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RESUMO

A pesquisa “a loucura na formação do psicólogo” tem como objetivo analisar a percepção dos estudantes de psicologia dos primeiros e últimos 
períodos da Universidade Estácio de Sá – Nova Iguaçu – a respeito da loucura e verificar se a sua formação tem alguma influência nesse processo. 
Os dados foram coletados através de questionários, com perguntas sobre: o motivo pelo qual ele escolheu este curso, quais disciplinas do seu 
curso abordam a temática da loucura, o conceito de loucura para ele, se existe algum tratamento para a loucura e o lugar ideal para isto, e se o 
louco sofre algum estigma ou preconceito. Os dados aqui analisados se referem as respostas de 82 estudantes do primeiro período do curso. 
Compreendemos que os alunos iniciantes de qualquer curso não têm uma linguagem técnica a respeito de assuntos acadêmicos, visto que muitos 
acabaram de sair do ensino médio ou de um longo recesso longe das salas de aula, portanto não esperávamos resultados muito diferentes do que 
se encontra fora das universidades. Ainda assim, as informações coletadas trazem algumas questões intrigantes. Uma delas: o conceito de loucura 
para estes estudantes. Muitos têm uma ideia incipiente a respeito do assunto, alegando que a loucura é: “perder a razão”, “matar os pais”, “um 
estuprador por não ter compaixão a uma criança” e assim por diante. Outros admitem não possuir capacidade acadêmica para explicar o 
conceito.  Nota-se que o estereótipo de periculosidade e incapacidade ainda é atrelado à loucura. A respeito dos tipos de tratamento para a 
loucura, a maioria responde que existe um tratamento, mas não souberam explicar qual é. Os poucos que citaram, se limitaram em dizer que o 
tratamento deve ser feito através de fármacos (não especificaram quais), por psiquiatras, psicoterapia e intervenção de equipes 
multiprofissionais. Outro dado relevante diz respeito aos locais mais indicados para o tratamento de pessoas com transtornos mentais. Apenas 
três alunos citaram os Caps (Centro de atenção psicossocial), enquanto a maioria fala sobre internação em hospitais psiquiátricos.  Em relação ao 
estigma ou preconceito que o louco sofre, a maior parte diz que eles sofrem preconceito e estigma, porém não souberam explicar quais. Os 
poucos que falaram sobre o assunto trataram estes termos numa sinonímia. Eles argumentam que o louco sofre pela falta de respeito e medo da 
população, são rotulados, ignorados e excluídos da sociedade. Com base nas informações coletadas, concluímos que os estudantes do primeiro 
período de psicologia, assim como a população em geral, têm pouco conhecimento sobre a loucura e seus tratamentos. Devido a este fato, 
deveria existir um maior investimento nas políticas de saúde mental, principalmente no que diz respeito ao acesso à informação às grandes 
massas, uma vez que elas têm pouco conhecimento sobre o tema, assim, reforçando estereótipos e fazendo um pré-julgamento sobre esta 
parcela marginalizada da população. No que diz respeito a graduação, é imprescindível que esse tema seja mais abordado nos cursos da saúde, 
visto que os profissionais da área lidam com pessoas com algum tipo de transtorno mental grave quase todos os dias e muitos não sabem lidar 
com este público.
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