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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico objetiva estimular a reflexão a respeito da saúde mental, a              

qualidade de vida dos estudantes universitários e o que as universidades têm feito a respeito               

disso. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica para obtenção de maiores            

informações acerca da história da saúde mental no Brasil e das áreas de saúde mental e                

educação para delinear um panorama sobre as questões levantadas. O trabalho foi incitado             

pela participação na disciplina optativa Tópicos Especiais em Sociologia da Educação que            

abordou temas como o adoecimento estudantil, tendo o sofrimento psíquico como destaque            

em algumas discussões. Os resultados mostram que ainda há um longo caminho a ser              

percorrido até as universidades alcançarem um nível desejável e satisfatório na atenção e             

prevenção à saúde mental dos estudantes. Desta forma, a conclusão aponta a necessidade de              

um enfoque maior e mais discussões sobre essas questões, visando aumentar sua visibilidade             

e fazer com que a sociedade e os órgãos públicos deem devida atenção ao tema e                

disponibilizem investimentos para que ocorra a ampliação no atendimento e melhorias na            

qualidade de vida estudantil. 

 
Palavras-chave: Saúde Mental, Universidade, Qualidade de Vida, Núcleos de Apoio ao           
Estudante, UFF. 

  

 



 

ABSTRACT 

 

This monographic work aims to stimulate reflection on mental health, the quality of life of               

university students and what universities have done about it. The methodology used is based              

on bibliographic research to obtain more information about the history of mental health in              

Brazil and the areas of mental health and education to outline an overview of the issues                

raised. The work was prompted by participation in the optional discipline Special Topics in              

Sociology of Education, which addressed topics such as student illness, with psychological            

distress highlighted in some discussions. The results show that there is still a long way to go                 

before universities reach a desirable and satisfactory level of attention and prevention of             

student’s mental health. Thus, the conclusion points to the need for a greater focus and more                

discussions on these issues, in order to increase its visibility and make society and public               

bodies pay due attention to the topic and provide investments for the expansion of service and                

improvement in student quality of life. 

 

Keywords: Mental Health, University, Quality of Life, Student Support Centers, UFF. 
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Introdução 

 

A entrada no mundo acadêmico é um momento de alegria e conquista que traz              

consigo novidades, oportunidades, novos horizontes e formas de pensar, mas também traz            

mais demandas, responsabilidades e prazos que muitas vezes não levam em conta as esferas              

de vida dos estudantes, quantas disciplinas estão cursando e as suas individualidades. É             

comum que os limites de tempo de aula e tempo de produção ultrapassem a sala de aula,                 

fazendo com que os estudantes, muitas vezes, tenham que escolher entre usufruir do seu              

tempo livre e cumprir com as exigências apresentadas. 

Para muitos discentes, por diversos motivos, nem sempre é possível cumprir com            

todas as exigências e/ou expectativas colocadas sobre eles. Situações desse tipo podem trazer             

à tona problemas como ansiedade, depressão, transtornos, entre outros. Isso acarreta em            

impactos negativos na qualidade de vida dos estudantes, diminuindo-a e causando           

sofrimento. 

Pensando nisso e movida pela quantidade de relatos sobre esse assunto vindos de             

pessoas as quais eu não imaginava que encontravam-se nessas circunstâncias, mas que            

estavam enfrentando consequências negativas de uma sobre demanda e fazendo uso de            

medicamentos controlados, comecei a refletir sobre a importância dos psicólogos dentro das            

universidades e isso se abrangeu para as iniciativas, programas e projetos de prevenção e              

atenção à saúde mental.  

O presente trabalho ainda carrega o seu peso social, pois aborda uma temática que não               

recebe o foco devido, sendo comumente silenciada e abafada dentro da própria academia,             

mas ironicamente é de visibilidade global, uma vez que problemas relacionados à saúde             

mental afetam uma parcela considerável da população. Segundo a OMS, os transtornos            

mentais afetam cerca de 700 milhões de pessoas no mundo. 

Motivada por todas essas questões, senti a necessidade de explorar e ressaltar como             

presença dessas iniciativas, projetos, programas, Núcleos de Apoio, são importantes e           

também escassos nos espaços educacionais, mas se postos em evidência, valorizados,           

demandados (e ofertados), podem representar melhorias na qualidade de vida estudantil e            

trazer novos resultados - à priori positivos - para os quadros de adoecimento focados na saúde                

mental. 

8 



 

Com isso, inicio o primeiro capítulo trazendo um breve apanhado histórico da saúde             

mental no Brasil, tendo como recorte o momento em que a corte portuguesa chega no Brasil                

até os anos noventa, quando o assunto é mais difundido e alvo de eventos e discussões. No                 

item seguinte, o conceito de saúde que guiará este trabalho é explorado, após isso, é               

apresentada uma análise dos índices que revelam como a saúde mental está sendo vista no               

Brasil, quais são os trabalhos preventivos e de atenção destinados à ela e o que os órgãos                 

públicos dizem sobre isso. 

O segundo capítulo discute o que é qualidade de vida do estudante universitário, como              

a saúde mental é vista no âmbito estudantil e o quanto as universidades estão preparadas para                

lidar com a chegada e inclusão dos estudantes. Também são apresentados diversos Núcleos             

de Apoio presentes em universidades de todo o país e como eles atendem os universitários. 

O terceiro e último capítulo é focado na Universidade Federal Fluminense, contando            

um pouco de sua história, como se deu sua fundação e a criação do Departamento de                

Psicologia. Em seguida, são abordadas as iniciativas, projetos, programas oferecidos e           

reflexões acerca de como a UFF pensa a saúde mental dos discentes. Finalizando o capítulo,               

há um item que disserta sobre a UFF em tempos de pandemia e observa algumas medidas                

adotadas pela universidade diante de um momento tão delicado e complicado. 

Finalizando o texto, encontram-se as considerações finais que dão uma rápida           

rememorada no que foi visto anteriormente e carregam alguns comentários, observações,           

descobertas e reiterações sobre alguns pontos mencionados ao longo do texto.  
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1. A saúde mental no Brasil 

 

1.1. Um breve histórico da saúde mental no Brasil 

 

O Brasil foi colônia de Portugal e, em 1808, recebeu a família real, devido à               

impossibilidade por parte da coroa portuguesa - em decorrência das dívidas existentes - de              

cumprir com o bloqueio continental que determinava: o país que negociasse com a Inglaterra              

sofria risco iminente de invasão pelas tropas napoleônicas. Com a chegada de D. João VI, o                

Rio de Janeiro passou por um processo de modernização, especialmente cultural, visando            

atender as necessidades dos mais recentes habitantes. 

Desde a chegada da corte ao Brasil até a maioridade de D. Pedro II, muitos               

acontecimentos importantes ocorreram. Em 1815 o Brasil deixa de ser colônia e vira Reino              

Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1820 ocorre a Revolução Liberal do Porto e,               

temendo perder o poder em seu país, D. João VI retorna para Portugal visando acalmar os                

ânimos da população deixando D. Pedro I em seu lugar. Em 1822 o Brasil é declarado                

independente e em 1824 tem a sua primeira constituição, a Constituição da Mandioca,             

chamada assim, pois era baseada no poder aquisitivo proveniente - essencialmente - das             

plantações. Nela, somente homens livres que tivessem uma renda anual mínima de cem mil              

réis podiam votar - e claro, havia o poder moderador que vetava todos os outros. 

Em 1826, D. João VI morre e estoura a crise da sucessão. D. Pedro I abdica do trono                  

português para sua filha, D. Maria da Glória, mas a mesma sofre um golpe do seu tio D.                  

Miguel I, que assume o poder. O panorama não apresenta-se positivo para nenhum dos              

irmãos: em Portugal D. Miguel I é considerado absolutista e os ideais liberais pós revolução               

francesa da época não suportam seu governo. No Brasil, a popularidade de D. Pedro I está em                 

queda acentuada e várias tensões e revoltas vão ganhando espaço. Com as ruas borbulhando              

tanto em Portugal quanto no Brasil, D. Pedro I aplica o golpe da maioridade e vai para                 

Portugal em 1831, abdicando o trono brasileiro para seu filho D. Pedro II, que tem apenas                

cinco anos. 

Começa então o período na história do Brasil que chamamos de Período Regencial             

que compreende o espaço de tempo entre 1831 e 1840 e é marcado por diversas revoltas e um                  

governo conturbado. Este é sucedido pelo Segundo Reinado que dura de 1840 a 1889 e tem                

um acontecimento que gostaria de dar ênfase: em 1841 é criado o Hospício Pedro II, primeiro                
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hospital psiquiátrico do Brasil, inaugurado em 1852, onde hoje é a Reitoria da Universidade              

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como parte da Comemoração da Maioridade do Imperador              

Pedro II e já nasceu moderno, pois seguiu o modelo francês recém instituído por Pinel e seu                 

discípulo Esquirol, que visava remover a correntes dos pacientes e fazer a aplicação do              

“tratamento moral” , e serviu de paradigma para os demais que o seguiram (JR., Luiz              1

Salvador de Miranda-Sá, 2007).  

As motivações para sua criação eram especialmente sociais, pois os loucos não            2

poderiam ser vistos circulando livremente pelas ruas ou abandonados nelas, já que a maioria              

deles não possuía poder aquisitivo e nem mesmo uma moradia. Antes da criação dos              

hospícios, essas pessoas ficavam nas Santas Casas de Misericórdia vivendo em péssimas            

condições sanitárias e de vida. 

O que aconteceu nos anos posteriores, foram o surgimento de outros hospícios            

localizados em diferentes estados brasileiros, o crescimento abundante de pacientes que,           

como já mencionado anteriormente, não tinham uma condição financeira para arcar com            

algum tipo de custo, a necessidade de manutenção e ampliação desses lugares/ criação de              

novas unidades e a deterioração progressiva por conta da superlotação, falta de tratamento             

dos pacientes e do local. 

