
 

Universidade de Brasília  

Instituto de Ciências Humanas – IH 

Departamento de Serviço Social – SER 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Orientadora: Prof.(a) Dr.(a) Valdenízia Peixoto 

 

 

Tayara Laíse Carneiro Araújo  

 

 

 

 

AS CONDIÇÕES CONTEMPORÂNEAS DA VIDA SOCIAL COMO POSSÍVEIS 

DESENCADEADORAS DE ADOECIMENTO MENTAL EM ALUNOS/AS DO 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília - DF 

2019  



2 
 

Tayara Laíse Carneiro Araújo  

 

 

 

 

 

 

 

 

AS CONDIÇÕES CONTEMPORÂNEAS DA VIDA SOCIAL COMO POSSÍVEIS 

DESENCADEADORAS DE ADOECIMENTO MENTAL EM ALUNOS/AS DO 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada na Disciplina - Trabalho de Conclusão de 

Curso - como requisito básico para a obtenção do título de Bacharel em 

Serviço Social pela Universidade de Brasília. Orientadora: Prof.(a) 

Dr.(a) Valdenízia Peixoto.  

 

 

 

 

 

Brasília - DF 

2019 



3 
 

Monografia apresentada como requisito necessário para obtenção do título de Bacharel em 

Serviço Social. Qualquer citação atenderá as normas éticas cientificas. 

________________________________________________________________  

Tayara Laíse Carneiro Araújo 

Monografia apresentada em 04/07/2019  

 

________________________________________________________________ 1ª  

Orientadora Professora Doutora Valdenízia Peixoto 

 

________________________________________________________________ 2ª  

Examinadora Professora Doutora Andreia Oliveira 

 

________________________________________________________________3º 

Examinadora Professora Doutora Kênia Figueiredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2019 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Primeiramente a Deus. Ele que esteve presente comigo em todas as etapas deste 

trabalho, me dando forças e me sustentando diante dos desafios. Ele que me capacita 

diariamente - diante da minha abertura e esforço também - a realizar tudo aquilo que me foi 

proposto.  

 A minha mãe Fabiane, grande exemplo de força, empatia e persistência. A mulher que 

confia em mim e nas minhas capacidades mesmo diante das minhas próprias dúvidas. Obrigada 

por me auxiliar nessa etapa da minha vida, me impulsionando sempre a seguir em frente. E 

ainda, a minha irmã Tandara: sua alegria foi fundamental para que todo esse processo se 

tornasse mais leve.    

 Ao meu namorado Rodrigo pela paciência, compreensão e companheirismo e cujos 

carinho e amor foram fundamentais diante do que vivi nessa etapa da minha vida. Aos meus 

grandes amigos Juliana e Pedro por terem sido tão presentes e me auxiliarem a enxergar a 

realidade da forma que esta se apresentava, me colocando sempre de volta no caminho.  

 A minha orientadora Valdenizia Peixoto por todo auxílio e ensinamento. Por ter sido 

uma enorme e fundamental ajuda na realização de todo este trabalho, desde o Projeto até a sua 

conclusão. E ainda, a todos os meus professores e professoras que, durante esses 4 anos de 

curso, foram essenciais para o meu aprendizado, crescimento e formação e que sem o auxílio 

não teria sido possível a construção deste trabalho. 

 Por fim, agradeço a todos e todas estudantes de Serviço Social da Universidade de 

Brasília, a àqueles e àquelas que fizeram parte do meu dia-a-dia durante este tempo. Não 

deixemos que essa fase da vida universitária seja o fim de nossa saúde. É uma etapa que ainda 

nos trará grandes alegrias quando trabalharmos nessa área que amamos!  

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMO 

 

O termo saúde,  até o século XIX, era entendido como a ausência de doenças físicas, 

através de um olhar totalmente biomédico, principalmente pelos trabalhos dos bacteriologistas 

como Koch e Pasteur que trouxeram a concepção de que o processo saúde-doença deveria ser 

estudado e pesquisado em laboratórios e, com um olhar voltado para doenças específicas, o que 

retirava do conceito toda a área sociopolítica. Porém, deve ser ressaltado que, já no século XX, 

a partir do momento no qual as ciências da saúde começaram a ser compreendidas como 

essencialmente sociais, a teoria sobre os determinantes sociais da saúde (DSS) ganhou 

significativa importância, trazendo para o conceito de Saúde as áreas mental, social e política, 

mostrando que a ausência de doença física não é o único parâmetro para entender “saúde”. 

Através desta renovada concepção, a Saúde Mental equilibrada passou a ter espaço nas 

discussões sendo vista como essencial para relações saudáveis na vida dos indivíduos. Porém, 

processos e realidades vividos diariamente pelas pessoas podem ser capazes de desestruturar 

essa área trazendo, ou intensificando, possíveis adoecimentos metais. Uma dessas realidades 

pode ser exemplificada pela vida universitária: momento de grandes transições e decisões na 

vida dos sujeitos. Além de ditas mudanças, possíveis pressões que podem ultrapassar demandas 

acadêmicas consideradas saudáveis, podem ainda potencializar dito adoecimento nos/as 

discentes. Tal assunto pode ser focado ainda nas estudantes de Serviço Social da Universidade 

de Brasília (UnB), já que, entre outros motivos, é um curso que as aproxima das mazelas da 

sociedade tidas nas expressões da “questão social”, fato que pode ser um “estressor” acadêmico 

ainda maior. Por isso, o presente trabalho possui enquanto prerrogativa incitar o debate sobre 

as formas pelas quais as condições contemporâneas da vida social podem, de alguma maneira, 

potencializar, ou causar, adoecimentos mentais com foco no grupo específico de alunos/as do 

curso de Serviço Social da Universidade de Brasília e, para isso, foi utilizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre os temas Saúde e Educação para uma melhor compreensão sobre os motivos 

que podem estar por trás de possíveis adoecimentos mentais do grupo focal deste estudo já 

mencionado. Além disso, houve uma busca de dados no campo (UnB) através de um 

questionário online feito através da plataforma do Google – Google Formulários, 

disponibilizado em grupos de redes sociais (WhatsApp e Facebook) formados por estudantes 

de Serviço Social. Através de determinados métodos de pesquisa, foi-se encontrado resultados 

que confirmaram a hipótese deste trabalho que dizia que, de fato as condições contemporâneas 
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da vida social potencializa, ou causa, adoecimento mental nos/as estudantes de Serviço Social 

da Universidade de Brasília.  

Palavras-chave: Ensino Superior; Saúde Mental; Vivências Sociais; Serviço Social; Estudantes.  
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INTRODUÇÃO  

 

Cada vez mais, assuntos com foco em alguma vertente de adoecimento mental têm 

entrado no interesse popular como sendo um possível desencadeador de alguns de nossos 

adoecimentos mentais e até físicos - quando, por exemplo, uma depressão causa falta de apetite 

e, com isso, traz anemia ou problemas ligados à falta de alguma vitamina. Interligado aos nossos 

problemas de saúde física e aos enfrentamentos naturais do cotidiano, socialmente as doenças 

mentais, tais como: depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, entre outras – 

possivelmente podem ser grandes causadoras de nossos maiores males diários. Palavras como: 

estresse, cansaço e esgotamento são comumente focos em conversas populares, porém, pode-

se dizer que um dos espaços de forte propagação é no meio universitário. Nas universidades 

esse debate não permeia somente as produções acadêmicas, sendo potencialmente vividos por 

toda comunidade universitária (discente, docentes e funcionários/as técnicos/as 

administrativos/as e, ainda, trabalhadores/as terceirizados/as). Tais fatos são comprovados 

através de estudos, teses e dissertações que nos mostram que a fase universitária é um momento 

de grandes transformações na vida dos/as estudantes que, além de estarem passando por 

mudanças em relação aos meios de convívio e estudo, estão em uma fase, na grande maioria 

dos casos, de passagem da adolescência para a vida adulta, momento em que transformações 

físicas e psicológicas também acontecem.    

O estudo dentro da universidade, por si só, possivelmente, se faz mais exigente se 

comparado ao que se tem no ensino fundamental e médio de escolas regulares do país, por ser 

o local onde seremos preparados/as para uma formação específica e para o mercado de trabalho. 

Com isso, as demandas comuns de uma faculdade podem ser mais estressantes para os/as 

alunos/as do que as tidas nos ambientes anteriores, porém, não, necessariamente, 

desencadeadoras, ou causadoras, de doenças mentais. A grande questão se forma quando as 

demandas já presentes em um ambiente universitário se unem a outros termos, como: pressão 

por um bom rendimento acadêmico independente de questões exteriores como, por exemplo: 

residir longe da universidade e depender de transporte público; más relações entre discentes e 

docentes e ambiente desfavorável para uma livre expressão de opiniões . Outro fato é que a 

maioria da população universitária é composta por jovens que estão passando por um processo 

delicado por si só: a passagem da adolescência para a vida adulta, fase em que inseguranças e 

medos podem ser comuns. Quando há a união desses fatores citados com as demandas 
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convencionais à universidade, este ambiente pode se tornar um grande gatilho para o 

desenvolvimento de um adoecimento mental.  

Podemos ainda associar as pressões universitárias às particularidades de cada curso 

universitário, inferindo que alguns destes podem ser considerados mais exigentes por diferentes 

motivos. Um exemplo pode ser focado no curso de Serviço Social, que tem o conservadorismo 

ainda presente em sua composição por ser um alimento fundamental da reprodução do capital, 

assim sendo central para manter a sociedade capitalista (Boschetti, 2015). Futuros/as assistentes 

sociais lidam, desde a faculdade, com as contradições vivenciadas por estarem inseridos/as em 

uma profissão que, ao mesmo tempo em que defende os interesses da classe trabalhadora, deve 

também atender às demandas de uma sociedade capitalista e seu conservadorismo já citado, 

com isso, os/as assistentes socais se encontram entre as classes antagônicas (burguesia e 

proletariado) trabalhando diretamente com as expressões da questão social vistas na 

drogadição, pauperização, criminalidade, violências nas mais diversas formas e etc. Porém, não 

se pode esquecer que embora existam todas essas violações advindas da questão social, há em 

contrapartida muita luta e resistência embasada pelo Projeto Ético-Político Profissional.  

  Mesmo com sua gênese sendo dentro da Igreja Católica com ações filantrópicas e 

caritativas, o Serviço Social tem uma grande frente que se posiciona ao lado da classe 

trabalhadora e dos mais pobres, podendo assim, ser visto como potencial inimigo de um estado 

regido em sua maioria por uma classe burguesa que, em suas decisões vão, majoritariamente, 

de encontro às necessidades dos/as menos favorecidos/as. Referidos aspectos desse curso em 

particular, aliados às demandas comuns da universidade e às possíveis pressões universitárias 

advindas de motivos já citados, podem fazer do Serviço Social uma área ainda mais desafiadora 

para os/as alunos/as. Tal situação é demonstrada, principalmente, quando estudantes percebem 

que, por estarem ao lado da resistência contra o atual poder vigente, podem sofrer diretamente 

com o retrocesso dos direitos já conquistados, sobretudo vivendo em Brasília, cidade onde se 

encontra o centro do poder político e em uma universidade que recentemente foi o pivô da 

suspensão de cerca de 40% da verba pelo Ministério da Educação do atual governo.  

É importante perceber também, que todo esse assunto sobre Saúde Mental, em 

específico dentro das universidades, seja em qualquer curso, passa também em torno do sistema 

Educacional visto que este que rege a vida universitária em seu sentido burocrático e estrutural. 

O direito à Educação é um direito social previsto em nossa Constituição Federal de 1988 que, 

pode ser considerada um grande marco diante da sociedade brasileira em todas as áreas, sendo 
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a Educação uma delas. Foi com a referida Constituição que tivemos uma gratuidade não só no 

ensino primário, mas, também, no ensino superior, aumentando o acesso a este nível 

educacional entendendo que, grande parte da população em nosso país, não tem condições de 

pagar mensalidades exorbitantes em faculdades particulares. Com isso, esse trabalho abordará 

dois direitos fundamentais na vida de cidadãos e cidadãs: direito à Saúde e Educação de 

qualidade, inferindo que uma boa estrutura educacional pode auxiliar em uma melhor saúde de 

estudantes e, uma boa saúde pode levar a um melhor desempenho nas instituições educacionais.  

Com tudo isso, e por estar em contato direto com as estudantes de Serviço Social da 

Universidade de Brasília, sendo também aluna deste curso, acompanho queixas constantes 

sobre problemas físicos e mentais que surgiram, ou se agravaram, com o ingresso na 

universidade. Por isso, tinha o interesse pessoal em pesquisar sobre este tema para assim, ter a 

chance de compreender de modo mais aprofundado e cientifico os motivos de tais adoecimentos 

e se estes então, de fato, ligados somente a possíveis pressões provenientes da vida universitária 

ou se motivos pessoais, como, por exemplo: problemas familiares, traumas vividos durante a 

vida e consequências do cenário político brasileiro na vida da população podem influenciar de 

alguma forma  nesse processo de adoecimento.  

Além disso, literaturas que serão mencionadas durante toda esta pesquisa apontam a 

vulnerabilidade dos/as alunos/as universitários/as e a grande emergência de acompanhar essa 

população específica e seus sintomas, sendo essa uma grande justificativa para esta pesquisa, 

visto que é uma problemática que vem crescendo com o passar dos anos e fazendo mais vítimas 

dentro das universidades, infringindo o direito que todos/as temos, previsto em nossa 

Constituição Federal: a saúde de qualidade que nos traga bem-estar e dignidade durante a vida 

de todo e qualquer indivíduo.  

Podemos inferir, então, que um grande e importante direito dos/as alunos/as 

universitários/as está sendo desrespeitado: o direito à saúde, que é elevado à categoria de 

direitos fundamentais por estar diretamente ligado ao direito à vida e à existência digna. Esse 

direito se encontra fundamentado na Constituição Federal Brasileira de 1988, sendo um dever 

do Estado e uma garantia a todo e qualquer cidadão. Quando se tem alunos/as adquirindo 

adoecimentos possivelmente advindos de pressões provenientes de ambientes universitários, e 

em casos mais graves tirando a própria vida por possíveis intervenções desses mesmos motivos, 

temos um problema na garantia do direito à vida, à dignidade e à saúde desta população. Sendo 

assim, é muito importante a presença de assistentes sociais em determinadas áreas visto que são 
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essas/as profissionais que, também, estão inseridos/as no trabalho de garantir os direitos a todos 

os/as cidadãos/ãs.  

Além disso, de modo mais direto, por ser uma pesquisa delimitada às alunas de Serviço 

Social da Universidade de Brasília, dará a oportunidade para discentes e docentes de 

conhecerem melhor o grupo que convivem constantemente dentro das salas de aula, podendo 

assim, realizar atividades e ter atitudes que condizem mais com a realidade que vive cada uma 

das alunas.  

Para isso, com o objetivo de estudar se as demandas provenientes do ensino superior, 

juntamente com motivos exteriores à universidade, podem contribuir de alguma forma para o 

aumento do adoecimento mental das alunas de Serviço Social, foi realizada uma pesquisa com 

a abordagem de natureza quantitativa e qualitativa (quanti/quali), pois, de acordo com Creswell 

(2010 p. 26) “a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que 

os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano” e, com a parte 

quantitativa podemos ter fatos representados em números, através do questionário aplicado, que 

nos dão um ponto de partida para analisar a realidade. A busca de dados foi conduzida pela 

utilização do método de questionário online feito através do “Google Formulários”, que foi 

disponibilizado em grupos de WhatsApp e Facebook compostos somente por discentes do curso 

de Serviço Social. Com um formato semiestruturado e composto por 19 questões (12 abertas e 

7 fechadas), o questionário estava aberto para todas as alunas de Serviço Social da Universidade 

de Brasília, seja do período diurno ou noturno, de qualquer semestre.  

Este instrumento foi escolhido, pois, acredita-se que teria uma maior amplitude na coleta 

de informações desejadas por que dá a oportunidade de saber, sem qualquer intermediação, se 

a hipótese de que as pressões acadêmicas já exemplificadas interferem de algum modo na saúde 

mental de estudantes de Serviço Social na Universidade de Brasília (UnB), será negada ou 

confirmada, levando em conta que essa entrevista trabalhará diretamente com o público alvo: 

as alunas de Serviço Social da UnB. 

