br/revistapsico/ojs/index.php/revistapsico/article/view/1442/1130
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/15/PGASS-Programa----o-Geral-das-A----es-e-Servi--os-de-Sa--de.pdf%3e.%20Acesso%20em%2029/03/18
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/15/PGASS-Programa----o-Geral-das-A----es-e-Servi--os-de-Sa--de.pdf%3e.%20Acesso%20em%2029/03/18


200 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota técnica nº 11/2019 – CGMAD/DAPES/SAS/MS. 

Esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da 

Política Nacional sobre Drogas. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em:< 

http://pbpd.org.br/wp-content/uploads/2019/02/0656ad6e.pdf>. Acesso em 30 abril 2019. 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues.  O que é educação. 24. ed. São Paulo: Brasiliense, 

1989. 

 

CAIS, Carlos Filinto da Silva. Prevenção do suicídio: estratégias de abordagem 

aplicadas no município de Campinas-SP. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) - 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas/SP, 2011. Disponível em:< 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/309380/1/Cais_CarlosFilintodaSi

lva_D.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

 

CAMPOS, Carlos Roberto Pires (org.). Aula de campo para alfabetização científica: 

práticas pedagógicas escolares. Vitória: IFES, 2015. 

 

CAPUCHO, Mariana Carneiro.; JARDIM, Adriano Pereira Os pomeranos e a violência: 

a percepção de descendentes de imigrantes pomeranos sobre o alto índice de suicídio e 

homicídio na Comunidade de Santa Maria de Jetibá. Gerais: Revista Interstitucional 

de Psicologia, São João Del Rei, v. 6, n. 1, p. 36-5,  jan/jun 2013. 

 

CASCUDO, Luis Câmara. Contos tradicionais do Brasil. Belo Horizonte. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 1986. 

 

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA (CVV). 2018. Disponível 

em:<https://www.cvv.org.br/. Acesso em: 10 abril 2018 

 

CONTE, Marta et al. Programa de Prevenção ao Suicídio: estudo de caso em um município 

do sul do Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n 8, 2012. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n8/13.pdf>. Acesso em: 07 out. 2018. 

 

DESLANDES, Suely Ferreira. ; CRUZ NETO, Otávio. ; GOMES, Romeu ; MINAYO, Maria 

Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 

1994. 

 

DETTMANN, Jandira Marquardt. Práticas e saberes da professora pomerana: um 

estudo sobre a interculturalidade. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de 

Pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2014. 

Disponível em:< 

http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/1347/1/Jandira%20Marquardt%20Dettman.pdf>. 

Acesso em: 20 set. 2017. 

 

DIMENSTEIN, Magda. O desafio da política de saúde mental: a (re) inserção social dos 

portadores de transtornos mentais. Mental, Barbacena, v. 4, n. 6, p. 69-82, jun.  2006. 

Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-

44272006000100007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  06 maio 2018. 

 

http://pbpd.org.br/wp-content/uploads/2019/02/0656ad6e.pdf
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,11,2,786887,1,'resultado',1);
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/309380/1/Cais_CarlosFilintodaSilva_D.pdf
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/309380/1/Cais_CarlosFilintodaSilva_D.pdf
https://www.cvv.org.br/
http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n8/13.pdf
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/1347/1/Jandira%20Marquardt%20Dettman.pdf


201 

DURKHEIM, Èmile. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO GRAÇA ARANHA. 

Plano de desenvolvimento institucional - 2017/2022. Santa Maria de Jetibá, 2018. 

 

FEHLBERG, Jamily. Trabalho, igreja e boteco: identidades em transformação entre 

descendentes pomeranos do interior do Espírito Santo. 2011. 300 f. Tese (Doutorado em 

Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Espírito 

Santo, 2011. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1980. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

FREIRE, Paulo.; BETTO, Frei Essa escola chamada vida. 8. ed. São Paulo: Ática. 

1994. 

 

FRIEDRICH, Lilian Hoffmann. Práticas inovadoras e substitutivas em saúde mental: 

álcool e outras drogas. 2013. (Artigo apresentado ao Programa de Pós-Graduação (Lato 

Sensu) de Saúde Pública com ênfase em saúde da família da UNINTER). 

 

FRIEDRICH, Lilian Hoffmann. Os desafios da reforma psiquiátrica no espírito santo: os 

modelos substitutivos em saúde mental e a raps – rede de atenção psicossocial. 2014. 34f. 

Monografia (Especialização em Saúde Mental) - Programa de Pós-graduação em Saúde 

Mental, AVM Faculdade Integrada, Rio de Janeiro, 2014.  

 

FRIEDRICH, Lilian Hoffmann. Os desafios do tratamento de alcoolismo com pessoas em 

situação de rua. 2015. 57f.  Monografia (Especialização em Dependência Química) - 

Programa de Pós-graduação em Dependência Química, AVM Faculdade Integrada, Rio de 

Janeiro, 2015. 

 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE CONCÓRDIA (FHBC). 2018. 

Disponível em:< http://www.pmsmj.es.gov.br/portal/tag/hospital-concordia/>. Acesso 

em: 10 maio 2018.   