Esse assunto foi ignorado e postergado e somente entre os anos 1920 e 1930 aparecem               

os primeiros esforços de reforma quando médicos começam a assumir a direção das Santas              

Casas de Misericórdia e muitas delas passam a ser de administração estatal. A visão de alguns                

médicos como por exemplo Juliano Moreira, psiquiatra baiano e Ulysses Pernambucano,           

nascido em Pernambuco e formado em Medicina no Rio de Janeiro, era sanitarista. Eles              

acreditavam que ao desamarrar os pacientes, oferecer uma qualidade de alimentação e de vida              

melhor, eles conseguiriam obter melhores resultados no processo de higiene mental dos            

enfermos. Outro aspecto que vale apontar, é que o Juliano Moreira era negro e, em               

contrapartida ao que médicos de renome afirmavam, discordava que a degeneração do povo             

brasileiro fosse atribuída à mestiçagem (DALGALARRONDO, Ana Maria G. R. O. de            

Paulo, 2000) 

1Tratamento aplicado a todos os indivíduos que não se enquadravam nos padrões sociais de comportamentos. O                
tratamento moral era praticado pelos alienistas e incluía o afastamento dos doentes do contato com todas as                 
influências da vida social nas instituições psiquiátricas, aqueles considerados loucos eram submetidos às normas              
e disciplinas rigorosas (BRASIL, s/d). 
2 Modo como as pessoas com transtornos mentais eram chamadas. 
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Mesmo com esses esforços, ainda havia uma barreira latente a ser ultrapassada: a falta              

de medicamentos e tratamentos específicos para as enfermidades presentes. A degradação da            

saúde pública prosseguiu até a revolução psicofarmacológica que ocorreu por volta de 1950 e              

colocou a medicalização da loucura como solução. Contudo, é importante lembrar que a             

medicalização e os tratamentos ministrados nessa época não resolviam em nada a questão             

estrutural e nem mesmo a social, que era basicamente a de exclusão desses indivíduos da               

sociedade. 

Foi no período após a Segunda Guerra Mundial que esse tratamento asilar começou a              

ser questionado e aos poucos modificado. 

 
Neste período vários movimentos de contestação ao saber e prática psiquiátrica           
instituída se fizeram notar no cenário mundial, dos quais se destacam os            
movimentos denominados Psiquiatria de Setor, na França; as Comunidades         
Terapêuticas, na Inglaterra; e a Psiquiatria Preventiva, nos EUA. Esses movimentos           
se caracterizaram por visar uma reforma do modelo de atenção psiquiátrica,           
propondo rearranjos técnico-científicos e administrativos da psiquiatria. Apesar        
disso, observa-se uma grande expansão da rede de hospitais psiquiátricos no Brasil            
a partir da década de 1960 (FONTE, 2012). 

 
Com essa expansão também vieram tensões políticas referentes ao poder público x            

poder privado. 

 
Em 1961 existiam 140 hospitais psiquiátricos no Brasil, dos quais 54 pertenciam à             
esfera pública e 86 à esfera privada. Dez anos depois, quando se deu a mais ampla                
privatização de serviços de saúde da história do país, 340 hospitais distribuíam-se            
pelo território nacional, sendo 277 privados e 63 públicos. Em 1981, a rede             
hospitalar privada havia crescido ainda mais, alcançando 425 hospitais. Nenhum          
hospital público foi aberto entre 1971 e 1981 (MESSAS, 2008, p. 93 apud.             3

FONTE, 2012). 
 

Em decorrência da grande aquisição do poder privado, dos superlotamentos,          

precariedade e outras questões que circundavam os hospitais públicos, começou a ocorrer o             

que vou chamar aqui de aluguel de leitos. Os hospitais privados começaram a encher, receber               

novos pacientes, uma vez que naquela época ainda não havia critérios precisos para a              

internação ou não do paciente e essa decisão era delegada aos médicos e familiares que               

baseados na mentalidade da época sobre o assunto (exclusão social, marginalização,           

tratamento asilar) optavam pela internação e a mesma ocorria às custas da economia estatal -               

antes chamado de Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e hoje conhecido como             

3 MESSAS, Guilherme Peres, 2008. O espírito das leis e as leis do espírito: a evolução do pensamento                  
legislativo brasileiro em saúde mental. História, Ciências e Saúde – Manguinhos, 15 (1): 65--98. 
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Sistema Único de Saúde (SUS) . Devido a incidência em massa e ao fato dessas internações                

terem sido a única fonte de lucro desses hospitais, esse acontecimento foi chamado de              

“indústria da loucura”. 

É somente na década de 1970 que se começa a falar sobre mudanças substanciais no               

modo de pensar, visando um tratamento mais humanizado, a mudança dos modelos de             

atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta dos               

serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de              

gestão e produção de tecnologias de cuidado (BRASIL, 2005). A esse processo damos o              

nome de Reforma Psiquiátrica. 

 
A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores,            
instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos             
governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços           
de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos           
mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do            
imaginário social e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de           
transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da            
vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo da             
Reforma Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios          
(BRASIL, 2005).  

 
Em 1978 houve, efetivamente, o início do movimento social que luta pelos direitos             

dos pacientes, tece fortes denúncias à violência nos manicômios e críticas à polarização do              

atendimento na rede privada e ao aluguel de leitos, ao modelo hospitalocêntrico e aos saberes               

psiquiátricos em vigor. Nesse momento, movimentos como o Movimento dos Trabalhadores           

em Saúde Mental (MTSM) juntam-se em busca de novas alternativas e propõem-se à             

construção da saúde coletiva. O assunto ganha visibilidade e a partir daí começam a              

acontecer conferências, congressos, reuniões nacionais e internacionais para debater a          

respeito do tema e traçar novos caminhos para a ideia que temos hoje de saúde mental. 

No ano de 1987 acontece o II Congresso Nacional do MTSM em Bauru - SP, que                

adota o lema: “Por uma sociedade sem manicômios” e, ainda nesse ano acontece a I               

Conferência Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que, um ano antes               

(1986), aconteceu a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em           

Ottawa (Canadá) que originou um documento chamado Carta de Ottawa que, em suma, é              

uma carta de intenções escrita baseando-se na necessidade gritante de um novo rumo para a               

saúde pública em todo o mundo. Nela podemos encontrar diretrizes que evidenciam a             

mentalidade da época e os novos ideais tais como: 
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Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para              
atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior             
participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo           
bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar            
aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A          
saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver.                
Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e              
pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é             
responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida              
saudável, na direção de um bem-estar global (CARTA DE OTTAWA , 1986). 4

 
Nela encontramos os seguintes pré requisitos para a saúde: Paz – Habitação –             

Educação – Alimentação – Renda - ecossistema estável – recursos sustentáveis - justiça             

social e equidade e no tópico que discute a reorientação dos serviços de saúde temos, mais                

uma vez, prova de que os movimentos comunitários ganharam voz e reivindicaram a saúde              

como um trabalho em conjunto e não mais isolado e exclusivo: “Todos devem trabalhar              

juntos, no sentido de criarem um sistema de saúde que contribua para a conquista de um                

elevado nível de saúde”. Ainda nesse mesmo tópico também é explicitado que os setores              

sociais, políticos, ambientais e econômicos também precisam ser levados em conta.           

(CARTA DE OTTAWA, 1986). 

Voltando à 1987, temos um acontecimento marcante que dá o pontapé inicial para o              

sistema que temos hoje: a criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no              

Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo. Na Constituição de 1988 há o artigo               

196 que diz 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             

(BRASIL, 1988). Com isso, houve a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) e “a               

realidade da saúde brasileira tornou-se um conjunto de práticas efetivas, com objetivo de             

prevenção e de atenção integral à saúde” (JUNQUEIRA, 2014, p.294). 

Em 1989 os olhares se voltam para Santos, onde a Secretaria Municipal inicia um              

processo de intervenção na Casa de Saúde Anchieta - um hospital psiquiátrico - com casos de                

maus tratos e mortes de pacientes. Além disso, são inaugurados os Núcleos de Atenção              

Psicossocial (NAPS) que funcionam 24 horas, são criadas cooperativas, residências para os            

egressos do hospital e associações. Tudo isso gera uma grande repercussão nacional e deixa              

4 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf  
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claro que a mudança é possível, executável e isso configura-se como um marco na Reforma               

Psiquiátrica (BRASIL, 2005). 

Outro momento marcante desse ano é o Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado              

que visa a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção              

progressiva dos manicômios no país (BRASIL, 2005). Apesar de ter recebido apoio ao ser              

lançado, o projeto só é aprovado em 2001 e é sancionada a Lei 10.216 que “Dispõe sobre a                  

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo              

assistencial em saúde mental” (BRASIL, 2001). 

Mesmo levando doze anos para a aprovação do projeto, o mesmo ganhou            

popularidade e suscitou movimentos sociais que debatiam e lutavam pelo fechamento dos            

manicômios e por uma assistência à saúde mental que acompanhasse os cuidados desejados             

pela Reforma Psiquiátrica. Ocorre em 1990 a Conferência Regional para a Reestruturação da             

Atenção Psiquiátrica na América Latina no Contexto dos Sistemas Locais de Saúde e como              

resultado dela temos a Declaração de Caracas, “documento que marca as reformas na atenção              

à saúde mental nas Américas” (DECLARAÇÃO DE CARACAS, 1990). Um ano depois            

(1991), a Assembléia Geral das Nações Unidas emite um documento que versa sobre “A              

Proteção de Pessoas Acometidas de transtorno Mental e a Melhoria da assistência à Saúde              

Mental” e tem um total de 25 princípios abrangendo diversas esferas da vida pessoal,              5

jurídica, social, econômica da pessoa. 

Em 1992, acontece a II Conferência Nacional de Saúde Mental que tem como             

abordagem os seguintes temas: 

 
● I Conferência Nacional de Saúde Mental – Relatório Final 

●  Declaração de Caracas/OPS/OMS 

● Reforma Psiquiátrica – a questão das novas tecnologias de cuidado: Relatório           

Final da Oficina da Abrasco 

● Elementos para uma Análise da Assistência em Saúde Mental 

● Portarias da Secretaria Nacional de Assistência à Saúde/Ministério da Saúde           

189/91  

● Programa de Atenção em Saúde Mental: Proposta da Federação Brasileira de           

Hospitais 

5 http://laps.ensp.fiocruz.br/arquivos/documentos/11 
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● A Proteção de Pessoas com Enfermidade Mental e a Melhoria da Assistência             

à Saúde Mental – Organização das Nações Unidas 

● A Cidadania dos Doentes Mentais no Sistema de Saúde do Brasil 

● Saúde Mental e Cidadania 

● Avaliação dos avanços recentes em legislação psiquiátrica no plano         

internacional  

●  Reforma Psiquiátrica e Cidadania: o debate legislativo 

(BRASIL, 1992). 

