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RESUMO 

A presente pesquisa abrange fundamentações teóricas da Instituição do Ensino 

Superior (IES), do estudante do ensino superior (EES) e do sofrimento psíquico das 

quais tece comentários, extrai dados e descreve análise crítica apontando possíveis 

contribuições. Como delimitação metodológica utilizou-se a aplicação do estudo de 

revisão literária narrativa. Foram consideradas produções disponíveis on-line, bem 

como literatura científica nacional. As pesquisas foram realizadas nos parâmetros de 

dados do Google Acadêmico/ Scielo/ Bvspsi. Foram situados trabalhos sendo 

estabelecidos critérios de inclusão os que abordaram as relações das temáticas do 

sofrimento psíquico, do estudante de ensino superior, e da Instituição de Ensino 

Superior. Foram excluídos trabalhos que não apresentaram notoriamente o público 

alvo e não deixavam nítido o tipo de estudo. Aspectos significativos foram levantados 

refletindo a relação do sofrimento psíquico do EES no ambiente acadêmico. 

Agregando a apresentação do sofrimento psíquico como instrumento de crescimento, 

experiência e transformação. Por conclusão, foi possível demonstrar a potencialização 

e possível desencadeamento do sofrimento psíquico do estudante do ensino superior 

no ambiente acadêmico que se manifesta mediante ocorrências, sendo algumas delas 

expostas na pesquisa.  

PALAVRAS-CHAVE: Instituição de Ensino Superior. Estudante de Ensino 

Superior. Sofrimento Psíquico. 
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ABSTRACT 

The present research covers theoretical foundations of the Institution of Higher 

Education (HEI), the student of higher education (EES) and the psychic suffering of 

which I comment, extract data and describe critical analysis pointing out possible 

contributions. As methodological delimitation was used the application of the study of 

narrative literary review. Productions were considered online, as well as national 

scientific literature. Searches were performed on Google Scholar data / Scielo / Bvspsi 

data parameters. Work was carried out and criteria for inclusion were established, 

which dealt with the relations between the subjects of psychic suffering, the student of 

higher education, and the Institution of Higher Education. We excluded studies that did 

not show the target audience well and did not leave clear the type of study. Significant 

aspects were raised reflecting the relation of the psychic suffering of the ESS in the 

academic environment. Adding the presentation of psychic suffering as an instrument 

of growth, experience and transformation. In conclusion, it was possible to 

demonstrate the potentialization and possible triggering of the psychic suffering of the 

higher education student in the academic environment that manifests itself through 

occurrences, some of which are exposed in the research. 

KEY-WORDS: Institution of Higher Education. Higher Education Student. 

Psychic Suffering. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Estudante do Ensino Superior (EES) ao ingressar na Instituição de Ensino 

Superior (IES) traz consigo expectativas, no entanto, no transcorrer dos semestres 

apresentam-se as frustrações e com estas a produção de demandas que propiciam o 

desencadeamento do sofrimento psíquico.  

Contudo, a IES poderá não ser a causa do sofirmento psíquico, ou seja, o 

desencadeamento do mesmo, no entanto, potencializa-lo, sendo que este EES já 

ingressa com suas demandas pré-existentes.  

As adversidades, expectativas e frustrações, inspiraram-me a escolha do tema. 

Tendo como propósito a investigação: o sofrimento psíquico do estudante do ensino 

superior durante o processo de construção do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Adotando como metodologia a pesquisa de campo do tipo quantitativa-

descritiva, por meio da aplicação de formulário com roteiros de perguntas a ser 

preenchido pelo próprio pesquisador ou pelo pesquisado sob a orientação do 

pesquisador.  

Este estudo seria fundamentado em coleta de dados para análise posterior em 

uma pesquisa quantitativa semiestruturada, com a utilização de grupo focal. No 

entanto, na proporção do avanço da investigação, observamos que não havia material 

e tempo suficiente para empreender tal pesquisa, optando, desta forma, por criar as 

condições necessárias para execução deste trabalho especificamente. 

A escolha pelo tema foi motivada a partir de experiências pessoais, bem como 

compartilhamento dos estudantes sobre a temática. Sendo assim, estabelecemos 

para a presente pesquisa o seguinte tema: O sofrimento psíquico do estudante do 

ensino superior no ambiente acadêmico. Sendo necessário ir a outros textos, buscar 

fontes diversas e definir outra metodologia por meio da aplicação do estudo de revisão 

literária narrativa.  

Conforme cita Cordeiro e Oliveira (2007, p.429-430): 

a revisão da literatura narrativa ou tradicional, apresenta uma temática mais 
aberta; dificilmente parte de uma questão específica bem definida, não 
exigindo um protocolo rígido para sua confecção; a busca das fontes não é 
pré-determinada e específica, sendo frequentemente menos abrangente. A 
seleção dos artigos é arbitrária, provendo o autor de informações sujeitas a 
viés de seleção, com grande interferência da percepção subjetiva. 
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Foram consideradas produções disponíveis, bem como literatura científica 

nacional. As pesquisas foram realizadas nos parâmetros de dados do Google 

Acadêmico/Scielo/Bvspsi. Foram utilizados livros, artigos, teses, dissertações e 

trabalhos on-line com acesso livre e gratuito no idioma português. Bem como, situados 

trabalhos sendo estabelecido critério de inclusão, os que abordaram as relações das 

temáticas do sofrimento psíquico, Estudantes de Ensino Superior - EES, e IES. Foram 

excluídos trabalhos que não apresentaram notoriamente o público alvo e não 

deixavam nítido o tipo de estudo. 

De uma forma mais ampla, será possível no transcorrer da pesquisa, através 

da leitura, identificar os contextos históricos, políticos e sociais da IES, bem como 

refletir as relações que podem desencadear ou potencializar o sofrimento psíquico do 

EES no ambiente acadêmico, apresentando algumas ocorrências que acabam por 

afetar o estudante universitário. Nestas condições o sofrimento psíquico será 

apresentado em outra perspectiva, ou seja, transmudar o que causa sofrimento em 

crescimento, experiência e transformação. 

Considerando-se experiências pessoais, bem como dos demais estudantes, 

objetivou-se para a presente pesquisa responder a seguinte questão de investigação: 

Como se desencadeia ou potencializa o sofrimento psíquico do estudante do ensino 

superior no ambiente acadêmico? Para buscar provável resposta a essa questão de 

investigação foram deliberados os seguintes objetivos: Objetivo geral – Constatar o 

desencadeamento ou potencialização do sofrimento psíquico do estudante do ensino 

superior no ambiente acadêmico. Propõe-se ainda com os objetivos específicos – 

Refletir acerca da relação do sofrimento psíquico do estudante do ensino superior no 

ambiente acadêmico; Apresentar o sofrimento psíquico como instrumento de 

crescimento, experiência e transformação do estudante de ensino superior no 

ambiente acadêmico. 

O interesse pela presente pesquisa instaurou-se mediante a probabilidade 

pessoal de entender a relação do sofrimento psíquico do EES no ambiente 

acadêmico, bem como, a plausível possibilidade de apresentar o sofrimento psíquico 

como instrumento de crescimento, experiência e transformação. 

O desenvolvimento da pesquisa está estruturado na seguinte configuração: 

primeiro capítulo - com apresentação de algumas considerações históricas, políticas 
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e sociais da IES. O segundo capítulo demonstra o sofrimento psíquico do EES no 

ambiente acadêmico. Já o terceiro possibilita apresentar o sofrimento psíquico como 

instrumento de crescimento, experiência e transformação do EES no ambiente 

acadêmico. Sendo o quarto capítulo a apresentação das considerações finais de 

forma geral e sucinta em relação as contribuições desta pesquisa e o que foi 

investigado no desenvolvimento da mesma. Apresentando os resultados e a 

conclusão geral do trabalho. Constatando assim, se os objetivos propostos na 

presente introdução da pesquisa foram alcançados.
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2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

A IES perpassa períodos históricos no Brasil. Trabalhos diversos foram 

publicados acerca de sua origem, história, cultura e tradição, sendo espaço de 

produção de conhecimento, mas também é um ambiente tradicional. Mesmo sendo 

discutidos outros aspectos é um ambiente burocrático e que acaba por relacionar com 

os agravos que refletem a saúde mental dos estudantes universitários.  

Desde a sua implantação percebe-se impasses e escassez de políticas 

públicas a determinado grupo social excluído e segregado em favorecimento a um 

grupo privilegiado. Esse cenário iniciou desde a colonização com os padres Jesuítas 

que tinham a missão educativa com catequeses e ensinamentos aos índios.  