 

FURTADO, Odair; GONÇALVES, Maria das Graças Marchina; BOCK, Ana Maria 

Bahia (orgs). A psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em psicologia. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

 

HARTUWIG, Adriana Vieira Guedes. Professores (as) pomeranos (as): um estudo de 

caso sobre o programa de educação pomerana (PROEPO) desenvolvido em Santa Maria 

de Jetibá/ES. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-graduação em 

Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2011. Disponível em:< 

http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/2294/1/tese_5625_ADRIANA%20VIEIRA%20G

UEDES%20HARTUWIG.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

 

http://www.pmsmj.es.gov.br/portal/tag/hospital-concordia/
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/2294/1/tese_5625_ADRIANA%20VIEIRA%20GUEDES%20HARTUWIG.pdf
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/2294/1/tese_5625_ADRIANA%20VIEIRA%20GUEDES%20HARTUWIG.pdf


202 

HEES, R. R. Imigração pomerana em Santa Maria de Jetibá Espírito Santo – Brasil. In: 

MELO, S. M. de e SOUZA, M. T. de (Orgs). Pomeranos no Brasil: olhares, vozes e história 

de um povo. 1. ed. Rio de Janeiro/RJ: Letras e Versos, 2015. p. 73 a 85 

 

INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA (IESP). Centro de Formação em Saúde 

Coletiva. Dinâmicas de grupo.  1. ed. Vitória: IESP, 2002. 

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SUICIDE PREVENTION (IASP). Word 

suicide prevention day. 2018. Disponível em: <https://iasp.info/wspd2018/>.  Acesso 

em: 30 mar 2018. 

 

JALOWITZKI, Marize. Jogos e técnicas vivenciais nas empresas: guia prático de 

dinâmica de grupo. 4 ed. São Paulo: Madras, 2011. 

 

JUNQUEIRA, Rodrigo Gravina Prates. A intersetorialidade do ponto de vista da educação 

ambiental: um estudo de caso. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro,  v. 32, n. 

2, p. 79-91, 1998.  Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/download/7702/6276. Acesso: 

03/04/18 

 

LE GOFF, Jacques. História e memória. 7 ed. Campinas/SP: Editora da Unicamp, 

2013.  

 

LOBO, L. F. Deficiência: prevenção, diagnóstico e estigma. In: RODRIGUES, H. B. C.; 

LEITÃO, M. B. S.; BARROS, R. D. B. (Orgs.). Grupos e instituições em análise. Rio 

de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992. p. 113-126. 

 

LÖWY, Michael. Um Marx insólito. In: MARX, Karl. Sobre o suicídio. São Paulo: 

Boitempo, 2006 

 

MACENTE, Luciene Bolzam. Análise espaço-tempo da ocorrência de suicídios no 

Estado do Espírito Santo: um estudo ecológico. Dissertação (Mestrado em Saúde 

Coletiva). Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do 

Espírito Santo, 2010. Disponível em:< 

http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/5438/1/tese_4046_2008_LUCIENE%20BOLZAM

%20MACENTE_REFERENCIAL%20TE%C3%93RICO%20-

%20revis%C3%A3o%20ortogr%C3%A1fica.pdf>. Acesso em: 05 out. 2017. 

 

MACENTE, Luciene Bolzam ; SANTOS, Elem Guimarães dos ; ZANDONADE, Eliana. 

Tentativas de suicídio e suicídio em município de cultura pomerana no interior do Estado 

do Espírito Santo. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, v. 58, n. 4, 2009. 

Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-

20852009000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 15 set. 2017. 

 

MARX, Karl. Sobre a questão judaica. [1843]. São Paulo: Boitempo, 2010.  

 

MARX, Karl. Sobre o suicídio. [1818-1883]. São Paulo: Boitempo, 2006. 

 

https://iasp.info/wspd2018/
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/download/7702/6276
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/5438/1/tese_4046_2008_LUCIENE%20BOLZAM%20MACENTE_REFERENCIAL%20TE%C3%93RICO%20-%20revis%C3%A3o%20ortogr%C3%A1fica.pdf
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/5438/1/tese_4046_2008_LUCIENE%20BOLZAM%20MACENTE_REFERENCIAL%20TE%C3%93RICO%20-%20revis%C3%A3o%20ortogr%C3%A1fica.pdf
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/5438/1/tese_4046_2008_LUCIENE%20BOLZAM%20MACENTE_REFERENCIAL%20TE%C3%93RICO%20-%20revis%C3%A3o%20ortogr%C3%A1fica.pdf
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MACENTE,+LUCIENE+BOLZAM
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS,+ELEM+GUIMARAES+DOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ZANDONADE,+ELIANA
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852009000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852009000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt


203 

MELO, Sandra Márcia de; SOUZA, Marcos Teixeira de. Pomeranos, a escrita de uma história 

recente. In: MELO, Sandra Márcia de; SOUZA, Marcos Teixeira de (Orgs.). Pomeranos no 

Brasil: olhares, vozes e história de um povo.1. ed. Rio de Janeiro: Letras e Versos, 2015.  

 

MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina. 1955. Disponível em: 

<https://www.passeiweb.com/estudos/livros/morte_e_vida_severina>.  Acesso em 01 mar. 

2019. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.  (Série Manuais Acadêmicos). 

 

MINOIS, Georges. História do suicídio: a sociedade ocidental diante da morte voluntária. 

São Paulo: Editora Unesp, 2018. 