 Para embasar este trabalho, foi realizada, também, uma pesquisa bibliográfica sobre os 

assuntos Saúde, Saúde Mental, Política de Educação e o trabalho de Assistentes Sociais nessas 

áreas para que conseguíssemos compreender melhor o que pode estar por trás de determinados 

e possíveis adoecimentos de alunas do curso já mencionado, através de livros, artigos, teses e 

dissertações de autores como Eduardo Mourão Vasconcelos, Juliana Santos Paes, Marilda 
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Iamamoto, Raul de Carvalho, Maria Inês Bravo, José Augusto Bisneto... Tendo também, como 

grande auxílio as posições vindas do CFESS. A pesquisa bibliográfica foi realizada, pois, de 

acordo com Antônio Gil1, ao se fazer determinada busca o/ investigador/a pode acabar 

encontrando muito mais informações sobre o assunto do que poderia achar caso tivesse a 

pesquisa direta como única fonte.  

A pesquisa não foi submetida ao Comitê de Ética visto que não se trata de uma 

interferência direta no corpo ou na saúde das participantes em si, mas, está mais ligada a um 

trabalho de campo, que guardou a identidade de todas as participantes - visto que nenhum nome 

ou informação sigilosa foi acrescentada no corpo do trabalho e nem do questionário, sendo 

assim, a pesquisadora  não teve acesso a tais informações -, e que buscava compreender a 

relação entre saúde mental e vivências universitárias. Além disso, somos respaldadas pelo 

Código de Ética do/a Assistente Social, no Título II, Art. 2º: “Constituem direitos do/a assistente 

social [...] i) liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de 

participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos” e, ainda, pela Lei de 

Regulamentação da Profissão2, Art. 4º, inciso VII, quando referente às competências do/a 

Assistente Social: “planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise 

da realidade social e para subsidiar ações profissionais.”. 

 Utilizo no feminino “as alunas” quando me refiro às discentes do curso de Serviço Social 

visto que no início de nossa profissão esta era composta por mulheres e, historicamente, ainda 

são maioria em determinada formação. Essa realidade se mantém até os dias atuais como 

podemos comprovar diante do grande número de mulheres matriculadas no curso e ainda se 

observarmos que, a grande maioria daquelas que responderam ao questionário online se 

identificou enquanto gênero feminino.   

 Já no que diz respeito à constituição deste trabalho, no primeiro capítulo abordo a 

educação enquanto um direito a partir da Constituição Federal de 1988, visto que foi com ela 

que muitos direitos passaram a ser constitucionalizados e postos em prática de fato. Está 

exposto, então, o estabelecimento do Direito à Educação, tido em artigos específicos da CF, e 

como esse reverbera na vida da população. Além disso, está colocado um diagnóstico atual da 

Educação no país, com todos os desmontes e sucateamentos vividos nessa área diante do 

governo vigente através de cortes, desejos de privatização e ataques às universidades federais e 

 
1 Em seus ensinamentos sobre métodos e técnicas de pesquisa social (2008).  
2 Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993. 
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as consequências de tais atos para a garantia do direito à educação previsto na Constituição já 

dita. E, ainda nesta lógica de garantia de direitos e para trazer para mais próximo da área de 

Serviço Social, trago a inserção do/a Assistente Social dentro das políticas de Educação.  

 No segundo capítulo, início a discussão sobre Saúde, Saúde Mental e a Saúde física e 

mental do/a estudante universitário/a. Com foco na compreensão dada pela Organização 

Mundial da Saúde sobre Saúde como “estado de completo bem-estar físico, mental e social”, e 

entendendo que a área mental e a área social são partes essenciais deste conceito, muito 

importantes para uma boa qualidade de vida, apresento um pouco da história da “loucura”, que 

era a forma antes entendida sobre qualquer adoecimento mental, e o jeito que eram tratadas 

pessoas acometidas por tais doenças, explicando também que, por diferenças culturais e 

divergências de ideias, Saúde Mental, ainda nos dias atuais, não possui um conceito unificado 

e formado. Faço então, para compreender melhor os entendimentos sobre saúde mental, um 

resgate histórico para localizar tal termo no tempo e, depois, no Brasil. Ao final desse capítulo, 

para entrar no assunto específico deste trabalho, falo sobre a saúde do/a universitário/a, para 

compreendermos melhor como essa se dá neste público específico, que possui suas 

especificidades e características únicas.  

 Por fim, no terceiro capítulo abordo especificamente o Serviço Social dentro do assunto 

da pesquisa, visto que o público alvo deste trabalho são as alunas do curso de Serviço Social da 

UnB. Faço, então, um breve histórico do surgimento do Serviço Social no Brasil para, mais a 

frente no capítulo, abordar a instalação do curso na Universidade de Brasília. Para se aproximar 

ainda mais do foco do trabalho, falo sobre o Serviço Social dentro da Saúde Mental e como é a 

atuação do/a profissional dentro de tal área, fazendo um resgate histórico abordando a Reforma 

Psiquiátrica. Para introduzir a pesquisa realizada através do questionário online, falo sobre o 

curso dentro da UnB, com números atuais de discentes, docentes e histórico de seu surgimento 

nessa universidade. Ao final, falo diretamente sobre o estudo realizado por mim com as 

estudantes de Serviço Social da Universidade de Brasília, com os dados e análises feitas.  
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CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO E SAÚDE: DIREITOS SOCIAS 

 

Saúde e Educação são Direitos Sociais, destaques dentro dos direitos que são 

fundamentais, ou seja, o Estado deve garantir aos/às cidadãos/ãs e, são assegurados pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988 além de buscarem, junto a outros direitos sociais, 

melhorar as condições de vida e de trabalho de todos/as.  

O estabelecimento do Direito à Educação irá aparecer no artigo 6º de nossa Constituição 

Federal (CF) Brasileira de 1988: “São direitos sociais a educação [...] na forma desta 

Constituição”. Já no artigo 205, se é mostrado a educação como um direito de todos e dever do 

Estado e da família ou responsável. É importante perceber ainda que, a CF de 1988 amplia a 

inclusão do direito a educação: por exemplo, ela traz a novidade de que a educação básica se 

estenderá de forma gratuita a todos/as que não tiveram acesso a ela na idade estipulada, o 

atendimento especializado a pessoas com deficiência também mostra a didática inclusiva da CF 

assim como a oferta do ensino noturno que é uma forma daqueles/as, que necessitam de 

trabalhar durante o dia, conseguirem estudar durante a noite. E, mais do que colocar a educação 

enquanto dever, o estado também oferta programas suplementares que vão fornecer material 

didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, entendendo que não basta somente 

ofertar locais para o estudo, mas, se é necessária toda uma base para que isso aconteça, já que, 

uma família pauperizada pode não ter como levar seu/sua filho/a até a escola por residirem 

longe e não terem condições de locomoção até o local da aula, por exemplo. A Educação é um 

direito fundamental que não deve estar somente ligado ao desenvolvimento de um país, mas, 

primeiramente deve estar relacionado com o crescimento individual que levará a um 

amadurecimento societário. 

Já a Saúde também, como já dito, é um direito Social previsto na CF de 88, no art. 196 

que diz “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” .  

Precisa-se entender ainda que, mesmo sendo separados, esses direitos, em algum ponto 

se complementam: uma boa estrutura educacional pode auxiliar em uma melhor saúde de 

estudantes e, uma boa saúde pode levar a um melhor desempenho nas instituições educacionais. 
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1.1  Educação Enquanto um Direito – Constituição Federal de 1988 

 

É clara a importância da Constituição Federal (CF) de 1988 para todas as áreas políticas 

e sociais do Brasil. É com ela que direitos, em todos os campos, passam a ser 

constitucionalizados e, com isso, aprimorados e garantidos. Com a Educação não foi diferente. 

De certa maneira, alguns tópicos do Direito à Educação já se faziam presentes em nossa 

legislação: a parte da gratuidade, por exemplo, já estava contemplada na Constituição Imperial, 

porém, com a CF de 88 se foi elaborado meios competentes de garantir, de fato, aquilo que 

estava no papel e foram acrescentados princípios que estendiam o alcance do que já existia, 

como, por exemplo: a gratuidade foi estendida para todos os níveis da rede pública, inclusive 

para o Ensino Médio e para o Ensino Superior (Oliveira, 1998). Também, foi com a CF que a 

Educação foi destacada com primazia3 na área dos Direitos Sociais pela primeira vez na história 

constitucional do Brasil (Idem, 1998).  

O estabelecimento do Direito à Educação aparecerá no artigo 6º de nossa Constituição: 

“São direitos sociais a educação [...] na forma desta Constituição”. Já no artigo 205, será 

mostrada a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família. Porém, é no 

artigo 208 que serão detalhados os termos que explicitam os deveres do Estado em relação à 

garantia de dito direito:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando; VII - 

atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. (Constituição Federal Brasileira, 1988, art. 208) 

  

Os incisos I, II, IV e VII sofreram alterações desde o texto original através de Emendas 

Constitucionais, estando assim: 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)  

 

II – progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

 
3 O primeiro dos Direitos Sociais.  
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IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

 

VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)  

 

 Com esses pontos, é possível perceber a inclusão e amplitude tomada pela Constituição 

vigente em relação ao Direito à Educação. Ela traz, por exemplo, a novidade de que a educação 

básica se estenderá, de forma gratuita, a todos aqueles que não tiveram acesso a ela na idade 

estipulada, abrindo um novo leque de possibilidades para a população pertencente a classes 

mais pauperizadas que não tiveram a oportunidade de estudar no momento considerado 

“propicio” para tal nível. O atendimento especializado no ensino para portadores de alguma 

deficiência também especifica a didática inclusiva da CF, assim como a oferta de ensino 

noturno entendendo que grande parte da população é assalariada e necessita trabalhar durante 

o dia. Nesse ponto, o Estado ainda compreende que estudar não depende somente da “vontade” 

de cada cidadão, tirando assim a culpabilização do sujeito e, mais do que oferecer local para os 

estudos, oferta programas suplementares que vão fornecer material didático, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.  

 A população pode, ainda, para o cumprimento de determinados termos, exigir ao Poder 

Público que tais medidas sejam tomadas em casos em que isto não aconteça já que o § 1º do 

artigo 208 da Constituição Federal diz que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo”, ou seja, uma maneira de controle da forma que o Estado atua já que vai 

permitir ao cidadão constranger judicialmente o poder estatal para executar o que deve (Duarte, 

2004). Ou seja, o Estado não tem alguma possibilidade de negar o Direito à Educação sob 

nenhuma alegação já que este está protegido constitucionalmente. 

 Porém, dentro dos direitos e deveres, não só o Estado é responsável pela inserção de 

jovens em idade escolar na rede de ensino, cabendo também à família dito dever. Tal fato está 

embasado em nossa Constituição Federal de 1988, art. 206 que diz que a educação é direito de 

todos e dever do Estado e da família e, também, no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), 

art. 55 quando fala: “Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 

na rede regular de ensino.”. E, assim como o Estado pode ser punido caso não disponha os 

aspectos necessários para a garantia do direito à educação, os pais e responsáveis que não 

cumpram seus deveres também o podem: o art. 246 do Código Penal Brasileiro, no Decreto de 

Lei nº 2.848 de Dezembro de 1940, prevê como pena detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa 
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para aqueles/as que deixarem, sem justa causa, de prover à instituição primária de filho/a em 

idade escolar. Tendo a questão de “sem justa causa” como chave dentro da Lei, visto que abre 

espaço para a compreensão de famílias que sofrem com as expressões da “questão social” - 

como, por exemplo, extrema pobreza, moradias de difícil acesso e falta de transporte – e, por 

isso, não têm condições de manterem seus/suas filhos/as dentro do sistema educacional, 

cabendo ao Estado oferecer alternativas para o cumprimento do imposto.  

 Percebe-se, então, tendo a Educação como um Direito Social com a primazia em relação 

aos outros, a importância que se deve dar a determinado assunto. É um direito fundamental que 

não deve estar somente ligado ao desenvolvimento de um país, mas, primeiramente deve estar 

relacionado com o crescimento individual que vai levar a um amadurecimento societário. Nesse 

olhar, deve ser observado não só o que a educação trará enquanto renda futura, no sentido de 

“estudar para ter um bom emprego que pague bem”. Além de uma possível garantia de 

estabilidade econômica, mais do que isso a educação de qualidade trará um desenvolvimento 

cultural e social, entendendo que a inserção de indivíduos no sistema educacional não os 

ensinará somente teorias prontas, mas, os ajudará na relação com o/a outro/a e com o social 

além de potencializar possíveis habilidades e gostos que talvez não percebessem caso não 

tivessem a oportunidade de conhecê-los e praticá-los.  

Porém, não se pode negar que o sistema educacional, assim como grande parte das áreas 

do corpo social, está em meio a interesses de duas classes antagônicas e pode atender a 

interesses de dois lados: pode se tornar uma grande arma de intervenção do Estado que busca a 

garantia da reprodução do capital (CFESS, 2011-2014), colocando um sistema de ensino 

unilateral, o qual procura a alienação das classes focando em matérias “conteúdistas” e retirando 

tudo aquilo que pode gerar um pensamento crítico nos estudantes como, por exemplo, Filosofia 

e Sociologia ou ainda, focando em livros de história que contam somente um lado do que 

realmente aconteceu e impendem de os sujeitos formarem opiniões próprias sobre os 

acontecidos. Mas, pode também dar direções às lutas políticas e seus processos de formação, 

mostrando novos caminhos a classes subalternizadas (Idem, 2011-2014). 

 

 

 



20 
 

1.1.1 Reflexos da Educação na Atualidade 

 

Porém, mesmo se tendo toda uma compreensão da importância da educação enquanto 

um direito de todos/as, dever do estado, da família e da sociedade, de forma gratuita, laica e 

qualificada, atualmente, no Brasil, se vive um período de sucateamento e ataque aos direitos já 

conquistados dentro da política educacional. Com o cancelamento de bolsas de pesquisas, 

críticas a cotas e bolsas auxílios, ideias de privatizações, ataques a gratuidade do ensino 

universitário, diminuição da atuação do MEC, gravações de professores dentro de sala de aula 

e propostas de cortes de verbas para universidades públicas, o governo atual dá sentido ao título 

que foi dado a ele durante as manifestações no mês de maio de 2019: “inimigo da educação”.  

Como são acontecimentos recentes, não há muita bibliografia explicitando os casos, 

porém, ao acompanharmos as notícias dadas em muitos sites informativos, temos um grande 

raio-X do que está ocorrendo em nossa volta. No site “Brasil de Fato”, por exemplo, muitas 

reportagens nos colocam a par da realidade. Lá, podemos encontrar as falas de Maria Izabel 

Noronha, deputada estadual e presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do 

Estado de São Paulo (Apeoesp), que nos diz que desde 2016, após o golpe contra Dilma 

Rousseff, a área da educação pública passou a sofrer ataques dos governos de Michel Temer e 

de Jair Bolsonaro com interesses econômicos por trás de cada um, tendo a privatização como 

foco central.  

Mesmo se tendo ataques desde o ano de 2016, foi em maio de 2019 que um grande 

destaque foi dado ao tema da educação superior devido ao fato de, no dia 30 de abril, ser 

anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, cortes de 30% do orçamento das 

universidades federais com a desculpa de que eram locais onde “balbúrdias” ocorriam e que 

poucas produções científicas eram realizadas. Porém, o que não se é considerado ou, 

convenientemente, deixado de lado pelo governo, são as pesquisas de grande relevância 

executadas dentro de Federais.  

No dia 6 de Junho de 2019, foi realizado um debate sobre o impacto das instituições 

públicas de ensino superior feito por reitores de 3 universidades federais da região Sul no 

auditório da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e, nesse 

debate, em reportagem encontrada no Brasil de Fato4, a reitora do UFCSPA, Lucia Pellanda, 

 
4 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/ Acesso em 15 maio 2019. 
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apontou grandes contribuições de pesquisas realizadas por universidades públicas. Ela citou, 

por exemplo, um método mais simples de combater focos de mosquitos Aedes Aegypt5 que 

diminuiu em 80% a quantidade desses insetos na região de São Sebastião (DF) desenvolvido 

por uma pesquisa realizada na Universidade de Brasília. Citou também pesquisas feitas pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC) que descobriram utilidades da pele da tilápia para o 

tratamento de queimaduras e ainda, o trabalho do professor Cesar Victora da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL) que ajudou a reduzir o risco de mortalidade infantil no mundo todo 

através de estudos sobre amamentação e nutrição materno-infantil.  