Ao grupo social mais abastado era oferecido outro tipo de educação, ou seja, 

estes tinham a possibilidade de ampliar seus conhecimentos no exterior. Santos 

(1998, p.251 apud Soares, 2014, p.123), apresenta três momentos típicos no acesso 

a esse nível de ensino. Um primeiro, que se estendeu do século XVI ao início do XIX, 

denominado uma “seleção entre muito poucos”, foi um período restrito à aristocracia 

brasileira, no qual os filhos da classe dominante eram enviados à metrópole 

portuguesa onde lá desenvolviam seus estudos.  

Um segundo momento, chamado de “seleção entre poucos”, remete à vinda da 

família real portuguesa para o Brasil (1808) e perdurou até meados do século XX. 

Nesta fase, ainda que houvesse a entrada de alguns indivíduos das camadas médias, 

manteve-se o perfil elitista da etapa anterior. Por fim, o terceiro momento relativo ao 

ingresso no ensino superior, onde é encontrada uma “seleção entre muitos”. SANTOS 

(1998, p.251 apud SOARES, 2014, p.123). 

São factuais estes períodos apresentados na qual a classe social menos 

favorecida vem sofrendo historicamente e socialmente opressões e discriminações a 

se beneficiar uma educação diferenciada a um grupo social com prerrogativas 

deacesso à educação. A aplicabilidade discriminatória já se fazia presente antes 

mesmo a instauração da primeira IES no Brasil. Conforme Silva e Daltro (2018, p.8) 

no percurso da construção da universidade brasileira observa-se que só após três 

séculos do descobrimento do Brasil, com a vinda da Família Real, é implantada no 
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país a primeira escola superior voltada para a formação de médicos, no estado da 

Bahia.  

Posteriormente, são criadas as escolas de Engenharia e logo depois de Direito, 

localizadas em Olinda e São Paulo, todas voltadas para dar conta das crescentes 

demandas que a elite e o Estado apresentavam na época [...]. SILVA E DALTRO 

(2018). 

À luz desse contexto histórico, a universidade se consolida no final do século 

XIX como território de elites econômicas e intelectuais[...]. Após um longo período de 

paralisia, os ventos da democracia foram lentamente se consolidando, possibilitando 

que novos projetos de educação fossem desenhados. SILVA E DALTRO (2018). 

No final da década de 1990 com projetos como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e a Lei do Conselho Nacional 

de Educação – Lei n. 9.131/95, emergem novas possibilidades para uma educação 

com contornos mais democráticos. SILVA E DALTRO (2018). 

Neste contexto, observa-se como perspectiva para a educação o crescimento 

em matrículas ao acesso a IES ocorrido no período de 1995 a 2003. Contudo, entre 

2003 a 2016, com atenuante ao ano de 2010, houve o aumento de matrículas bastante 

acentuado em relação ao período anterior.  

Neste mesmo espaço (2003 a 2016) foram implantadas algumas medidas na 

tentativa de atenuar fatores excludentes a estes grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade. Segundo Silva e Daltro (2018, p.9) no início do século XXI, o então 

governo brasileiro propôs novos programas sociais que ampliavam o número de vagas 

nas universidades públicas e privadas, com especial ênfase na interiorização e 

aumento das universidades públicas no território brasileiro. Um conjunto de políticas 

públicas foi desenvolvido intencionando minimizar as relações de exclusão de 

determinados grupos sociais. Programas como Universidade para todos (PROUNI); 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), além do programa de COTAS e o programa de 

Financiamento Estudantil (FIES) faziam parte do conjunto de medidas que 

ambicionavam a redução das desigualdades sociais que historicamente se 

embrincaram com os objetivos educacionais nacionais[...].  

Ao longo desse período, tais medidas, em seu processo de execução, foram 

fortemente atravessados pela perspectiva neoliberal que transformou a educação em 
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um negócio com finalidades lucrativas. Como consequência pode-se observar o 

gradativo sucateamento da universidade pública, decorrente da crescente redução de 

investimentos a ela endereçados e o crescimento do número de instituições privadas 

de ensino superior pouco preocupadas com a qualidade de ensino e menos ainda com 

as dificuldades vividas pelos estudantes, ou mesmo a questão da desigualdade social 

aí colocada de forma crônica. SILVA E DALTRO (2018). 

Diante dos acontecimentos históricos mencionados sobre as IES das redes 

privadas e públicas no Brasil, se faz necessário apresentar dados do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Censo da Educação 

Superior (2017), assim apresentados: há 296 IES públicas e 2.152 privadas. Em 2017, 

3,2 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação. 

Desse total, 81,7% em instituições privadas.  

O aumento do número de ingressantes entre 2016 e 2017 é ocasionado, 

principalmente, pela modalidade a distância, que teve uma variação positiva de 27,3% 

entre esses anos, enquanto nos cursos presenciais houve um acréscimo de 0,5%; 

Entre 2007 e 2017, o número de ingressos variou positivamente 19,0% nos cursos de 

graduação presencial e mais de três vezes (226,0%) nos cursos a distância. O número 

de matrículas em cursos de graduação presencial diminuiu 0,4% entre 2016 e 2017; 

Entre 2016 e 2017, o número de concluintes na rede pública aumentou 2,0%; já na 

rede privada a variação positiva é de 2,8%; 21,0% dos estudantes que concluíram os 

cursos de graduação em 2017 são da rede pública. 79,0% são da rede privada. 

Entretanto, não se deve camuflar o duro golpe sofrido pela educação bem como 

vários serviços foram impactados com a aprovação da proposta de emenda 

constitucional 95/2016 do Governo Federal (2016 a 2018), conhecida como PEC 241 

ou PEC 55, que criou teto para gastos públicos. Fator esse que contribuiu para a 

ampliação das desigualdades socioeconômicas e comprometimentoda qualidade de 

ensino. 

Com os índices apresentados e aprovação da proposta de emenda 

constitucional 95/2016 ratifica-se a falta de investimento nas IES públicas tendo o 

número reduzido dessas instituições para atender a um público que necessita do 

serviço e sente a necessidade da implantação de políticas públicas adequadas que 

venham a atendê-los.  
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Apesar do número das IES da rede privada, verificamos índice negativo (2016 

e 2017) de matrículas em cursos de graduação presencial, bem como, índice baixo 

em número de ingressantes (2016 a 2017), ampliando a crise financeira e 

administrativa que perdura e se agrava com as políticas no âmbito da educação 

aplicadas na atualidade.  

Outro aspecto a ser observado foi o aumento em 10 (dez) anos (2007 a 2017) 

do número de ingressos no ensino-aprendizagem a distância (EaD), índice três vezes 

maior em relação aos cursos de graduação presencial.  

Marcuzzo et al. (2012, p.3) cita, inclusive, que a EaD, aparentemente é uma 

novidade do final do século XX, contudo ela apenas está retomando novos enfoques 

devido ao surgimento de tecnologias aliadas aos meios de comunicação. O 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação é fator decisivo e responsável pela 

evidencia dessa modalidade de ensino. 

Partindo dessa premissa, com a crescente busca pela modalidade EaD e 

conforme dados do INEP/MEC (2005.p.36) [...] o aumento das expectativas em torno 

desse ramo da atividade acadêmica mostra ser provável que muitas instituições 

privadas se lancem, decididamente, na montagem de uma estrutura que lhes permita, 

por essa via, equilibrar seus orçamentos ou dar-lhes mais folga. Se isso acontecer de 

forma arrojada, em pouco tempo, será perceptível uma queda da qualidade em um 

grau jamais visto. 

Assim, como a crescente busca pela modalidade EaD trouxe impactos a 

universidade, há um fator conforme aborda Santos (2010, p.36,37), não 

exclusivamente mercantil, responsável pelo abalo da universidade. Trata-se do 

impacto das novas tecnologias de informação e comunicação na proliferação das 

fontes de informação e nas possibilidades de ensino-aprendizagem a distância. A 

universidade é uma entidade com forte componente territorial bem evidente no 

conceito de campus. Essa territorialidade, combinada com o regime de estudos, torna 

muito intensa a co-presença e a comunicação presencial. As novas tecnologias de 

informação e de comunicação vêm pôr em causa esta territorialidade. Com a 

conversão das novas tecnologias em instrumentos pedagógicos, a territorialidade é 

posta ao serviço da extra-territorialidade e a exigência de estar on line. O impacto 
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destas transformações na institucionalidade da universidade é uma questão em aberto 

[...].  

É também sabido que essa transformação é responsável por mais uma 

desigualdade ou segmentação no conjunto global das universidades, a fracturadigital. 

O que falta saber é, por um lado, em que medida essas transformações afetarão a 

pesquisa, a formação e a extensão universitária nos lugares e nos tempos em que 

elas se tornarem disponíveis e facilmente acessíveis? e por outro lado, o impacto que 

terá a sua ausência nos lugares e nos tempos onde não estiverem disponíveis ou, se 

disponíveis, dificilmente acessíveis. (SANTOS, 2010, p.36,37). 