 
Dentre todas essas discussões a desinstitucionalização vai ganhando força e não só            

isso: também começa a ganhar forma. CAPS, NAPS e Hospitais-dia começam a ser             

inaugurados em diversas localidades do país e o caráter assistencialista assume, aos poucos,             

um protagonismo. O objetivo social muda. A exclusão deixa de ser a prioridade e surge uma                

preocupação com as necessidades do paciente. É reconhecido que não é uma questão apenas              

biológica, mas que o contexto social, familiar, econômico, político são indissociáveis e que             

para lidar com essa situação é preciso ir para além das discussões e consolidar medidas               

burocráticas, que são lançadas ao longo dos anos seguintes em forma de portarias, leis e               

documentos referentes à saúde mental e, assim, um novo conceito é desenvolvido. 

 

 

1.2. Conceito da saúde 

 

Após o histórico de reformas em relação à saúde no Brasil, o assunto assumiu um               

posto de evidência e o conceito de saúde não teve outra opção senão ser repensado e aplicado                 

para adequar-se à visão e à mentalidade emergentes. Contudo, por envolver as mais diversas              

esferas da vida, não é um conceito simples de conceber, pois não pode ser exclusivo, muito                

pelo contrário: é inclusivo e amplo, visando ter a vida como um todo contemplada e               

priorizada. Não se trata apenas de sobreviver com amarras, medicações ou sem doenças. A              

Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que “saúde é o estado do mais completo bem-estar               

físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” e esse é o conceito                  

de saúde norteador adotado neste trabalho.  
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Ainda nesse sentido, há uma passagem do artigo Percepção sobre o Adoecimento            

entre Estudantes de Cursos da Área da Saúde que abre reflexões para o foco deste trabalho - a                  

saúde mental dos estudantes - mostrando que a doença afeta cada indivíduo de uma maneira e                

nem sempre deve ser analisada somente com a visão biológica, de modo que torna-se              

importante dar atenção a outros detalhes, exercitando a escuta e a observação, resgatando um              

pouco do conceito de estrutura social (GIDDENS, 2003) que diz que o contexto social que               

praticamos as nossas ações seguem padrões, têm estrutura e os nossos comportamentos não             

podem ser compreendidos sem analisarmos isso, pois o individual está ligado ao coletivo, isto              

é, o que fazemos estrutura a sociedade e a sociedade nos estrutura, sendo um conjunto muito                

intrínseco. 

 
As definições de saúde e doença variam entre indivíduos, grupos culturais e classes             
sociais. As concepções sociais sobre o processo saúde-doença evidenciam as          
contradições e a organização da própria sociedade, que faz com que as condutas dos              
doentes se baseiem tanto em seu estado individual quanto nas expectativas do grupo             
social com o qual convivem (GONÇALVES, et al., 2015, p.103). 
 

Levando em conta os aspectos apontados, é possível constatar que essa rotina de             

exigências proveniente de campos variados causa situações em que os estudantes se vêem             

obrigados a escolher entre o seu bem estar ou o sucesso acadêmico/profissional, resultando             

no sacrifício de algum deles e - não surpreendentemente - é comum que 

 
Ciosos da necessidade de atender às exigências institucionais vigentes, obsessivos          
quanto ao cumprimento das normas da “produtividade”, crescentes, aliás, em termos           
de qualidade e quantidade, os bravos guerreiros da ciência se esforçam para            
desincumbir-se de suas tarefas à exaustão, sacrificando repouso, lazer e férias em            
favor do trabalho (LUZ, 2005, p.42). 
 

Fazendo com que a trajetória universitária deixe de ser exclusivamente um espaço de             

construção e aprimoramento de conhecimentos e passe a ser invadido e habitado pelo             

adoecimento estudantil e, “se olhamos para a psiquiatria, o tema da cura se deixa confundir               

com o da droga. Curar ou drogar? Essa é uma importante questão” (PERES, Urania              

Tourinho, p. 5, 2016) que será abordada ao longo dos próximos capítulos. 
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1.3. Índices 

 

Os assuntos abordados anteriormente tratam dos desencadeamentos       

históricos-sociológicos que aconteceram desde a chegada da família real no Brasil, contudo            

ainda é preciso pensar e analisar como tudo isso se refletiu para o futuro. Isto é, como a saúde                   

mental está sendo vista no Brasil? Quais são os trabalhos preventivos e de atenção destinados               

à ela? O que os órgãos públicos dizem sobre isso? 

Para responder a primeira e a terceira pergunta, vou recorrer a um documento mais              

recente: a Resolução Nº 8 de 14 de Agosto de 2019 que “Dispõe sobre soluções preventivas                

de violação e garantidoras de direitos aos portadores de transtornos mentais e usuários             

problemáticos de álcool e outras drogas” e tem alguns trechos que chamam a atenção e               

exemplificam bem como a saúde mental tem sido vista no Brasil pelos órgãos públicos. Há               

um parágrafo único que diz: 

 
Parágrafo único. O tratamento do sofrimento psíquico e/ou do uso problemático de            
drogas deve estar inteiramente associado aos processo de conquista da cidadania e            
seus requisitos básicos, ou seja, o caráter público e gratuito, a universalidade,            
integralidade e plena acessibilidade aos direitos sociais, como o direito à saúde,            
educação, assistência social, previdência, moradia, trabalho e renda, segurança         
alimentar, mobilidade e transporte público, e acesso às oportunidades sociais,          
culturais, esportivas e de turismo, lazer e inclusão digital (BRASIL, 2019 ). 6

 
Analisando esse trecho fica claro que o sujeito está sendo levado em conta, assim              

como os seus direitos, e há uma preocupação com a inclusão e participação dele na               

sociedade. Além disso, o texto é de caráter assistencialista e fala sobre o sofrimento psíquico               

e/ou o uso problemático de drogas sem uma abordagem biológica. Outro aspecto que chama a               

atenção é que não está focando nos transtornos e limitações causadas por eles e sim no                

tratamento e o que se pode fazer para melhorar. Temos evidências mais fortes disso no artigo                

6º e em dois parágrafos posteriores. 

 
Art. 6º Todas as instituições, agências e principais atores sociais e políticos            
envolvidos na reorientação do cuidado em saúde mental devem promover profundas           
mudanças nas teorias, abordagens e nas normas éticas, nas práticas e na formação             
profissional no sentido da ruptura com a lógica estruturante dos modelos anteriores            
(asilares, excludentes e objetificantes do sujeito), bem como com os estatutos           
jurídicos e práticas legais que ainda os sustentam. 

6 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-8-de-14-de-agosto-de-2019-212175346  
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§ 1º As mudanças devem atingir particularmente os dispositivos de patologização,           
medicalização e normatização das diferenças existenciais, subjetivas, identitárias e         
das múltiplas formas de estar no mundo e viver a saúde. 

§ 2º As mudanças devem estar voltadas a promover transformações na cultura            
difusa na sociedade, nas relações sociais e nas instituições que ainda sustentam a             
intolerância, a segregação e o estigma em relação às pessoas em sofrimento            
psíquico e/ou usuárias de drogas  (BRASIL, 2019). 

 
Dito isso e verificada a ruptura com o modo pré Reforma Psiquiátrica de pensar e agir                

em relação à saúde mental, passarei para a questão referente aos trabalhos de atenção e               

prevenção relativos à ela. No Brasil, a solução adotada foi a instauração de Redes de Atenção                

Psicossocial (RAPS) subdivididos em categorias, como Centros de Atenção Psicossociais          

(CAPS) e diversos programas e serviços associados, como por exemplo o Programa de Volta              

para Casa que objetiva “contribuir efetivamente para o processo de inserção social das             

pessoas com longa história de internações em hospitais psiquiátricos, por meio do pagamento             

mensal de um auxílio-reabilitação aos beneficiários” (BRASIL. Ministério da Saúde, s/d ) e            7

os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) que presta cuidados aos pacientes com           

transtornos mentais que não têm laços familiares e suporte social após um período             

prolongado de internação ou, também, que estejam em vulnerabilidade social (BRASIL.           

Ministério da Saúde, s/d). 

Em relação aos CAPS, dados coletados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de            

Saúde (CNES) apontam a existência de 3.111 em todo o Brasil. Também foram encontrados              

dados referentes ao número de leitos destinados à psiquiatria e saúde mental - ambos em               

âmbito nacional. Para a psiquiatria há um total de 1.038 estabelecimentos com 30.731 leitos              

existentes, isto é, aqueles que usualmente são utilizados para internação, mesmo que alguns             

deles não estejam disponíveis por algum motivo e 18.667 leitos SUS, que são considerados              

ativos e disponíveis para a internação do paciente do SUS. Para a saúde mental são 121                

estabelecimentos, com um total de 2.877 leitos existentes sendo 1.080 deles SUS. A             

princípio, esses números podem parecer altos, mas é preciso considerar que são para todo o               

Brasil e a população brasileira estimada em 2018 foi de 209,5 milhões de habitantes. 

No relatório de gestão de 2011 - 2015 sobre Saúde Mental no SUS denominado              

“Cuidado em liberdade, defesa de direitos e rede de atenção psicossocial” emitido em 2016              

pelo Ministério da Saúde há alguns indicadores que, além de reforçar os dados indicados pelo               

7 https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental  
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CNES, contribuem para uma visualização e para a melhor compreensão da trajetória histórica             

das CAPS e das iniciativas psicossociais no país. 