Ricardo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ainda nessa mesma 

reportagem, afirmará que as Federais são o motor da produção do conhecimento no Brasil. 

Segundo o censo da educação de 2014, somente 15% das instituições brasileiras são públicas, 

porém, são responsáveis por 95% da pesquisa. Tais informações e exemplos desqualificam 

qualquer argumento realizado de “balbúrdia” e “ineficiência” em relação à educação superior 

pública, mostrando que é uma armadilha dos que estão no poder para tentar enganar àqueles/as 

que não têm um conhecimento sobre a educação federal para, assim, os/as colocar contra tal 

forma de ensino e, com isso, estarem mais próximos da privatização da educação.  Por isso, 

Gustavo Oliveira Vieira, reitor da Universidade Federal da Integração Latino Americana 

(UNILA) vai afirmar que “é na sociedade que a gente precisa ganhar o debate e recuperar a 

legitimidade” gerando sempre mais dados e informações que mostrem para o corpo social a 

importância do trabalho das federais. Ricardo Fonseca também concordará com essa afirmativa 

de Vieira e diz que a sociedade precisa perceber que a o trabalho de pesquisa das universidades 

públicas tem impacto direto na vida de todos os brasileiros, já que é de fundamental importância 

para o desenvolvimento econômico. O reitor deu o exemplo de que 70% das espécies de cana 

de açúcar brasileiras vêm dos laboratórios das federais, além disso, foi graças à pesquisa, 

ciência e tecnologia que a produção de soja brasileira saltou de uma produtividade de 800 quilos 

por hectare para os atuais mais de 3 mil, ainda aponta o reitor em matéria mostrada pelo Brasil 

de Fato. 

Os cortes de 30% não podem ser entendidos como “somente” a perda de investimento 

por si só, mas, devem ser vistos com a prática da realidade em primeiro plano. Allanis Pedrosa6 

questiona: “como manter os laboratórios de pesquisa, como aqueles que estão trabalhando na 

 
5 Responsável pela transmissão de doenças como dengue, chicungunha e zika.  
6 Estudante de direito da UFRJ, diretora da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, militante do Levante 

Popular da Juventude e do Setor estudantil do IPDMS (Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais). 
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vacina do vírus zika? Como custear a esterilização dos equipamentos de cirurgia dos hospitais 

universitários?”. É a realidade que sofre. Ela ainda nos coloca que, em julho, todos os 

restaurantes universitários da UFPR terão que ser fechados. Já em outro exemplo, Ricardo 

Fonseca diz que, no caso da UFPR, o orçamento previa uma verba de R$ 161 milhões. Como o 

que já se havia previsto, R$ 50 milhões foram gastos nos primeiros 4 meses do ano, mas outros 

R$ 50 milhões foram bloqueados em maio, o que faz com que sobre um valor insuficiente para 

os outros 8 meses, ou seja, a UFPR, assim como outras universidades, não têm recursos para 

realizar todos os seus compromissos até o final do ano. O governo que dizia que as federais não 

produziam pesquisas fará com que essa premissa acabe sendo verdadeira já que acabou por 

vetar aquilo que diziam não existir.  

Além dos cortes citados de 30% para universidades federais, mais congelamentos foram 

realizados. Em matéria encontrada pelo Sindicato Nacional dos Docentes as Instituições de 

Ensino Superior7 o governo cortou, desde seu início, 6.198 bolsas de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). Foram afetados programas de pós-graduação de todas as 

áreas do conhecimento. Emerson Duarte Monte8 coloca que é um processo de redução de 

pequenos programas de pós-graduação. Aqueles que estão ainda em um processo de construção 

e de consolidação, que são mais fragilizados e nos quais a repercussão cientifica não tão 

significante ainda. Ainda segundo a matéria, só o Ministério da Educação (MEC) já perdeu R$ 

5,8 bilhões só em 2019. A Capes já eliminou R$ 300 milhões de seu orçamento e, segundo 

previsões do governo, R$ 519 milhões ainda precisam ser enxugados até o final desse ano. 

Além disso, 1.774 bolsas do Programa Institucional de Internacionalização (Print), que são para 

pesquisas no exterior, foram afetadas e só serão ofertadas no ano de 2022.  

Com tudo isso, fica claro que a educação passou a ser, para o governo, uma forma de 

mercadoria, no qual se tem como prioridade o lucro, por essa questão a UNE segue com sua 

campanha “Educação não é mercadoria” e, afirma que “educação como negócio não é nosso 

negócio”. Sobre esse assunto, o Brasil de Fato realizou uma matéria na qual expõe motivos para 

que nós não deixemos com que esses sucateamentos ocorram sem resistência. Alguns dessas 

razões se resumem a: “Está sob risco o artigo 55 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que 

coloca como responsabilidade da União assegurar os recursos para manter e desenvolver o 

ensino superior.”; “Educação não é gasto, mas sim investimento. A importância do 

 
7 Disponível em http://www.andes.org.br/ Acesso em 15 maio 2019. 
8 2º vice-presidente da Regional Norte II e um dos coordenadores do Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia 

do ANDES-SN. 
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investimento na educação em todos os seus níveis é reconhecida por várias instituições 

multilaterais, como a ONU, que estipulou como um dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, ‘assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos’. Recentemente, o governo alemão, por exemplo, 

anunciou o investimento de 160 bilhões de euros entre 2021 e 2030 para universidades e centros 

de pesquisa.”; “O sucateamento da educação pública na verdade tem o objetivo de ampliar a 

margem de lucro de grandes conglomerados internacionais, transformando a educação em 

mercadoria para venda, compra e geração de lucro.”; “Na educação básica, os cortes prejudicam 

também os programas com foco na permanência de alunos de baixa renda, por exemplo, na 

melhoria da  merenda e do transporte escolar.” 

Por esses motivos, e muitos outros, muitas pessoas estão indo às ruas para lutar por seus 

direitos, um lado bom diante de todas essas tragédias: estudantes, professores/as e pessoas de 

todas as áreas tomando consciência de que são cidadãos/ãs cujas opiniões são importantes e 

podem, de fato, mudar a realidade imposta. No último dia 30 de maio, mais de um milhão de 

jovens foram às ruas do país lutando contra os cortes na educação promovidos pelo governo. 

Além disso, a UNE9 está divulgando outra grande proposta de resistência: greve geral em defesa 

da educação10. A mobilização está marcada para o dia 14 de junho e, o movimento tem como 

foco principal a luta e manifestação contra os cortes na educação e, mais ainda, contra a alta do 

desemprego no país e a tentativa de reforma da previdência. Valdete Severo11 afirmará em uma 

entrevista concedida ao Brasil de Fato que, “a greve é exatamente a expressão cunhada para 

representar esse fenômeno social, pelo qual os oprimidos se voltam contra o opressor e porque 

agem coletivamente, conseguem obter condições de vida e de trabalho melhores do que aquelas 

até então praticadas”, legitimando o poder da greve enquanto um direito.  

Severo ainda afirmará que a retirada dos direitos sociais, como o governo tenta hoje 

fazer com a educação, é uma negação da estabilidade no convívio social, é o aumento da lógica 

do descarte, potencializando adoecimentos mentais como a ansiedade e o estresse e, com isso, 

gerando ainda mais angústias pelo desconhecimento de como será o dia seguinte. Por isso, não 

se pode permitir com que o desmonte em todas as áreas, e nesse caso tendo como foco a 

educação, continue, ao menos não sem resistir ao que está imposto na realidade atual.  

 
9 União Nacional dos Estudantes. 
10 Disponível em https://une.org.br/ Acesso 02 junho 2019. 
11 Presidenta da Associação Juízes para a Democracia (AJD). 
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1.2 Sobre o Termo “Saúde”  

 

Para iniciar qualquer compreensão sobre a saúde mental dos/as estudantes de qualquer 

área e de qualquer universidade, precisamos antes entender o que é saúde, suas ramificações e 

como esse termo é visto dentro dos ambientes sociais. É primordial, também, saber que, de 

acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, o art. 196 aponta que “a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”. 

Sabendo disso, pode-se acrescentar que o conceito de saúde evoluiu consideravelmente 

durante os anos no Brasil e no mundo. Ao final do século XIX e início do século XX, saúde era 

compreendida através de um olhar biomédico, o qual mostrava o processo saúde-doença como 

algo que poderia ser estudado e entendido através de pesquisas realizadas em laboratórios, fato 

que pode ser encontrado em trabalhos como os dos bacteriologistas Pasteur e Koch, por 

exemplo (Souza, Silva & Silva, 2013). Com isso, uma visão totalmente biologicista em relação 

à saúde prevalecia, realidade que esvaziava e estreitava tal conceito, pois, retirava dele todo o 

seu conteúdo sociopolítico (Idem, 2013).  Com o avançar do século XX, contudo, se iniciava 

um certo conflito entre a concepção acima citada e o enfoque social principalmente com o 

crescimento das contribuições de alguns teóricos da medicina social12. Com a tensão criada 

pelas discordâncias de citadas áreas, a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

1948, representou um certo marco no que dizia respeito a uma nova concepção sobre saúde, 

para além de um enfoque centrado na ausência ou presença de doenças físicas (Souza, Silva & 

Silva, 2013), principalmente em 1964, com a Carta Constitucional da OMS, já que nela saúde 

foi definida como um “estado de completo bem-estar físico, mental e social”, com isso o aspecto 

físico do ser humano passa a não mais ocupar o único lugar de destaque, tendo, a partir daí, que 

dividir espaço com a área mental e a área social (Remor, 1999). 

Porém, somente em 1978, com a Conferência de Alma-Ata, que uma discussão sobre os 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS) ganha, de fato, notoriedade, perdendo esta na década de 

80 e, voltando como discussão imprescindível para o alcance da saúde de todos/as na década 

de 1990 (Souza, Silva & Silva, 2013). Com a instalação firme dos DSS, a Comissão Nacional 

sobre Determinantes Sociais da Saúde apresenta a definição de DSS como: “fatores sociais, 

 
12 Virchow, Snow, Villerme etc. (Souza, Silva & Silva, 2013). 
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econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco na população” (Buss & Pellegrini Filho, 

2007, p. 78) o que, em resumo, podem ser considerados como as condições sociais de vida e de 

trabalho dos sujeitos (Souza, Silva & Silva, 2013). 

Com essa conceituação em mente, é possível perceber que as diferenças na saúde de 

distintos grupos sociais não podem ser explicadas por fatores biológicos meramente, mas, tais 

diferenças parecem estar relacionadas a comportamentos e hábitos construídos socialmente 

dentro, principalmente, de fatores que estão fora do controle direto de cada individuo (Souza, 

Silva & Silva, 2013). Por isso, é de extrema importância a investigação dos fatores individuais 

de cada grupo social para, assim, encontrar aqueles que são mais vulneráveis socialmente. 

Contudo, são as desigualdades sociais entre as diferentes classes que possuem uma maior 

determinação no processo saúde-doença, principalmente no que diz respeito à produção das 

iniquidades de saúde que, é o principal aspecto estudado quando se tem em vista os DSS (Idem, 

2013). Pode-se identificar três gerações de estudos sobre as iniquidades em saúde: a que 

buscava perceber as relações entre pobreza e saúde; a que estudava os gradientes de saúde tendo 

em vista os critérios de estratificação socioeconômica; e a que dedica-se a responder como  

estratificação social afeta o corpo humano – esta última é a geração atual (Souza, Silva & Silva, 

2013). 

Ainda com foco nas iniquidades, se pode dizer que existem diferentes formas de 

explicação sobre os mecanismos que as produzem (Souza, Silva & Silva, 2013). Alguns 

destaques são: 1) foco nos aspectos físicos e materiais, levando em consideração que as 

diferenças de renda influenciam a saúde devido à falta de recursos das pessoas e à falta de 

infraestruturas; 2) foco nos aspectos psicossociais, que vai dizer que os indivíduos percebem as 

desigualdades sociais por mecanismos psicobiológicos diferentes, ou seja, a partir de suas 

diferentes e próprias experiências; 3) foco nos multiníveis, que vai buscar integrar os aspectos 

pessoais e grupais, sociais e biológicos em uma interação dinâmica, histórica e ecológica (Idem, 

2013). 

Com a análise das iniquidades e dos DSS, fica claro que as áreas “saúde” e “social” 

estão intimamente ligados como demonstra um modelo de saúde criado por Dahlgren e 

Whitehead, por exemplo, no qual os DSS são dispostos em camadas: na camada central estão 

os fatores individuais (sexo, idade, genética etc.); na camada externa estão os hábitos e 

comportamentos; nas duas camadas seguintes estão os DSS, na qual a mais interna representa 
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a influência das redes comunitárias e da coesão social e, a mais externa representa as condições 

de vida e de trabalho; já na última camada estão as condições econômicas, culturais e ambientais 

e possui uma forte influência nas outras camadas (Souza, Silva & Silva, 2013). Com isso, se 

pode perceber que as condições biológicas somente são as menos decisivas nas condições de 

saúde de indivíduos de classes sociais desfavorecidas.  

 Com isso podemos perceber que saúde não pode ser relacionada somente à área 

biológica do sujeito, e sim com sua parte psicológica, social e espiritual, ou seja, saúde não está 

limitada ao biomédico e sim ao biopsicossocial, como já afirmava Remor em sua obra 

Psicologia da Saúde: Apresentação, Origens e Perspectivas de 1999. 

 

1.2.1 Saúde Mental 

 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)13, não existe uma definição “oficial” 

para o termo Saúde Mental já que diferenças entre culturas e ideias subjetivas podem afetar o 

modo de como tal área é entendida. Entretanto, ainda segundo a OMS, Saúde Mental é uma 

expressão utilizada para descrever a forma de vida cognitiva ou emocional dos indivíduos. As 

Nações Unidas Brasil (ONU Brasil)14 nos informa que, de acordo com a Organização Pan-

Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) em nota emitida no Dia 

Mundial da Saúde Mental15 um ambiente que respeite e proteja os direitos básicos políticos, 

civis, socioeconômicos e culturais é essencial para uma promoção efetiva da saúde mental.  

 Nessa mesma nota a OPAS/OMS ainda recordou que o conceito de saúde vai além da 

ausência de enfermidades, que só é possível ter saúde quando se há completo bem-estar físico, 

mental e social e, assim também é a Saúde Mental: mais do que somente a ausência de 

transtornos mentais. Na verdade, não há Saúde sem Saúde Mental que trata de um estado de 

bem-estar no qual um sujeito consegue dispor de suas habilidades de forma completa, pode 

lidar com as tensões inerentes ao cotidiano e consegue trabalhar de forma produtiva. Saúde 

Mental e bem-estar são fundamentais para integralizar a capacidade coletiva e individual, como 

 
13 Informação encontrada no site da Secretária de Saúde do Paraná: 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1059 Acesso em 18 maio 2019. 
14 Informação encontrada no site da ONU Brasil: https://nacoesunidas.org/saude-mental-depende-de-bem-estar-

fisico-e-social-diz-oms-em-dia-mundial/ Acesso em 18 maio 2019.  
15 10 de outubro – instituído em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental.  
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seres humanos, para pensar, se emocionar e interagir uns com os outros. Ainda segundo a 

OPAS/OMS, muitos fatores podem prejudicar a Saúde Mental dos sujeitos, entre eles: rápidas 

mudanças sociais, más condições de trabalho, discriminação de gênero, exclusão social, 

violência, violação de direitos, pressões socioeconômicas, estilos de vida não muito saudáveis, 

entre outros. Ou seja, múltiplos fatores sociais, psicológicos e, também, biológicos podem 

determinar se a saúde mental está em um bom ou mau nível.  

