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Saúde

RESUMO

A loucura é permeada por fantasias, medos, alicerçada em um conjunto de estigmas. Tal qual propõem García Marquez, em um de seus Doze 
Contos Peregrinos – “Só vim telefonar” - ao retratar a personagem Maria que por um percalço do destino, tem seu carro quebrado e pede ajuda a 
um ônibus que encontra no caminho – ônibus de loucos. Maria tenta após isso de alguma maneira se desvencilhar da loucura que já estava 
estabelecida. Todas suas tentativas de fuga são uma confirmação de sua loucura. Loucura esta que não é reconhecida um problema 
biopsicólogico, e sim objeto de opressão, perda de autonomia, do despojar de humano: de sujeito. Baseado na relação intrínseca do estigma. A 
pesquisa “A loucura na formação do psicólogo” tem o objetivo de construir um panorama  para identificar como os alunos da graduação em 
psicologia lidam com o tema da loucura  e se há alguma mudança em sua percepção ao final de sua formação e por conta desta formação. Trata-
se de uma exploratória- descritiva de abordagem quali-quantitativa, no qual está sendo realizados questionários com 300 alunos de primeiro e 
segundo período, bem como com 150 alunos de nono e décimo período.  As perguntas do questionário tratam da identificação do aluno, filiação 
religiosa, escolaridade dos pais ou responsáveis, se tem algum familiar com transtorno mental, o que ele acha da loucura e de seu tratamento, o 
que ele pensa da pessoa que apresenta um transtorno mental e se ele entende que há algum estigma com relação a esta pessoa. Em um recorte 
dos dados já colhidos (248 questionários) estamos analisando a percepção dos estudantes sobre o estigma. O preconceito é relato pela maior 
parte dos alunos como existentente, entretanto retratam de  forma sucinta sem maiores exemplificações. Os demais narram que estes sofrem 
estigma pela sociedade que não entende o que os acomete e por consequência disto evitam ter contato, por vê-lo como marginais, perigosos e 
que até mesmo declaram que em falas do cotidiano apresenta-se tais formas de preconceito ao dizer “Não converse com aquele sujeito ele é 
louco”. Vale salientar, que algumas vezes suas respostas vieram carregadas de um conceito estigmatizador ao mencionar que sofrem estigmas por 
possuírem atitudes diferenciadas. Poucos, até o momento, omitiram suas respostas. Falar sobre loucura ainda é perceber a doença mental como 
contagiosa, tal qual a lepra quando ao a afastarem de seu contexto médico ela absorveu junto a loucura um espaço moral de exclusão, que 
permeia em alguns discursos até os dias atuais. Não podemos deixar de perceber as ausências de respostas ou até mesmo a forma breve de falar, 
como um sintoma. Sintoma este permeado ainda por uma sociedade arraigada de preconceitos. Ao falar de indivíduos que trabalharão e 
produzirão conhecimentos perceber falas que ainda desapropriam o indivíduo que possui a doença mental como sujeito é talvez perceber que 
não se entende o que é saúde mental e até mesmo o dever como psicólogo para com a sociedade.
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