Figura 1

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2016 . 8

 
O gráfico acima compreende o período de 2002 a 2015 e nos mostra a queda nos                

números dos leitos SUS nos hospitais psiquiátricos, que acontece de acordo com a Lei 10.216               

que sanciona a redução das internações e a implementação do modelo assistencialista. Os             

dados coletados no CNES expostos antes do gráfico indicam que a queda prossegue até 2020               

(ano da consulta ao site) contando com 18.667 leitos SUS psiquiátricos. Em relação à              

ampliação do modelo assistencialista no Brasil, temos os gráficos seguintes que encontram-se            

nas páginas 45 e 48 do referido documento e nos mostram respectivamente a expansão dos               

CAPS  de 1998 até 2015 e a cobertura do mesmo em território nacional. 

8 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/junho/27/Relat--rio-Gest--o-2011-2015---.pdf  
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Figura 2

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2016. 

 

 

Figura 3

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2016. 
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Podemos verificar em ambos tanto o crescimento das unidades de atendimento quanto            

a cobertura do mesmo. Segundo uma matéria publicada pela Agência Brasil em setembro de              

2017 o número registrado de CAPS era 2.645 em todo o país, o que representa o aumento de                  

317 unidades no período de dois anos e representa um crescimento de 13,61%. De 2017 a                

2020 mais 466 unidades foram abertas, representando 20,02% do valor atingido em 2015 e,              

com isso, totalizando um crescimento total de 33,63% compreendendo o período de 2015 e              

2020. 

Com isso, pode-se concluir que tanto a história quanto os dados e indicadores             

analisados apontam uma trajetória de luta e sucesso rumo aos objetivos estabelecidos pela             

Reforma Psiquiátrica e para o desenvolvimento de uma visão e tratamentos humanizados em             

relação à saúde mental. Contudo, é importante ressaltar que esses números são apenas             

indicadores de crescimento e demonstrativos de que as políticas relacionadas ao tema têm, de              

alguma forma, surtido efeitos, não representando a qualidade dos serviços prestados ou de             

infraestrutura. 

 

 
2. Qualidade de vida do estudante universitário 

 

No capítulo anterior explorei o histórico da saúde mental no Brasil, apresentei o             

conceito que guia este trabalho, levantei algumas questões pertinentes ao tema e apresentei             

dados e indicadores que dialogam com o que foi exposto. Neste capítulo o que entrará em                

pauta são as universidades de modo geral e as perguntas chave dele são: como a saúde mental                 

é vista no âmbito estudantil? O que é qualidade de vida para os universitários? 

A entrada na universidade é - para muitos - um momento de passagem da              

adolescência para a vida adulta, onde novas possibilidades surgem e com elas também podem              

vir muitas dúvidas. É um ambiente onde a palavra diversidade pode ser melhor             

compreendida. A cultura “constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas,           

proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que são transmitidos de geração em            

geração, e se reproduz em cada indivíduo” (MORIN, 2002, p.85) apresenta-se mais maleável,             

posta para discussão e questionamentos por várias formas de pensar e ver o mundo e não há,                 

necessariamente, uma resposta certa ou errada. Há conversas, trocas, pensamentos, partilhas,           

(re)invenções de ideias, mudança, crescimento e não para por aí. 
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Assim como essa expansão da visão de mundo pode causar sentimentos e mudanças             

positivas, também pode causar receio, angústia, medo, apreensão, insegurança dentre outros           

acarretamentos. E é nesse ponto que me pergunto e pergunto a vocês: o quanto as               

universidades estão preparadas para lidar com a chegada e a inclusão dos estudantes em seus               

campus e cursos? 

Antes de prosseguir com essa questão, é preciso lembrar que se trata de um meio               

sócio cultural e educativo. A vida universitária perpassa toda uma trajetória escolar e familiar              

que pode se refletir ao longo dos anos, gerando facilidades ou dificuldades, e vai muito além                

das horas passadas dentro de sala de aula. São várias esferas em um mesmo ambiente que o                 

tornam complexo. Desse modo, é preciso entender e enxergar os indivíduos como um todo              

para que esses possam ser e sentirem-se genuinamente acolhidos. 

Retomando a minha pergunta e baseando-me no que foi apresentado no capítulo            

anterior, posso afirmar que temos avanços consideráveis provenientes de muitas lutas e            

debates que devem ser valorizados e expostos, mas - ao mesmo tempo - tardios, escassos e                

faltosos se levarmos em conta o tamanho da demanda para a oferta disponível.  

Um artigo escrito em 2015 nomeado: Breve pesquisa sobre os núcleos de apoio aos              

estudantes em universidades brasileiras corrobora com essa afirmativa, revelando que dentre           

as aproximadamente 60 universidades federais do nosso país, há apenas 19 núcleos de apoio              

aos estudantes e 7 deles são voltados exclusivamente para estudantes do curso de medicina.              

Vale ressaltar que há tipos diferentes de atendimentos, muitas vezes sendo os núcleos             

divididos entre atendimento psicossocial e psicopedagógico que 

 
possuem como características e objetivos o atendimento psicológico desses alunos          
e o aconselhamento diante das dificuldades encontradas, tendo em vista, um           
melhor ensino aprendizagem e até o aconselhamento profissional/vocacional.        
Através desse apoio são “detectadas” dificuldades financeiras, sociais e         
psicológicas que são encaminhadas, se necessário, para os setores competentes e           
dessa forma buscarem melhores condições para os alunos (AVELAR, GOMES e           
OLIVEIRA, 2015, p.3). 
 

Geralmente têm profissionais como os pedagogos, psicólogos, assistentes sociais atuando nas           

equipes. E os núcleos voltados para a inclusão e acessibilidade que atendem pessoas com              

deficiência (PcD) e altas habilidades 

têm como objetivo promover o acesso desses alunos visando uma melhor                     
qualidade de ensino aprendizagem, orientar o desenvolvimento de ações                 
afirmativas, adoção medidas de assessoramento e apoio específicos para garantir                   
as condições de acessibilidade e plena participação e autonomia dos estudantes                     
(AVELAR, GOMES e OLIVEIRA, 2015, p.3). 
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Nesses núcleos, as equipes são majoritariamente compostas por pedagogos, psicólogos e                       

intérpretes. 

Dito isso, falarei um pouco dos núcleos de apoio apresentados no referido artigo e                           

que também são os núcleos de apoio disponíveis para os estudantes das universidades                         

públicas. 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) teve o POPPE indicado como seu                           

núcleo de apoio e, na época, não foram encontrados documentos de registro do mesmo. A                             

informação referente à falta de registros procede, pois em pesquisas realizadas não encontrei                         

nem mesmo a sigla relacionada à universidade. Contudo, aponto a Divisão de Apoio ao                           

Estudante (DAE) que 

 
é responsável pela formulação de editais e processos de seleção dos estudantes de             
graduação para as diferentes modalidades de Auxílios definidos pela Política de           
Assistência Estudantil da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PR7), atualmente         
pautada pela resolução Consuni 02/2019 (UFRJ, 2020 ).  9

 
E objetiva “ampliar as condições de permanência dos/as estudantes na Universidade,           

assegurar a inclusão social, promover a qualidade de vida e a democratização do ensino              

superior” (UFRJ, 2020) e a Divisão de Saúde do Estudante (Disae/PR7) que organiza grupos              

de recepção onde são identificadas necessidades de saúde dos estudantes e encaminhadas            

para as unidades assistenciais da UFRJ como as responsáveis pela pretação desses serviços             

aos estudantes. Uma com um viés social, contando com auxílios para promover o acesso e               

permanência e a outra voltada para a saúde. 

Ambos são recentes. A publicação do DAE consta com a data do dia 25 de Março de                 

2017, tendo sido alterada em Fevereiro de 2020 e a publicação referente ao atendimento em               

saúde foi publicada em 21 de Janeiro de 2020, tendo uma atualização no dia 20 de Fevereiro. 

Ao longo de toda a publicação da Disae/PR7 fica claro que o atendimento é por               

ordem de chegada, não é garantido à todos os estudantes (atendem na medida do possível),               

não faz atendimentos emergenciais - em caso de crises - e deve ser utilizado junto com os                 

que o SUS tem a oferecer. 

 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), conta com o Núcleo de Apoio ao              

Estudante (NAE) que abrange seis campus da universidade: Diadema, Baixada Santista,           

9 https://politicasestudantis.ufrj.br/index.php/equipe/equipe-da-divisao-de-apoio-ao-estudante-dae  
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Osasco, Guarulhos, São José dos Campos e São Paulo. Isso faz com que ele seja um pouco                 

diferente em cada um dos casos, podendo subdividir-se, como no campus de Diadema citado              

no texto Breve pesquisa sobre os núcleos de apoio aos estudantes em universidades             

brasileiras, em outros programas como PAPE (Programa de Auxílio para Estudantes) e PBP                     

(Programa Bolsa Permanência) ou agir como o campus da Baixada Santista que tem uma                           

parte do seu site voltada para o NAE e nele apresenta o programa, disponibiliza informações                             

sobre a equipe que é composta por médico, enfermeira, pedagoga e assistente social e o                             

contato de todos, assim como o horário de funcionamento, endereço e uma parte para                           

agendamento, que tem um formulário que pode ser preenchido e enviado pelo próprio site. 

O ponto em comum para todos esses campus e as ações das NAE é o regimento, que                                 

estabelece denominação, composição e competências. Dentre as competências aparecem as                   

do NAE, mas a que mais chama a atenção é a que diz respeito às equipes, pois além de                                     

abranger as do NAE, também nos dão uma ideia de como é o trabalho realizado. 

 
Artigo 8º Compete à equipe do NAE: 
 
I. Executar as políticas de assistência da PRAE nos Campi de forma a propiciar                           10

condições para a permanência estudantil e demais demandas da sociabilidade                   
estudantil; 
II. Contribuir para o desenvolvimento acadêmico, visando a formação de                   
qualidade; 
III. Trabalhar de forma coletiva na perspectiva da interdisciplinaridade; 
IV. Colaborar na mediação de conflitos referentes à comunidade discente,                   
especialmente àqueles relacionados à permanência na universidade; 
V. Envolver as redes de suportes coletivos (esportivos, culturais, educacionais, de                     
saúde etc.) intra e extra universidade como forma de potencializar a autonomia do                         
estudante em seu processo acadêmico; 
VI. Auxiliar a comunidade universitária nos processos educacionais e de vivência                     
acadêmica; 
VII. Avaliar e encaminhar os estudantes para os equipamentos e/ou Centros de                       
referência intra e extra universidade; 
VIII. Zelar pelo patrimônio e correto uso das verbas públicas destinadas a este                         
serviço; 
IX. Trabalhar de forma interssetorial com os equipamentos universitários; 
X. Trabalhar com transparência, comunicar suas atividades à comunidade                 
universitária; 
XI. Auxiliar a Universidade a identificar demandas discentes; 
XII. Executar ou apoiar a realização de eventos, campanhas e demais atividades da                         
PRAE (UNIFESP, 2014 ). 11

 
A Universidade Federal do Ceará (UFC) conta com o Programa de Acompanhamento                    

Psicopedagógico ao Estudante Universitário (PAPEU) que oferece apoio psicopedagógico e          

10 Pró Reitoria de Assuntos Estudantis. 
11 https://www.unifesp.br/campus/san7/images/regimento_nae.pdf  
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psicológico gratuito aos estudantes e tem vínculo com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.             