 Visto a importância que uma boa Saúde Mental tem na vida de qualquer ser humano, a 

OMS, em 2012, na 65ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, aprovou o “Comprehensive 

Mental Health Action Plan for 2013-2020” 16, que, em sua formação contou com os Estados-

Membros, sociedade civil e parceiros internacionais. É um plano com uma abordagem 

compreensiva e multisetorial em relação à Saúde Mental, coordenando serviços da área da 

Saúde e do Social, com ênfase na promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, cuidado e 

recuperação de enfermidades mentais. O plano de ação tem como foco o princípio globalmente 

aceito que diz: “não tem saúde sem saúde mental”. Com isso, a visão do Plano de Ação é um 

mundo onde se dê a devida importância à saúde mental, em que esta seja promovida, protegida 

e prevenida e, pessoas que são afetadas por essas enfermidades sejam permitidas acessar a 

totalidade de seus direitos humanos e sociais, de uma forma que a recuperação seja promovida 

em completude e todos/as estejam inseridos/as, sem discriminação e estigmatização, na 

sociedade (OMS, 2012).  

 Com o intuito de se fazer mais clara a importância da área e manter a população 

atualizada sobre informações práticas sobre o adoecimento mental, a OPAS/OMS Brasil 

mantém em seu site17 uma Folha Informativa18 que contém os principais informes sobre o 

termo. Nessa Folha as organizações explicam que existem vários tipos de transtornos mentais, 

com diferentes formas de se apresentarem. Esses, normalmente, se mostram através de junções 

de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos que fogem do considerado “comum”. 

Talvez por isso a definição de Saúde Mental seja de difícil alcance visto que é a sociedade e 

cultura de cada local que determina pessoas consideradas “normais” ou “sadias” e aquela que 

pode não se adaptar aos padrões impostos (Paes, 2017). É como diz Foucault “[...] a doença só 

 
16 Em português: Plano de Ação de compreensão sobre a Saúde Mental para 2013-2020. Tradução feita pela autora 

deste trabalho. 
17Disponível em https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:folha-

informativa-transtornos-mentais&Itemid=839 acesso em 19 maio 2019. 
18 Atualizada pela última vez em abril de 2018. 
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tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal [...]” (1975, 

p.49) 

Porém, de forma mais objetiva, também na Folha Informativa, encontram-se exemplos 

de transtornos mentais juntamente com suas explicações e sintomas. Para se tomar como 

exemplos, tais doenças são: depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e outras 

psicoses19, demência, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, incluindo o 

autismo. Segundo as organizações, tem-se estratégias que são eficazes para a prevenção de 

transtornos mentais como a depressão, por exemplo e tratamentos para outros transtornos e 

jeitos de aliviar o sofrimento causado por eles. Um grande auxílio, por exemplo, é o acesso aos 

cuidados de saúde disponíveis e, principalmente, aos serviços sociais que são capazes de 

oferecer apoio social e comunitário.   

 Para a OPAS e OMS o número de pessoas acometidas por transtornos mentais continua 

a crescer com impactos significativos sobre a saúde e sobre a área social com consequências 

diretas sobre os direitos humanos e a economia em todos os países do mundo. Tomando tudo 

isto em consideração, é clara a grande relevância que se deve dar a Saúde Mental dentro das 

diversas áreas que compõem o ser humano.  

 

1.3 Saúde do/a Universitário/a 
 

 Tendo em vista que, atualmente, os manicômios e hospitais psiquiátricos não são mais 

referências no tratamento de pessoas portadoras de enfermidade mental, pode inferir que 

esses/as cidadãos/ãs convivem em ambientes comunitários, circundados/as de outras pessoas e 

têm acesso a locais públicos e privados. A partir dessa ideia, colocamos aqui inseridos os 

ambientes universitários que podem receber pessoas acometidas de algum adoecimento ou, 

pode ser um ambiente no qual tais doenças possam vir a aparecer ou, as já existentes, 

potencializadas por possíveis pressões advindas desses locais ou situações pessoais – como 

dificuldades financeiras ou familiares, por exemplo - que, em conjunto com aquilo vivenciado 

dentro das universidades e suas demandas, podem se tornar um grande gatilho para o 

desenvolvimento ou agravamento de doenças psicológicas.  

 
19  Caracterizadas por distorções de pensamentos, percepção, emoção, linguagem, consciência de si mesmo e 

comportamentos. Experiências psicóticas se baseiam em: alucinações e delírios (OPAS/OMS, 2018) 
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Por início, se faz necessário analisar que nossa sociabilidade integra um mundo 

construído predominantemente sobre o Modo de Produção Capitalista, onde um futuro 

considerado “bem-sucedido” se encontra, entre outros sentidos, no plano de ganhar muito 

dinheiro, ser dono/a dos meios de produção e, assim, ter acesso aos bens de consumo que a 

maioria da população não é capaz de possuir. Por isso, no caminho deste Sistema, algumas 

famílias de classes menos favorecidas são ensinadas desde a infância que devem superar os 

obstáculos que podem existir no dia-a-dia a fim de crescerem e ultrapassarem a pauperização, 

muitas vezes sem dar a devida importância às consequências advindas dessas mesmas pressões 

que são chamados/as a superar.  

Tal pressão tem seu ápice quando ingressamos na universidade: local em que o futuro 

profissional se definirá com mais clareza para aqueles/as que conseguem ter acesso ao ensino 

superior. Além da pressão de que ali seu futuro poderá ser determinado, existe a tensão exercida 

pela imposição de um bom rendimento acadêmico juntamente com possíveis situações nas quais 

alguns docentes podem não compreender realidades individuais de seus alunos/as20, tais como: 

discentes que residem longe da universidade e dependem de transporte público para chegarem 

até a mesma e, por esses motivos chegam atrasados/as e acabam recebendo faltas e, por esse 

motivo, reprovam a matéria. Esses fatos citados podem trazer consequências à saúde mental 

dos/as alunos/as universitários/as. 

Vimos que segundo a OPAS/OMS uma promoção efetiva da saúde mental depende de 

um ambiente que respeite e proteja os direitos básicos de cada cidadão/ã e que permita as 

pessoas a adotarem e manter estilos de vida saudáveis. Porém, estudos mostram que as 

universidades podem não estar oferecendo um ambiente onde seus/suas alunos/as estejam 

seguros no que diz respeito a suas saúdes. Este agravante não passa somente pela forma com 

que a vida dos/as estudantes será prejudicada, mas, também diz respeito a um direito específico 

que pode não estar sendo garantido: o direito à saúde, que é elevado à categoria de direito 

fundamental por estar diretamente ligado ao direito à vida e à existência digna. Esse direito se 

encontra fundamentado na Constituição Federal Brasileira de 1988, sendo um dever do Estado 

e uma garantia a todo e qualquer cidadão/ã. Quando há alunos/as adquirindo transtornos 

possivelmente advindos de pressões provenientes de ambientes universitários, e em casos mais 

 
20 Informação observada na pesquisa realizada pela autora que será apresentada no próximo capítulo. 
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graves tirando a própria vida por esses mesmos motivos, temos um problema na garantia do 

direito à vida, à dignidade e à saúde desta população.  

Pode-se confirmar o fato citado acima com uma pesquisa feita pelo Fórum de Pró-

reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE, 2004) que foi concretizada em 

respeito ao perfil socioeconômico e cultural dos/as estudantes das universidades federais 

brasileiras em 2003. Entre outros resultados, os/as pesquisadores/as encontraram que 36,9% 

dos/as estudantes relataram sofrer alguma complicação emocional, com prevalência maior entre 

os primeiros (39,5%) e os últimos anos (36,9%) dos estudos. Anos depois, no relatório de 2010 

(FONAPRACE, 2011), o percentual de alunos/as que se queixaram de algum sofrimento 

psíquico foi de 47,7%. Esta pesquisa nos mostra que, com o passar do tempo, as possíveis 

pressões provenientes da universidade podem ficar cada vez maiores e acirradas, trazendo, 

possivelmente, mais consequências para a saúde mental da população universitária, composta, 

em grande maioria, por jovens que acabaram de sair do ensino médio e passam, do mesmo 

modo, por grandes adaptações simplesmente devido ao ingresso na universidade, o que também 

é causa de aumento da ansiedade e do estresse nesses/as estudantes (Ferraz & Pereira, 2002). 

A literatura mostra grandes taxas de prevalência de sintomas de ansiedade e depressão 

em estudantes universitários, podendo ser até maior do que as taxas encontradas na população 

geral (Bayram & Bilgel, 2008; Ibrahim, Kelly, Adams, & Glazebrook, 2013; Santander, 

Romero, Hitschfeld, & Zamora, 2011). Esses trabalhos apontam a vulnerabilidade desses/as 

alunos/as e a emergência que se tem de acompanhar essa população específica e seus sintomas. 

Com isso, não se pode negar que assuntos como a depressão, o estresse e as doenças 

psicossomáticas, têm sido foco de preocupação e se tornado objeto de estudo de 

pesquisadores/as e especialistas, juntamente com o desempenho escolar (Modardo & Pedon, 

2005), entretanto, mesmo com esse crescente interesse no assunto, ainda não há muitas 

pesquisas sobre o estresse e outros transtornos em ligação com a vida acadêmica, ou o 

desempenho acadêmico dos/as estudantes (Idem, 2005), mesmo com o fato de, a preocupação 

em estudar os aspectos psicológicos dos/as alunos/as universitários/as em nosso país, já vir de 

uma longa data, como se pode confirmar nos trabalhos de Di Loreto21, Alburqueque22 e Giglio23 

(Idem, 2005). 

 
21 Saúde Mental do Universitário (1972) 
22 Saúde Mental do Universitário (1973) 
23 Bem-Estar Emocional em Estudantes Universitários (1976) 
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As demandas, juntamente com possíveis pressões, de uma vida universitária mostram 

que o/a estudante deve evidenciar recursos cognitivos e emocionais relevantes para conseguir 

realizar o manejo de tais demandas apresentadas por esse novo ambiente (Padovani, 2014). As 

possíveis expectativas frustradas em relação ao mercado de trabalho e os desejos que não se 

realizam referentes ao futuro pessoal e profissional trazem uma alta prevalência de problemas 

psicoafetivos, que passam, muitas vezes, despercebidos (Idem, 2014), só sendo notados mais à 

frente na vida quando seus sintomas já estão avançados. Exemplos desses sintomas e dessa 

problemática são: identificação tardia e o tratamento inadequado da depressão e da ansiedade, 

consumo e dependência de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, alimentação inadequada, 

inatividade física (Sousa, José, & Barbosa, 2013), e outros sintomas que são desvalorizados, 

porém, são negativos para a saúde física e mental dos/as alunos/as. 

Como exemplo podemos ter a Universidade de Brasília que através de serviços 

psicológicos específicos com parceria com a Junta Médica da UnB, propuseram um serviço 

experimental que tinha o objetivo de avaliar emocionalmente estudantes que solicitavam o 

Trancamento Geral de Matrícula (TGM) por motivos relacionados à saúde pedidos entre 

outubro e dezembro de 2005 na Junta Médica da Universidade de Brasília (Bohry, 2007). Essa 

pesquisa tinha como um de seus focos, avaliar a regularidade de entrada de referidos processos, 

separando-os quanto à justificação de cada pedido (problemas de saúde física ou mental), e 

entender qual motivo era mais frequente (Idem, 2007). Foram examinados 18 processos 

consecutivos de pedidos de TGM no total e, como resultado, se descobriu que 13 casos foram 

justificados como transtorno mental: transtorno bipolar - 5; depressão - 4; transtornos de 

ansiedade - 2; esquizofrenia - 1; surto psicótico sem diagnóstico - 1, contra apenas 4 

justificativas baseadas em problemas físicos e 1 em maternidade (Idem, 2007).  Obviamente 

não podemos afirmar que todos esses problemas foram causados, ou desencadeados, pela 

universidade e suas exigências e pressões supracitadas somente, mas, são dados que instigam o 

interesse pela investigação, ao menos.  

A universidade, porém, não deve ser a única culpada pelo possível adoecimento de 

seus/suas estudantes. Como dito, a transição do ensino médio para o Ensino Superior se passa, 

predominantemente, em uma época determinante no crescimento de todo e qualquer indivíduo: 

a adolescência (Cerchiari, 2004). Esta fase, por si só, já é marcada por um “incêndio” 

biopsicossocial, ou seja, é um momento de mudanças psicológicas e transformações no 

comportamento e nas percepções em relação ao meio e, consequentemente, em sua adaptação 
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a ele (Cerchiari, 2004).  Segundo Levisky (1995), a transição da adolescência para a vida adulta 

é um processo no qual se vivencia um certo luto já que se experimenta perdas de características 

infantis e assume-se responsabilidade pela própria vida. É exatamente nesse processo, antes 

mesmo de terem suas personalidades formadas, que muitos/as alunos/as devem escolher uma 

carreira profissional para prestarem vestibulares.  

Contudo, o desafio que é esse ingresso na universidade é percebido de forma 

diferenciada por cada estudante, podendo mudar de acordo com a percepção, história de 

desenvolvimento, capacidades específicas e características pessoais de cada um (Almeida & 

Ferreira, 1999), por exemplo, um/a aluno/a que tem condições financeiras favoráveis, não 

depende de transporte público para ir para as aulas, tem uma família compreensiva e presente, 

possivelmente poderá não sofrer um impacto tão grande como pessoas menos favorecidas 

poderão ter. Quanto mais a mudança do ensino médio para o ensino superior transformar a vida 

e a rotina dos/as estudantes, mais adaptações serão necessárias. Para os autores isso não 

configura, por si só, uma avaliação negativa nem positiva, isso dependerá das características e 

recursos presentes em cada um e que poderão ser utilizados para lidar com as dificuldades de 

tal período (Idem, 1999).  

O processo de ingresso na universidade retrata um tempo em que as pessoas irão viver 

novas situações acadêmicas e sociais que muitos/as poderão considerar estressantes e difíceis. 

Além disso, por viverem todo este processo em uma fase em que ainda estão formando suas 

personalidades, os/as alunos/as devem se adaptar ao novo, que é o sistema universitário, o que 

pode gerar vários quadros desencadeadores de processos psicológicos que são exemplificados 

por: dependência química, isolamento, afastamento familiar, bem como a depressão e ansiedade 

(Neiva, 2000).  Cerchiari (2004) confirma que os/as universitários/as apresentam, regularmente, 

problemas psicossociais como os já citados e ainda: baixa autoestima, estresse, preocupação 

excessiva com os estudos e dificuldades em relacionamentos, o que pode gerar uma grande 

evasão que reflete negativamente no ensino público e, com isso, na evolução do país. 

Os/as estudantes universitários/as passam por momentos de mudanças, frustrações, 

crescimentos e angústias, então, o ambiente que é montado para contribuir no aumento do 

conhecimento e ser base para a vida profissional, pode se tornar, ás vezes, o desencadeador de 

doenças patológicas quando, junto a essas mudanças, frustrações e angústias, citadas 

anteriormente, vir um exagerado estresse acadêmico (Moteiro, Freitas & Ribeiro, 2007) gerado 

pelas demandas inerentes a um espaço universitário - visto que é uma rotina em que os/as 
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estudantes estão sempre expostos/as a novas informações o que desencadeia uma busca 

incansável por atualizações o que pode levá-los/as a um desgaste físico e emocional e acabar 

por gerar algum transtorno, como o estresse, por exemplo (Luna, Primo, Furini, Molari, Bispo 

& Costa, 2017). E também por ser um tempo de transitoriedade entre fases da vida, como já 

colocado e, ainda por encontrarmos, dentro de nossas universidades, um sistema de ensino 

conteudista, que pode não se preocupar com a formação profissional e bem-estar dos/as 

universitários/as e sim com notas e o que o/a aluno/a pode alcançar (Alburqueque, 1973), a 

universidade pode ser fonte de transtornos psicológicos.  

 Então, mesmo a questão da adaptação e de motivos externos a universidade serem, 

também, grandes possíveis causadores de transtornos mentais nos/as estudantes, não podemos 

deixar de explicitar que as questões internas à faculdade também podem gerar problemas aos/as 

alunos/as, que é o que (Costa, Matos & Silva, 2001) vai se aprofundar dizendo que a pressão 

das próprias atividades acadêmicas mobiliza aspectos psicológicos e que as tarefas acadêmicas 

e as dificuldades inerentes a universidade como, por exemplo, o “aprender”, podem aparecer 

como “estressores acadêmicos”. Nesse sentido, os/as estudantes vão identificar, dentro da vida 

universitária como um todo, motivos para que a pressão acadêmica esteja ligada negativamente 

com sua saúde (Costa, Matos & Silva, 2001), sendo esses fatores: o aumento da 

responsabilidade, a competitividade, dificuldades financeiras, exagero nas tarefas acadêmicas 

e, principalmente, a escolha profissional (Idem, 2001).  