 

MORIN, Edgar. cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. Porto 

Alegre: Sulina, 2005. 

 

MOTA, Adeir Archanjo da. Suicídio no Brasil e os contextos geográficos: contribuições 

para política pública de saúde mental. 2014. 208f. Tese (Doutorado em Geografia) – 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Faculdade de Ciência e Tecnologia, Presidente 

Prudente/SP, 2014. 

 

MOURA, Rosylaine. Narrativas sobre suicídio, cultura e trabalho em um município 

colonizado por alemães. 2016. 205 f. Tese (Doutorado em enfermagem) - Programa de Pós-

graduação em Enfermagem, Universidade de Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2016. Disponível em:< 

https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/1952/1/Rosylaine%20Moura.pdf>. Acesso 

em: 19 set. 2017. 

 

PADILHA, Paulo Roberto; ABREU, Janaina;  GADOTTI, Moacir; ANTUNES, Ângela Biz 

(orgs.). 50 Olhares sobre os 50 anos da pedagogia do oprimido. 1 ed. São Paulo: Instituto 

Paulo Freire, 2019. Livro eletrônico. 

 

PAIM, J. S. Modelos de atenção à saúde no Brasil. In: GIOVANELLA, Ligia et al. 

(Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2. ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz/Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, 2012. p. 459–492. 

 

RAGO, Margareth. Do cabaú ao lar: a utopia da cidade disciplinar, Brasil 1890 – 1930. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

RÖELKE, Helmar Reinhard. Descobrindo raízes: aspectos geográficos, históricos e culturais 

da Pomerânia. Vitória: UFES, 1996. 

 

SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Expressão popular, 2011. 

 

SAMARITANS OF SINGAPURE (SOS). 2018. Disponível em: 

<https://www.sos.org.sg/>. Acesso em: 20 abril 2018 

https://www.passeiweb.com/estudos/livros/morte_e_vida_severina
https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/1952/1/Rosylaine%20Moura.pdf
https://www.sos.org.sg/


204 

 

 

SANTA MARIA DE JETIBA (Município). Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU). 

Núcleo Gestor de Saúde Municipal. Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica 

Municipal. Coordenadoria da Atenção da Média Complexidade Municipal. 2018. 

(Informação fornecida pela gestora da Secretaria de Saúde). 

 

SANTA MARIA DE JETIBA (Município). Secretaria Municipal de Educação 

(SECEDU). 2018. (Informação fornecida pelos gestores da Secretaria de Municipal de 

Educação). 

 

SANTOS, Leonardo Bis dos. Trilhas da política ambiental: conflitos, agendas e criação 

de unidades de conservação. Ambiente & Sociedade, Campinas v. 9, n. 1, p. 133-150, 

jan./jun. 2009. 

 

SAWAIA, Bader (org.). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da 

desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

SCHÜLER, Fernando Luis. Albert Camus, um pensador para o século XXI. Época, São 

Paulo, 2013. Disponível em: <https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/11/balbert-

camusb-um-pensador-para-o-seculo-xxi.html>. Acesso em: 20 abril 2019. 

 

SEIBEL, Ivan.  Os pomeranos brasileiros. In: SEIBEL, IVAN (Org.). O povo pomerano 

no Brasil. 1 ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2016. p. 33 a 37. 

 

SHIRAISHI NETO, Joaquim (Org.). Direito dos povos e das comunidades 

tradicionais no Brasil: declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos 

definidores de uma política nacional. Manaus: UEA, 2007. 

 

SIBILIA, Paula. O Show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2016. 

 

SILVA, Rosane  Neves da.  Notas para uma genealogia da psicologia social. Revista 

Psicologia & Sociedade, Belo Horizonte, v. 16, n. 2, p.12-19, maio/ago. 2004. 

 

SOUSA, Cristiane Aurélio  et al.  A aula de campo como instrumento facilitador da 

aprendizagem em geografia no ensino fundamental. Educação Pública, Rio de Janeiro,  v. 

16, n. 22, 2016. Disponível em: <http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/a-aula-

de-campo-como-instrumento-facilitador-da-aprendizagem-em-geografia-no-ensino-

fundamental>. Acesso em: 24 fev. 2018. 

 

SOUZA, Vera Lúcia Trevisan de; PETRONI, Ana Paula; ANDRADA, Paula Costa de. A 

psicologia da arte e a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem: 

intervenções em contextos educativos diversos. São Paulo: Edições Loyola, 2016.  

 

SUMITHRAYO.  Suicide prevention. 2018. Disponível em: <http://sumithrayo.org/>. 

Acesso em: 28 abr 2018. 

 

TORRES, Carlos Alberto  et al. Reinventando Paulo Freire no século 21. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2008. (Série Unifreire). 

https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/11/balbert-camusb-um-pensador-para-o-seculo-xxi.html
https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/11/balbert-camusb-um-pensador-para-o-seculo-xxi.html
http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/a-aula-de-campo-como-instrumento-facilitador-da-aprendizagem-em-geografia-no-ensino-fundamental
http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/a-aula-de-campo-como-instrumento-facilitador-da-aprendizagem-em-geografia-no-ensino-fundamental
http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/a-aula-de-campo-como-instrumento-facilitador-da-aprendizagem-em-geografia-no-ensino-fundamental
http://sumithrayo.org/


205 

 

TRESSMANN, Ismael. Bilinguismo no Brasil: o caso da comunidade pomerana de Laranja 

da Terra – ES. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDOS DA LINGUAGEM, 

9, 1998, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ASSEL, 1998.  

