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RESUMO

Transtornos mentais segundo a Organização Mundial da Saúde (2018) são uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Um dos 
transtornos mentais mais comuns, a depressão, é a principal causa de incapacidade no mundo e um dos principais contribuintes da carga global 
de doenças. Dentro deste cenário temos os estudantes universitários que, ao ingressarem na universidade, são submetidos a uma grande carga 
de estresse, principalmente devido às cobranças pessoais, expectativas familiares, encargos financeiros, convivência com colegas de quarto, 
atividades domésticas, horários desordenados de sono e longas horas de estudo. A presença de sintomas depressivos e ansiosos relevantes leva 
ao estudante dificuldades em seguir o curso, aumenta o número de abandonos e aumenta o risco de desenvolvimento de quadros de
dependência química e até suicídio. O que temos notado no cenário nacional, são um conjunto de iniciativas isoladas ou ações de remediação em 
função de um quadro que ano a ano se agrava. Nesta pesquisa propomos investigar quem são os agentes que criam sentidos sobre a saúde 
mental entre estudantes universitários e para isso utilizamos o mapa do mercado simbólico, proposto pela pesquisadora Inesita Soares de Araujo 
(2002;2004). As redes de produção de sentidos, são sempre compostos pelos mais variadores recursos e atores: jornais, programas de rádio, 
redes de televisão, redes de televisão por assinatura, documentos científicos, entidades não governamentais, entidades governamentais, etc. 
Para a construção do mapa do mercado simbólico, como sugestão, é importante convidar agendas da comunidade acadêmica. Os participantes 
desta pesquisa foram compostos por alunas de pós-graduação à nível de especialização de uma IES - instituição federal de ensino superior pública 
localizada na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi feita em um encontro presencial, ocorrido em 
novembro de 2018, numa sala de aula da referida instituição. Ao todo participaram oito mulheres, com idades variando entre 26 e 43 anos, com 
média aproximada de 32 anos. As participantes apresentam perfil de formação variada: biblioteconomia, biologia (três), química, geografia, letras 
português, e história. Profissionalmente, todas atuam como professoras, com exceção de uma que atua como bibliotecária. Todas as 
participantes desta pesquisa foram espontaneamente convidadas a participar da pesquisa. A amostra foi por conveniência. Foi entregue para as 
participantes um TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), onde constavam informações sobre os objetivos da pesquisa, entre outras. 
O pesquisador passou algumas instruções iniciais sobre a proposta da pesquisa e sobre o que se trata do Mapa do Mercado Simbólico e como 
preenche-lo. Após esta primeira parte instrutiva, foi feita a seguinte pergunta para as participantes: “Como você obtém informações sobre saúde 
mental (ansiedade, estresse e suicídio)? Quem fala para você sobre esse tema?” As participantes construíram mapas individualmente e 
posteriormente um mapa conjunto. Foi notado que, a instituição a qual as estudantes pertencem apareceu em apenas um dos mapas discursivo 
elaborado, o que sugere que, a instituição pouco ou nada trata de comunicar o tema para seus estudantes. Podemos notar que, entre as redes 
sociais, plataformas como o Instagram e aplicativos como Whatsapp, não foram citados. Pelo mapa geral elaborado, podemos notar que, as redes 
sociais, programas de TV e especialistas (psicólogos, etc) são os principais produtores de sentido sobre o tema entre o grupo pesquisado. É 
essencial, para as instituições de ensino, o planejamento de intervenções e políticas capazes de limitar as questões de saúde entre seus 
estudantes. Quanto mais cedo ocorrer o reconhecimento do estresse e dos problemas relacionados a ele, melhor será o enfrentamento ao 
mesmo.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