Ao enumerar estas questões em aberto não se quer sugerir uma visão 

pessimista ou negativa do uso potencial das novas tecnologias da informação e 

comunicação por parte das universidades. Pretende-se apenas salientar que será 

desastroso se as inércias, atadas à ideia de que a universidade sabe estar 

orgulhosamente parada na roda do tempo, não permitirem enfrentar os riscos e 

maximizar as potencialidades. (SANTOS, 2010, p.36,37). 

Como constatado, a expansão tecnológica trouxe novas perspectivas ao Ead. 

No entanto, apresenta-se como vertente da segmentação social, isto é, uma parcela 

significativa da população brasileira não tem acesso à internet e caso disponível existe 

precariedade com dificuldade de acesso.  

Contudo, se forem aplicados investimentos e soluções que venham a ampliar 

e possibilitar acesso de qualidade a todos, poderá assinalar a diferença entre a 

exclusão social e a igualdade de oportunidades. Mas, se tais medidas não forem 

aplicadas, provavelmente aumentará a discrepância na modalidade EaD. Esta 

modalidade também enfrenta outro desafio em relação a evasão e retenção. Indicativo 

do censo EAD.BR (2017, p.9) aponta o índice de evasão do curso a distância como 

superior ao curso presencial. A retenção também se faz presente no curso de ensino 

a distância.  

De acordo com Bittencourt e Mercado (2014, p.466,467) a evasão de alunos 

EaD tem sido abordada como um dos problemas que está muito presente em todas 

as instituições educacionais e em todos os níveis de ensino. São vários os motivos 

pelos quais levam as instituições, sejam elas públicas ou privadas, a ter uma maior 

preocupação com o problema da evasão no EaD.  
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De acordo com Motejunas et al. (2007, apud Bittencourt & Mercado, 2014, 

p.466), os problemas de cursos EaD são: para o setor público — os recursos 

investidos sem o devido retorno; para o setor privado — importante perda de receita; 

para ambos os setores - fonte de ociosidade de professores, funcionários, 

equipamentos e, em algumas situações, espaço físico. Este cenário de evasão está 

presente em todas as modalidades de ensino, seja ela presencial, semipresencial ou 

a distância.  

Algumas informações pesquisadas foram acrescidas abrangendo de modo 

geral a IES da rede pública ou privada que correspondem aos EES que não concluem 

a graduação. De acordo com Santos e Silva (2011, p.251) uma das vertentes de 

compreensão da evasão em universidades analisa o tema enfatizando a falência do 

processo anterior dos estudantes para as exigências da vida acadêmica. Esta pode 

ser apenas uma via fácil diante da complexidade que temos diante de nós. Com isso, 

não excluímos do problema, a participação das escolas de nível médio, sejam elas 

públicas ou particulares.  

Conforme Montejunas. et al (2007, p.643) outra questão importante, diz 

respeito às bases financeiras da evasão. De modo geral, as instituições, públicas e 

privadas, dão como principal razão da evasão a falta de recursos financeiros para o 

estudante prosseguir nos estudos. É também, o que o estudante declara quando 

perguntado sobre a principal razão da evasão. No entanto, verifica-se nos estudos 

existentes que essa resposta é uma simplificação, uma vez que as questões de ordem 

acadêmica, as expectativas do aluno em relação à sua formação e a própria interação 

do estudante com a instituição constituem, na maioria das vezes, os principais fatores 

que acabam por desestimulá-lo a priorizar o investimento de tempo ou financeiro para 

conclusão do curso. 

Os alunos estão ingressando no ensino superior, mas não estão concluindo os 

cursos.O sucesso estudantil na trajetória acadêmica é de fundamental importância 

para o cumprimento da função social das universidades. Não basta ofertar vagas e 

realizar matrículas, é preciso oportunizar condições para que esses alunos concluam 

seus cursos com qualidade. (LIMA, 2018). 

Em alusão a retenção e evasão do ensino superior, procedente acrescentar 

esclarecimento e distinção sobre retenção e evasão. Conforme Bisinoto et al. (2019, 
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p.158,159) segundo a comissão especial de estudos sobre a evasão nas 

universidades brasileiras (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 1996), é possível distinguir três tipos de 

evasão: (1) do curso, (2) da instituição; (3) do sistema. Essa distinção é importante 

porque o abandono do curso sem abandono da instituição ou do sistema pode ser 

considerado um caso de mobilidade. Retenção, no contexto da Educação Superior, 

pode se referir ao tempo adicional que o estudante leva para completar a formação 

superior, tomando como referência o tempo de conclusão institucionalmente previsto.  

Nesse sentido, considera-se retido aquele aluno que, apesar de esgotado o 

prazo de integralização curricular fixado, ainda não concluiu o curso, mantendo-se 

matriculado na instituição (ANDIFES, 1996).  

Diante deste quadro, percebemos a aplicabilidade de manejos em algumas IES 

que provavelmente amenizem a retenção e evasão dos EES: Mediação para auxiliar 

alunos que atravessam alguma dificuldade no campo pedagógico e não estejam 

alcançando o nível de desempenho necessário; grupos de aprendizagem com 

mediadores para execução das demandas de textos, elaboração de seminários, 

estudos diversos, sendo um fator motivacional; apoio estratégico por parte da 

instituição, promovendo cursos de férias; estabelecer uma assessoria humanizada ao 

aluno que enfrenta dificuldade financeira abrindo e facilitando linhas de crédito.  

Evidentemente não são garantias de sucesso, mas, provavelmente serão 

ferramentas para redução de danos ao impacto da retenção e evasão do estudante. 

Significativos estes manejos, no entanto, possivelmente o aumento dos índices 

de evasão são alguns dos indicadores que contribuem para uma parcela das IES 

privadas a estabelecerem perspectivas de servirem a um modelo pedagógico 

tecnicista e de fins lucrativos em um cenário de instabilidade e incerteza. Não obstante 

as IES atravessam períodos turbulentos no atual cenário econômico.  

Segundo Giolo e Georgen (INEP/MEC, 2005.p.27) as notícias que chegam de 

universidades particulares trazem as preocupações dos administradores com os altos 

índices de inadimplência (fala-se em índices que vão de 20% a 40%). Há instituições 

que, para contornar essas situações, criam seus próprios programas de crédito 

educativo. Outras flexibilizam, em tudo o que podem, os pré-requisitos das disciplinas, 

para permitirem que os alunos se matriculem em número de créditos compatível com 
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a sua possibilidade de pagamento (o tempo médio para conclusão dos cursos está 

nesses casos se ampliando).  

Além disso, há o poder público, com suas atribuições de avaliação e controle 

do sistema. Nesse sentido, podendo ele operar, efetivamente, um controle de 

qualidade nas instituições de educação superior do país, criando, para muitas delas, 

situações de impasse total (GIOLO; GEORGEN, INEP/MEC, 2005.p.36).  

Em concomitância ao controle do poder público sobre as IES pode-se 

acrescentar a esta concepção a autonomia da universidade e quando essa não se 

autoriza mais e passa a ser autorizada pelo Estado. Como descreve Derrida (1999, 

p.86,87) sem dúvida, essa autonomia se justifica em si mesma pelo axioma de que 

somente sábios podem julgar sábios, tautologia que se pode crer ligada tanto à 

essência do saber quanto ao saber do saber.  

Entretanto, se se trata de criar títulos públicos de competência, se se trata de 

legitimar saberes, se se trata de produzir efeitos públicos dessa autonomia ideal, 

então, nisso, a universidade não se autoriza mais por si própria. Ela é autorizadapor 

uma instância não universitária, neste caso pelo Estado, e de acordo com critérios que 

não são mais, necessariamente e em última análise, os da competência científica, 

mas os de uma certa performatividade (DERRIDA, 1999p.86,87).  

A autonomia da avaliação científica pode ser absoluta e incondicionada, mas 

os efeitos políticos de sua legislação, supondo-se que seja possível com todo o rigor 

distingui-los dela, nem por isso deixam de ser controlados, mensurados, vigiados por 

um poder exterior à universidade [...] (DERRIDA, 1999,p.87). 

Precípuo repensar a competência e a autonomia da IES mediante dados 

históricos apresentados, assim como na atual conjuntura sócio-política-econômica na 

qual observa-se uma desconstrução e aniquilamento da educação em favor do 

sistema que gera ganhos e reduções de investimentos no lugar de priorizar a 

qualidade de ensino e promoção de políticas públicas.  

