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#TamoJunto: notas sobre a tematização da prevenção ao suicídio no 

ambiente universitário1 

Rômulo Oliveira Tondo2 

 
RESUMO: Este texto tem como objetivo refletir a tematização do suicídio a partir da 
campanha #TamoJunto, desenvolvida pelo CIPAS/UFRGS, como iniciativa pioneira no sul do 
país na promoção à saúde mental entre jovens universitários. Esse texto centra sua análise a 
partir de uma perspectiva qualitativa, centra em uma pesquisa bibliográfica e análise de dados 
visuais a partir da técnica de análise documental. Após, a compilação e análise dos 
documentos produzidos para fins de tematização da prevenção do suicídio, consideramos que 
as estratégias de comunicação adotadas refletem em partes os anseios do público alvo e 
devem ser aprimoradas no transcorrer de sua implementação.  
 

INTRODUÇÃO 

A suicídio tornou-se um dos principais problemas de saúde pública (OMS, 2019). No campo 

comunicacional a tematização3 desse fenômeno ganhou visibilidade na agenda pública 

brasileira a partir da campanha Setembro Amarelo, promovida pelo Associação Brasileira de 

Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina em parceria com o Centro de Valorização a Vida. 

A campanha do setembro amarelo vem sendo desenvolvida no país desde 2014 e tem como 

principal intuito a promoção da vida a partir da difusão de informações de prevenção ao 

suicídio.  

Dessa forma, levando em consideração a importância da publicidade social (SALDANHA, 

2018), em especial das campanhas de utilidade pública, nosso objetivo é compreender a 

tematização, a partir do fluxo publicitário da produção (PIEDRAS, 2009), da campanha 

#TamoJunto, desenvolvida pelo Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atenção à Saúde 

                                                 
1  Trabalho apresentado no GT4: Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2  Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. E-mail: romulotondo@gmail.com 
3 De acordo com Silva (2016) a tematização é a alusão de um assunto abordado a partir de um produto de mídia. 
Levamos em consideração nesse aspecto o fluxo midiático ofertado, ou seja, a produção de peças e mídias 
envolvidas no processo do fluxo publicitário. 
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(CIPAS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul4 como estratégia de promoção à 

saúde mental e prevenção ao suicídio entre os jovens universitários. A campanha em questão 

tem como mote a saúde mental nas diferentes situacionalidades e temporalidades, não 

deixando apenas para o mês de setembro abordar a prevenção do suicídio. 

A seguir, apresentamos o marco teórico articulamos o conceito da publicidade social 

(SALDANHA, 2018) ao fluxo publicitário (PIEDRAS, 2009), assim como os contornos 

metodológicos desse texto, compreendidos as técnicas empregadas e dados analisados. Ao 

final apresentamos uma análise a partir da análise de documentos oriundos do fluxo midiático 

ofertado sobre uma campanha de prevenção ao suicídio destinada ao público universitário. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Devido a importância das campanhas de interesse público para a sociedade, nossa perspectiva 

teórica dialoga com o conceito de fluxo publicitário (PIEDRAS, 2009) e a tipológica de 

publicidade social (SALDANHA, 2018). Piedras (2009) compreende o fluxo publicitário 

como uma estrutura dinâmica e fluida que envolvem as práticas de produção e recepção de 

textos publicitários. Nessa perspectiva, devemos (...) compreender a articulação da 

publicidade com o mundo social remete a um processo de construção de uma visibilidade 

analítica das conexões entre as forças econômicas, políticas e culturais (PIEDRAS, 2009, p. 

54). Nessa perspectiva, a publicidade apresenta-se como uma prática de visibilidade de um 

determinado bem ou serviço carregado “tanto as condições materiais das práticas de produção 

e de recepção, tanto o seu caráter simbólico” (PIEDRAS, 2009, p. 54). 

Em uma perspectiva comunitária da publicidade, Saldanha (2018) compreende que a 

publicidade social ser compreendida como um “conceito guarda-chuva que sedia e engloba as 

derivações da publicidade contra hegemônica, integrando organicamente suas várias formas 

de funcionamento (SALDANHA, 2018, p.263)”. A universidade em questão por se tratar de 

Instituição Federal utiliza-se das práticas mercadológicas que envolvem o ofício do fazer 

publicitário para um bem comum, ou seja, articula-se com o interesse do público e da 

sociedade na qual está inserida indo ao encontro com a publicidade social de utilidade 

pública. Sobre essa tipologia em específico, Saldanha (2018) aponta que “envolve a 
                                                 
4 A campanha conta com o auxílio da Secretaria de Comunicação da UFRGS no desenvolvimento da produção 
de peças publicitárias e circulação de conteúdo a partir dos canais institucionais. 
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mobilização do cidadão de forma dialógica no contexto político e social de causas reais e 

concretas que afetam diretamente a vida ou o grupo do indivíduo a exemplo das causas de 

gênero, saúde pública e questões ligadas aos Direitos Humanos” (SALDANHA, 2018, p. 

