
O suicídio é um fenômeno humano complexo e bastante
relevante porque se trata de um ato intencional de matar a si
próprio e aflige principalmente jovens e idosos. Sempre esteve
presente nas diversas culturas e períodos da história. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), os índices são cada vez
mais alarmantes, pois cerca de 800 mil pessoas tiram sua vida
por ano, percebe-se também que o problema ainda é
considerado um tabu para a sociedade. Nesse sentido, a
presente pesquisa nasce da inquietação de ver vidas humanas
serem desvalorizadas e autovitimadas. Por isso, a importância
de discutir esse temática com a sociedade amargosense, de
quebrar o silêncio e de apresentar o suicídio como uma questão
de saúde pública, conhecendo suas causas, sinais e formas de
combatê-lo com o intuito de preservar e valorizar a vida.
humana.

• Apresentar o suicídio como uma questão de saúde pública;
• Identificar o índice de pessoas que se suicidaram (últimos 5 

anos) ou pensaram em se suicidar em Amargosa;
• Demonstrar a relevância da problemática através de

diálogo e discussões.
• Propor ideias para  prevenção do suicídio.

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, levou-se em
consideração as discussões e debates coletivos realizados em
sala de aula, palestra com uma psicóloga e grupo nas redes
sociais, com a finalidade de entender a problemática, delimitar

o tema, definir o público alvo e os objetivos. Ainda foram feitos
estudos teóricos bibliográficos, estudos de caso, reportagens,
leitura filmíca, etc. Após esse embasamento, elaborou-se
questionários on line para a população de Amargosa e
entrevistas com os psicólogos da rede pública e privada que
trabalham na área de saúde mental no município. Depois,
realizou-se pesquisa de campo em instituições. Finalmente, os
dados foram coletados e expostos nos gráficos, assim foi feita a
análise e sugeridas propostas de intervenção.

Após a pesquisa, coletamos os seguintes resultados:
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Considerando a relevância de discutir sobre a prevenção

ao suicídio, nossa pesquisa, alinhada ao Setembro

Amarelo, mês da campanha de prevenção ao suicídio,

propôs uma reflexão a sociedade amargosense no intuito

de despertar e conscientizá-la sobre o assunto. Assim,

desmistificar estigmas, disseminar conhecimento e

orientar pessoas a lidar com sujeitos que apresentem

ideação suicida. Por fim, cabe também a escola, enquanto

instituição socializadora, em parceria com órgãos públicos

e privados envolvidos com questão de saúde, realizar

palestras, rodas de conversas, seminários, debates,

aproveitando, principalmente o Setembro Amarelo para

fomentar a discussão. Além disso, é imprescindível um/a

psicólogo/a para oferecer apoio psicológico aos

estudantes e funcionários da instituição escolar.
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