Fundamental a reflexão e o estabelecimento de estratégias de enfrentamento 

as dificuldades que estão a atravessar as IES e, conforme enfatiza Giolo e Georgen 

(INEP/MEC, 2005, p: 68): 

“tais dificuldades fazem aflorar uma pergunta, não raro relegada ao segundo 
plano pelas premências e urgências sociais que afetam a nossa população, 
a respeito do sentido e das competências da universidade. Em outros termos, 
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o que devemos entender por compromisso social da universidade, não se 
trata de outra coisa senão da prestação de contas que a universidade deve à 
sociedade. Soberba e distante, a universidade nunca atribuiu grande 
importância a isso, quer pelo fato de os círculos capazes de entender o 
sentido das atividades acadêmicas já reconhecerem seu valor, quer por julgar 
inútil tentar explicá-las às camadas mais simples da população”. 
 

Além do diagnóstico institucional evidenciado, basilar inserir os EES que fazem 

parte deste contexto e consequentemente são afetados por todos estes fatores 

podendo desencadear ou potencializar as evidencias do sofrimento psíquico. 

Temática que abordaremos a seguir. 
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3. O SOFRIMENTO PSÍQUICO DO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR NO 

AMBIENTE ACADÊMICO. 

 

O ambiente acadêmico tem proporcionado a uma parcela significativa dos EES 

o desencadeamento ou potencialização do sofrimento psíquico. Muitos estudantes 

estabelecem o sucesso pleno, o prazer, o ideal ao ingressarem na IES. No decorrer 

da vida acadêmica, surgem as frustrações à condição do não alcance pleno do ideal 

narcísico. Conforme Caixeta e Almeida (2013, p.27115):  

“os estudantes, ao ingressarem no curso superior, trazem em seus anseios o 
ideal narcísico, fomentado pela família, escola, universidade e pela própria 
sociedade, de formação de um profissional perfeito e completo, alimentando 
expectativas de sucesso de reconhecimento pessoal e profissional. A busca 
desses ideais o ocasiona um sentimento de angústia diante da 
impossibilidade real de alcança-los plenamente. Essa frustração, aliada à 
constatação dos limites do sujeito e às dificuldades do contexto social em 
responder a essas expectativas, pode se traduzir em sofrimento psíquico”.  
 

Contexto esse experenciado por muitos EES, com a perspectiva de alcançar o 

ideal, o objetivo pleno, circunstância essa que provavelmente venha a desencadear 

ou potencializar o processo de sofrimento psíquico, angústia, sensação de impotência, 

insônia e o medo de não cumprir o calendário acadêmico. 

Conforme cita Caixeta e Almeida (2013, p.27103), o interesse pelo sofrimento 

psíquico e saúde mental em alunos universitários é uma questão que vem sendo 

discutida e pesquisada há algumas décadas. Inicialmente, os estudos se 

concentraram na Europa e nos Estados Unidos, no início do século XX, justificados 

pelo número de universidades presentes nesses países. Segundo os pioneiros nestes 

estudos – Fortes (1972); Alburquerque (1973) e Loreto (1985) no Brasil, com a 

expansão universitária, sobretudo na segunda metade do século XX, o interesse por 

este tema tem ganhado adeptos [...]. 

Diante dos eventos iniciais apresentados podemos demostrar algumas 

evidências ao desencadeamento ou potencialização do sofrimento psíquico do EES 

no ambiente acadêmico. Inicialmente, necessário se faz apresentar a definição das 

palavras desencadear e potencializar segundo o dicionário online de Português:  

Desencadear - causar ou desenvolver uma reação em cadeia; provocar o início de; 

suscitar: desencadeou as manifestações estudantis. Potencializar - Aumentar, 
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reforçar os efeitos sobre o organismo. Tornar ainda mais eficaz ou mais ativo; 

intensificar. 

Segundo Ramos, Jardim e Gomes (2018, p.59): 

[...] a transição para a vida universitária é complexa e exige do graduando um 
amplo conjunto de habilidades para lidar com as diferentes exigências que 
lhes são apresentadas, em geral quando este ainda é um jovem, em processo 
de formação. [...] nesse processo, as dificuldades podem se acumular, 
fazendo com que muitos acadêmicos desenvolvam problemas psicológicos 
ou gerando o agravamento de quadros pré-existentes à entrada na 
universidade[...]. 
 

Sendo assim, a IES pode desencadear o sofrimento psíquico ao EES no 

ambiente acadêmico. Entretanto, esse pode também potencializar os quadros pré-

existentes ao acesso a IES. Uma dualidade na qual o sujeito se constitui e é 

constituído, podendo ocorrer a não identificação do papel da universidade na sua vida 

e o papel da sua vida na universidade.  

Define Xavier et al.(2008, apud Bastos e Maia et al., 2018, p.5) “que um dos 

aspectos relacionados ao sofrimento psíquico dos universitários está correlacionado 

ao histórico de vida do estudante com a estruturação do ensino superior e condições 

sócio históricas que o constituem”. Expomos o sofrimento psíquico e que este 

potencializa os quadros pré-existentes ao acesso a IES. Todavia, como apresentado 

no objetivo desta pesquisa vamos constatar o desencadeamento ou potencialização 

do sofrimento psíquico do EES no ambiente acadêmico. 

Para substanciar as evidências do desencadeamento ou potencialização do 

sofrimento psíquico do EES no ambiente acadêmico torna-se pertinente a 

apresentação da IV pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de 

graduação realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Andifes 2014/2016) abrangendo todas as regiões do 

país.  

No primeiro quesito foram listados 16 tipos de dificuldades que podem interferir 

significativamente na vida do discente ou em seu contexto acadêmico. São elas: 

adaptação a novas situações (cidade, moradia, distância da família, entre outras); 

relacionamento familiar; relacionamento social / interpessoal; relações amorosas / 

conjugais; situação de violência física; situação de violência sexual; situação de 

violência psicológica; conflito de valores / conflitos religiosos; discriminações e 
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preconceitos; dificuldades de acesso a materiais e meios de estudo (livros, 

computador, outros); dificuldades financeiras; dificuldade de aprendizado; falta de 

disciplina / hábito de estudo; carga horária excessiva de trabalho, carga excessiva de 

trabalhos estudantis e relação professor(a)-estudante.  

Dos grupos pesquisados, 86,09% dos graduandos responderam que 

encontram alguma dificuldade que interfere significativamente na sua vida ou no 

contexto acadêmico, enquanto 13,91% não marcaram qualquer dificuldade. Esse 

quadro é semelhante quando considerada a distribuição dos resultados por região 

onde os estudantes estudam. Em todas as regiões, mais de 80% dos pesquisados 

assinalaram uma ou mais dificuldades entre as que foram elencadas. 

Entre as dificuldades listadas, incidem as dificuldades financeiras com maior 

frequência, afetando 42,21% do total dos graduandos. Em seguida, foram citadas: 

carga excessiva de trabalhos estudantis (31,14%); falta de disciplina/hábito de estudo 

(28,78%); dificuldades com adaptação a novas situações (21,85%); relação 

professor(a) / aluno(a) (19,8%); dificuldades de acesso a materiais e meios de estudo 

(18,33%); dificuldades com relacionamento familiar (18,29%) e com relacionamento 

social e interpessoal (17,66%); carga horária excessiva de trabalho (17,45%); 

dificuldade de aprendizado (16,22%), relações amorosas/conjugais (14,32%) e outras 

dificuldades com participações menores.  

As situações de violência física, sexual e psicológica apresentaram menores 

percentuais de respostas, embora mereçam atenção como estressores que 

influenciam a vida e o desempenho acadêmico do graduando. Dentre esses três tipos 

de violência, destacou-se a violência psicológica - no Centro-Oeste, 5,11% dos 

estudantes assinalaram esse quesito; no Nordeste, 4,44%; no Norte, 3,13%; no 

Sudeste, 4,83%, e no Sul, 4,94%. 

Por fim, os estudantes responderam que também têm dificuldades decorrentes 

de conflitos de valores/conflitos religiosos e de discriminações e preconceitos. Em 

torno de 7% a 9% dos pesquisados, em todas as regiões, passam por conflitos de 

valores/conflitos religiosos.  

No segundo quesito foram listadas algumas dificuldades emocionais que 

podem ter interferido na vida acadêmica do graduando nos últimos doze meses: 

ansiedade; tristeza persistente; timidez excessiva; medo/pânico; insônia ou alterações 
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significativas de sono; sensação de desamparo/desespero/desesperança; sensação 

de desatenção/desorientação/confusão mental; problemas alimentares (grandes 

alterações de peso ou apetite; anorexia; bulimia); desânimo/falta de vontade de fazer 

as coisas; sentimento de solidão; ideia de morte, e pensamento suicida.  

