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RESUMO

Por toda a história humana a loucura tem estado presente nas artes, na literatura, no senso comum e no discurso coloquial de todas as classes 
socioeconômicas. No Brasil somente com a Reforma Psiquiátrica, a partir dos anos 1990, entram em cena as equipes multiprofissionais 
(psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros etc), que vão oferecer um olhar diferenciado para o sofrimento psíquico e a loucura, buscado 
uma atuação psicossocial. Mas até hoje a discussão sobre a importância relativa de fatores sociais, psicológicos e biológicos persiste e verifica-se a 
necessidade de formação de profissionais capazes de trabalhar com as pessoas que apresentam algum transtorno mental. A pesquisa “A loucura 
na formação do psicólogo” se propõe a analisar a percepção dos alunos da graduação em psicologia (Universidade Estácio de Sá, campus Nova 
Iguaçu) sobre a loucura e as pessoas acometidas de transtorno mental e verificar se sua formação tem alguma influência nesta percepção. Dentre 
os questionários respondidos até o momento (250), 76 são de alunos do nono período. Ao serem questionados sobre o que entendem ser a 
“loucura”, a grande maioria afirma ser um transtorno e/ou distúrbio mental e colocam o louco como sendo alguém que não separa a fantasia do 
real. Sendo assim, um sujeito que vive fora dos padrões normativos da sociedade. Muitos citam, equivocadamente, a incapacidade total de tais 
pessoas manterem algum nível de socialização e, consequentemente, viver em meio a um grupo.  A perda das funções cognitivas e, até mesmo da 
consciência como um todo, aparecem em seus relatos. Indo adiante, também dão exemplos que restringem à loucura a situações específicas, 
pautadas em uma visão de senso comum, não adequada a alunos que estão terminando a graduação. Como dizer que o louco é quem “faz 
maldade com crianças’’ e “anda pelado”. No que diz respeito as formas de tratamento, 7 graduandos responderam que não há tratamento 
possível, e complementaram que apenas é possível controlar e amenizar as patologias. Quem respondeu ‘’sim’’ a pergunta (61 graduandos) citou 
o uso de medicamentos, tratamento psiquiátrico, psicoterapia e atuação multiprofissional. Tivemos ainda aquelas que responderam que ter ou 
não como tratar sempre dependerá da patologia em questão. Já em relação ao local adequado para realizar o tratamento, diferente do 
observado nos alunos dos primeiros períodos, que também participaram da pesquisa, a frequência com que esses alunos falam de interversões 
públicas, como os centros de atenção psicossocial (CAPS) e os centros de referência especializada de assistência social (CREAS), é muito maior. Os 
estudantes citaram pelo menos um desses, além dos hospitais psiquiátricos e as clinicas terapêuticas. Ao questionados sobre a possibilidade de o 
louco sofrer algum estigma ou preconceito, 63 dos entrevistados afirmaram que existe essa possibilidade. E justificaram que isso ocorre por causa 
do nível de periculosidade que tais indivíduos aparentam ter, o que leva as pessoas a se afastarem, e também pela maneira singular de pensar e 
agir, o que os faz serem excluídos e ignorados, até mesmo por familiares. A pesquisa ainda está em andamento, mas como se pode perceber, os 
dados mostram o quanto o conhecimento a respeito da saúde mental, por parte dos estudantes que estão a um semestre de terminar a 
graduação, ainda é superficial e incompleto. Tivemos aqueles que nos deram respostas mais elaboradas, mas essas respostas acabaram por serem 
estatisticamente insignificantes. É evidente que a psicologia não se resume apenas a saúde mental, e que não são todos que irão atuar na área, 
mas por ser tratar de uma temática tão marcante e constantemente associada ao curso, é de se esperar mais. Por isso, por meio desse trabalho, e 
de todas as informações coletadas, espera-se que o conhecimento adquirido contribua para a mudança ou inclusão do tema mais amplamente na 
graduação, visando a formação de profissionais mais conscientes e esclarecidos a respeito.
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