As informações foram encontradas no site guia do estudante UFC. Não são difíceis de achar,               

mas também não são encontradas no primeiro clique. Fui direcionada para o glossário e após               

clicar na definição de PAPEU tive acesso à página com informações sobre os             

acompanhamentos. Nela estão disponíveis as informações necessárias para os estudantes          

realizarem a inscrição/solicitação de atendimento por diversas vias: presencialmente, e-mail          

ou telefone. 

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) tem o Núcleo de Apoio Psicopedagógico            

(NAPP), localizado - especificamente - no campus Jataí. Ele foi criado em 2011, é composto               

por psicólogo e pedagogo e tem como objetivo 

 
Apoiar e auxiliar o desenvolvimento do processo educativo, oferecendo apoio          
psicológico e pedagógico tanto para servidores como para discentes, visando a           
melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, subsidiando ações e políticas            
no sentido de promover aprimoramento educacional (UFJ, s/d ). 12

 
Seus objetivos específicos perpassam o estreitamento do relacionamento com os          

cursos de graduação e pós-graduação, a orientação e acompanhamento de casos provenientes            

de demandas espontâneas, isto é, sem um encaminhamento prévio, participação na           

implementação de ações de capacitação, proporcionar a discussão e inclusão. 

O site é bem objetivo e disponibiliza um e-mail como forma de contato e o endereço                

onde o NAPP localiza-se. 

 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) podemos encontrar o                      

Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) que, segundo o site, é voltado para o desenvolvimento                             

profissional/ de carreira. O site tem um visual bonito e moderno, cheio de possibilidades de                             

cliques e informações. É possível ir direto ao ponto selecionando a opção inscreva-se (que                           

oferece as opções atendimento individual e outras atividades). No momento, as inscrições                       

para o atendimento estão encerradas devido à grande demanda, tendo disponível apenas um                         

formulário para registro de interesse. 

Um aspecto que me chamou a atenção é que o site é voltado para                           

educação/atendimento psicopedagógico para o trabalho e não necessariamente focado na                   

12 https://zootecnia.jatai.ufg.br/p/24193-nucleo-de-apoio-psico-pedagogico-napp 
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saúde mental do estudante, tanto é que o NAE é proveniente do projeto de extensão iniciado                               

em 1993, chamado Serviço de Orientação Profissional (SOP). Com isso, continuei as                       

pesquisas - e os cliques - e encontrei o Centro Integrado de Pesquisa e Atenção à Saúde                                 

(CIPAS) que “é um órgão auxiliar do Instituto de Psicologia da UFRGS, constituído por               

Programas Continuados e por Projetos de Intervenção de curta e média duração, ambos             

focando a atenção à saúde, em caráter interdisciplinar e intersetorial, com atendimento ao             

público” (UFRGS, s/d ) e a partir de mais algumas leituras, pude encontrar um site              13

vinculado que está efetivamente voltado para a saúde mental na universidade e aponta             

“instituições de assistência psicológica e psiquiátrica que oferecem atendimento social e/ou           

online” (UFRGS, s/d ). 14

O mesmo aborda questões relevantes como as principais condições de diversos           

transtornos, depressão, abuso do álcool e drogas, prevenção ao suícidio, diversidade,           

inclusão, promoção da saúde e busca por ajuda. 

 

A última universidade que será abordada antes de passar para o próximo item é a               

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com o Núcleo de Apoio à Aprendizagem em              

Educação (ÂNIMA) que, à primeira vista, parece não ter nada demais. Os sites relacionados              

a ele são simples e objetivos, apresentando informações úteis, mas deixa a desejar no que diz                

respeito a sua história e importância no campo da saúde mental universitária.  

A UFSM foi fundada em 1960 e foi uma das primeiras (senão a primeira) a               

apresentar preocupações relacionadas à saúde mental dos estudantes. Em 1975 criou o            

Serviço de Orientação Educacional (SOE) que foi passando por mudanças e reformulações            

ao longo do tempo, até que em 1996 tornou-se o Núcleo de Apoio ao Estudante (ÂNIMA)                

que tinha “por finalidade auxiliar o aluno em suas dificuldades acadêmicas e pessoais             

disponibilizando atendimento: psicológico, psicopedagógico e orientação      

profissional/vocacional” (DOMINGUES et al, 2008, p.70). 

Em 2007 a universidade cria o Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência e Altas               

Habilidades/Superdotação, onde pretende implementar uma política de acessibilidade,        

promovendo ações como  

 
   

13 https://www.ufrgs.br/cipas/ 
14 https://www.ufrgs.br/saudemental/ 
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apoio didático pedagógico para alunos e professores; um laboratório de                   
acessibilidade; um banco de dados e de informações a respeito do acesso, do                         
ingresso e da permanência dos alunos com deficiência e altas                   
habilidades/superdotação na UFSM; realização de palestras, seminários e eventos                 
em geral; e também, a organização de cursos de extensão sobre a temática                         
(DOMINGUES et al, 2008, p.70). 

 
Essas ações visam romper com barreiras impostas pela sociedade, pelo ambiente, pelos                       

professores e promover um ambiente onde as pessoas sintam-se acolhidas e ouvidas. 

Em 2015, o ÂNIMA passou a fazer parte da Comissão de Aprendizagem da                         

Universidade Federal de Santa Maria, que é responsável pelo auxílio e compreensão das                         

dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos estudantes da UFSM, planejamento de ações                     

que têm por finalidade minimizar essas dificuldades, proposição de ações junto com diversas                         

instâncias da universidade que visam a diminuição da evasão, repetência e jubilamento                       

(AVELAR, GOMES e OLIVEIRA, 2015). Tudo isso contribui para o acesso e permanência                    

dos estudantes. 

 

Dito isso, darei uma breve pincelada em alguns núcleos de apoio voltados para os                 

estudantes de medicina. São eles: 

 

- Centro de Apoio Educacional e Psicológico (CAEP), Universidade de São Paulo           

(USP) - Faculdade de medicina de Ribeirão Preto.  

 

O site dispõe de informações sobre a criação do serviço, o que é oferecido e um                

resumo cronológico com os marcos temporais, mas não dispõe de informações como contato,             

endereço ou solicitação de atendimento. 

 

- Serviço de Orientação ao Universitário (SOU) / Centro de Atendimento e Estudos            

Psicológicos (CAEP), Universidade de Brasília (UNB) - Faculdade de Ciências de              

Medicina. 

 
No artigo escrito por Avelar, Gomes e Oliveira em 2015, encontra-se a informação de                           

que desde 1995 a Faculdade de Medicina não conta com um serviço de apoio psicológico ao                               

estudante estruturado, sendo este prestado pelo Serviço de Orientação ao Universitário                     

(SOU), que é ligado à Administração Central da Universidade de Brasília e através da                           
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Clínica de Atendimento e estudos Psicológicos (CAEP), mantida pelo Instituto de                     

Psicologia. . 

A afirmação feita no texto ainda mostra-se verdadeira segundo uma matéria que foi                         

publicada no site UnB Notícias em Junho de 2018. Em um trecho da matéria diz: 

 
Atualmente, o atendimento em saúde mental na UnB é realizado pelo Centro de             
Atendimento e Estudos Psicológicos (Caep), a clínica-escola do IP, que atende a            
comunidade interna e externa. Há também atendimentos na Diretoria de          
Desenvolvimento Social (DDS), do Decanato de Assuntos Comunitários (DAC), e          
no Serviço de Orientação ao Universitário (SOU), do Decanato de Ensino de            
Graduação (DEG) (Secom UnB, 2018 ). 15

 
- Núcleo de Orientação Psicológica ao Estudante de Medicina (NOPEM),         

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Departamento de Neuropsiquiatria. 

 

Atende os graduandos de medicina e apresenta informações objetivas no site,           

incluindo formas de contato por e-mail, telefone e o endereço onde está localizado. 

 

Para finalizar, trago ainda dois núcleos voltados para o atendimento aos estudantes            

com deficiência. O primeiro é o Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI), que fica na Universidade                

Federal do Acre (UFAC) e  

 
tem por finalidade executar as políticas e diretrizes de inclusão e acessibilidade de             
estudantes e servidores com deficiência, garantindo ações de ensino, pesquisa e           
extensão, além de apoiar o desenvolvimento inclusivo do público-alvo da          
modalidade de Educação Especial, bem como orientar o desenvolvimento de ações           
afirmativas no âmbito da instituição, nos seguintes eixos: (i) Infraestrutura; (ii)           
Currículo, comunicação e informação; (iii) Programas e/ou Projetos de extensão e           
(iv) Programas e/ou Projetos de pesquisa (UFAC, s/d ). 16

 
E o segundo é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais da Universidade                             

Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), que visa atender “todos os discentes com                    

deficiência e/ou com necessidades educacionais especiais, proporcionando as condições         

necessárias para o bom desenvolvimento acadêmico do estudante” (UTFPR, 2019 ). O           17

NAPNE também promove ações como debates, rodas de conversas voltadas para a inclusão e              

debates relacionados ao tema. 