Ainda, 79,8% do total dos estudantes de graduação passaram por dificuldades 

emocionais nos últimos doze meses, enquanto 20,2% não assinalaram qualquer 

dificuldade emocional. A ansiedade foi a mais assinalada em âmbito nacional - 58,36% 

do total de graduandos marcaram este item. Em seguida, outras quatro dificuldades 

se destacaram: desânimo/falta de vontade de fazer as coisas (44,72%), insônia ou 

alterações significativas de sono (32,57%), sensação de 

desamparo/desespero/desesperança (22,55%) e sentimento de solidão (21,29%). Em 

torno de 20% dos estudantes também marcaram “tristeza persistente” e “sensação de 

desatenção/desorientação/confusão mental”.  

Um percentual de 13% responderam que passaram por problemas alimentares, 

podendo ser problemas com alterações de peso ou de apetite, bulimia ou anorexia. 

Sofrem com medo/pânico 10,56% do total de pesquisados. Embora com participações 

relativas menores, merece atenção o número de estudantes que assinalaram os itens 

“ideia de morte” (59.969 ou 6,38% do total de pesquisados) e “pensamento suicida” 

(38.838 ou 4,13%). 

Em segundo lugar, foi assinalada “desânimo/falta de vontade de fazer as 

coisas”, em percentuais que variaram de 37% a 49% nas regiões. Em seguida, 

“insônia ou alterações significativas de sono” foi a terceira dificuldade emocional mais 

marcada em todas as regiões, com percentuais entre 27% e 35%.  

As outras duas dificuldades com maiores participações relativas foram 

“sensação de desamparo/desespero/desesperança” e “sentimento de solidão”, com 

variações percentuais entre 17% e 24% nas regiões.  

Com variações percentuais de 14% a 17% nas regiões os estudantes também 

marcaram timidez excessiva. Problemas alimentares afetaram 13% dos pesquisados 

em todas as regiões, enquanto “medo/pânico”, entre 8% a 11%. Ideia de morte e 

pensamento suicida foram dificuldades emocionais assinaladas por quantidades 

consideráveis de estudantes – na região Centro-Oeste, 7,67% e 5%, respectivamente; 
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no Nordeste, 5,79% e 3,55%; na região Norte, 4,44% e 2,86%; no Sudeste, 6,61% e 

4,35%, e, na região Sul, 7,57% e 5,09%. 

Compreendemos, inicialmente, que nunca a universidade refletiu tanto a 

composição social da população brasileira, nunca se pareceu tanto com o perfil do 

país e sua diversidade. Diversidade estratégica, que além de produzir justiça, 

enriquece e amplia as potencialidades das Instituições Federais do Ensino Superior 

(IFES).  

Abarcamos também, por outro lado, que o perfil discente das IFES, hoje, 

requer, mais do que nunca, a presença marcante da assistência estudantil. 

Inicialmente entendida como um direito, tal como a Constituição Federal de 1988 e o 

Estatuto da Juventude de 2013 advogam. Jamais como um favor, uma dádiva ou um 

privilégio. No limite, a assistência estudantil deve agir para evitar a perda de vínculo e 

de rendimento acadêmico daqueles que, por inúmeras razões, encontram-se em 

situação de vulnerabilidade social e econômica.  

Assim, uma vez que o direito à educação é universal, devemos evitar que as 

desigualdades de qualquer natureza impeçam a fruição deste direito. Em síntese, este 

mecanismo é imprescindível para uma universidade democrática, mas também, para 

uma sociedade democrática. Esta é a maior contribuição deixada pela IV Pesquisa de 

Perfil dos Discentes das IFES [...] (2014/2016). 

Dessa maneira, a pesquisa realizada pela Andifes (2014/2016) evidencia a 

necessidade da assistência estudantil como direito, assim como fundamenta o 

objetivo geral desta pesquisa através da apresentação de dados relevantes, 

possibilitando demonstrar dados que são relativos ao desencadeamento ou 

potencialização do sofrimento psíquico do EES no ambiente acadêmico. AQUI PAREI 

Segundo Xavier, Nunes e Santos (2008, p. 428,429) como espaço institucional, 

observa-se a produção de situações que ocasionam sofrimento psíquico e que se 

manifestam mediante diferentes sintomas: absenteísmo, depressão, dependência 

química, melancolia, fobias, isolamento. Quando se amplia a partir de um olhar mais 

apurado sobre o cotidiano dos alunos em sala de aula, nos corredores, no percurso 

de formação acadêmica e sobre a própria instituição universitária.  
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Como espaço institucional o ambiente acadêmico desencadeia ou potencializa 

o sofrimento psíquico do EES que se manifesta por meio de diversos sintomas, como 

demonstraremos a seguir algumas causas. 

  

3.1 Das relações sociais no ambiente acadêmico 

 

Vivência referente as relações sociais, demanda essa que muitos EES ao 

iniciar o período letivo enfrentam e que pode perdurar durante os semestres, ou seja, 

questões adaptativas a um novo ambiente e novas relações. São conflitos existentes 

em associação aos relacionamentos, as relações sociais que se estabelecem no 

ambiente acadêmico e nem sempre são prazerosas. 

Em referência aos relacionamentos humanos elucida Freud (1927/1931, 

p.49,50): 

[...] contra o sofrimento que pode advir dos relacionamentos humanos, a 
defesa mais imediata é o isolamento voluntário, o manter-se à distância das 
outras pessoas. A felicidade possível de ser conseguida através desse 
método é, como vemos, a felicidade da quietude. Contra o terrível mundo 
externo, só podemos defender-nos por algum tipo de afastamento dele, se 
pretendermos solucionar a tarefa por nós mesmos. Há, é verdade, outro 
caminho, e melhor: o de tornar-se membro da comunidade humana e, com 
auxílio de uma técnica orientada pela ciência, passar para o ataque à 
natureza e sujeita-la à vontade humana. Trabalha-se então com todos para o 
bem de todos. Contudo, os métodos mais interessantes de evitar o sofrimento 
são os que procuram influenciar o nosso próprio organismo. Em última 
análise, todo sofrimento nada mais é do que sensação; só existe na medida 
em que sentimos, e só o sentimos como consequência de certos modos pelos 
quais nosso organismo está regulado. O mais grosseiro, embora também o 
mais eficaz, desses métodos de influência é o químico: a intoxicação. Não 
creio que alguém compreenda inteiramente o seu mecanismo; é fato, porém, 
que existem substâncias estranhas, as quais, quando presentes no sangue 
ou nos tecidos, provocam em nós, diretamente, sensações prazerosas, 
alterando, também, tanto as condições que dirigem nossa sensibilidade, que 
nos tornamos incapazes de receber impulsos desagradáveis. Os dois efeitos 
não só ocorrem de modo simultâneo, como parecem estar íntima e 
mutuamente ligados.  
 

Outros autores como Días e Gomes (2007 apud Padovani et al., 2014, p.2/11) 

consideram que o ambiente acadêmico pode ser estressante quando não há 

condições e normas adequadas que permitam o desenvolvimento saudável da 

socialização e incentivem a comunicação de alunos com professores, pais, familias e 

com a sociedade e suas relações ambientais.  
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Assim, uma das principais estratégias de enfrentamento do estresse é o 

suporte social, pois, quando o indivíduo é exposto a um estressor e tem alto nível de 

suporte social, os efeitos negativos do estresse tendem a não aparecer LEÓN e 

MUNOZ(1992, apud PADOVANI et al., 2014, p. 2/11).  

Contudo, as estratégias de enfrentamento podem em algumas situações não 

corresponderem, podemos citar o suporte social quando esse apresenta-se como 

cobrança. Nesta hipótese essa condição será um disparador de sofrimento psíquico. 

Expandindo esta perspectiva a autora Almeida (1993, apud Caixeta e Almeida, 

2013, p.27114,27115) indica que se dá pouca atenção ao tema dos afetos na 

educação, tampouco se considera sua relação com os processos de aprendizagem. 

Essa dimensão é ignorada porque muitas pessoas que se ocupam da educação 

entendem a aprendizagem como um processo meramente consciente e racional, 

produto de uma inteligência instrumentalizada pelo produtivismo técnico e utilitarista. 

No entanto, a dimensão vinculada aos afetos não só é importante como é necessária 

ao processo de construção e aquisição do conhecimento, pois é a base da relação 

transferencial no campo pedagógico. 