. 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. 

São Paulo: Difel, 1980. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Curso de atualização em álcool e 

outras drogas:  da coerção à coesão. Florianópolis: UFSC, 2014. p. 47-87. (Módulo: Atenção 

Psicossocial e cuidado. Unidade 2 – Organização, competências, responsabilidades e 

singularidades de cada ponto da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS) 

 

VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. 2. ed.  Buenos Aires: Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales. Clacso: São Paulo: Expressão Popular, 2011. 

 

VIRGOLIM, Angela Maria Rodrigues; FLEITH, Denise; PEREIRA, Mônica Neves. 

Toc, toc...plim,plim!: lidando com as emoções, brincando com o pensamento através da 

criatividade. Campinas/SP: Papirus, 1999. 

 

XAVIER, Danielly Abreu. Uma tessitura entre saberes e práticas: rabiscos sobre o 

estigma, a produção de cuidado e a formação dos profissionais da saúde na atenção ao 

suicídio. Dissertação (Mestrado em Psicologia Institucional) - Programa de Pós-

graduação em Psicologia Institucional, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 

2018. Disponível em:< 

http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_11929_DANIELLY%20ABREU%20XAVIER.

pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Safer access to pesticides for suicide 

prevention: experiences from community interventions. Geneva: World Health 

Organization, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_11929_DANIELLY%20ABREU%20XAVIER.pdf
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_11929_DANIELLY%20ABREU%20XAVIER.pdf


206 

APÊNDICE A – Termo de autorização para desenvolvimento de pesquisa 
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APÊNDICE B – Carta de apresentação 
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APÊNDICE C – Termo de assentimento livre e esclarecido (tale) 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Para menores – Resolução Ministério da Saúde N
o
 466/2012) 

 

OBS: Este Termo de Assentimento para o menor de idade não eliminará a necessidade do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que deverá ser assinado pelo responsável ou 

representante legal do menor. 

 

Convidamos você ___________________________________________________________, 

após autorização dos seus pais ou dos responsáveis legais para participar como voluntário (a) 

da pesquisa: DA INVISIBILIDADE À MATERIALIDADE: PRÁTICAS EDUCATIVAS 

DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. 

 

Esta pesquisa é de responsabilidade da pesquisadora Lilian Hoffmann Friedrich, moradora da 

Rua Sofia Jacob Miertschink, 159, Centro – Santa Maria de Jetibá/ES – CEP: 29645-000, 

Telefone: (27) 99947-0008 (celular). Também participa desta pesquisa o orientador: Leonardo 

Bis dos Santos - Telefone para contato: (27) 99994-6972 e e-mail: leonardo.bis@ifes.edu.br. 

  

Informações sobre a Pesquisa: 

 

Prezado estudante, a pesquisa, com previsão de início em agosto de 2019 e previsão de 

término em setembro de 2019, tem por objetivo desenvolver e investigar um projeto que visa 

a aplicação de uma metodologia de ensino que vai abordar a temática das práticas educativas 

de prevenção ao suicídio na Escola e o contexto da cultura pomerana, com acompanhamento 

acadêmico pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) do 

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). 

 

Nesta pesquisa, você terá a oportunidade de realizar atividades como: participação em seis 

encontros pedagógicos para produção de um material educativo de prevenção ao suicídio que 

servirá de apoio e inspiração à prática docente na Escola, refletir sobre a problemática que 

pode estar contribuindo para a invisibilidade desse fenômeno no município, participar do 

encontro de fechamento das atividades avaliando e validando o material educativo, 

respondendo ao questionário avaliativo de validação desse material. As atividades serão 

realizadas sempre em grupo para que você possa compartilhar coletivamente os saberes 

populares, científicos e escolares abordados durante a prática. Nesse sentido, esta pesquisa se 

justifica pelo fato de que você terá a oportunidade de adquirir autonomia e diferentes 

conhecimentos sobre as práticas educativas de prevenção dentro da Escola, desenvolvendo 

um pensamento cada vez mais crítico e avançado, antenado para as questões do cotidiano e do 

estigma e preconceito que envolve a temática pesquisada, dessa forma, contribuir para tornar 

a sociedade cada vez mais justa e igualitária.  

 

Quanto à relação estabelecida entre investigador e participante, essa acontecerá de forma 

profissional, sem qualquer envolvimento emocional, privilegiando o respeito ao próximo, 

companheirismo, honestidade, responsabilidade, valores morais e éticos esperados numa 

relação estudante-professor. A pesquisa proposta possui como benefícios a atenção ao 

anseio social de prevenção, pois possibilitará a confecção de um material educativo de 

prevenção ao suicídio nas Escolas que poderá ser amplamente utilizado na prática docente, 

também ajudará a estimular a reflexão sobre um fenômeno invisibilizado naquele município e 



209 

que possivelmente poderá disparar melhoras no quesito notificação dos casos e 

consequentemente havendo melhora descritiva deles, poderá haver ações prioritárias de 

prevenção ao fenômeno pesquisado, tanto na saúde, quanto na educação, bem como a 

promoção de uma educação significativa, potencializando assim, a tomada de consciência por 

parte do estudante e, posteriormente, de decisões que ele precisará tomar ao longo de sua 

vida, oportunizando uma maior autonomia e desenvolvendo um espírito crítico e participativo.  