263).  

Sendo assim, nos interessa identificar a tematização desenvolvida nas peças da campanha 

#TamoJunto da UFRGS, a partir do fluxo publicitário da produção, em outras palavras, nos 

interessa identificar a partir da “sequência composta pelos anúncios veiculados pelos vários 

suportes ou meios” (PIEDRAS, 2009, p.105) os contextos que envolvem o tema e a 

sensibilização do público-alvo durante o setembro amarelo de 2019, como uma estratégia de 

promoção saúde e prevenção ao suicido. 

 

METODOLOGIA 

Os dados desse texto são fruto da aproximação do campo empírico da pesquisa de 

doutoramento realizada em 2019. Durante o mês de setembro 2019 participamos de uma série 

de ações desenvolvidas pela UFRGS na promoção da vida e prevenção ao suicídio. Entre 

essas ações destacamos a capacitação promovida pelo CIPAS e Comitê de Saúde Mental na 

prevenção de suicídio entre os diversos públicos que interagem na instituição: discentes, 

técnicos e docentes.  Em meio as ações de capacitação, a IES desenvolveu a campanha 

#TamoJunto como uma estratégia comunicacional de prevenção ao suicídio. Sendo assim, 

para construir esse texto adotamos como proposta metodológica desse texto a pesquisa 

bibliográfica (STUMPF, 2011), os dados multifocais (FLICK, 2013) e a análise documental 

(MOREIRA, 2011). A pesquisa bibliográfica nos fornece elementos para refletir teoricamente 

as práticas da publicidade. Os dados multifocais são advindos da produção elaborada equipe 

de trabalho dessa campanha, em outras palavras, esses dados são as peças/anúncios e demais 

produções midiáticas que tematizem a campanha #TamoJunto, construindo assim o fluxo 

midiático ofertado. As peças da campanha5 aqui apresentados fazem parte da coleta em uma 

perspectiva da análise documental (MOREIRA, 2011) realizados no transcorrer do mês de 

                                                 
5 Compreendemos o anúncio/peça como uma unidade de comunicação para um devido fim independente de seu 
veículo ou suporte. Já as campanhas são propostas complexas que permitem “[...] o desenvolvimento de uma 
sequência lógica de argumentos, que não se interrompem em uma única oportunidade de convencimento do 
receptor, mas o acompanham através dos pontos de contato disponíveis com ele” (TOALDO; MACHADO, 
2013, p.3). 
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setembro de 2019 nos canais de comunicação da UFRGS (jornal, televisão, site oficial e redes 

sociais digitais) na tentativa de sensibilizar os públicos através de uma gama de 

especificidades relacionadas a prevenção do suicídio. Apresentaremos a seguir a 

sistematização do fluxo midiático ofertado realizado pela equipe de trabalho da campanha 

#tamojunto da UFRGS. 

 

Quadro 1: Fluxo publicitário da produção da campanha #TamoJunto em setembro de 2019 

Atividade publicitária Suporte / Veículo Peças 

Above the line Internet Facebook 13 

Above the line Internet Instagram Feed 6 

Above the line Internet Instagram destaque Tamo Junto 6 

Above the line Internet Hotsite Tamo Junto 1 

Above the line Internet / Massivo Youtube (UFRGS TV)6 3 

Above the line Internet / Massivo Rádio  1 

Above the line Internet / Massivo Jornal da Universidade 1 

Above the line Internet Site da UFRGS 2 

Below the Line Em locais Cartaz 1 

Fonte: Adaptado de Piedras (2009, p.101) 

 

RESULTADOS 

O fluxo midiático ofertado, como exposto no quadro acima, congrega as peças, veículos e 

suporte, acionado pela equipe de trabalho na construção da campanha #TamoJunto da 

UFRGS. Levando em consideração o perfil de consumo de tecnologias de informação e 

comunicação pelo público alvo da campanha, os jovens7 universitários, a equipe de trabalho 

opta pelo desenvolvimento de uma campanha majoritariamente com peças disseminadas no 

                                                 
6 As produções para UFRGS TV e rádio também se encontram disponíveis no canal do Youtube da UFRGS TV. 
Já o Jornal da Universidade possui uma página própria dentro das páginas de produção veiculadas a 
SECOM/UFRGS. 
7 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD de 2018 aponta que “ainda que 
venha crescendo em todas as idades, os resultados mostraram que a utilização da internet continuou sendo maior 
entre as pessoas de 18 a 29 anos de idade” (IBGE, 2020, p.9). 
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meio digital, apostando na circulação a partir do site institucional, do hotsite da campanha e 

sites de redes sociais da IES. As peças desenvolvidas para a campanha trazem uma mensagem 

de compreensão sobre a situação enfrentada pelos membros da comunidade acadêmica, em 

especial do jovem universitário, e de otimismo, na medida, que esclarece situações e mostra 

alternativas de acolhimento de jovens que estão em sofrimento psicológico. De forma a 

exemplificar essas mensagens, a partir das peças produzidas para cada suporte/veículo. 

