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RESUMO

A pesquisa “A loucura na formação do psicólogo” faz parte do programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá e tem o objetivo de 
analisar a percepção de estudantes de graduação em psicologia dos primeiros e últimos períodos, do campus de Nova Iguaçu, sobre o tema 
loucura e pessoas portadoras de transtorno psiquiátrico. Estima saber o quanto a formação acadêmica influência nessa percepção. Trata-se de 
uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem quali-quantitativa. Foram aplicados até o presente momento 250 questionários em alunos 
dos primeiros e últimos períodos afim de se fazer um comparativo entre as respostas.  O questionário foi formulado com perguntas abertas e 
fechadas onde os alunos responderam sobre seus dados pessoais, idade, religião, escolaridade dos responsáveis, o motivo que escolheram o 
curso de psicologia, se o louco sofre estigmas ou preconceito, o que é a loucura, e disciplinas que abordam o tema durante o curso. Com base nos 
dados coletados até o presente momento, nota-se pouco conhecimento dos alunos a respeito do tema. As respostas dadas são confusas, pouco 
esclarecedoras em todos os períodos. Embora relatem matérias que abordam essa temática, nos chama atenção a falta de compreensão do tema 
nos últimos períodos, visto que é de suma importância para a atuação profissional do psicólogo. Em sua grande maioria, os estudantes dos 
últimos períodos utilizam de maneira constante o discurso do louco ser uma pessoa com transtornos e/ou distúrbios mentais e a não separação 
entre a fantasia e o real, sendo assim, um sujeito que vive fora da realidade ou dos padrões normativos da sociedade. Além disso, a incapacidade 
de socializar e viver em meio a um contexto social também faz parte de suas falas. Alguns dão exemplos do que seriam pessoas loucas, 
"como,uma pessoa irracional', "esquizofrenia", "não ter capacidade mental", "estar fora do consciente", "viver plenamente fora da realidade" 
dentre outros . Essa pouca compreensão dos alunos nos últimos períodos de formação, sobre um assunto pertinente a profissão, nos leva a 
refletir que, ainda que tenhamos somente parte da amostra pretendida, é preciso termos maiores debates, informações e dedicação por parte 
desses alunos que estarão em breve com formação concluída para atuação e precisarão ser competentes para atuarem na área de saúde. A 
pesquisa segue em andamento. Almeja-se, até seu fechamento, alcançar um maior número possivel, para melhor levantamento e informações.
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