 Porém, mesmo havendo uma conexão negativa entre os problemas emocionais e o 

rendimento acadêmico, visto que, quanto maior for a pressão por um bom rendimento 

acadêmico, possivelmente maior será a chance dos/as estudantes desenvolverem algum tipo de 

patologia mental, quanto melhores forem as motivações pessoais em relação a este rendimento 

ou à conclusão do curso e, quanto mais o/a aluno/a se perceber apoiado/a pelos docentes, pais 

e pessoas próximas, maior será o seu grau de satisfação com a vida, fato que leva a melhores 

níveis de saúde mental (Costa & Leal, 2008) .  

Em resumo, Silver (1982) demonstra que, quando os indivíduos ingressam na 

universidade são submetidos/as a uma grande carga de estresse que se manifesta por conta de 

muitas horas de estudo, de cobranças pessoais e por parte dos docentes e familiares. Além disso, 

se tem aquilo que se passa externamente à faculdade: as transformações fisiológicas, 

neurológicas e psicológicas vindas da transição entre a fase da adolescência e a fase da vida 

adulta. Essa transformação leva os/as estudantes a viverem um período já de crise, pois, exige 
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a adaptação pessoal a um novo papel social, que é o de “adulto jovem”. Juntando o citado acima 

com os outros problemas de ordem pessoal, social e profissional, se tem a perfeita receita para 

um desencadeamento de transtornos mentais.  
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CAPÍTULO II - O SERVIÇO SOCIAL DENTRO DO ASSUNTO 

 
 

2.1 O Serviço Social dentro da Saúde Mental 
 

É imprescindível que, para uma prática profissional coerente, a categoria de assistentes 

sociais leve em conta o conceito ampliado de Saúde, não o compreendido enquanto ausência 

de doença somente, mas sim enquanto fruto das relações sociais e destas com o meio físico, 

social e cultural. Assim, as práticas profissionais devem superar a perspectiva biologista e 

distanciar-se de práticas paramédicas e da fragmentação do conhecimento24, já que o/a 

assistente social deve olhar para o/a usuário/a de uma maneira social, totalitária, individual e 

cultural.   

Para Bravo e Matos (2009), uma atuação competente do Serviço Social na Saúde 

pressupõe: 

• estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários 

que lutam pela real efetivação do SUS; 

• conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os 

determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença; 

• facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da 

instituição e da rede de serviços e direitos sociais, bem como de forma compromissada 

e criativa não submeter à operacionalização de seu trabalho aos rearranjos propostos 

pelos governos que descaracterizam a proposta original do SUS de direito, ou seja, 

contido no projeto de Reforma Sanitária; 

• buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade 

da atenção em saúde; 

• estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam a 

articulação entre as políticas de seguridade social, superando a fragmentação dos 

serviços e do atendimento às necessidades sociais; 

•  tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da 

saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos trabalhadores 

de saúde nas decisões a serem tomadas; 

•  elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria 

técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como realizar investigações sobre 

temáticas relacionadas à saúde; 

•  efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de 

potencializar a participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de 

democratização das políticas sociais, ampliando os canais de participação da 9 

 
24 Afirmação colocada no 4º simpósio mineiro de assistentes sociais, em 2016. 
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população na formulação, fiscalização e gestão das políticas de saúde, visando ao 

aprofundamento dos direitos conquistados (CFESS, 2010, p.30). 

Para Costa (2009), “o assistente social se insere, no interior do processo de trabalho em 

saúde, como agente de interação ou como um elo orgânico entre os diversos níveis do SUS e 

entre este e as demais políticas sociais setoriais, o que nos leva a crer que o seu principal papel 

é assegurar a integralidade das ações”. Portanto, é evidente a importância do/a profissional de 

Serviço Social dentro da saúde, considerando todos os aspectos desta: incluindo a questão 

mental e o que pode levar a um adoecimento dessa área já que, a Saúde Mental é um espaço 

privilegiado para o trabalho de assistentes sociais no qual esses/as profissionais têm a 

necessidade de realizar uma atuação interdisciplinar, ou seja, trabalhar com profissionais de 

outras áreas do saber, como psicólogos/as, por exemplo, preservando sempre a especificidade 

de cada profissão (Coutinho & Coutinho, 2017), embora isto seja uma questão desafiadora. 

Essa ação interdisciplinar, dentro da Saúde Mental, tem como objetivo proporcionar ao/à 

usuário/a uma atenção integralizada – ou seja, sem fragmentação no atendimento – o que 

ressalta a concepção já esclarecida sobre o termo “saúde” (Idem, 2017).   

O Serviço Social é importante dentro dessa parte da saúde – a área mental, visto que a 

história da saúde mental é refletida ainda hoje na percepção que o corpo social tem de pessoas 

portadoras de algum distúrbio nessa área (Paes, 2017). No Modo de Produção Capitalista, 

problemas mentais estarão ligados à improdutividade já que, a venda da força de trabalho não 

será a mesma daqueles/as considerados/as “normais” (Idem, 2017), então, os/as antes 

considerados/as “possuídos/as”, serão tidos/as agora como “vagabundos/as” ou 

“improdutivos/as”, o que os/as leva a ser uma ameaça social (Vietta, Kodato & Furlan, 2001). 

Além disso, esse é um sistema no qual pessoas que talvez não tivessem adoecimento mental 

antes, podem passar a ter após sua inserção no mercado de trabalho considerando a grande 

exploração apresentada pelo capitalismo (Paes, 2017).  Por isso a importância do Serviço Social 

na área: intervir na exclusão de pacientes com transtornos mentais e revogar as de mais formas 

de supressão que esses indivíduos podem estar sujeitos, como a pobreza e contradições da 

sociedade do capital (Idem, 2017). 

Essa importância da inserção do Serviço Social na área de Saúde Mental dada por Paes 

em relação às contradições do sistema vigente pode ser ressignificada também para o início da 

profissão dentro da área psiquiátrica no Brasil, já que, no país, a profissão deu início dentro da 

área como uma assistência aos/às trabalhadores/as (Bisneto, 2009) para, de certa forma, 

“apaziguar” a relação que há entre capital X trabalho intervindo nas partes mais imediatas da 
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“questão social” como nas fábricas, previdência e assistência social (Iamamoto & Carvalho, 

1998). Mesmo tendo entrado imediatamente na área da saúde após seu surgimento, o Serviço 

Social não esteve presente na parte da Psiquiatria como um campo de atuação próprio da 

profissão já que não se tinha muitos/as assistentes sociais trabalhando exclusivamente com o 

problema da “loucura” (Bisneto, 2009). 

Dito isso, há divergências quanto ao estabelecimento de registro do início do trabalho 

do Serviço Social dentro da Saúde Mental no Brasil. Algumas literaturas apontam esse começo 

em 1946, como Maria Laertina Sabóia em sua obra “Formação e treinamento da equipe 

psiquiátrica: papel do assistente social” de 1976, já que em Saúde Mental, as primeiras práticas 

realizadas por assistentes sociais se deram de fato em 1946 dentro dos Centros de Orientação 

Infantil e Centros de Orientação Juvenil (COI/COJ), mas, Vasconcelos (2002) irá apontar que 

o trabalho de assistentes sociais dentro desses Centros nesse determinado período era bem 

limitado e mostrava-se de maneira subalternizada em comparação a outros/as profissionais já 

que, o/a Assistente Social trabalhava de forma totalmente acrítica, desempenhando a profissão 

sob uma visão de assistencialismo. Porém, até depois de 30 anos da instituição da profissão no 

Brasil, não se tinha muitos/as profissionais trabalhando na área psiquiátrica em clínicas, 

hospitais ou manicômios devido ao fato de não haver sequer muitos/as profissionais 

formados/as na área até 1960 (Bisneto, 2009). A quantidade de servidores/as da área de Serviço 

Social dentro dos hospitais psiquiátricos era pouca, assim como a quantidade de hospícios não 

era considerada exorbitante. Contudo, a inserção efetiva do Serviço Social em hospitais 

psiquiátricos foi imposta pelas exigências do INPS 25 em 1970 como mostra Souza: 

(...) é a partir de 1973 – quando o MPAS26 enfatizava a importância da equipe 

interprofissional para a prestação de assistência ao doente mental, numa de suas 

tentativas de melhorá-la – que se abriu um maior espaço para o Serviço Social nas 

Instituições Psiquiátricas. (Souza, 1986 p.118) 

 Após o golpe militar de 1964 o número desses locais no Brasil teve um grande aumento 

com uma administração centralizada e com uma privatização no atendimento (Bisneto, 2009). 

O Brasil se encontrava, em 1960, em crise e em luta na área da Saúde Mental por conta do 

fechamento dos leitos públicos e o crescente apoio às privatizações, o que gerou um período 

denominado por alguns estudiosos de “indústria da loucura” (Scheffer & Silva, 2014). Com o 

golpe de 64, o autoritarismo, privatizações e a lógica mercantilista se acirraram e, por conta 

disso, durante esse período os militares internavam pessoas com a desculpa de terem alguma 

 
25 Instituto Nacional de Previdência Nacional, criado em 1966. 
26 Ministério de Previdência e Assistência Social, criado em 1974. 
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doença mental como uma forma de reprimir aquilo que elas tinham para expressar (Idem, 2014). 

Nesse caso, as grandes indústrias médicas fizeram dos transtornos mentais um objeto de lucro 

o que gerou atitudes de dois movimentos surgidos ao final da década de 1970: o Movimento de 

Reforma Sanitária e o de Reforma Antimanicomial (Costa, 1989). 

 Como a efetivação de assistentes sociais em locais que atendiam a pessoas acometidas 

de adoecimento mental ocorreu exatamente no período em que o Brasil sofria com o governo 

militar, a justificativa dada pelos militares era de que a presença do Serviço Social nesses 

serviços era para controlar e manter o estado ditatorial assim como nos aponta Bisneto (2009, 

p. 25) quando diz que “o Serviço Social foi demandado pelo Estado ditatorial como executor 

terminal de políticas sociais na área de Saúde Mental, repetindo sua contradição histórica, de 

uma demanda para as elites para atender aos ‘necessitados’.". A inserção desses/as profissionais 

nas instituições psiquiátricas não tinha como objetivo focal a problemática da saúde mental em 

si, mas sim o trabalho em relação a problemas trazidos pela pobreza, significando que o 

problema maior para os militares em relação aos hospícios, não era o da “loucura” 

especificamente27. O problema residia, portanto, na pobreza, no abandono e na miséria, pois 

essas poderiam gerar questionamentos na sociedade (Bisneto, 2009). Por isso, o/a assistente 

social entrou no contexto de hospitais psiquiátricos na época da ditadura para “viabilizar” o 

sistema manicomial tratando daquilo que era o seu maior problema, mas, não em defesa do/a 

usuário/a propriamente dito, e sim tratando das demandas daqueles que estavam no poder 

(Idem, 2009). 

 Com isso se faz possível perceber que o governo da ditadura militar tentou, de certa 

forma, repetir a história da profissão se utilizando do Serviço Social dentro da Saúde Mental na 

década de 1970 de forma parecida com que a Igreja, o Estado e os donos do meio de produção 

instalaram o ofício no Brasil nos anos de 1930 e 1940; ou seja: aspirando aspectos econômicos, 

políticos e ideológicos que facilitavam a acumulação capitalista, controlavam os/as 

trabalhadores/as e validavam o modelo social vigente (Bisneto, 2009). Como constatação dessa 

afirmação do início da profissão no Brasil, temos Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho que 

dizem:  

[...] a ampliação do mercado de trabalho e o reforço da legitimidade do Serviço Social 

é expressão da resposta das classes dominantes ao enfrentamento das novas formas de 

expressão da questão social que tem como pano de fundo a ampliação do processo de 

pauperização da população trabalhadora. (Iamamoto & Carvalho, 1988, p. 370) 

 
27 A loucura, para eles, podia ser controlada e restringida pela psiquiatria e pelo afastamento social apenas. 
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Essa situação se acirrou na década de 1970 também porque com o fim do “milagre brasileiro”28, 

após 1974, a área da Saúde se tornou fundamental para validar o estado autoritário e, de forma 

particular o setor da Saúde Mental no momento em que o atendimento se ampliou aos 

trabalhadores e seus familiares (Souza, 1986). 

 Porém, não se pode colocar essa questão como determinística e monolítica (Bisneto, 

2009) visto que, também no tempo da ditadura militar, estava surgindo movimentos políticos 

(como o Movimento de Reforma Sanitária e o de Reforma Antimanicomial já citados) que 

mostrava uma conscientização do corpo social em relação ao tema e, também Bisneto (2009) 

nos colocará que mesmo à época vivida, também já existiam psiquiatras com uma visão social 

de esquerda que se empenhavam na construção de políticas públicas dentro do Estado que 

reforçavam a necessidade de um tratamento mais humano com equipes multiprofissionais e, 

nesse contexto, o Serviço Social entrou concretizando novas percepções dentro da Saúde 

Mental como, por exemplo, a importância do contexto familiar e social e a prevenção primária 

e comunitária (Souza, 1986, p.31).  

 Entretanto, a relação entre Serviço Social e Saúde Mental pode ser analisada ainda antes 

do campo de prática da profissão de fato: a partir da existência de matérias29 nas primeiras 

escolas de Serviço Social no Brasil com temáticas higienistas30, como o Serviço Social de Caso 

que estava ligado a uma tendência psicologizante já que estava relacionado com uma área da 

psicologia nomeada de Psicologia do Ego31 que se tratava “[...] de uma das versões mais 

conservadoras do movimento psicanalítico [...] (Vasconcelos, 2002, p. 183). Com isso, a 

profissão de Serviço Social estabeleceu-se não só por influências da Igreja Católica, como 

também se deu através da atuação das práticas higienistas, como nos afirmará Vasconcelos: 

 
28 Período entre 1968-1973 que ficou conhecido como “milagre brasileiro” devido a grandes taxas de crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) do país (de 11,1% ao ano), inflação declinante e superávits no balanço de 

pagamentos (Veloso, Villela & Giambiagi, 2008) 
29 “[...] (Higiene e Educação da Criança de 2 a 7 anos, com 65 horas). Nota-se ainda a presença da disciplina de 

Psicologia, com 50 horas” (Vasconcelos, 2002, p. 154): exemplos de matérias ligadas à temática higienista 

oferecidas na escola paulista (Paes, 2017).  
30 Tais temáticas vão emergir a partir do movimento de higiene mental que se fortalecerá nos Estados Unidos na 

década de 1920. Já no Brasil, o movimento se instalará em 1923, ano em que surge a “Liga Brasileira de Higiene 

Mental” – LBHM, que tinha como proposta focal um atendimento melhor para as pessoas acometidas de algum 

transtorno mental (Costa, 1989) 
31 “Trata-se de uma particular versão da psicanálise, esta que surge em torno dos anos de 1920 na América do 

Norte” (Baratto & Aguiar, 2007, p. 309). A compreensão sobre Psicanálise, para Freud, tem como conceito 

fundamental o inconsciente, com isso, será entorno desse que se ordenará toda a parte teórica e técnica da 

psicanálise (Baratto & Aguiar, 2007). Já o conceito fundamental da Psicologia do Ego é o “ego consciente”, que 

tem a “autonomia” como integrante. Terá o ego como o controle racional dos comportamentos e esse também será 

responsável pelos processos de aprendizagem e de adaptação dos seres humanos ao meio físico e social no qual 

está inserido/a (Idem, 2007)) 
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“[...] a constituição do Serviço Social como profissão no Brasil é marcada pela vertente 

doutrinária católica quanto pela influência do movimento de higiene mental [...]” (Vasconcelos, 

2002, p. 185).  