 

Site da UFRGS e Hotsite da Campanha 

O site da IES apresenta duas notícias sobre que evidenciam ações sobre a prevenção ao 

suicídio, uma delas refere-se a campanha e apresenta de forma detalhada informações sobre a 

prevenção ao suicídio, traz ao seu leitor canais e projetos que são executados dentro da 

instituição e que podem auxiliar o público universitário na busca por um acolhimento 

qualificado. A outra notícia refere-se a uma ação desenvolvida por uma das faculdades sobre 

o tema. 

O hotsite da campanha (ufrgs.br/tamojunto) apresenta aos diferentes públicos da UFRGS 

conteúdos de forma segmentadas a partir das seções: sinais de alerta, fatores protetivos, como 

auxiliar sujeitos, bem como link para o site de saúde mental da IES e outros projetos que 

desenvolvem ações de saúde mental no ambiente universitário; como o projeto de extensão 

Pega Leve. Esse projeto leva conteúdo de psicoeducação a partir dos sites de rede social 

Facebook e Instagram aos jovens universitários, além de realizar capacitação de gatekeepers.  

 

Sites de Redes sociais 

O conteúdo da campanha #TamoJunto foi idealizada para circular nas redes sociais. Os 

conteúdos para o Facebook e Instagram são iguais, o que apresenta apenas uma transposição 

do conteúdo pelos produtores. Nota-se que o site de rede Facebook tornou-se o principal elo 

dentro dos canais institucionais por convergir os conteúdos de mídia produzido pelos técnicos 

e pela comunidade científica da IES. Nesse site de rede social também são publicados os 

conteúdos em vídeo (UFRGS TV), rádio (rádio universidade) e texto do jornal da 

Universidade, assim como demais notícias que apresentam conteúdo relevante para a difusão 

da mensagem sobre o tema. Por outro lado, houve um maior número de peças preparadas para 
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o site de rede social Instagram, apresentando um conteúdo que prima por uma narrativa 

potencializada pela utilização de mensagens em seu feed e story (publicação que permanece 

24h exposta ao público caso não encaminhada aos destaques). Verifica-se ainda que em 

algumas publicações, para esses sites, há o cuidado de fazer um link da publicação com o 

hotsite da campanha.  

 

Mídia de Massa 

Identificamos como mídia de massa a UFRGS TV, a rádio universidade e o jornal da 

universidade. Esses três veículos institucionais possuem também uma página na internet no 

qual os usuários podem consumirem a informação veiculada no suporte original. Esses 

conteúdos relacionados ao setembro amarelo e a campanha #TamoJunto preza pela 

informação e a mobilização de sentidos dos receptores para o acolhimento e preocupação com 

a saúde mental do jovem universitário dessa IES. O conteúdo desenvolvido para a UFRGS 

TV presente em seu site apresenta dois vídeos da campanha e um vídeo desenvolvido pela 

rádio universidade com uma entrevista. O jornal da universidade apresenta em sua versão 

digital a transposição do artigo desenvolvido pelos extensionistas do Projeto Pega Leve. 

 

Cartaz 

Esse suporte teve apenas uma versão ao público. Nela o leitor tinha acesso ao mote da 

campanha e o link para acesso ao hotsite de duas formas: url e qr-code. Esse anúncio foi 

fixado em murais e elevadores de diferentes locais de ampla circulação dos alunos – de 

centros acadêmicos, salas de aula e restaurante universitário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do mês de setembro foi possível verificar uma estratégia de comunicação focada na 

disseminação das produções de conteúdo atrelados a campanha #TamoJunto principalmente 

nas mídias digitais. Nessa perspectiva, atrelada a produção de conteúdo, a campanha se 

utiliza-se de uma parcela do potencial midiático, levando em consideração o fluxo publicitário 

da produção, já que as publicações digitais possuem o mesmo conteúdo, servindo apenas 
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como forma de espraiar o conteúdo em todos os canais institucionais. Nota-se também que o 

Facebook se torna o principal canal de impulsionamento da campanha, dando-se pouca 

visibilidade ao conteúdo proposto no hotsite. Sendo que esse deveria ser o principal canal de 

convergência de informações da campanha #TamoJunto.   

Como se trata de uma campanha em curso, acredita-se que em anos posteriores as estratégias 

de comunicação devam ser refinadas conforme os receptores, além de propor outras ações que 

visem aproximar os membros da comunidade universitária do debate de temas de promoção 

da vida e da prevenção do suicídio. 
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