 

Os riscos mínimos de participação na pesquisa referem-se, por exemplo, ao 

constrangimento de algum estudante ao responder o questionário diagnóstico, ou algum 

desconforto que poderá sentir em compartilhar informações pessoais ou em apresentar suas 

opiniões pessoais. No entanto, as perguntas feitas no questionário são simples, relacionadas 

ao tema pesquisado e, ainda assim, caso você não queira ou não saiba responder, poderá 

deixar em branco. Além disso, você não precisará identificar-se no questionário, nem será 

obrigado a responder qualquer pergunta ou parte de informações obtidas em 

debate/entrevista/pesquisa, caso não se sinta confortável para fazê-lo. Como medida de 

cautela, a pesquisadora no papel de mediadora, cuidará para que você não fique 

constrangido em expor suas opiniões ou experiências pessoais, pois utilizará uma 

linguagem clara, acessível e adequada a faixa etária a que você pertence. Você poderá 

recusar a participação na pesquisa a qualquer momento, sem precisar justificar, e se desejar 

sair da pesquisa não sofrerá qualquer prejuízo à assistência que poderá receber. 

 

Outro risco que poderemos ter é de uma eventual crise devido a algum assunto despertado 

durante os encontros pedagógicas da pesquisa, porém qualquer desconforto ou problema 

advindo da atividade, será imediatamente interrompida e caso ocorra algum imprevisto, serão 

tomadas as seguintes providências: a pesquisadora psicóloga clínica, especialista em saúde 

mental, estará disponível para qualquer eventualidade que possa ocorrer caso algum dos 

participantes se sinta tocado no tema, disponibilizando plantão psicológico imediato ao 

término da atividade e em caso de maior necessidade será encaminhado para a RAPS – rede 

de atenção psicossocial municipal.  

 

Durante a prática pedagógica serão realizadas observações, fotografias, gravações, possíveis 

filmagens e aplicação de questionários, no entanto, as informações desta pesquisa são 

confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não 

havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo 

assegurado o sigilo sobre sua participação. Será assegurada garantia de 

confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de 

sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz, não havendo qualquer dano ao 

participante. Haverá garantia da não utilização por parte do pesquisador, das 

informações obtidas em pesquisa em prejuízo dos seus participantes.  

 

Os dados coletados nesta pesquisa como gravações, entrevistas, fotos e filmagens, entre 

outros, ficarão armazenados em computador da instituição sob a responsabilidade da 

pesquisadora, pelo período mínimo de 5 anos. Com relação às formas de acompanhamento 

informamos que os estudantes do ensino médio, serão acompanhados e assistidos pela 

pesquisadora, pelos professores de sociologia e filosofia e também pela equipe pedagógica da 

escola. Informamos que haverá garantia aos participantes do acesso aos resultados da 

pesquisa. Atendendo aos requisitos da resolução 466/12, o aluno terá direito à 

indenização e ressarcimento, caso este venha sofrer algum tipo de dano decorrente da 

pesquisa.  Sua participação é voluntária e livre.  
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Caso este Termo de Assentimento contenha informação que você não compreenda, as 

dúvidas poderão ser tiradas com a pesquisadora, sendo assim, quando todos os 

esclarecimentos forem dados e você concordar com a participação como voluntário no 

estudo, solicitamos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em 

duas vias, uma via será entregue a você para que seus pais ou responsáveis possam 

guardá-la, e a outra, ficará com a pesquisadora responsável.  

 

Reiteramos que haverá garantia de plena liberdade na participação da pesquisa. Você é 

livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum 

problema, desistir também é um direito seu. Para participar deste estudo, o responsável 

por você deverá autorizar e assinar um Termo de Consentimento, podendo retirá-lo ou 

interromper a sua participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a sua identidade não será divulgada, 

sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, você ou seus pais poderão entrar 

em contato com a pesquisadora nos telefones acima citados.  

 

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que 

trata-se de um colegiado interdisciplinar e independente, com “múnus público”, que 

deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, 

criado para defender os interesses dos sujeitos em sua integridade e dignidade e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. O referido Comitê 

está localizado na Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29.056-255 

Telefones: (27) 3357-7518 e 3357-7530; E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br.  

 

Caso aceite contribuir com a pesquisa, poderá preencher os dados a seguir: 

 

Eu, _____________________________________________________________________, 

portador do R.G. nº ______________________, declaro autorizar a pesquisadora Lilian 

Hoffmann Friedrich - CPF nº 034.749.707-12 e R.G. nº 1.208.255 SPTC – ES -  sem 

quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, o uso de minha 

imagem e voz, caso necessário, em caráter histórico e documental dos participantes da 

pesquisa. Confirmo também, que a pesquisadora explicou-me os objetivos desta pesquisa, 

bem como, a forma de participação. Li e compreendi este Termo de Assentimento, 

portanto, eu concordo em participar como voluntário da pesquisa.  