A autora amplia as questões das relações sociais, dos relacionamentos 

humanos, quando aborda a temática dos afetos como base da relação transferencial 

no campo pedagógico, isso é, essa relação não se limita ao âmbito dos EES, mas sim, 

abrange a relação entre o corpo docente e discente. Sobre esta relação descreve 

Freud (1913/1914, p.285): 

temos uma sensação esquisita, quando, já na idade madura, mais uma vez 
recebemos ordem de fazer uma redação escolar. Mas obedecemos 
automaticamente, como o velho soldado que, à voz de ‘Sentido!’, deixa cair o 
que tiver nas mãos e se surpreende com os dedos mínimos apertados de 
encontro às costuras das calças. É estranho como obedecemos às ordens 
prontamente, como se nada de particular houvesse acontecido no último 
meio-século [...] devo admitir uma coisa: é difícil dizer se o que exerceu mais 
influência sobre nós e teve importância maior foi a nossa preocupação pelas 
ciências que nos eram ensinadas,ou pela personalidade de nossos mestres. 
É verdade, no mínimo, que esta segunda preocupação constituía uma 
corrente oculta e constante em todos nós e, para muitos, os caminhos das 
ciências passavam apenas através de nossos professores. Alguns detiveram-
se a meio caminho dessa estrada e para uns poucos — porque não admitir 
outros tantos? Ela foi por causa disso definitivamente bloqueada. Nós os 
cortejávamos ou lhes virávamos as costas; imaginávamos neles simpatias e 
antipatias que provavelmente não existiam; estudávamos seus caráterese 
sobre estes formávamos ou deformávamos os nossos. Eles provocavam 
nossa mais enérgica oposição eforçavam-nos a uma submissão completa; 
bisbilhotávamos suas pequenas fraquezas e orgulhávamos-nos de sua 
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excelência, seu conhecimento e sua justiça. No fundo, sentíamos grande 
afeição por eles, se nos davam algum fundamento para ela, embora não 
possa dizer quantos se davam conta disso. Mas não se pode negar que nossa 
posição em relação a eles era notável, uma posição que bem pode ter tido 
suas inconveniências para os interessados. Estávamos, desde o princípio, 
igualmente inclinados a amá-los e a odiá-los, a criticá-los e a respeitá los. A 
psicanálise deu nome de ‘ambivalência’ a essa facilidade para atitudes 
contraditórias e não tem dificuldade em indicar a fonte de sentimentos 

ambivalentes desse tipo. 
 

Conforme a exposição, as relações sociais no ambiente acadêmico não 

favorável podem desencadear ou potencializar o sofrimento psíquico do EES. 

Todavia, essas relações são amplas abrangendo os discentes, como o corpo docente, 

como exposto anteriormente. O sofrimento psíquico também é desencadeado ou 

potencializado no momento que o EES atravessa pelas demandas de textos, 

avaliações, processo de construção do TCC, medo de falar em público e demais 

cobranças institucionais que abordaremos a seguir. 

 

3.2 O mal-estar do estudante do ensino superior e o desencadeamento ou 

potencialização do sofrimento psíquico nos momentos das avaliações    

 

Ao iniciar a vida acadêmica, nos primeiros semestres, o EES encontra-se no 

período adaptativo e este provavelmente poderá ser de afetação. Às demandas de 

textos, provas, seminários e demais cobranças institucionais como datas 

estabelecidas no calendário acadêmico, esse deslocamento pode ser  desencadeador 

ou potencializador do processo de sofrimento psíquico, gerando angústia e o medo 

de não conseguir alcançar os objetivos estabelecidos.  

O EES envolvido com a rotina acadêmica, avaliações e em processo de 

sofrimento psíquico desencadeado ou potencializado por essa relação, poderá afetar 

a identificação da sua própria vivência, ou seja, suas experiências e o limite do seu 

corpo o conduzindo provavelmente a negligenciar sua saúde mental proporcionando 

mal-estar e adoecimento. 

Mas, qual o mal-estar que conduz o EES ao desencadeamento ou 

potencialização do sofrimento psíquico nos momentos das avaliações? Segundo 

Lacan (1988, apud Caixeta & Almeida 2013, p.27113): 
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assim, é possível inferir que o que desencadeia tamanho mal-estar é algo que 
ultrapassa a simples preocupação com a avaliação acadêmica, no sentido 
mais objetivo da palavra. A avaliação que se teme é muito mais que a 
verificação de conhecimento e atribuição de nota, pois trata-se de uma 
demanda que é da ordem do reconhecimento do sujeito. A verdadeira 
preocupação está no desejo de ser. O que parece estar em jogo aqui é a 
fragilidade do sujeito diante do enigma do desejo do outro, metaforizado, na 
situação acadêmica, pelo medo irracional de falar em público, de expor-se e 
não corresponder ao“o que outro quer de mim”. 
 

No ambiente acadêmico os EES nas avaliações atravessam momentos de 

angústia, ansiedade e estresse. Alguns estudantes chegam ao nível de estresse que 

não conseguem apresentar o trabalho pelo medo de falar em público, estabelecendo 

o mal-estar e o temor do fracasso e de frustrar o desejo do outro, ou seja, “o que o 

outro quer de mim”. Como mencionado por Lacan (1988, apud CAIXETA & ALMEIDA 

2013, p. 27113). 

De acordo Caixeta e Almeida (2013, p.27116,27117): 

mesmo havendo um desempenho adequado do ponto de vista do rendimento 
acadêmico, há um mal-estar e a crença de que não será possível passar 
pelas dificuldades que acentuam o medo e o constrangimento. [...] na 
universidade, considerando que muitos professores solicitam que o estudante 
se expresse verbalmente, expondo suas ideias e participando dos debates, 
atividades consideradas essenciais no espaço de sala de aula, tais atividades 
representam fonte de sofrimento para aqueles que se angustiam face ao 
desejo do outro. [...] A demanda de reconhecimento e de amor torna-se, 
assim, uma questão central para o entendimento do sofrimento psíquico no 
âmbito da universidade, porque há uma ambivalência subjacente a essa 
demanda. Ao mesmo tempo em que se empreende um esforço para 
satisfazê-la, há também uma tentativa de negá-la, o que gera uma situação 
de conflito intrapsíquico – por um lado, a necessidade de amor e, a busca de 
autonomia. Assim, tal demanda, inconsciente, se revela pela via da 
transferência na relação ensino-aprendizagem, e precisa ser considerada 
pelo professor.  
 

Notório que o conflito existente entre a necessidade de reconhecimento e a 

busca de autonomia poderá apresentar diversos sintomas ao EES conforme 

apresenta Bayram e Bilgel (2008, apud Padovani et al., 2014, p.3/11) a alta 

prevalência de sintomas depressivos, ansiosos e de estresse nos estudantes é 

considerada alarmante. A morbidade psicológica não implica apenas prejuízos no 

âmbito da saúde, desempenho e qualidade de vida dos estudantes, mas pode trazer 

consequências importantes nos âmbitos familiar, institucional e com pares. Isso 

reforça a necessidade de medidas de intervenção e prevenção específicas no 

contexto universitário. 
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As medidas de intervenção e prevenção específicas ao EES no ambiente 

acadêmico reforça a necessidade da assistência estudantil como direito, bem como 

muitos autores defendem a implantação do serviço de acolhimento / escuta ao 

estudante universitário em processo de sofrimento psíquico, mas, se faz necessário 

estudo com maior critério buscando detectar as vantagens e os pontos de 

vulnerabilidade que este serviço pode apresentar, como por exemplo a preservação 

do sigilo, ou seja, como estabelecer essa preservação na relação entre o corpo 

docente e o corpo administrativa.  

O código de Ética Profissional do Psicólogo (Conselho Federal de Psicologia – 

CFP, p.12,13. Nov./2014), atribui em relação ao sigilo: Art. 6º – O psicólogo no 

relacionamento com profissionais não psicólogos; a) encaminhará a profissionais ou 

entidades habilitadas e qualificados demandas que extrapolem seu campo de 

atuação; b) compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço 

prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a 

responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo. Art. 9º – É dever do 

psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da 

confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha 

acesso no exercício profissional.  

Segundo Oliveira e Silva (2018, p.8) em IES, tanto públicas quanto privadas, 

existem serviços voltados para o atendimento ao público estudantil. Após a instituição 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), em 2004, houve 

um estímulo à criação de tais serviços.  

O SINAES possui o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação 

das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes. Em seu artigo 3º, determina que a avaliação das IES 

terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de 

suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando dez diferentes 

dimensões institucionais, dentre as quais estão, obrigatoriamente, as políticas de 

atendimento ao estudante (Lei 10.861, de 14 de abril de 2004).    

Todavia, mesmo com a necessidade de um atendimento formal ao EES e a 

implantação do serviço, parcela significativa dos EES sente dificuldade em relatar a 
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dor estabelecida no momento da avaliação, apresentando nesta circunstância uma 

condição de impotência e a necessidade de eliminar a dor.  