15 http://www.noticias.unb.br/76-institucional/2332-saude-mental-e-tema-de-reuniao-com-diretores  
16 http://www.ufac.br/site/ufac/proaes/nai  
17http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/toledo/td-engenharia-de-bioprocessos-e-biotecnologia
/area-academica/infraestrutura-de-apoio-academico/nucleo-de-apoio-a-pessoas-com-necessidades-especiais  
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Observando o que foi exposto ao longo deste capítulo e tendo em vista as questões               

levantadas, é perceptível que a saúde mental do estudante tem ganhado mais visibilidade e há               

movimentos por parte das universidades indo de encontro às necessidades e demandas dos             

estudantes, mas ainda não é suficiente e não recebe a atenção que deveria. Portanto,              

considero que as universidades de um modo geral estão pouco preparadas para lidar com a               

chegada dos discentes, havendo um enorme caminho a ser percorrido até que verifique-se um              

atendimento e oferta adequados para promover a qualidade de vida que os universitários             

precisam, mas que vem sendo sucateada e delimitada à sorte de ingressar em uma              

universidade que ofereça esse tipo de serviço e conseguir uma vaga para receber o              

atendimento. 

 

 

3. Como a Universidade Federal Fluminense (UFF) tem pensado na saúde mental dos             

estudantes e nos seus programas? 

 

Após visitar a história da saúde mental no Brasil, seu conceito e seus índices, fazer               

uma breve passagem por diversas universidades espalhadas pelo país, os núcleos de apoio             

psicossocial e a qualidade de vida universitária de um modo geral, compreendemos a             

conjuntura que nos cerca e as condições estabelecidas por elas. Agora o foco será              

especificamente na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde iniciou-se o cerne deste           

trabalho. 

Durante uma aula da disciplina Tópicos Especiais em Sociologia da Educação no            

curso da Pedagogia, ficou evidente que muitos estudantes estão/estavam enfrentando          

diversos problemas de saúde mental, tendo suas vidas afetadas por crises de ansiedade,             

ataques de pânico, depressão e passando a depender do consumo de remédios tarja preta para               

conseguirem ou tentarem levar uma vida minimamente normal, com menos angústias, medos            

e amarras criadas por uma sucessão de sentimentos e situações ocorridas. Lembrando que 

 
A tarja preta significa que o medicamento pode trazer graves riscos à saúde,             
inclusive dependência física e psíquica além de tolerância. São medicamentos que           
agem no sistema nervoso central, podendo causar sedação. Se usado de forma            
inadequada, o paciente pode precisar de doses cada vez maiores o que pode             
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acarretar risco de morte (HOSPITAL SANTA MÔNICA, 2018 ). 18

 
Isso nos leva de volta ao questionamento apresentado no capítulo um: “curar ou             

drogar” (PERES, p. 5, 2016). A resposta mais fácil e talvez mais óbvia, até então, é drogar.                 

Fazer com que pessoas - nesse caso, universitários - tomem remédios, promete uma             

resolução mais rápida, dócil e um gasto consideravelmente menor para o governo que não se               

vê responsável por arcar com os custos dos atendimentos psicopedagógicos, com a            

infraestrutura e com os profissionais necessários para que haja a busca pela cura ao invés da                

opção imediata pela droga. Com isso, decidi investigar quais programas a UFF oferece e              

como ela tem pensado na saúde mental dos discentes. Para isso, é preciso conhecer um pouco                

da história da universidade e do Departamento de Psicologia. 

 

 

3.1. História da UFF e do Departamento de Psicologia 

 

A Universidade Federal Fluminense, antes denominada Universidade Federal do         

Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), foi fundada em 18 de Dezembro de 1960, após a                

aprovação da lei 3.848 que explicita em seu art. 1º a criação da mesma e, no parágrafo único,                  

diz que: “A U.F.E.R.J. terá personalidade jurídica e gozará de autonomia didática, financeira,             

administrativa e disciplinar, na forma da lei” (BRASIL, 1960). Apesar da criação da             

universidade ter ocorrido em 1960, ela é proveniente de movimentos que vinham            

acontecendo desde a década de cinquenta. Estudantes fluminenses, políticos como o           

candidato a governador - em 1958 - Roberto Silveira, o jornal O Fluminense, entre outros,               

foram fundamentais para o sucesso dessa luta travada através de comícios, passeatas,            

protestos, debates, discussões, rodas de conversa, matérias em jornal de veiculação e alcance             

em massa, criação de projetos e muita “balbúrdia”organizada. Com isso, a mobilização em             

prol da UFERJ chamou a atenção e avançou com a opinião do público local a seu favor. 

 
Pode-se afirmar mesmo que a UFERJ, foi conquistada pela opinião pública local,            
sobretudo pelos estudantes fluminenses, em praça pública. O governador Roberto          
Silveira, o Jornal O Fluminense e outras expressivas lideranças locais como o então             
deputado Vasconcelos Torres, desempenharam importante papel (UFF, s/d ). 19

18https://hospitalsantamonica.com.br/o-que-e-tarja-preta-e-como-funciona-o-tratamento-com-este-tipo-de-remed
io-2/#:~:text=A%20tarja%20preta%20significa%20que,nervoso%20central%2C%20podendo%20causar%20sed
a%C3%A7%C3%A3o  
19 http://www.uff.br/?q=historico 
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Quando foi fundada, a UFERJ teve as seguintes faculdades incorporadas: Medicina,           

Direito, Farmácia, Odontologia e Medicina Veterinária e foram agregadas as faculdades e            

escolas de: Filosofia, Engenharia, Ciências Econômicas, Serviço Social e Enfermagem. No           

ano de 1961 “a recém criada UFERJ contava com apenas 60 docentes, 170 funcionários e               

3.000 alunos” (UFF, 2015 ), e atualmente conta com 3.439 docentes, 4.121 funcionários            20

e 57.051 discentes ativos, além disso, oferece 129 cursos (ativos) (fonte: Siape e NTI /               

UFF - dados apurados em 01/12/2020). É um crescimento considerável e que demonstra             

uma trajetória de sucesso no seu estabelecimento na cidade. 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro passa a ser chamada de              

Universidade Federal Fluminense - como a conhecemos hoje - com a lei 4.831 de 5 de                

Novembro de 1965 que diz em seu Art.1º que “as Universidades Federais situadas nas              

cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, subordinadas ao Ministério da Educação e Cultura,               

passam a denominar-se respectivamente, "Universidade Federal do Rio de Janeiro" e           

"Universidade Federal Fluminense"” (BRASIL, 1965).  

Na primeira metade da década de sessenta, a UFF (UFERJ na época) perdeu força no               

movimento estudantil, por conta da ditadura, movimentos militares e leis vigentes naquele            

momento. Já na segunda metade, havia uma movimentação visando reformulações e a UFF             

junto com o Professor Manuel Barreto Netto, Reitor de 1966 a 1970 passou por mudanças e                

modernizações. Dentre elas, estava sendo preconizada a organização dos departamentos e a            

criação de centros de ensino. 

Em 1968, as atividades acadêmicas em Psicologia que eram concentradas nas           

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) passaram a fazer parte do, então             

originado, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF). Essa mudança aconteceu           

baseada nos Departamentos de História, de Ciências Sociais e de Filosofia e Psicologia, esse              

último denominado de GFP e contando com onze professores. Em 1971, o Conselho             

Universitário da UFF criou o Curso de Graduação em Psicologia, que possibilitou o acesso a               

conhecimentos que recebiam pouca atenção na época.  

Em 1977, o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - que será abordado no próximo              

item - é criado e em 1980 projetos voltados para o ensino, pesquisa e extensão começam a                 

emergir e são desenvolvidos no Departamento e no SPA.   

20 http://www.uff.br/?q=historico 
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Estes projetos centraram seu foco de atenção em contextos e grupos marcados pela             
exclusão social. Surgem, assim, trabalhos em comunidades, hospitais, colônias         
psiquiátricas e hospitais gerais da rede pública, que sempre buscaram propiciar uma            
constante interação entre teoria e prática, ampliando, sobremaneira, o campo de           
estágio para a formação discente (UFF, s/d ). 21

 
Em 1985, o Departamento (GFP) é dividido em dois: o de Filosofia (GFI) e o de                

Psicologia (GSI, como conhecemos hoje). Essas mudanças acarretaram em discussões acerca           

do currículo do curso e reformulações do mesmo. E, para finalizar o apanhado de fatos               

pertinentes à este trabalho, em 1995 foi criado o curso de “Especialização em Psicanálise”,              

que desenvolveu-se em duas áreas:  
 

“A Psicanálise e a Clínica” – visava capacitar os profissionais para a clínica de              
orientação psicanalítica. Transmitindo os operadores teórico-práticos da Psicanálise        
numa perspectiva crítica e enfatizando o ensino de Freud e Lacan, pretendeu            
considerar ainda as complexas relações entre a psicanálise e sua prática exercida            
num contexto institucional público (SPA/UFF) (UFF, s/d). 
 

E a segunda tratava do “Mal Estar na Cultura”. 

 

 

3.2. Iniciativas, projetos e programas de apoio aos estudantes  

 

Neste tópico serão explorados projetos, programas e iniciativas que a UFF           

disponibiliza à comunidade estudantil para promover o acesso, permanência, o cuidado e a             

prevenção da saúde mental. O primeiro deles será o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA),              

mencionado anteriormente. 

O SPA foi criado em 1977 “com a finalidade de viabilizar a realização do Estágio               

Curricular, disciplina obrigatória do Curso de Graduação em Psicologia para a formação            

profissional nesta área, através do oferecimento de assistência psicológica à comunidade”           

(UFF, 2020) e com o passar do tempo consolidou-se como referência de atendimento             

psicoterápico individual, familiar ou em grupo. Ele busca integrar as atividades de ensino             

com projetos de pesquisa e extensão. 