 

Por meio deste documento, a pesquisadora fica consequentemente autorizada a utilizar, 

divulgar e publicar para fins acadêmicos e culturais, imagens e depoimentos, coletados no 

decorrer do projeto, no todo ou em parte, editado ou não, com a ressalva de garantia da 

integridade de seu conteúdo. 

 

Data: ___ / ____ / _____ 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido para menores de idade (tcle) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA RESPONSÁVEL 

PELO MENOR DE IDADE 

Caro Responsável/Representante Legal: 

Gostaríamos de obter o seu consentimento para o menor 

___________________________________________________________________________

participar como voluntário da Pesquisa: DA INVISIBILIDADE À MATERIALIDADE: 

PRÁTICAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. 

  

Esta pesquisa é de responsabilidade da pesquisadora Lilian Hoffmann Friedrich, moradora da 

Rua Sofia Jacob Miertschink, 159, Centro – Santa Maria de Jetibá/ES – CEP: 29645-000, 

Telefone: (27) 99947-0008 (celular). Também participa desta pesquisa o orientador: Leonardo 

Bis dos Santos - Telefone para contato: (27) 99994-6972 e e-mail: leonardo.bis@ifes.edu.br. 

Você será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida e estará livre para consentir ou não, quanto à 

participação do menor na pesquisa. Você poderá retirar este consentimento ou 

interromper a participação do estudante a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

 

Informações sobre a Pesquisa: 

 

A pesquisa, com previsão de início em agosto de 2019 e previsão de término em setembro de 

2019, tem por objetivo desenvolver e investigar um projeto que visa a aplicação de uma 

metodologia de ensino que vai abordar a temática das práticas educativas de prevenção ao 

suicídio na Escola e o contexto da cultura pomerana, com acompanhamento acadêmico pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal do 

Espírito Santo (IFES). Nesta pesquisa, o estudante terá a oportunidade de realizar atividades 

como: participação em seis encontros pedagógicos para produção de um material educativo de 

prevenção ao suicídio que servirá de apoio e inspiração à prática docente na Escola, refletir 

sobre a problemática que pode estar contribuindo para a invisibilidade desse fenômeno no 

município, participar do encontro de fechamento das atividades avaliando e validando o 

material educativo, respondendo ao questionário avaliativo de validação desse material. As 

atividades serão realizadas sempre em grupo para que o estudante possa compartilhar 

coletivamente os saberes populares, científicos e escolares abordados durante a prática. Nesse 

sentido, esta pesquisa se justifica pelo fato de que os estudantes terão a oportunidade de 

adquirir autonomia e diferentes conhecimentos sobre as práticas educativas de prevenção 

dentro da Escola, desenvolvendo um pensamento cada vez mais crítico e avançado, antenado 

para as questões do cotidiano e do estigma e preconceito que envolve a temática pesquisada, 

dessa forma, contribuir para tornar a sociedade cada vez mais justa e igualitária.  

 

Quanto à relação estabelecida entre investigador e participante, essa acontecerá de forma 

profissional, sem qualquer envolvimento emocional, privilegiando o respeito ao próximo, 

companheirismo, honestidade, responsabilidade, valores morais e éticos esperados numa 

relação estudante-professor. A pesquisa proposta possui como benefícios a atenção ao 

anseio social de prevenção, pois possibilitará a confecção de um material educativo de 

prevenção ao suicídio nas Escolas que poderá ser amplamente utilizado na prática docente, 

também ajudará a estimular a reflexão sobre um fenômeno invisibilizado naquele município e 

que possivelmente poderá disparar melhoras no quesito notificação dos casos e 

consequentemente havendo melhora descritiva deles, poderá haver ações prioritárias de 

prevenção ao fenômeno pesquisado, tanto na saúde, quanto na educação, bem como a 

promoção de uma educação significativa, potencializando assim, a tomada de consciência por 
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parte do estudante e, posteriormente, de decisões que ele precisará tomar ao longo de sua 

vida, oportunizando uma maior autonomia e desenvolvendo um espírito crítico e participativo.  

 

Os riscos mínimos de participação na pesquisa referem-se, por exemplo, ao 

constrangimento de algum estudante ao responder o questionário diagnóstico, ou algum 

desconforto que poderá sentir em compartilhar informações pessoais ou em apresentar suas 

opiniões pessoais. No entanto, as perguntas feitas no questionário são simples, relacionadas 

ao tema pesquisado e, ainda assim, caso você não queira ou não saiba responder, poderá 

deixar em branco. Além disso, o estudante não precisará identificar-se no questionário, nem 

será obrigado a responder qualquer pergunta ou parte de informações obtidas em 

debate/entrevista/pesquisa, caso não se sinta confortável para fazê-lo. Como medida de 

cautela, a pesquisadora no papel de mediadora, cuidará para que o estudante não fique 

constrangido em expor suas opiniões ou experiências pessoais, pois utilizará uma 

linguagem clara, acessível e adequada a faixa etária à qual pertence. Também fui 

informado de que o estudante pode recusar a participação na pesquisa ou ainda posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e que, por desejar sair da 

pesquisa, meu (minha) filho(a) ou o(a) adolescente sob minha responsabilidade não sofrerá 

qualquer prejuízo à assistência que poderá receber. 