A busca crescente de eliminar a dor na contemporaneidade tem levado o sujeito 

ao uso dos medicamentos e muitas vezes de forma abusiva e até mesmo 

automedicando-se, evento que se torna substancial uma maior exploração sobre o 

uso do consumo abusivo de medicamento.  

Conforme relata Pelegrini (2003, p.38,39,40) a questão do inegável abuso que 

hoje se verifica no consumo de medicamentos psicotrópicos está a demandar séria 

reflexão. É fato consabido que, ao grave problema da automedicação, acresce--se 

uma prescrição excessiva, em especial dos ansiolíticos e dos antidepressivos, por 

parte dos médicos [...] os sofrimentos, como a ansiedade, a angústia e a tristeza, que 

sinalizam circunstâncias e situações humanas e para elas preparam o homem, são 

aplacadas pela medicação. Neste caso, segue a consideração abaixo: 

“Busca-se permanecer no estado de prazer e alegria, ao preço de se eliminar 
parte da experiência humana. É como se, socialmente, não se 
reconhecessem mais a dor e a frustração como constitutivos do percurso 
rumo aos ideais de prazer e alegria. Dor e frustração deixam de ser 
indicadores dos limites inerentes à experiência daquele sujeito singular. Ou 
seja, veicula-se a ideia de que essa imagem ideal de pleno prazer está 
disponível para todos a mínimo esforço e que a não concretização desse 
modelo de problemas particulares daquele sujeito” (MAIA E 
ALBURQUERQUE, 2000 p.83 apud PELEGRINI, 2003 p.39).  
 

Desta forma, constata-se a padronização dos sintomas e do tratamento do 

sofrimento psíquico em medidas orgânicas. Segundo Calligaris (2000, apud Pelegrini 

2003 p.40) o sucesso dos antidepressivos na década de 1990 não foi fruto de nenhum 

triunfo da ciência. Antes, é a consequência da nova atitude cultural:  

queremos que nosso sofrimento psíquico deixe de ser um drama subjetivo e 
passe a ser visto e vivido como um problema médico. Aos antidepressivos é 
pedido que tratem nosso mal-estar como uma disfunção do corpo, posição 
que leva a um assujeitamento, ou seja, o sujeito se retira de seu sofrimento, 
que passa a ser um mero distúrbio neurofisiológico.  Instala-se a passividade: 
a pessoa não se vê como protagonista do seu adoecimento. Há como que a 
desistência da dura tarefa de mudar (CALLIGARIS, 2000, APUD PELEGRINI, 
2003 p.40). 
 

Percebe-se que os medicamentos estão sendo cada vez mais manipulados na 

perspectiva de o sujeito eliminar o sofrimento psíquico, o que gera um alto consumo 

e lucro às indústrias farmacêuticas e demais profissionais. Segundo Guarido (2007, 

p.159) a produção de saber sobre o sofrimento psíquico encontra-se associada à 
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produção da indústria farmacêutica de remédios que prometem aliviar os sofrimentos 

existenciais. O consumo em larga escala dos medicamentos e o crescimento 

exponencial da indústria farmacêutica tornam-se elementos indissociáveis do 

exercício do poder médico apoiado em um saber consolidado ao longo do século XX.  

Ressalta Guarido (2007, p.159) que não se trata de rejeitar todo e qualquer uso 

dos psicofármacos, pois são inegáveis alguns dos seus efeitos positivos tanto na vida 

de alguns como na possibilidade de transformação do sistema de cuidados e 

tratamento da loucura no século XX, mas de evidenciar os efeitos de um discurso que 

banaliza a existência, naturaliza os sofrimentos e culpabiliza os indivíduos por seus 

problemas e pelo cuidado de si (racionalização própria da economia neoliberal). 

Peremptório que o sujeito saia deste estágio, ou seja, saia da condição de 

culpado por seus problemas e se recoloque no seu lugar de existência, autorizando-

se a sua própria dor como condição humana. 

Segundo Ceccarelli (2005 p.475), na atualidade, observa-se um movimento 

cada vez maior no sentido de eliminar a dor – de evitar contato consigo mesmo – do 

que transformá-la em experiência. A espantosa produção de analgésicos, cada vez 

mais eficientes, revela “o desejo de se livrar da sensação, já que da dor o humano não 

se livra” (BERLINCK, 1999 apud CECCARELLI, 2005 p.475). 

O desejo de se livrar da dor também é observado no ambiente acadêmico, 

espaço institucional desencadeador ou potencializador de sofrimento psíquico. 

Entrentanto, no momento da construção do TCC esse se intensifica. São tensões, 

cobranças, prazos de entrega, desafios, enfrentamentos, medos, angústias, 

ansiedade, esgotamento físico e mental, além de outros sintomas. 

Mas o processo de construção do TCC é muito conflitante e representa mais 

um obstáculo a ser enfrentado pelo EES e consequentemente o sofrimento psíquico 

intensifica-se no momento da construção, podendo interferir nas atividades laborais e 

na vida social do estudante.  

O TCC é visto pelo EES como obrigação, mas também pode ser visto como 

possibilidade futura proporcionando perspectivas positivas na vida do estudante e da 

sociedade. Pretendemos apresentar com está colocação que o TCC poderá 

desencadear ou potencializar o sofrimento psíquico, mas também se apresentar como 

uma possibilidade de crescimento e experiência. Assim como o sofrimento psíquico a 
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questão central são as escolhas e a ampliação das possibilidades. Diante da narrativa, 

crucial apresentar o TCC no seu contexto estrutural. 

O TCC foi estruturado para proporcionar aos alunos à compreensão do 

processo de pesquisa e estímulo à evolução do conhecimento. Contudo, segundo o 

parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior 

(CNE/CES) n. 67/2003, foi concluido que a exigência do TCC como requisito para 

colação de grau perdeu o seu fundamento de validade, isso é, esse tem um caráter 

opcional, não por parte do aluno, mas da IES, que poderá ou não incluir na matriz 

curricular dos seus cursos independente do estudante cursar na rede particular ou 

pública. O TCC é uma exigência de uma parte significativa dos cursos superiores no 

Brasil a incluir o curso de Psicologia. 

Ainda que o TCC seja estruturado para proporcionar aos EES à compreensão 

do processo de pesquisa e estímulo à evolução do conhecimento, o mesmo 

apresenta-se como obstáculo e grande desafio a ser enfrentado pelo EES. A 

singularidade de cada estudante que estabelecerá as estratégias de enfrentamento. 

Assim sendo, o sofrimento psíquico do EES no processo de construção do TCC 

se desencadeia ou potencializa antes da apresentação, ou seja, nos primeiros 

contatos para elaboração da pesquisa podendo gerar angústia; ansiedade; 

isolamento; insônia; irritabilidade; passividade; ideia de desistência; incapacidade; 

baixa autoestima; dificuldade de concentração; medo de falar em público; 

procrastinação; melancolia; uso abusivo de medicamento e automedicação, dentre 

outros. 

Essas causas notoriamente associadas à singularidade de cada sujeito. Nesta 

perspectiva, o EES afetado pelo processo de construção do TCC muitas vezes não 

reconhece seu adoecimento, normalizando-o. Entretanto, não é “normal” sofrer por 

momentos avaliativos, não é “normal” adoecer no processo de construção do TCC, 

não é “normal” sentir-se incapaz de produzir um trabalho.  

Portanto, fundamental não normalizar ou padronizar o sofrimento psíquico. 

Torna-se pertinente o estabelecimento de estratégias de enfrentamento durante a 

construção do TCC para que se possa entender que saúde mental faz parte deste 

processo e não somente as questões cognitivas, técnicas do ambiente acadêmico. 

Cada EES possui seu tempo, sua singularidade, seu limite, sendo condições que 
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necessitam ser observadas pelas IES que devem estabelecer uma rede de apoio ao 

estudante que atravessa por sofrimento psíquico no processo de construção do TCC. 

Conforme complementa Fortes a seguir: “falar do sofrimento hoje é tocar em uma 

questão crucial, tendo em vista que o sujeito contemporâneo nega o sofrimento. O 

que caracteriza o homem na atualidade é o Hedonismo, o imperativo de ter prazer e 

evitar o sofrimento” (FORTES, 2000, P.18). 

Negar o sofrimento provavelmente não seja uma boa estratégia, necessário 

estabelecer essa relação de diálogo sobre o tema. Como observamos no processo de 

construção do TCC, o sofrimento psíquico que se desencadeia ou potencializa de 

forma intensa no EES, sendo que uma parcela dos estudantes nega esse sofrimento 

psíquico, caracterizando o homem contemporâneo e sua cultura hedonista.  