O SPA presta assistência psicológica para diversos locais, dentre eles: Hospital           

Universitário Antônio Pedro (HUAP), Ambulatório Clínico de Psicoterapia, Associação         

Fluminense de Reabilitação (AFR), etc. Mas o foco em questão é o Ambulatório Clínico do               

21http://gsi.sites.uff.br/historia/#:~:text=Em%201977%2C%20foi%20criado%20o,de%20assist%C3%AAncia%
20psicol%C3%B3gica%20%C3%A0%20comunidade  
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SPA, que atua com psicoterapia individual e tem como público alvo os estudantes, docentes,              

técnicos administrativos e a sociedade. Os atendimentos são realizados por estagiários do            

curso de psicologia e supervisionados por professores (UFF, 2020 ). 22

 

Para conseguir uma vaga é preciso dirigir-se à secretaria onde o serviço é prestado, na               

quarta feira pela manhã (a indicação deles é que as pessoas cheguem com pelo menos uma                

hora de antecedência) tendo consigo o documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física              

(CPF). Caso a vaga seja disponibilizada, o atendimento é imediato. Todas essas            

especificações podem ser encontradas no site da UFF, são de acesso livre e contém endereço               

e e-mail para contato. 

 

No dia 11 de Novembro de 2019, foi lançado o Programa de Prevenção e Atenção à                

Saúde Mental dos Estudantes da UFF, que pretende garantir a melhora da qualidade de vida               

estudantil “orientar o corpo discente sobre o acesso aos serviços que compõem a Rede de               

Saúde Mental da UFF e a Rede de Atenção à Saúde Mental Municipal, bem como apoiar                

institucionalmente os programas e projetos de atendimento à saúde mental dos estudantes da             

UFF” (UFF, 2017 ). O mesmo recebeu apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis            23

(PROAES) e da Divisão de Atenção à Saúde do Estudante (DASE). 

Ainda que o programa seja recente e, segundo o Reitor, esteja em construção, é              

preciso dar atenção, divulgá-lo para que mais pessoas o conheçam e ocasione o sucesso na               

manutenção do mesmo, pois este tem objetivos importantes para a comunidade acadêmica e             

presta serviços que são necessários e muitas vezes desconhecidos. É preciso ampliar as             

possibilidades e probabilidades dos estudantes tomarem ciência do que lhes é ofertado. Nem             

sempre será possível conseguir uma vaga ou o atendimento imediato, mas existem            

alternativas e estas devem ser divulgadas. 

A Divisão de Atenção à Saúde do Estudante (DASE), também faz parte da UFF e               

oferece serviços de escuta terapêutica e vínculos com projetos que buscam promover a saúde              

mental através de rodas de conversa, meditação, oficinas. Segundo uma matéria publicada no             

site da UFF em 26 de Setembro de 2017, a diretora do DASE e psicóloga Nathalia Lacerda                 

afirmou: “Aqui nós buscamos acolher os alunos e oferecer ferramentas para que eles possam              

22 http://www.uff.br/?q=servico/ambulatorio-clinico-do-servico-de-psicologia-aplicada  
23 http://www.uff.br/?q=noticias/26-09-2017/iniciativas-da-uff-focam-saude-mental-de-seus-alunos  
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administrar seu próprio sofrimento” (UFF, 2017). O mesmo tem ligação com a Pró-Reitoria             

de Assuntos Estudantis (PROAES) e juntos abrem inscrições para a escuta psicológica,            

especialmente no atual período marcado pela presença do COVID-19 e do isolamento social. 

A Rede de Saúde Mental da UFF, citada acima, e que encontrei em pesquisa como               

Rede Referenciada na UFF ou Rede de Referências na UFF está atrelada a DASE e a                

PROAES e oferece serviços de atenção psicossocial voltados para transtornos ou sofrimento            

mental. Para os estudantes são disponibilizados: acolhimento ao estudante, avaliação para           

serviços de clínica médica, escuta com psicólogo, orientação para a rede SUS com o Projeto               

Café, Palavras e Suspiros, rodas de conversa e o já mencionado atendimento psicoterápico no              

Ambulatório Clínico do SPA. 

O acolhimento ao estudante é um serviço que deve ser buscado pelo estudante de              

forma espontânea. Geralmente ele representa um primeiro vínculo com a universidade e a             

apresentação dos serviços prestados. O agendamento - usualmente - pode ser feito            

presencialmente ou online, levando em torno de três dias para a prestação do serviço. 

A avaliação para serviços de clínica médica também é oferecida para os discentes que              

o buscam espontaneamente (online ou presencialmente) e é responsável pelo diagnóstico das            

demandas clínicas estudantis. O solicitante passa por uma avaliação e triagem e pode ser              

encaminhado para a rede SUS. 

A escuta com psicólogo é mais um serviço a ser buscado de forma espontânea e que                

oferece ao discente um atendimento psicológico realizado com profissionais. Esse é voltado            

para estudantes em situação de vulnerabilidade econômica. Para que o atendimento seja            

realizado, é preciso fazer um cadastro, há algumas normas a seguir e o setor não aceita                

solicitações emergenciais. 

O Projeto Café, Palavras e Suspiros é um serviço de orientação para a rede SUS que                

objetiva ampliar o conhecimento dos estudantes em relação aos serviços oferecidos e            

esclarecer a utilização dos mesmos. É um ambiente de escuta e acolhimento estudantil, onde              

acontecem conversas, são identificadas demandas e feitos direcionamentos. É um projeto           

com um viés mais informativo e o prazo máximo para a prestação do serviço é de um dia                  

(UFF, 2019 ). 24

As rodas de conversa são o que o nome sugere: oficinas e conversas em grupos. Ela                

está disponível para estudantes, docentes e técnicos e uma peculiaridade sobre ela é que deve               

24 http://www.uff.br/node/15315  
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ser solicitada e agendada pelas coordenações do curso. Chama a atenção, pois no site diz que                

elas são realizadas após o mapeamento das demandas, ou seja, para que isso ocorra a               

coordenação precisa se fazer presente e manter um olhar atento aos seus discentes, tendo a               

possibilidade de conhecê-los melhor e, à priori, precisam saber reconhecer as demandas            

daquele grupo ou deles mesmos.  

Além de todos os supracitados, também encontrei o atendimento psicológico          

denominado “Gato em teto de zinco quente”, um projeto de extensão da Faculdade de              

Educação da UFF (FEUFF), sob responsabilidade do Grupo Alteridade Psicanálise e           

Educação / GAP(E) que objetiva acompanhar e encaminhar as pessoas em extremo estado             

de sofrimento psíquico. Uma das motivações para a oferta desse espaço de escuta, é a noção                

de que há uma precariedade e insuficiência de instituições oferecendo atendimento           

terapêutico especializado. São disponibilizados no site o e-mail e o telefone para contato. 

Outro que chamou a atenção foi o Auxílio Saúde, que é uma bolsa para o estudante                

usar com gastos da saúde. Para conseguir esse auxílio é preciso fazer uma inscrição online no                

processo seletivo que é realizado anualmente, preencher um questionário socioeconômico e           

contemplar o que prevê o edital. 

 

Expostas essas informações, percebe-se que há uma preocupação por parte da           

Universidade Federal Fluminense com a saúde mental e qualidade de vida dos seus             

estudantes. Há movimentos, iniciativas, programas e pessoas incitando a criação de mais,            

promovendo espaços de partilha, escuta e acolhimento, mas ainda não é suficiente, pois não              

abrangem ou não alcançam todos os estudantes que precisam de auxílios ou apoio             

psicológico para conseguirem manter o acesso e a permanência e, levando em consideração o              

elevado número de matrículas ativas (57.051), essas questões não serão resolvidas tão cedo.  

Cabe a nós - estudantes, docentes, indivíduos que têm ciência da existência desses             

apoios, projetos, programas, etc - atuarmos em conjunto na difusão desses saberes que             

embora sejam gratuitos, para algumas pessoas custam caro e, infelizmente, a moeda de troca              

é a saúde. 

 

  

36 



 

3.3. A UFF em tempos de pandemia 

 

Não é difícil pensarmos que o homem neste final de milênio e século pode ser               
considerado como vítima de um grande desamparo. As crises da economia global,            
o alto nível de desemprego, as mudanças no conceito de trabalho, as crescentes             
diferenças sociais, as guerras, a fragilização da figura paterna e figuras de            
autoridade, as alterações nas relações e estruturas familiares, uma desorganização          
nas relações entre o público e o privado, a explosão do universo virtual, confinando              
o homem a uma vida cada vez mais segregada e isolada, onde até o sexo vem                
intermediado pelo computador e, sobretudo, a explosão da violência, das drogas e            
dos atos perversos. (PERES, Urania Tourinho, 2016, p.1). 
 

A pandemia do COVID-19 surpreendeu e limitou o planeta - quase por inteiro - ao               

espaço de seu lar, cortando abruptamente o contato físico entre pessoas e a circulação por               

ambientes variados. Causou uma interrupção no trabalho de muitos, demissões ou           

continuidades apesar dos riscos. Alguns estudaram presencialmente esse ano, outros não           

tiveram nem mesmo a oportunidade de ocupar o espaço chamado universidade. A vida             

ganhou uma atenção extra e precisou ser mais cuidada. Nesse ano, ficou claro como ela é                

forte e, ao mesmo tempo, frágil. O mesmo pode ser dito sobre um vírus que, de repente,                 

muda o mundo e resiste às mais diversas tentativas de vacina, mas não sobrevive à um banho                 

de água e sabão. 

O ano de dois mil e vinte certamente deixa sua marca histórica para quem o vive e                 

para gerações futuras. Fomos obrigados a nos adequar e, com o tempo, fomos nos              

reinventando. Lives ganharam espaço - para não dizer que dominaram as redes sociais - ,               

bibliotecas virtuais foram mais visitadas, ligações de voz e vídeo viraram os encontros em              

família, as festas de aniversário, os ditos dates e as conversas fiadas com amigos. Suponho               

que a internet nunca foi tão usada e de modo tão massivo quanto agora. 

Ela tem nos possibilitado, mais do que em outros momentos, a proximidade com as              

pessoas, a manutenção do trabalho, da saúde e da educação. Muitas consultas passaram a ser               

online e as aulas também. Chegamos em um momento onde as barreiras físicas que              

separavam esferas da nossa vida simplesmente deixaram de existir e “invadimos” as casas             

uns dos outros. 

É preciso admitir que nunca fomos de um compromisso para o outro tão rápido, mas               

essa rapidez também ocasionou uma pseudo sobra de tempo, pois já que tornou-se possível              

não gastar mais tempo nos locomovendo - seja no trânsito ou de um bloco para o outro -                  

criou-se também a oportunidade e a situação propícia para colocarmos mais compromissos            
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na lista, participarmos de mais reuniões, nos sentirmos compelidos a nos envolver com mais              

trabalhos. Vários “mais” que, de um em um, podem se tornar uma questão séria. 

