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RESUMO 

A pesquisa realizada por meio da disciplina de Estágio Básico II busca encontrar 

fatores que influenciam na saúde mental dos Estudantes Universitários. O 

questionário aplicado no primeiro e último ano do curso de Psicologia corroboram as 

teorias encontradas em nosso referencial bibliográfico, comprovando a existência do 

problema no ensino superior. Fatores socioeconômicos estão entre os propulsores 

de doenças físicas e psíquicas e, além disso, afetam também o desempenho 

acadêmico. 
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ABSTRACT 

The research conducted through the Basic Stage II discipline seeks to find factors 

that influence the mental health of University Students. The questionnaire applied in 

the first and last year of the Psychology course corroborates the theories found in our 

bibliographic reference, proving the existence of the problem in higher education. 

Socioeconomic factors are among the drivers of physical and psychic illness, and in 

addition, they also affect academic performance. 
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INTRODUÇÃO 

O campo de atuação do Psicólogo, tanto quanto a sua profissão, vem 

crescendo cada vez mais no país, e com isso os cursos de graduação da Profissão 

se ampliam. Os universitários que buscam esse curso, entretanto, assim como 
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outros, enfrentam grandes obstáculos em sua formação, acarretando grandes 

dificuldades na saúde mental do estudante do ensino superior, especificamente 

nesse caso, dos estudantes de Psicologia. 

“A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença ou enfermidade.” (OMS, 1948, tradução nossa)7.  

Com essa definição a saúde toma um caráter Utópico já que para o indivíduo 

moderno que se vê cercado de responsabilidades e ambientes estressantes é quase 

impossível que se alcance o status de saúde em seu aspecto biopsicossocial. 

(SEGRE; FERRAZ, 1997). 

Contudo, não são só concepções de um mundo moderno que permeiam os 

status de saúde e doença física e/ou mental. Desde os primórdios, seguindo os 

costumes de cada época o ser humano é atingindo por problemas que 

desencadeiam de forma previsível tanto patologias mentais quanto somáticas. E tais 

doenças são explicadas conforme os recursos disponíveis de cada época, 

historicamente falando, a doença mental esteve diante de três grandes explicações 

sobre suas causas, sendo a primeira os fatores religiosos, depois biológicos e por 

último o Psicológico. (CARNEIRO et al. 2015). 

Traçando uma linha mais tênue entre o conceito de saúde e o projeto em 

desenvolvimento, é importante que se leve em consideração as condições que 

atingem hoje o universitário, suas mudanças de ambiente e pressão constante são 

propulsores cada vez maiores de vícios, psicopatologias, ideações suicidas, 

tentativa de suicídio (TS) e suicídios consumados. (GONÇALVES; FREITAS; 

SEQUEIRA, 2011). 

Conforme enfatizam alguns autores, o desamparo que os alunos 

universitários e de psicologia sofrem por demanda de atendimento psicológico é 

notável, e que a cada ano esse quadro vem persuadindo, como também se 

agravando. Essa negligência é constatada com maior predominância em 

universidades públicas, logo que, instituições particulares com altos níveis de 
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evasão se obrigam a priorizar o atendimento psicoterapêutico do aluno, a fim de 

evitar a desistência/saída do estudante. (Andrade et al., 2016). 

OBJETIVO 

Elucidar os problemas que podem afetar a saúde mental dos estudantes de 

Psicologia e contribuir da melhor maneira para o bem estar psíquico dos 

universitários como um todo. 

MÉTODOS 

A pesquisa realizada por meio da disciplina de Estágio Básico II, tem como 

tema a saúde mental dos alunos de Psicologia e tem como foco os acadêmicos que 

cursam Psicologia, no qual, o intuito de análise da pesquisa é evidenciar o estado 

mental que estes apresentam. A partir dos dados colhidos pela pesquisa, será 

delimitada a existência ou ausência de sofrimentos psíquicos dos acadêmicos 

pesquisados. 

A fim de obter uma compreensão abrangente sobre a saúde mental dos 

estudantes, o trabalho será realizado com acadêmicos do 2º e 10º semestre de 

Psicologia. Como está é uma atividade pedagógica, que visa unir teoria e prática 

Psicológica não é necessário registro e avaliação pelo Comitê de Ética. De acordo 

com a Resolução CNS 510/16 Art. 1º, Alínea VII – “atividade realizada com o intuito 

exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa 

científica, de alunos de graduação, de curso técnico, ou de profissionais em 

especialização.” Contudo um termo de consentimento foi elaborado e foram 

considerados para a pesquisa qualquer estudante dos semestres mencionados que 

estejam dispostos a participar do questionário. Salvo somente os acadêmicos que se 

recusarem a participar/ realizar a pesquisa.  

O instrumento de pesquisa utilizado que atende as demandas dos 

pesquisadores é um questionário misto onde, através do método comparativo, torna-

se possível uma avaliação e validação dos objetivos e da Hipótese criada. O 

questionário foi aplicado durante o horário de aula dos participantes e apresentaram 

resultados diversificados conforme idade, experiência pessoal e acadêmica. 



O intuito de análise da pesquisa é evidenciar o estado mental que estes 

apresentam. A partir dos dados colhidos pela pesquisa, será delimitada a existência 

ou ausência de sofrimentos psíquicos dos acadêmicos pesquisados.  

Para a análise dos dados que serão obtidos através deste questionário vamos 

utilizar o método comparativo que atua na investigação entre indivíduos, gêneros, 

fenômenos, ou fatos e propõe ressaltar as diferenças entre eles, com a utilização 

das ciências sociais, é possível realizar estudos comparando diferentes culturas ou 

sistemas políticos, podem também ser realizadas pesquisas envolvendo padrões de 

comportamento familiar, acadêmicos, sociais ou religioso de épocas diferentes. (GIL, 

2008) 

RESULTADOS 

 Os resultados do questionário revelaram aspectos muito importantes da 

noção de cada estudante sobre os conceitos que permeiam a saúde mental,  alguns 

alunos apresentaram grande propriedade ao falar sobre o tema, enquanto outros 

estudantes ainda são incapazes de definir propriamente os conceitos da Psicologia e 

de saúde mental, envolvendo em suas respostas, na maioria das vezes, questões 

pessoais, como crenças e saberes populares. Atenuando a importância da 

discussão sobre saúde mental dos estudantes de Psicologia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O curso de Psicologia traz desde o primeiro ano o compromisso que o futuro 

profissional vai ter com a sua profissão e com a comunidade em geral. No campo de 

estudo do Projeto, o público a ser investigado carrega as concepções do 

discernimento, integridade, responsabilidade e postura incumbidas ao futuro 

profissional formado em Psicologia pela Instituição, contudo, os estudantes estão 

suscetíveis a doenças, tanto físicas, quanto psíquicas. Espera-se que através da 

análise dos resultados seja possível realizar uma proposta de intervenção que 

considere a singularidade dos estudantes, do curso e do tema abordado, que se 

encontra ainda muito estigmatizado pela comunidade e pelos próprios estudantes. 
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