 Bisneto (2009), em seu trabalho concordará com Vasconcelos (2002) em relação ao 

número de matérias em ligação com as ideias de higiene mental dentro dos cursos de Serviço 

Social em seus primórdios no Brasil. Porém, o autor também destaca que, atualmente, essas 

disciplinas são diferentes nos correntes estudos dentro da profissão na área de saúde mental já 

que, no início, tais matérias estavam relacionadas à, também, concepções de eugenia32 

(Vasconcelos, 2002) que se baseia em selecionar e “aprimorar” os genes humanos por meio de 

escolhas sobre o que é “bom” ou “ruim” (Teixeira & Silva, 2017). Além dessa carga biológica, 

se pode aplicar as crenças da eugenia, também, na seleção de características não físicas, o que 

pode ser utilizado para comentários machistas, como, por exemplo, “mulher tem aptidão para 

ser dona de casa”. A eugenia também foi utilizada para situações como o Holocausto, durante 

o Nazismo na Alemanha.  

 

2.1.1 Serviço Social e a Reforma Psiquiátrica  

 

O movimento de Reforma Psiquiátrica, no Brasil, se dá em 1976 e Vasconcelos (2002) 

destaca que é um movimento de extrema importância para a área da Saúde Mental visto que, 

diante da grande influência do psiquiatra italiano Franco Basaglia33, que desenvolveu - o que 

ficaria conhecido como psiquiatria democrática - a Lei 180 de 13 de maio de 1978 que “[...] 

estabelecia o fechamento da porta de entrada dos hospitais psiquiátricos [...]” (Vasconcelos, 

2002, p. 23) na Itália; o modo com que eram tratados os usuários das instituições psiquiátricas 

(muitas vezes com práticas violentas) passou a ser condenado.  

Como esse movimento de reforma dá uma grande relevância na busca, e garantia, dos 

direitos dos indivíduos acometidos de adoecimentos mentais partindo da ação de substituição 

de manicômios por instituições com novas formas de tratamento mais humanizado, ele se faz 

muito importante para o Serviço Social (Paes, 2017), pois é a partir desse movimento que 

 
32 Movimento cientifico iniciado por Francis Galton no final do século 19.  
33 Segundo Amarante (2006), “[...] ele foi o primeiro a colocar em prática a extinção dos manicômios, criando uma 

nova rede de serviços e estratégias para lidar com as pessoas em sofrimento mental e cuidar delas”. (Amarante, 

2006, p.33) 
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instituições importantes para a profissão são pensadas. Entre esses locais pode-se destacar: os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que, segundo Amarante e Torre (2001) é uma “[...] 

rede assistencial externa intermediária, não-cronificante e não-burocratizada, ligada à sociedade 

e à comunidade, quando é ressaltada a cronificação do hospital e a burocratização dos serviços 

externos”. (Amarante & Torre, 2001, p. 29) e os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) que 

é o “[...] um novo projeto de Saúde Mental que se constitua numa instituição que não segregue 

e não exclua” (Amarante & Torre, 2001, p. 30).  

Com o aparecimento dos CAPS e dos NAPS, surgiram novas propostas e novas formas 

de um melhor tratamento para pessoas com adoecimentos mentais. Um exemplo dessas 

propostas é a sugestão de um trabalho multiprofissional dentro dessas instituições visando um 

atendimento mais integrado e completo aos/às usuários/as da área de saúde mental. Entre tais 

profissionais sugeridos estão os/as assistentes sociais (Paes, 2017). Porém, mesmo com a 

implantação desses novos modelos de instituições denominadas de “renovadoras”, Bisneto 

(2009) destacará que ainda existirão as instituições “tradicionais”, ligadas aos antigos métodos 

manicomiais. Nas consideradas “renovadas”, o trabalho do/a assistente social se firma com um 

leque de possibilidades de intervenção maior, o que sempre terá como resultado um melhor 

atendimento ao/à usuário/a; diferentemente da atuação desse/a profissional dentro das tidas 

como “tradicionais”, nas quais o/a profissional se encontra limitado/a em suas ações o que pode 

acabar em uma resposta negativa ao tratamento do/a paciente o que termina por ser “[...] 

conflitante com os objetivos da profissão estabelecidos no seu Código de Ética” (Bisneto, 2009, 

p.133). 

Mesmo com esses dois segmentos opostos de atuação de acordo com a instituição onde 

trabalha, o/a assistente social nessa área deve ter em mente que sua atuação consiste na 

identificação da realidade em que o paciente acometido pelo adoecimento mental se insere, 

buscando sempre perceber quais aspectos fazem parte da vida dos sujeitos através de uma “[...] 

aproximação dos assistentes sociais com os usuários, uma das condições que permite 

impulsionar ações inovadoras no sentido de reconhecer e atender as reais necessidades dos 

segmentos subalternos” (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p.69).  

Atualmente, Bisneto (2009) colocará que o trabalho dos/as assistentes sociais dentro 

dessas instituições determinadas se resume em três objetivos principais: 1. Necessidade de 

atendimento a população - atuar de acordo com todas as outras situações que envolvem a vida 

do/ usuário/a, como, por exemplo, a pobreza, a família e etc; 2. Ressocialização dos/as 
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usuários/as - reintegrar os/as pacientes dentro do corpo social, o que faz ser necessária uma 

especialização “[...] em estudos psicológicos e processos psicossociais dentro do contexto e 

objetivos do Serviço Social” (Bisneto, 2009, p.59); 3. Demanda de Serviço Social por parte dos 

estabelecimentos psiquiátricos - auxiliar também a instituição no que diz respeito à diminuição 

de custos administrando as admissões e altas dos/as pacientes em favor da direção dos hospitais 

(Bisneto, 2009). Esse último objetivo pode se fazer contraditório visto que não é atribuição de 

um/uma assistente social, porém, Bisneto (2009) nos explica: 

 [...] questões financeiras se tornam ‘sociais’, e da mesma forma os problemas legais. 

Questões de moradia e transporte também são consideradas como sociais. No 

atendimento [...] do SUS não é obrigatório o trabalho profissional de economistas, 

advogados, contadores, urbanitários, administradores, entre outros. Muitos problemas 

contextuais caem nas mãos dos assistentes sociais. Na contratação de mão - de obra 

especializada, a lógica do capital não é otimizar os serviços, mas minimizar os custos 

(otimizar o lucro), não é ‘dar mais empregos’, mas ‘reduzir a folha de pagamento’. 

Sob essa visão, o Serviço Social executa várias ações de disciplinas diferentes por 

conta de sua ‘generalidade social’. (Bisneto, 2007, p.132). 

 Amarante (2016) nos afirmará ainda que, os/as assistentes sociais dentro das instituições 

de cuidados à saúde mental vão elaborar muitas propostas desafiantes fronte às orientações 

dadas pela Reforma Psiquiátrica no que diz respeito ao tratamento e acompanhamento para 

“resgatar” a cidadania, autonomia e inserção no corpo social dos/as usuários/as desses locais. 

Esclarecerá, ainda, que a Reforma Psiquiátrica vai além de uma luta contra a violência 

executada aos sujeitos com transtornos mentais. Para o autor, na reforma também se teve uma 

preocupação com o reconhecimento da diversidade desses indivíduos e percepção de que são 

pessoas com “uma capacidade discursiva, narrativa, de produção de arte, de identidade que é 

potente” (Amarante, 2016).  

Ao construir uma forma de identificação com o coletivo, se oferece uma nova 

condição de possibilidade de saúde mental que é a da pessoa não sentir-se 

constrangida por ser quem é, por ter um sofrimento mental, sua diversidade mental, 

mas ver nisso também uma das suas formas de identidade (Amarante, 2016, grifo do 

autor). 

 Nessa concepção, se faz clara a importância do/a profissional de Serviço Social no que 

diz respeito a uma proposta de extinção de qualquer tipo de preconceito que possa existir em 

relação a pessoas que possuam algum tipo de transtorno mental. O próprio Código de Ética de 

1993 estabelece, em seu artigo VI: “Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças”. (Conselho Federal de Serviço Social, 2011, p.23). Faz-se clara, 

também, a importância do/a assistente social dentro do movimento de Reforma Psiquiátrica 

porque este tem a necessidade de ser pautado em lutas que envolvam as categorias profissionais 
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que estão, de alguma forma, ligadas à área da saúde mental e, o/a assistente social é o 

profissional que detêm conhecimentos a respeito do social e da área política que são de extrema 

relevância para a luta pela consolidação das reivindicações.  

 Com tudo que foi exposto, pode-se considerar o Serviço Social como área fundamental 

dentro da Saúde Mental visto que, o objeto de estudo dessa profissão são as expressões da 

“questão social” que crescem dentro da sociedade com regime capitalista. Nesse sentido, 

problemas na saúde mental podem advir de uma – ou umas – expressão da “questão social” por 

ser uma configuração de pressões que se ampliam dentro de dito regime e, o/a assistente social 

passa a atuar frente às demandas existentes nesse setor (Paes, 2017). 

 

2.2 Serviço Social dentro da Universidade de Brasília  

 

 Tendo passado pela história do Serviço Social, tanto com sua instituição no Brasil, 

quanto seu progresso dentro da área da Saúde Mental, pode-se agora, avaliar o curso dentro da 

Universidade de Brasília e a saúde de suas discentes.  

 Como já dito, a primeira escola de Serviço Social do Brasil surgiu em São Paulo no ano 

de 1936, porém, foi somente 35 anos depois, em 1971, que passamos a ter o curso de Serviço 

Social na Universidade de Brasília (UnB) no período diurno. Seu surgimento na capital do 

Brasil aconteceu devido à criação da primeira Faculdade de Serviço Social de Brasília (FSS), 

que foi reconhecida pelo MEC em agosto de 1966, o que é um fato que pode chamar a atenção, 

pois, nos mostra que o Serviço Social, em Brasília, chegou praticamente junto da construção da 

cidade ocorrida em 1960. Como o início da profissão no Brasil, em Brasília o Serviço Social 

também chega vinculado à Igreja Católica considerando o fato de que a FSS tinha como 

instituição que a mantinha a Ordem Religiosa Católica Sociedade Feminina de Instrução e 

Caridade (Pereira, 2005). Porém, o curso permaneceu nessa instituição até 1971 já que foi essa 

foi extinta e suas alunas transferidas para a UnB.  Já nessa nova localidade, era o único curso a 

formar assistentes sociais no DF por aproximadamente 30 anos, realidade que foi mudada em 

1998 pelas transformações ocorridas após a aprovação das Diretrizes e Bases da Educação em 
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1996 que contribuiu para a expansão de cursos privados34. O curso no período noturno dentro 

da Universidade de Brasília é mais recente, tendo surgido apenas em 2010. 

Atualmente, pode-se dizer que, ao menos dentro UnB, se tem uma formação crítica, com 

viés Marxista e matérias que, diferentemente das ministradas no início do percurso do curso no 

Brasil, fogem das práticas conservadoras e, tentam passar aos estudantes a imagem da realidade 

concreta imposta em nossa sociedade. Disciplinas como: “Movimentos Sociais” que inserem 

as alunas na existência prática das lutas de classe e resistências por parte da classe trabalhadora 

em prol da garantia de seus direitos; de “Economia Política e Capitalismo”, “Trabalho e 

Sociabilidade” e “Questão Social e Serviço Social” que coloca os estudantes a par das 

contradições e explorações existentes dentro do sistema capitalista de produção - permitem uma 

visão total do corpo societário, sem utopias e alienações. Além de outras matérias que compõem 

a grade de Serviço Social na Universidade com a mesma prática crítica.  

 É um curso que vem crescendo e tendo uma maior visibilidade dentro do espaço 

universitário por seu papel ativo dentro das lutas e resistências contra as injustiças sociais 

dentro, e fora, da Universidade. No campo da Saúde Mental, foco deste trabalho, tem, também, 

um protagonismo dentro do espaço de estudos. Um exemplo deste fato vem de um extinto 

programa antes existente na UnB: o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Atendimentos em Saúde 

Mental e Drogas (NEPASD), proposto pelo Departamento de Psicologia Clínica que tinha como 

objetivo “fornecer apoio, condições e atividades acadêmico - cientificas para a realização de 

estudos, pesquisas e atendimentos em saúde mental, álcool e outras drogas para a comunidade 

interna da UnB, como mais uma instância sobre saúde mental que deverá trabalhar em rede 

com as já existentes, ou as criar e as implementar” (UNB, 2018)35.  

 Muitos/as de nós, dentro da UnB, sejamos estudantes, professores/as ou outros/as 

servidores/as, podemos, possivelmente, perceber ou conhecer em nosso convívio alguém que 

demanda uma atenção maior em relação à sua saúde mental. E, tal realidade não é vivenciada 

somente em nossa Universidade, mas, pode ser observada na realidade brasileira como um todo 

(UNB, 2018). “Depressão da vida moderna” é algo muito falado como uma característica de 

nossos tempos, presentificando-se como um desamparo, tristeza, falta de sentido ou até mesmo 

depressão pontual ou persistente (Idem, 2018). Diante de tal realidade, o NEPASD se fez 

 
34 Todas as informações sobre o curso diurno na Universidade de Brasília foram retiradas do Projeto Pedagógico 

do Curso de Graduação em Serviço Social Diurno de 2011. 
35 Informação tida através do link https://www.noticias.unb.br/artigos-main/2365-desafios-do-cuidado-com-a-

saude-mental-e-a-qualidade-de-vida-na-universidade-de-brasilia Acesso em 20 maio 2019. 
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necessário dentro da UnB, tendo como grande impulso o suicídio da aluna Letícia, da 

Sociologia, que fez com que a discussão do tema de Saúde Mental na Universidade fosse 

inadiável (UNB, 2018). 

Em dito programa uma Assistente Social tinha um papel fundamental: ela e mais um 

psicólogo estavam à frente como servidores, porém, se deu uma impossibilidade de atender a 

uma demanda de saúde mental tão intensa como se vinha apresentando com apenas dois 

profissionais e, por esse motivo, o programa foi extinto enquanto setor e, em seu lugar foi 

colocado a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU), mas, é algo 

que não está em funcionamento, se mantendo somente no papel36.  

 Para entendermos melhor o universo do Serviço Social dentro da Universidade de 

Brasília, alguns dados37:  

 

NÚMERO DE DOCENTES 2019.1 

 

30 efetivos/as 

4 substitutos/as 

 

 

NÚMERO DE DISCENTES ATÉ 2018.2 

685 alunos/as ativos/as 

 

Diurno: 329 alunos/as 

Noturno: 356 alunos/as 

 

 

NÚMERO DE DISCENTES DESDE 1984.1  

ATÉ  2018.2 DIURNO 

 

Aproximadamente 2.091 alunos/as 

 

NÚMERO DE DISCENTES DESDE 2010 

ATÉ  2018.2 NOTURNO 

 

 

Aproximadamente 749 alunos/as 

 

MAIORES FORMAS DE INGRESSO 

DURANTE OS ANOS ATÉ 2018.2 

 

Vestibular 

63.6% diurno 

53,2% noturno 

 

PAS 

17,69% diurno 

 
36 Informação passada pela própria Assistente Social que servia no NEPASD. 
37 Dados obtidos por documento chamado “Demonstrativo de Evasão de Alunos de Graduação – Período 1984.1 

a 2018.2” fornecido à autora deste trabalho pela secretária do curso de Serviço Social da Universidade de Brasília 

no dia 29 de maio de 2019.  
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22,16% noturno 

 

 

QUANTIDADE DE DISCENTES QUE SE 

FORMARAM ATÉ 2018.2 

 

 

Aproximadamente 1.252 alunos/as - 

diurno 

 

Aproximadamente 183 alunos/as – 

noturno 

Tabela I – Informações sobre a realidade do curso de Serviço Social da Universidade de Brasília. 

É importante citar ainda que, entre os que não se formaram, dentre outras formas de sair 

do curso, se tem 69 desligamentos por abandono no período noturno e, 214 no período diurno, 

a partir de 1984.1. Tal informação nos leva a questionar o porquê de um número 

consideravelmente alto de abandonos dentro do curso e embora tal informe não seja 

disponibilizado, uma pesquisa realizada pela autora deste trabalho busca entender um dos 

possíveis motivos pelo descontentamento das estudantes em relação ao curso de Serviço Social 

dentro da Universidade de Brasília: as possíveis pressões advindas de demandas excessivas 

dentro do espaço universitário que podem, de alguma forma, potencializar um adoecimento 

mental nesses alunas. 