 
Com a acumulação flexível, o trabalho expande-se para além da empresa,           
absorvendo outras dimensões do cotidiano, como os espaços de lazer e descanso,            
tornando praticamente todo o tempo de vida extensão do trabalho. Com as novas             
tecnologias de comunicação, o espaço das empresas se 'desterritorializa', de modo           
que tarefas do trabalho invadem a esfera doméstica, estendendo a jornada. O            
trabalhador deve estar a todo momento 'conectado', psiquicamente disponível para          
a empresa, podendo ser solicitado a qualquer momento, de acordo com a demanda             
de produção. Além disso, parte importante do tempo livre destina-se ao           
aperfeiçoamento profissional, qualificação e adequação ao processo de trabalho.         
Esse quadro, além de contribuir para ampliação do desgaste, impacta, ainda, na            
redução do tempo de recuperação, de reprodução da força de trabalho (VIAPIANA            
et al, 2018, p. 175 - 186). 
 

Não se trata apenas do trabalho profissão, isso também se aplica ao momento que              

vivemos e para as demandas que os universitários têm com essa nova experiência do ensino               

remoto. Essa situação, sozinha, já causa ansiedade, muitos não se adequam ao novo modelo,              

alguns não conseguem lidar com a grande quantidade de afazeres tão bem quanto gostariam              

e isso causa desespero, chateação, sentimentos de insuficiência, desencadeia crises, etc. O            

isolamento social também pode ocasionar tensões, estresse e outros sentimentos e os dois             

associados podem causar comprometimentos à saúde mental das pessoas ou agravar os já             

existentes. 

Dentro do atual panorama, os atendimentos presenciais e todas as outras atividades            

nessa modalidade, tiveram que ser interrompidas sem uma previsão certa de volta. Com isso,              

o que já era escasso, tornou-se ainda mais inacessível e distante. Mas, como mencionado, nos               

adequamos e a universidade também. 

No dia 14 de Maio de 2020 a DASE em conjunto com a PROAES postou uma nota                 

no site da UFF reafirmando o seu compromisso com a comunidade acadêmica e             

disponibilizou um link de inscrição para recebimento de um atendimento “voltado para            

auxiliar o estudante a vivenciar da melhor forma possível questões emocionais que tenham             

surgido nesse período” (UFF, 2020 ). Nos dias 17 de Agosto e 5 de outubro houveram               25

postagens similares, com aberturas de inscrições. 

No dia 11 de Junho de 2020, a PROAES divulgou uma nota sobre o funcionamento               

do serviço de psiquiatria e levando em consideração as orientações da OMS, dos Ministérios              

da Saúde, Economia e Educação, assim como todas alterações no calendário escolar e nas              

25 http://www.uff.br/?q=proaes-disponibiliza-aos-alunos-escuta-psicologica  
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instruções de serviço, foi decidido que, por ora, os atendimentos serão de forma remota              

realizando as seguintes atividades: 

 
· Ações de Promoção e Prevenção a Saúde Mental por meio de Encontros online e               
Rodas de Conversa com discentes, coordenadores e diretores de curso; 
 
·   Consultoria e Assessoria Técnica em Psiquiatria; 

 
· Coordenação do Projeto de Pesquisa Saúde Mental: efeitos da pandemia nos            
estudantes universitários (UFF, 2020 ). 26

 
As solicitações devem ser feitas por um e-mail que é indicado ao final da nota. 

Além dos serviços oferecidos, também estão sendo organizados diversos eventos          

online com a saúde mental como tema. Encontros remotos, lives, canais no YouTube, estão              

falando sobre isso, da UFF e de diversas outras universidades. Os estudantes estão sendo              

convidados a participarem de eventos, as coordenações estão fazendo divulgações pelas           

redes sociais. 

No dia 11 de Setembro de 2020 o Grupo de Trabalho Educação e Saúde convidou os                

estudantes do curso da Pedagogia e, talvez de outros cursos, para o acolhimento terapêutico              

com o tema “(Re) iniciando em tempos difíceis”, nos dias 15 e 29 de Setembro e no dia 3 de                    

Novembro também houveram convites para a oficina terapêutica, dessa vez sem um tema             

específico, representando um espaço de escuta e acolhimento estudantil. Por último, destaco            

o evento Saúde Mental e Universidade: Horizontes Pós- Pandemia organizado pelo Fórum de             

Ações Coletivas em Saúde Integral - FACES e o movimento Felicidade Interna da UFF -               

FIU que ocorreu entre os dias 21 e 25 de Setembro de 2020 e foi amplamente divulgado nos                  

sites da UFF. 

Os tempos não são fáceis, mas percebe-se que há um esforço por parte da              

universidade e dos docentes em se fazerem presentes para os seus estudantes, tentar             

alcançá-los mesmo que de longe e demonstrar apoio nesse momento tão delicado que o              

mundo enfrenta.  

 

  

26 http://www.uff.br/?q=proaes-divulga-nota-sobre-o-funcionamento-do-servico-de-psiquiatria 

39 

http://www.uff.br/?q=proaes-divulga-nota-sobre-o-funcionamento-do-servico-de-psiquiatria


 

Considerações finais 

 

A saúde mental foi abordada mais tardiamente no Brasil e, inicialmente, pessoas com             

transtornos mentais, alguma deficiência ou comprometimento eram consideradas loucas e a           

solução era a exclusão. Antes dos hospícios, essas pessoas eram deixadas nas Santas Casas              

de Misericórdia em péssimas condições de vida e higiene e só ficavam lá, porque geralmente               

não tinham moradia e não podiam ser vistas nas ruas, pois era algo incômodo. 

Depois vieram as criações dos hospícios, seguindo modelos europeus previamente          

estabelecidos. O nome e o local mudaram e, provavelmente, a infraestrutura era um pouco              

melhor, mas ainda assim funcionava como um “depósito” de pessoas, que sofriam maus             

tratos, eram submetidas às dolorosas terapias intensivas e permaneciam padecendo sob as            

condições que lhes eram impostas. 

Com o passar do tempo, os estudos sobre o assunto, muitas lutas, debates, discussões,              

a visão a respeito da saúde e saúde mental foi mudando e evoluindo. O conceito de saúde da                  

OMS chegou ampliando os horizontes, ao mesmo tempo em que universidades públicas eram             

abertas, jovens estavam na rua lutando pelos seus direitos e o tema foi ganhando visibilidade,               

entrando em pauta. Como a história da saúde mental no Brasil é recente, assim como muitas                

universidades, foi só a partir da década de 70 que os Núcleos de Apoio começaram a se                 

configurar e somente no final dos anos 80 é que surgiram os primeiros Centros de Atenção                

Psicossocial. A Universidade Federal de Santa Maria se destaca como uma das pioneiras             

nesse ramo e, até hoje, é exemplo para as demais.  

Após cinquenta anos - meio século - do início dos serviços de apoio aos estudantes               

nas universidades, ainda podemos averiguar um número baixíssimo de ofertas, ainda mais            

quando consideramos o número crescente de pessoas com matrículas ativas nas           

universidades públicas. Isso sem mencionar os docentes e os demais funcionários. Contudo,            

é preciso destacar e divulgar os existentes, pois eles são de extrema importância para as               

pessoas que precisam e estão aí para atender a sociedade. 

A maioria dos Núcleos de Apoio podem ser facilmente encontrados através de            

pesquisas feitas nos sites das universidades. Alguns vão exigir mais cliques, outros menos,             

mas, no geral, todas as informações necessárias para a solicitação/agendamento de           

atendimento, retirada de dúvidas, localização e contato estão disponíveis de forma simples e             

objetiva. 
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Em relação à Universidade Federal Fluminense (UFF), local de pesquisa focal deste            

trabalho, já era esperado encontrar ações de apoio aos estudantes, mas foi surpreendente             

debruçar-me sobre o tema e ver que há mais do que imaginava e o quão rico é o site da UFF..                     

Foram diversos cliques e novas descobertas e aprendizados em vários deles. 

Ficou claro que há uma preocupação com a saúde mental dos estudantes e um aspecto               

que gostaria de destacar é que, baseada nas informações apresentadas nos sites, percebo que              

presencialmente é preciso interesse e busca por parte dos estudantes. Diversos serviços estão             

disponíveis para solicitação/inscrição, mas a maioria deles é caracterizado pela busca           

espontânea por parte do discente. Se tratando do ensino remoto, há mais tentativas de              

aproximação para/com os estudantes por parte da universidade e dos docentes através de             

palestras, eventos online, vídeos disponibilizados em plataformas, entre outros e isso pode ter             

a ver com a compreensão de que esse é um momento delicado e atípico, que afeta e impacta                  

muitas vidas, podendo ocasionar problemas relacionados à saúde mental e maior evasão            

universitária. 

Por isso, um dos pontos cruciais para mover essas questões referentes à saúde mental              

é a informação. O acesso e permanência muitas vezes depende do acesso à informação, de               

estarmos cientes e deixarmos os outros cientes da existência de projetos, programas, auxílios,             

atendimentos e tudo o que foi visto aqui anteriormente. Pode ser que não existam vagas para                

atender a todos, mas sabendo da existência, é possível articular-se para lutar e reivindicar              

direitos e uma qualidade de vida estudantil melhor. 

Para finalizar, deixo aqui um trecho para reflexão: 

 
As condições de saúde-doença dos indivíduos se desenvolvem mediante um          
conjunto de 'processos críticos', que podem adquirir propriedades protetoras e          
benéficas (saudáveis) ou destrutivas e deteriorantes (insalubres) da saúde, nos          
vários âmbitos da vida - trabalho, consumo e cotidiano, político, ideológico e da             
relação com o ambiente. São 'processos críticos protetores' aqueles que favorecem           
defesas e suportes e estimulam uma orientação favorável à vida humana. Já os             
'processos críticos destrutivos' geram privação ou deterioração da vida (VIAPIANA          
et al., 2018, p. 175-186). 
 

E que nós possamos promover mais processos críticos protetores para nós e para os              
outros. 
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