 

Outro risco que poderemos ter é de uma eventual crise devido a algum assunto despertado 

durante os encontros pedagógicas da pesquisa, porém qualquer desconforto ou problema 

advindo da atividade, será imediatamente interrompida e caso ocorra algum imprevisto, serão 

tomadas as seguintes providências: a pesquisadora psicóloga clínica, especialista em saúde 

mental, estará disponível para qualquer eventualidade que possa ocorrer caso algum dos 

participantes se sinta tocado no tema, disponibilizando plantão psicológico imediato ao 

término da atividade e em caso de maior necessidade o encaminhamento do mesmo para a 

RAPS – rede de atenção psicossocial municipal. 

 

Durante a prática pedagógica serão realizadas observações, fotografias, gravações, possíveis 

filmagens e aplicação de questionários, no entanto, as informações desta pesquisa são 

confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não 

havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo 

assegurado o sigilo sobre a participação do menor. Será assegurada garantia de 

confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de 

sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz, não havendo qualquer dano ao 

participante. Haverá garantia da não utilização por parte do pesquisador, das informações 

obtidas em pesquisa em prejuízo dos seus participantes.  

 

Os dados coletados nesta pesquisa como gravações, entrevistas, fotos e filmagens, entre 

outros, ficarão armazenados em computador da instituição sob a responsabilidade da 

pesquisadora, pelo período mínimo de 5 anos. Com relação às formas de acompanhamento 

informamos que os estudantes do ensino médio, serão acompanhados e assistidos pela 

pesquisadora, pelos professores de sociologia e filosofia e também pela equipe pedagógica da 

escola. Informamos que haverá garantia aos participantes do acesso aos resultados da 

pesquisa. Atendendo aos requisitos da resolução 466/12, o aluno terá direito à 

indenização e ressarcimento, caso este venha sofrer algum tipo de dano decorrente da 

pesquisa.  A participação do estudante é voluntária e livre.  
 

Caso este Termo de Consentimento contenha informação que você não compreenda, as 

dúvidas poderão ser tiradas com a pesquisadora, sendo assim, quando todos os 
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esclarecimentos forem dados e você concordar com a participação do menor como 

voluntário no estudo, solicitamos que rubrique as folhas e assine ao final deste 

documento, que está em duas vias, uma via será entregue a você e a outra ficará com a 

pesquisadora responsável. Reiteramos que haverá garantia de plena liberdade na 

participação da pesquisa. Você é livre para decidir se o menor participará ou não da 

pesquisa.  

 

Caso não aceite, não haverá problema algum. Reafirmamos que, caso depois de 

consentir com a participação do menor, desistir da permissão, tem o direito e a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou 

depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua 

pessoa.  
 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a identidade do menor não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, poderá entrar em 

contato com a pesquisadora nos telefones acima citados. Este documento passou pela 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que trata-se de um colegiado 

interdisciplinar e independente, com “múnus público”, que deve existir nas instituições 

que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os 

interesses dos sujeitos em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. O referido Comitê está localizado 

na Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29.056-255 Telefones: (27) 

3357-7518 e 3357-7530; E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. Caso aceite consentir com a 

participação do menor na pesquisa, poderá preencher os dados a seguir: 

Consentimento Pós–Informações: 

Eu, __________________________________________________________, portador do 

R.G. nº ______________________, declaro autorizar a pesquisadora Lilian Hoffmann 

Friedrich - CPF nº 034.749.707-12 e R.G. nº 1.208.255 SPTC – ES, sem quaisquer 

restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, o uso da imagem e voz do 

menor, caso necessário, em caráter histórico e documental dos participantes da 

pesquisa.  Confirmo que a pesquisadora Lilian Hoffmann Friedrich, explicou-me os objetivos 

desta pesquisa, bem como, a forma de participação.   

 

As alternativas para a participação do menor 

___________________________________________________________________________ 

também foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu 

concordo em dar meu consentimento para o menor participar como voluntário desta pesquisa. 

Por meio deste documento, a pesquisadora fica consequentemente autorizada a utilizar, 

divulgar e publicar para fins acadêmicos e culturais, imagens e depoimentos, coletados no 

decorrer do projeto, no todo ou em parte, editado ou não, com a ressalva de garantia da 

integridade de seu conteúdo. 

Data: ___/ ____/ _____ 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável ou representante legal 

______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE E – Questionário I 

 

Questionário para alunos participantes da pesquisa ―Da invisibilidade à materialidade: 

práticas educativas de prevenção ao suicídio‖ – Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades/IFES. 

Pesquisadora: Lilian Hoffmann Friedrich; Orientador: Prof. Dr. Leonardo Bis dos Santos 

DADOS PESSOAIS 

Idade: ______ anos. 

Gênero: _____________ 

Você já ouviu falar de algum caso de tentativa de suicídio ou suicídio consumado no 

município? ____________________. Com que frequência? ________________________ 

Observou especificidades na cultura pomerana sobre as possíveis causas do suicídio na 

região? Se sim, quais seriam elas?   ________________________ 

 

Em que localidades do município você considera ter o maior índice de suicídio consumado e 

tentativas de suicídio? Esses dados aparecem nos registros oficiais disponíveis na Secretaria 

Municipal de Saúde? Você tem conhecimento sobre esses dados? Se não, por quê? 