 

          2.2.1 A Saúde Mental das Estudantes de Serviço Social da Universidade de Brasília 

 

A universidade, como já mencionado no capítulo anterior, é um ambiente que, pelas 

realidades que o cerca, pode ser um grande potencializador de um possível adoecimento mental 

naqueles que diariamente vivenciam esse espaço.  

Trazendo tal problemática para mais próximo do tema geral desta pesquisa, podemos 

ainda acrescentar o possível problema de adoecimento mental às alunas de Serviço Social da 

Universidade de Brasília. Não há pesquisas relevantes neste caso específico, mostrando que é 

uma área que deve ser olhada com mais crítica e ser dada uma maior importância ao tema a ser 

pesquisado. O curso de Serviço Social é uma área com uma criticidade elevada e está em 

constante contato com parte da sociedade que muitas pessoas não possuem interesse, qual seja, 

as expressões da questão social. Os reflexos da questão social incluem a pobreza, a 

criminalidade, a falta de estudos, a drogadição, as violências e etc, o que traz, ao menos, as 

resistências e as lutas contra o atual regime imposto. Esse fato pode ainda contribuir para um 
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maior adoecimento mental de estudantes dessa área, o que justifica ainda mais a importância 

de se estudar esse assunto. 

 Futuras assistentes sociais ainda devem viver em constante luta e resistência, 

principalmente na atual conjuntura em que nos encontramos em ameaça de retrocessos na área 

de direitos já conquistados, visto que estamos em contato direto com as lutas da classe 

trabalhadora e, mais que isso, temos um projeto profissional que se volta para a defesa dessa 

classe. Com isso, nos encontramos, enquanto estudantes de Serviço Social, em uma situação 

ainda mais conflituosa, visto que, as classes dominantes estão em constante movimento de 

querer subir e permanecer no poder exercendo dominação e opressão contra a classe 

trabalhadora. Ter que conviver diariamente com essas realidades, pode colocar as alunas desse 

curso em uma maior situação de risco para um possível adoecimento mental. Ademais, vivemos 

em um cenário de constantes ataques aos direitos já conquistados, como já citado, e, na 

universidade não se encontra diferença: ameaça às cotas e às bolsas estudantis já mencionadas 

nesse trabalho, por exemplo, são realidades atuais que devem ser assunto nas intervenções do 

Serviço Social justamente por esta ser uma profissão que tem o foco, dentre outras questões, na 

garantia do direito de todo e qualquer cidadão. 

Colocando tudo isso para o cenário da cidade de Brasília, se tem o agravante de que 

estamos na capital do país, local onde tudo acontece e é o pólo das tomadas de decisões políticas 

que se espalham por todo país. Estudantes de Serviço Social dessa região podem, então, estar 

mais ligadas ainda aos acontecimentos por estarem, literalmente, postas no centro de tudo. 

Atrelado a tudo isso, ainda podem estar as possíveis demandas excessivas da Universidade que 

trazem às alunas pressões acadêmicas exageradas o que pode potencializar – ou causar - 

transtornos mentais aos discentes. Para comprovar tal hipótese, foi-se utilizado um questionário 

online aplicado às estudantes de Serviço Social da UnB. 

 

2.3 Questionário Aplicado  
 

Diante de todo o exposto em relação à saúde mental, à universidade e ao Serviço Social 

e, levando em consideração que não se tem muitas pesquisas na área, um questionário composto 

por 19 questões foi aplicado às alunas de Serviço Social da Universidade de Brasília dos turnos 

Diurno e Noturno em busca de respostas no caso de se a UnB potencializa ou não o adoecimento 

mental de seus estudantes.   
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A busca de dados foi conduzida com a utilização do método de questionário online, com 

um formato semiestruturado, técnica escolhida para dar uma maior liberdade às entrevistadas e 

também para a pesquisadora, permitindo a análise de outras questões que não entraram no 

esqueleto inicial do questionário, mas, que englobe as especificidades da aluna que o respondeu 

e, que ajude a conduzir e a entender a entrevista e os dados obtidos posteriormente já que 

encontramos algumas perguntas que dão a possibilidade à discente de escrever aquilo que 

pensa, e não somente marcar uma ou outra opção.  

Pretendia-se que o questionário fosse respondido pelas alunas de Serviço Social, dos 

turnos diurno e noturno e que estivessem em qualquer semestre do curso (tempo escolhido para 

que, na hora da avaliação de resultados, se pudesse perceber uma possível diferença nas 

respostas de alunas que estão no início, metade e final do curso de 8 semestres). O instrumento 

de pesquisa foi aplicado em forma de um formulário feito no Google Formulários, técnica 

escolhida por sua praticidade e levando em conta que, nos dias atuais, se é possível alcançar a 

muitas pessoas através da internet. O formulário foi enviado a grupos de redes sociais nos quais 

estudantes do curso escolhido se fazem presentes. 

 

         2.3.1 Exposição de Resultados 

 

 O questionário ficou aberto do dia 08/02/2019 até o dia 08/05/2019 (por 3 meses), foi 

disponibilizado em alguns grupos das redes sociais Facebook e WhatsApp formados por 

estudantes de Serviço Social da Universidade de Brasília e, assim, obteve um total de 50 

respostas. 

  Os resultados se firmaram da seguinte forma:  

 

 

 

IDADE 

17 anos – 4%  

19 anos – 14%  

20 anos – 20%  

21 anos – 16%  

22 anos – 16%  

23 anos – 10%  

24 anos – 4%  

26 anos – 4%  

27 anos – 2%  

28 anos – 2%  
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29 anos – 2%  

30 anos – 2%  

33 anos – 2%  

34 anos – 2%  

 

 

GÊNERO 

 

42 mulheres (84%) 

8 homens (16%) 

 

 

TURNO 

 

41 diurno – (82%) 

9 noturno – (18%) 

 

 

 

SEMESTRE 

1º semestre - 4%  

2º semestre - 4%  

3º semestre - 4%  

4º semestre - 8%  

5º semestre - 22%   

6º semestre - 6%  

7º semestre - 16%  

8º semestre - 30%  

9º semestre - 2%  

11º semestre - 2%  

Recém graduado – 2%  

Tabela II – Exposição de dados das alunas de Serviço Social da Universidade de Brasília.  

 

PERGUNTAS  

 

SIM NÃO TALVEZ NÃO 

RESPONDERAM  

Acredita que os/as docentes de 

Serviço Social compreendem a sua 

realidade individual?  

 

22% 72% 0% 6% 

Acredita que o curso de Serviço 

Social, na UnB, seja equilibrado em 

suas demandas? 

 

16% 42% 38% 4% 

Acredita que a UnB, por si só, pode 

gerar algum tipo de adoecimento 

em seus estudantes? 

 

94% 6% 0% 0% 
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Tabela III – Perguntas realizadas no questionário online e suas respectivas respostas.  

Como última pergunta tinha-se: acredita que sairá melhor ou pior do que quando 

ingressou na Universidade e, como respostas tivemos: Pior (72%), Melhor (16%), Aliviada 

(2%), Não sabe responder (4%).  

Embora tenham, no esqueleto inicial do questionário, 19 perguntas, expus somente 

aquelas que são mais importantes para compreendermos o foco deste estudo que se resume em 

saber se a Universidade de Brasília pode, de alguma forma, potencializar o adoecimento mental 

de seus/suas estudantes e os possíveis porquês, com foco nas alunas do curso de Serviço Social. 

Algumas perguntas38 estavam formuladas de forma que as discentes poderiam escrever suas 

opiniões. No próximo item colocarei trechos de respostas dessas questões para melhor expô-

las.  O questionário original, com todas as perguntas feitas, estará em anexo ao final deste 

trabalho.   

 
38 Como, por exemplo, se acreditam que o cenário político pode influenciar, de alguma forma, a permanência na 

Universidade e a forma de transporte que vão para a UnB.  

Passou a ficar mais estressada ou 

agressiva após seu ingresso na 

UnB? 

 

82% 10% 8% 0% 

Acredita que o ambiente oferecido 

pela UnB seja seguro para se 

expressar? 

 

22%  44% 34% 0% 

Percebe, na UnB, pressões 

acadêmicas que ultrapassam as 

demandas próprias de um ambiente 

universitário?  

 

86% 6% 2% 6% 

Você acredita que o espaço que a 

UnB te oferece hoje propicia uma 

boa qualidade de estudos? 

 

38% 28% 34% 0% 

Você já passou por algum 

constrangimento/humilhação com 

docentes que influenciou de alguma 

forma em seu rendimento 

acadêmico e/ou em sua saúde 

mental? 

58% 38% 0% 4% 
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2.3.2 Análise dos Resultados 

 

O estresse e a ansiedade são fenômenos comuns nas vidas das alunas de Serviço Social 

da Universidade de Brasília, como se pôde comprovar com o questionário. Percebe-se 

principalmente que tais fenômenos estão relacionados com outros fatores: pessoas em semestres 

mais avançados experimentam um nível de estresse maior do que aquelas em semestres iniciais, 

o que pode ser atribuído ao maior tempo de exposição à universidade e suas demandas 

excessivas.  

Indivíduos que disseram ter tido algum problema com professores/as demonstraram, 

também, um maior nível de estresse já que Costa e Leal (2008) afirmam que sentir o apoio dos 

pais, professores/as e pelos pares, trará ao/à estudante um nível de saúde mental melhor, ficando 

assim mais satisfeito com a vida. Percebeu-se que poucas demonstraram desentendimentos 

familiares que influenciavam em sua rotina universitária, indo de encontro ao que se pensava 

já que, no início da pesquisa, achava-se que talvez problemas familiares fossem um fator muito 

mais importante e predominante na vida das estudantes do que o fator que envolvia as 

professores/as. Observa-se então, que as consequências causadas pelos perfis das docentes 

influenciam muito mais no adoecimento das universitárias e em suas relações com as matérias 

e no curso diretamente. Além de problemas tidos diretamente com algum/a professor/a, 

estudantes afirmaram que os/as docentes específicos/as do departamento de Serviço Social não 

compreendem suas realidades individuais, fazendo chamadas logo no início da aula39 sem 

considerar estudantes que dependem de transportes públicos e, por isso, podem chegar 

atrasadas. Fato que pode gerar grandes frustrações nas alunas, pois, mesmo que essas se 

esforcem para estudar e tirar boas notas, podem ser reprovadas por faltas.  

[...] pegar o ônibus que passa 5:50, para ir até a rodoviária onde diariamente encontro 

filas enormes para o 110, que sai sempre lotado, com muitos estudantes em pé e 

apertados nas portas, sem a menor segurança, para chegar na unb, 15 ou 20 minutos 

atrasada, e as vezes ser chamada atenção pelo professor ou até mesmo levar falta. 

(Entrevistada 28)  

Oliveira, et al. (2008) ao realizar uma pesquisa que tinha a rodoviária de Brasília como 

ponto de partida, notou que a duração da viagem de boa parte dos/as trabalhadores/as do Distrito 

Federal é de 1hr aproximadamente e que isso, para a maior parte dos/as trabalhadores/as, é 

considerado um tempo notavelmente longo. Verificou-se que as condições de deslocamento se 

 
39 Como algumas entrevistadas expuseram em suas respostas na pergunta em relação a problemas com 

professores/as. 
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relacionam com as alterações no estado motivacional e o no comportamento dos/as 

trabalhadores/as, já que estes/as chegam ao seu destino com sinais de cansaço e de estresse. 

Mesmo que seja uma pesquisa voltada para os/as trabalhadores/as, se pode redimensionar isso 

e atribuir tais dados para os/as estudantes, já que estes/as e os trabalhadores/as se utilizam de 

um mesmo transporte coletivo no Distrito Federal.  

A necessidade em locomover-se provoca na maioria dos casos a necessidade em se 

utilizar o meio de transporte público (Oliveira, et al. 2008). Isso é visível já que 80% das 

estudantes que responderam o questionário utilizam o ônibus como veículo principal de 

locomoção entre suas casas e a Universidade de Brasília e essas mesmas relatam, em sua 

maioria, o tempo perdido dentro dos transportes. Indicando que esse tempo poderia ser usado 

para dormir mais ou acordar mais tarde, fazendo com que fiquem mais sonolentas40 e, com isso, 

tendo seu desempenho afetado, já que uma má qualidade do sono é um fator primordial que 

afeta e torna a saúde mais vulnerável. Já que o sono é um meio complexo e necessário para que 

a saúde física e cognitiva das pessoas seja estabelecida de forma correta. (Araujo et al. 2013). 

Havendo uma melhoria dos transportes utilizados pelas estudantes (Padovani et al. 2014), boa 

parte dos problemas de mobilidade e sonolência poderiam ser diminuídos, melhorando a vida 

das alunas. Tais fatos podem ser comprovados com algumas respostas dadas ao questionário: 

[...] quem já chega cansado de uma viagem de 2h para a aula ou tem que sair mais 

cedo para não perder o ônibus, sofre falecimento físico, psíquico e reduz-se o 

rendimento acadêmico. (Entrevistada 17) 

[...] duas horas e meia de distância para chegar na universidade, menor qualidade de 

sono, maior exaustão psicológica. (Entrevistada 11) 

Essa rotina exaustiva de quase 4 ou 5 horas diariamente dentro de ônibus lotados 

prejudica nos estudos, de forma que desmotiva a ida a universidade. O transporte 

público do DF é muito precarizado, se houvessem melhoras como o aumento da frota 

de ônibus, talvez cansasse menos. (Entrevistada 10) 

Segundo Cunha e Carrilho (2005), as universidades devem entender a importância da 

criação de um espaço que venha a contribuir para a formação integral dos/as universitários/as, 

considerando os fatores emocionais e cognitivos que são parte constituinte dessas pessoas. 

Notou-se ao longo da pesquisa que esse espaço mesmo que não sendo caracterizado como um 

 
40 Como algumas entrevistas expuseram em suas respostas na pergunta sobre qual meio de transporte utiliza para 

ir para a Universidade.  
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“lugar físico” e sim como ambiente propício para o desenvolvimento adequado dos estudantes, 

é necessário já que o estresse, o nervosismo e a ansiedade aparecem como fenômenos comuns 

nas vidas dos alunos, e 78% afirmou que não encontra no espaço universitário um ambiente 

seguro para se expressar livremente o que pode contribuir para um progressivo transtorno 

mental. Porém, aqui se pode fazer uma comparação: 76% das estudantes afirmaram não 

encontrar um espaço para livre expressão na UnB, mas, 72% acredita que a universidade oferece 

um bom ambiente para estudos. Pode-se levantar o questionamento: o que conta mais? O 

conteúdo para estudos por si só ou um ambiente seguro para seus estudantes? Alburqueque 

(1973) já dizia que dentro de nossas universidades há um sistema de ensino conteudista, que 

pode não se preocupar com a formação profissional e bem-estar dos/as universitários/as e sim 

com notas e o que o aluno pode alcançar.  

Como já afirmado no decorrer deste trabalho, uma grande pressão sobre os/as estudantes 

tem seu ápice quando estes/as ingressam na universidade: local em que o futuro profissional se 

definirá com mais clareza para aqueles/as que conseguem ter acesso ao ensino superior. Tal 

pressão pode vir a ser uma forma de potencializar adoecimentos já que mesmo aquelas que 

disseram não ter doenças mentais antes de ingressar na UnB (64%), relataram ter ficado mais 

ansiosas ou estressadas após a entrada (82%) e, mesmo aquelas que não se percebem com essas 

características (10%), consideram a Universidade de Brasília como um todo, uma possível 

geradora, por si só, de doenças mentais (94%) fato que pode ser atribuído a quantidade de 

demandas excessivas, que ultrapassam o considerado saudável dentro de uma universidade 

(88% dos que responderam o questionário consideram tal fato uma realidade).  

Quando observadas as respostas das entrevistadas, tais achados são alarmantes, pois, 

diante da alta crítica em relação à realidade imposta existente no curso, ter alguns/algumas 

professores/as que podem não compreender as expressões da “questão social” vividas pelas 

próprias alunas, nos leva a questionar como se pode esperar que compreenderão tais expressões 

vividas pela sociedade como um todo? Pode-se compreender que a relação com os/as 

professores/as está diretamente ligada com a relação das alunas com a matéria e até mesmo com 

o curso como um todo. Algumas respostas dadas através do questionário potencializam as 

preocupações citadas: 

[...] professores estudam as expressões da questão social a vida quase toda e parece 

que esse conhecimento desaparece, não sabem lidar com a realidade do outro sem 

falar nos que humilham aluno em sala de aula para mostrar autoridade, cada detalhe 

afeta o bem-estar da estudante que está naquele local.  (Entrevistada 44) 
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[...] certo professor do departamento achou que seria adequado falar mal de mim para 

a turma do diurno com "n" comentários ainda no primeiro semestre, tranquei a matéria 

e fiquei uns dias muito mal. (Entrevistada 1) 

[...] acusada de algo que não fiz. Isso teve influência direta na minha menção final. 

(Entrevistada 7) 

Um professor me humilhou durante um seminário, reprovei 2x a matéria. 

(Entrevistada 31) 

Existem algumas certas dúvidas que, para alguns professores, são consideradas algo 

bobo ou óbvio (Como um aluno de ensino superior pode não saber essas coisas?!) 

então na maior parte das vezes eu pergunto a algum colega ou descubro por mim 

mesmo. (Entrevistada 14) 

Mas, mesmo tendo, em sua maioria, algum problema com professores/as específicos/as, 

se formos olhar para o departamento como um todo, a maior parte dos/as discentes nunca teve 

grandes problemas (62%), o que pode ser um sinal positivo dentro do curso de Serviço Social. 

E mesmo com tudo isso, ainda existem docentes que se fazem presentes na vida dos discentes 

de uma forma positiva.  

Já tive episódios de adoecimento mental grave e foram receptivos e se adaptaram pra 

me ajudar. (Entrevistada 35) 

Porém, mesmo com tudo que ocorre dentro da Universidade, não se pode pensar que 

tudo que acontece é devido a problemas somente internos. É preciso compreender que decisões 

dentro do cenário político influenciam de maneira direta a vivência de estudantes dentro de 

qualquer ambiente e, pela universidade ser um local de desenvolvimento e crescimento em 

todas as áreas do ser, é um espaço de maior influência política e social. Então, também com o 

auxílio do questionário aplicado, pode-se relacionar a área política como influenciadora nas 

vivências dentro da universidade como um fator que pode gerar insegurança, ansiedade, medo 

e estresse nas estudantes, principalmente pelo desmonte de políticas públicas, pelo perigo de 

perdas de cotas e pela ameaça de retirada de auxílios financeiros como as bolsas, por exemplo.  

[...] porque tendo em vista o desmonte de direitos sociais entre eles a educação e as 

liberdades individuais, aprofunda-se a dificuldade de acesso à benefícios que 

manteriam pessoas com risco social na universidade. (Entrevistada 48) 

[...] a universidade pública é local político diretamente afetado pelas mudanças do 

governo que sempre colocam pressão nos estudantes, especialmente os menos 

favorecidos socialmente já que esses são os que tem medo de não conseguir terminar 

sua graduação. (Entrevistada 9) 

 Trazendo para o assunto especifico do governo atual, tomado posse em Janeiro deste 

ano, também há medo:  

A ascensão de um governo fascista pode prejudicar a formação de qualquer 

conhecimento crítico que questione o status quo. O retorno de posicionamentos 
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neoliberais definitivamente tornará o acesso da população mais vulnerabilizada, da 

periferia, dos LGBTS, do povo negro à universidade assim como a sua permanência 

nesse ambiente mais restrito. A liberdade de expressão também é afetada, o medo 

constante, a ameaça de militarização do espaço e de militares ocupando o posto da 

reitoria projetam no imaginário do estudante os fantasmas da ditadura que não 

vivemos, mas que começa a aparecer no horizonte. São tempos nebulosos se 

encaminhando e isso não se desvincula do nosso bem-estar físico e mental. A máquina 

autocrática e produtivista que é a Universidade será intensificada, estudantes, 

professores/as, técnicos/as e funcionários/as terceirizados/as todos/as terão sua saúde 

mental profundamente afetada, pela intensificação da exploração do seu trabalho. 

(Entrevistada 5) 

 Porém, mesmo para quem é adepta a um lado diferente do colocado a cima, o medo e 

frustração se fazem presentes, mostrando que nenhum dos dois lados se sente seguro. 

A minha ideologia é semelhante ao do governo, então, devido à polarização que está 

em voga, temo pela minha segurança caso me expresse politicamente. Durante 

governos de esquerda, eu já sofria perseguições dentro da universidade por 

professores e colegas de turma devido à posição ideológica distinta. Isso está se 

agravando atualmente haja vista o fomento ao discurso de ódio de tudo e todos aqueles 

simpatizantes de um governo liberal na economia e conservador nos costumes. 

(Entrevistada 26) 

 Isso nos faz perceber que a UnB pode não oferecer, de fato, um ambiente seguro para, 

possivelmente, qualquer tipo de opinião, seja na área política ou pessoal, o que pode gerar 

respostas41 como:    

[sairei] pior. É um caminho sem volta. (Entrevistada 2) 

[sairei] muito pior, a primeira semana do último semestre me rendeu uma úlcera, 

desgraçamento mental é o que mais tem. (Entrevistada 37) 

Mentalmente creio que estarei cansada por ter massivas demandas de conhecimento 

num período menor de 5 anos, assim como fisicamente [...] (Entrevistada 6) 

[sairei] 10kg mais gorda e infinitamente mais estressada e depressiva. (Entrevistada 

31) 

 

Saúde mental e física estou saindo muito pior, faço acompanhamento psiquiátrico e 

psicológico. Há muito tempo deixei de procurar ajuda com algum docente ou até 

mesmo com a coordenação, pois vi que eu e outros alunos somos invisíveis não só 

perante a sociedade mas para os docentes do curso de Serviço Social, digo isso pois 

desde 2011 estou no curso e presenciei muita coisa. (Entrevistada 22) 

 

Com todo o exposto, a grande questão deste trabalho pôde ser avaliada e, pode-se tirar 

a conclusão de que as pressões acadêmicas existentes no curso de Serviço Social dentro da 

Universidade de Brasília podem sim passar do considerado saudável e, podem gerar 

adoecimentos em suas estudantes visto que, a grande maioria disse que sairá pior do que entrou 

 
41 Quando perguntadas a forma que esperam sair da Universidade de Brasília. 
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na UnB devido ao ambiente, às relações, às demandas exageradas, ao cenário político e ao 

campo social e econômico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa e o método utilizado permitiram que se obtivesse um conhecimento mais 

aprofundado sobre a complexidade do contexto universitário. Os resultados encontrados 

demonstram que, de fato, a Universidade, embora seja uma fase de vida passageira e não ocupe, 

majoritariamente, o maior número de anos da vida de uma pessoa, é um local que marca, ás 

vezes de forma permanente, toda a existência dos indivíduos. Porém, esta pesquisa se mostrou 

de grande valia para perceber que, ter uma visão geral do ambiente universitário é de extrema 

importância visto que fatores inerentes a esse se fazem mais presentes quando vamos analisar 

o que, de fato, a universidade abrange e que afeta, de forma direta, a saúde física e mental de 

seus/as estudantes. As relações estabelecidas no meio universitário, - ou seja, relacionamentos 

com professores/as, técnicos/as administrativos/as e demais alunos/as, além das parcas horas 

de sono e de estudo, pressão para se conseguir boas notas, meio de transporte que se chega a 

universidade e etc - são de extrema relevância para se chegar a conclusões efetivas sobre o 

estresse obtido neste meio. 

 Alguns estudos, já citados nesta pesquisa, demonstram que existem diferentes 

"estressores" durante todo o curso universitário e que, esses podem depender do semestre em 

que os alunos/as se encontram visto que, se pôde perceber que alunas em semestres mais 

adiantados se encontram em uma faixa de estresse maior por estarem submetidas a algumas 

situações já faladas, por mais tempo. Apesar da Universidade ser um local onde temos a 

oportunidade de escolhermos nosso futuro profissional e, assim, conhecer mais pessoas com 

pensamentos e valores possivelmente parecidos com os nossos, ainda sim é um local onde 

acontece uma grande desumanização dos indivíduos, tratados muitas vezes como objetos ou 

números por parte de suas autoridades, como se pôde perceber com os casos relatados com 

experiências com os/as professores/as.  

 A vida acadêmica pode ser considerada um importante período de transição, levando 

em conta as muitas adaptações que são fundamentais aos/as estudantes  e, por isso, o estresse é 

inevitável se considerarmos as grandes mudanças que estamos, constantemente, expostos/as, o 

que causa, se em excesso, uma grande variedade de sintomas. Conclui-se assim que, de fato, a 

Universidade e suas vivências interferem de forma direta e, na grande maioria das vezes, de 

forma negativa na vida e na saúde daqueles/as que lá se encontram e não podem, de forma 
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efetiva, desistir já que, ter um curso superior e, futuramente, um emprego, é algo socialmente 

construído para nos construir como “pessoas dignas”. 

 Com essa pesquisa, foi muito importante, ainda, perceber a Saúde Mental de forma 

crítica e real em nosso meio. Entender que não é isolando ou excluindo seres humanos do 

convívio social que o assunto se resolverá. Compreender que, como uma nota emitida pelo 

CFESS42, “saúde não se vende, loucura não se prende!”. Assistentes Sociais, enquanto uma 

categoria, defendem um modelo de atenção à Saúde Mental orientado pela Reforma 

Psiquiátrica, que como já dito, propõe uma reorganização da atenção à saúde mental e uma 

construção de política que se baseie na garantia de direitos, liberdade do usuário/a e, respeito 

às pessoas que vivem com transtornos mentais e suas famílias.  

 No dia 18 de maio43 de 2019, o CFESS lançou uma edição do CFESS Manifesta da Luta 

Antimanicomial no qual denuncia as violações de direitos humanos nos manicômios e hospitais 

psiquiátricos do pais e, além disso, o sofrimento dos indivíduos que possuem adoecimentos 

mentais e/ou uso abusivo de álcool e/ou outras drogas que, por esses motivos, estão sendo 

privados de suas condições básicas de humanidade, liberdade e do convívio com o corpo social, 

longe de suas famílias. Um trecho de dito documento irá dizer que  

Viver em manicômios com transtorno mental era sinônimo de sobreviver a violências 

diversas, dentre elas: eletrochoques, torturas físicas e psicológicas. Considerado esse 

cenário, a perspectiva de assistência à saúde centrada em internações em hospitais 

psiquiátricos e em relações de cuidado que estigmatizam e segregam usuários/as e 

suas famílias deve ser questionada e recusada. (CFESS, 2019, p.1) 

 Porém, mesmo diante da compreensão mais crítica sobre Saúde Mental, atualmente 

vivemos um período de retrocessos também nessa área. Ainda segundo a nota do CFESS, a 

portaria nº 3.588/2017 institui mudanças na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

transformações essas que vão fortalecendo novamente as internações em hospitais 

psiquiátricos. Além disso, uma regulamentação do Conselho Nacional de Políticas sobre 

Drogas (Conad) no 01/2015 incluiu as comunidades terapêuticas no âmbito do Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, com a transferência de recursos orçamentários 

públicos para essas organizações privadas. Essa regulamentação reforça a privatização da saúde 

e as práticas que segregam e retiram os indivíduos do convívio social, comunitário e familiar. 

Em concordância com o citado está o atual governo. Já no início deste, em fevereiro de 2019, 

o Ministério da Saúde divulgou uma Nota Técnica que traz preocupações já que reduz a 

 
42 Disponível em: http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1573. Acesso em 23 junho 2019 
43 Dia da Luta Antimanicomial 
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relevância dos CAPS e fortalece as Comunidades Terapêuticas e libera a compra de aparelhos 

de choque elétrico, desconsiderando os inúmeros estudos que dizem que tal técnica é ineficaz 

em qualquer tipo de tratamento. Além disso, em abril de 2019 foi assinado o Decreto nº 

9761/2019 que procura impor uma “nova” Política Nacional de Drogas, que defende um 

tratamento baseado na abstinência e exclusão, fortalecendo ainda mais as Comunidades 

Terapêuticas. Fica claro que essa “nova” Política está em busca de privilegiar os proprietários 

de tais instituições particulares como prova o edital da Secretária Nacional de Políticas Sobre 

Drogas (Senad), no 1/2018, que diz que só em 2018 foram mais de 87 milhões destinados ao 

acolhimento em comunidades terapêuticas44.  

 É nesse contexto de retrocessos que Assistentes Socais estão tendo que atuar dentro da 

área de Saúde Mental. E, preocupados/as com as mudanças regressivas, o conjunto CFESS-

CRESS realizou um levantamento nacional, a partir de visitas para fiscalização dos Conselhos 

Regionais de 18 estados e DF em 2015 e 2016 (CFESS, 2019). Em 2018 o relatório foi 

publicado e apresentou muitas violações dos direitos dos/as usuários/as, como, por exemplo, 

tratamento com viés religioso, isolamentos enquanto estratégias de tratamento, práticas de 

autoajuda e etc. Aos/Às assistentes sociais são pedidas atitudes moralistas, com ações que 

culpabilizam os sujeitos e suas famílias pelas realidades vividas. Nos casos analisados, os/as 

profissionais colaboravam com ações que tiravam a autonomia de pessoas com transtornos 

mentais (Idem, 2019). 

 São tempos sombrios. Como já citado no capítulo 1 deste trabalho, vivemos desmontes 

e sucateamentos na educação e, agora sabemos que a área da Saúde Mental e de atuação de 

alguns/algumas profissionais de Serviço Social também vivem retrocessos. Estamos em perigo 

de voltar a algo parecido com o que vivíamos antes, porém, como já dito, são esses processos 

que abrem o caminho para resistências e oposições. Lutas para que todos os nossos direitos 

sejam garantidos.  

 

 

 

 

 
44 Informações retiradas de Nota do CFESS já citada.  
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ANEXO 

 

INSTRUMENTO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

1- Idade: 

2- Gênero:  

3- Turno em que estuda: 

4- Semestre:  

5- Você possuía alguma enfermidade antes de entrar na Universidade? Se sim, acredita 

que teve algum agravamento após o ingresso no curso? 

6- Você passou a ficar mais estressado/a e/ou mais agressivo após seu ingresso na 

universidade?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

(  ) Talvez 

7- Você acredita que o espaço que a Universidade de Brasília te oferece hoje propícia uma 

boa qualidade de estudos?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Talvez 

8- Você acredita que a Universidade de Brasília te propicia um ambiente seguro para que 

você consiga se expressar livremente? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

(  ) Talvez 

9- Você acredita que o atual cenário político brasileiro pode influenciar a sua permanência 

e/ou bem-estar dentro do ambiente universitário? Por quê? 

10-  Acredita que a Universidade de Brasília, por si só, pode gerar algum tipo de 

adoecimento mental em seus/suas estudantes? 

(  ) Sim  

(  ) Não  
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11- Percebe, dentro da Universidade de Brasília, pressões acadêmicas que ultrapassam as 

demandas próprias de um espaço universitário? 

12- Com qual meio de transporte vem para a Universidade? Acredita que isso pode 

influenciar em sua vida acadêmica de alguma forma? 

13- Você já passou por algum constrangimento/humilhação com docentes que influenciou 

de alguma forma em seu rendimento acadêmico e/ou em sua saúde mental? 

14- Acredita que o curso de Serviço Social dentro da Universidade de Brasília é equilibrado 

no sentido de demandas que não ultrapassam o limite daquilo que você considera 

saudável? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

(  ) Talvez 

15- Acredita que os/as docentes específicos/as do departamento de Serviço Social 

compreendem a sua realidade individual?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

16- Já teve problemas com o departamento de Serviço Social? Se “sim”, acredita que isso 

influenciou de alguma forma o seu bem-estar dentro da Universidade? 

17- Já teve problemas com outros/as alunos/as que pode ter influenciado sua vivência dentro 

da Universidade? 

18-  Acredita que o curso de Serviço Social, por estar em contato direto com as expressões 

da questão social, pode ser um potencializador ainda maior de futuras doenças mentais 

ou um agravante das já existentes?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

(  ) Talvez 

19- Como acredita que sairá da Universidade? Melhor ou pior do que entrou, no sentido de 

sua saúde física e mental?  

 

 

 

 
 

 