 

Existem atividades ou práticas educativas voltadas para a prevenção do suicídio na Escola? 

Em caso positivo, quais são elas? Descreva. 

 

Você tem conhecimento sobre os dados oficiais relacionados com o suicídio consumado e as 

tentativas de suicídio? Você acha que esses dados condizem com a realidade concreta do que 

de fato tem acontecido? Se acha que não condizem, o que favorece o distanciamento dos 

dados oficias com a realidade concreta desse tema na região? Ou se acha que condizem o que 

influencia para a congruência dos fatos e dos registros?  

 

Que tipo de sugestões ou atividades você acha que seriam interessantes para efetivar práticas 

educativas de prevenção do suicídio na Escola? 

QUESTIONÁRIO DE EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

1) Gostaríamos que você escrevesse as 05 (cinco) primeiras palavras nas quais você pensa 

quando lê as seguintes palavras:  

a. Suicídio Consumado 

______________________; ______________________; ______________________; 

______________________; ______________________ 
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b. Tentativa de Suicídio  

______________________; ______________________; ______________________; 

______________________; ______________________ 

c. Práticas Educativas de Prevenção  

______________________; ______________________; ______________________; 

______________________; ______________________ 

d. Cultura Pomerana  

______________________; ______________________; ______________________; 

______________________; ______________________ 
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APÊNDICE F – Questionário II 

 

Questionário para professores participantes da pesquisa ―Da invisibilidade à materialidade: 

práticas educativas de prevenção ao suicídio‖ – Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades/IFES. 

Pesquisadora: Lilian Hoffmann Friedrich; Orientador: Prof. Dr. Leonardo Bis dos Santos 

DADOS PESSOAIS 

Idade: ______ anos. 

Gênero: _____________ 

Qual o seu grau de escolaridade? 

Qual sua formação em nível de graduação? E pós-graduação?  

QUESTIONÁRIO DE EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

1) Gostaríamos que você escrevesse as 05 (cinco) primeiras palavras nas quais você pensa 

quando lê as seguintes palavras:  

a. Suicídio Consumado 

______________________; ______________________; ______________________; 

______________________; ______________________ 

b. Tentativa de Suicídio  

______________________; ______________________; ______________________; 

______________________; ______________________ 

c. Práticas Educativas de Prevenção  

______________________; ______________________; ______________________; 

______________________; ______________________ 

d. Cultura Pomerana  

______________________; ______________________; ______________________; 

______________________; ______________________ 
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SOBRE A REFLEXÃO DO SUICÍDIO NA REGIÃO E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

DE PREVENÇÃO 

1) Você já ouviu falar de algum caso de tentativa de suicídio ou suicídio consumado no 

município? ____________________. Com que frequência? ________________________ 

2) Observou especificidades na cultura pomerana sobre as possíveis causas do suicídio na 

região? Se sim? Quais seriam elas?   ________________________ 

 

3) Em que localidades do município você considera ter o maior índice de suicídio consumado 

e tentativas de suicídio? Esses dados aparecem nos registros oficiais disponíveis na Secretaria 

Municipal de Saúde? Você tem conhecimento sobre esses dados? Se não, por quê? 

 

4) Existem atividades ou práticas educativas voltadas para a prevenção do suicídio na Escola? 

Em caso positivo, quais são elas? Descreva. 

 

5) Você tem conhecimento sobre os dados oficiais relacionados com o suicídio consumado e 

as tentativas de suicídio? Você acha que esses dados condizem com a realidade concreta do 

que de fato tem acontecido? Se acha que não condizem, o que favorece o distanciamento dos 

dados oficias com a realidade concreta desse tema na região? Ou se acha que condizem o que 

influencia para a congruência dos fatos e dos registros?  

 

6) Que tipo de sugestões ou atividades você acha que seriam interessantes para efetivar 

práticas educativas de prevenção do suicídio na Escola? 

 

7) O que você entende por suicídio consumado e tentativa de suicídio? 

8) As práticas educativas de prevenção do suicídio podem ser trabalhadas dentro das 

disciplinas de sociologia e filosofia? Por quê?  

11) Você se utiliza de algum recurso didático ou material de apoio de prevenção ao suicídio 

em suas aulas? Se sim, quais?  

12) Se você fosse construir um recurso didático para práticas educativas de prevenção do 

suicídio, quais os temas que você considera prioritários? Como você construiria o seu ―livro 

didático‖? 
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APÊNDICE G – Validação material educativo 

 

 

Instrumento de avaliação e validação do material educativo produzido no âmbito da pesquisa 

―Da invisibilidade à materialidade: práticas educativas de prevenção ao suicídio” – 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades/IFES. 

Pesquisadora: Lilian Hoffmann Friedrich 

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Bis dos Santos 

SOBRE O MATERIAL EDUCATIVO DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

1) A proposta do material educativo está clara?  

2) O material estimula o diálogo e a reflexão? 

3) A linguagem do material é de fácil compreensão?  

4) O material facilita a aprendizagem dos temas trabalhados? 

5) O material estimula a curiosidade? 

6) O material prende a atenção? 

7) O material contém algo que pode ser visto como ofensivo? 

8) O design do material é atraente? Algo poderia ser melhorado? 
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APÊNDICE H – Termo de responsabilidade e compromisso do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 