No momento da aproximação da defesa, muitas vezes, surgem inquietações 

em relação ao futuro, isso é, e depois da formatura como será? Estou preparado para 

o mercado de trabalho? E como será sem o apoio dos professores? E o 

relacionamento com novos colegas, mas, agora não mais colegas de sala, mas sim, 

colegas de trabalho, surgem os medos, inquietações, angustias, novas frustrações e 

o sofrimento psíquico. Quanto mais persistimos em evitar o sofrimento psíquico, mais 

intenso ele poderá se desencadear ou potencializar. 

Como discorrido, demonstramos o desencadear ou potencializar do sofrimento 

psíquico do EES no ambiente acadêmico, bem como refletimos a relação do 

sofrimento psíquico do EES no ambiente acadêmico. No transcorrer do texto 

possibilitaremos apresentar o sofrimento psíquico como instrumento de crescimento 

e transformação do EES no ambiente acadêmico. Como reitera Fortes (2000, p.158) 

deste modo, a saída para o sofrimento está em poder lidar com a dor de uma outra 

forma, poder mudar a perspectiva em relação ao sofrimento, vislumbrando um outro 

modo do sofrer. 
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4. O SOFRIMENTO PSÍQUICO COMO INSTRUMENTO DE CRESCIMENTO E 

TRANSFORMAÇÃO DO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR NO AMBIENTE 

ACADÊMICO 

 

No decorrer da graduação o EES atravessa por processos de sofrimento 

psíquico que na maioria das vezes reflete na produtividade. No entanto, existem EES 

que atravessam este processo em condições não perceptíveis a um olhar e escuta 

menos apurados.  

Portanto, o sofrimento psíquico e as suas sensações não ocorrem de forma 

padronizada, cada sujeito possui sua singularidade, alguns podem evitar o sofrimento, 

outros podem optar por acolher e transformar o mesmo em uma forma de intensificar 

a vida.  

Segundo Fortes (2000, p.158) a dupla forma de aproximação daquilo que é 

doloroso indica dimensões diversas do viver de cada um, apontando mais do que 

nunca para a importância da singularidade do sujeito. Pode-se tanto promover um 

canal de intensidade com a vida, quanto construir para si uma forma evitativa de ser 

no mundo que impede a vida entrar. 

Todavia, no transcorrer desta pesquisa o sofrimento psíquico foi abordado em 

inúmeras ocorrências tornando-se axial apresentar de forma resumida o sofrimento 

psíquico na perspectiva da psicopatologia fundamental. Embora não seja o objetivo 

deste trabalho. 

Segundo Ceccarelli (2005, p.471,473) cada contexto histórico-político teve sua 

psicopatologia, ou seja, suas tentativas de “decompor” o sofrimento psíquico em seus 

elementos de base para, a partir daí compreendê-los, classifica-los, estuda-los e trata-

los [...]. Até o final do século XIX não existia, em rigor, um saber sobre o sofrimento 

psíquico que acometia o homem. A preocupação vigente era a doença, a 

sintomatologia: conhecer para classificar [...]. A grande ruptura epistemológica é feita 

pela psicologia profunda de Freud.  

A partir da dimensão do desejo, que submetido às leis da linguagem escapa a 

qualquer apreensão direta de sua finalidade, Freud (apud Ceccarelli, 2005, p.473) 

postula que o sujeito – louco ou não – sempre que fala, fala do, e a partir de seu 

pathos, que aqui confunde-se com a trama discursiva que o constitui. É essa trama, 
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inicialmente encarnada pelo outro, que possibilita que o pathos, como passividade, 

alienação, transforme-se, na situação terapêutica, em percepção, em experiência. 

Hoje o termo “psicopatologia” encontra-se associado a um grande número de 

disciplinas que se interessam pelo sofrimento psíquico [...].  

De acordo com Berlinck (1998, p. 54 apud Ceccarelli, 2005, p.474): 

a Psicopatologia Fundamental, cujo campo conceitual é o da Psicanálise, 
organiza-se em torno do patei mathos esquileano: aquilo que o sofrimento 
ensina. Trata-se de resgatar o pathos, como paixão, e escutar o sujeito que 
traz uma voz única a respeito de seu pathos, transformando aquilo que causa 
sofrimento em experiência, em ensinamento interno. Transformar o pathos 
em experiência significa, também, considera-lo não apenas como um estado 
transitório, mas, - e talvez sobretudo – como “algo que alarga ou enriquece o 
pensamento”. 
 

Cria-se um discurso sobre as paixões, sobre a passividade, sobre o sofrimento, 

enfim, sobre o sujeito trágico. Encontramos aqui a essência de Psicopatologia: o 

conhecimento da paixão, do sofrimento psíquico. (CECCARELLI, 2005, p. 474). 

Apresentar o pathos como experiência, como algo que alarga e enriquece o 

pensamento, evidencia nova perspectiva em relação ao sofrimento psíquico. 

Podendo, desta forma, perceber a dor como possibilidade. Contudo a cultura atual 

hedonista busca o prazer evitando a dor e provavelmente irá conduzir o sujeito a não 

experienciar estas possibilidades. Esse será verificado como desnecessário.  

Segundo Fortes (2000, p.154) só conhece a dor quem entra em contato com 

as grandes dores da vida. Quando defrontamo-nos com grandes desgraças, damos 

outra dimensão para as pequenas desgraças da vida, bobagens que muitas vezes se 

toma por grandes dores.  

A pobreza de experiências reais de dor faz com que as agruras comuns da vida 

sejam vistas como um sofrimento enorme, lidando com meras “picadas de mosquito” 

(Nietzsche, 1882/1957, p.125, apud Fortes 2000 p.154) como se fossem dores cruéis.  

Os filósofos do pessimismo, como por exemplo Schopenhauer, que muito 

influenciou Nietzsche, mas de quem depois ele se distanciou, fazem parte deste 

contexto. Longe de expressarem um forte encontro com a dor, dão indícios de uma 

enorme inaptidão para a mesma, mostrando o sentimento de vazio e de náusea 

daqueles para quem a dor é um mal; sentimento que leva a não desejar a vida, a 

negá-la. (FORTES, 2000, p.154). 
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No entanto, mesmo essa dor sendo como “picadas de mosquito”, importante 

não desautorizar o sujeito da sua própria dor, mas sim, situar o sujeito que sofre em 

seu lugar de existência, possibilitando reconstruir-se reconhecendo que existe o 

sofrimento, mas que existem novas possibilidades.  

De acordo com Gomes (2016, p. 111) o ativista político Martin Luther King 

resume as possibilidades de escolhas no momento de dor em sua marcante frase - 

“Quando o meu sofrimento foi aumentado, logo percebi que havia duas maneiras de 

responder à situação: reagir com amargura ou transformar o sofrimento em uma força 

criativa. Eu particularmente escolhi a segunda opção”. 

A segunda opção escolhida por Martin Luther King, na vida contemporânea 

tornar-se cada vez mais longínqua em uma cultura hedonista.Vejamos: 

“A cultura atual, ao propor anestesiar o sofrimento, está muitas vezes 
negando a um sujeito algo que no fundo lhe é bastante precioso. Calar a dor 
pode ser calar algo valioso que não quer ser calado. A dor é um afeto humano 
que se tem como sendo muito próprio. Uma das sensações mais incríveis 
ligadas à dor é a sensação de que só o sujeito conhece o que sente, que ele 
até pode compartilhar com o outro, mas o modo e a dimensão do sentido da 
dor só se revelam para si próprio. A dor é um caminho solitário, e faz portanto 
de cada ser uma singularidade. Querer silenciá-la é, muitas vezes, negar a 
um sujeito aquilo que lhe é mais caro, mais próprio, mais singular. Escutar a 
dor de uma pessoa, oferecer-lhe um lugar de existência dentro de toda a 
complexidade da vida afetiva permite inscrever o sujeito na sua própria 
intensidade. Isso potencializa a força de um sujeito [...]” (FORTES, 2000, 
p.36).  
 

Enquanto o indivíduo não for capaz de descobrir nenhum sentido em seu 

sofrimento, ele estará propenso ao desespero e, em certas condições, ao suicídio. 

Mas, no instante em que vê um sentido no seu sofrimento, a pessoa poderá conformá-

lo a um determinado fim, transformando uma situação adversa em uma realização 

pessoal, fazendo de uma tragédia um triunfo pessoal. Mas, para isso, precisa saber 

aonde quer chegar, o que deve fazer. Mas, se pessoas dos mais diversos segmentos 

da sociedade atual são incapazes de descobrir qualquer sentido em suas vidas, de 

enxergar um porquê na vida, elas não têm pelo que viver (FRANKL, 1905/1997, 

entrevista publicada, 2013). 

Havendo ou não sentido em seu sofrimento a escolha sui generis. Podemos 

optar em acolher ou evitar o sofrimento, ou seja, alguns podem acolher o sofrimento 

e fazer dele uma forma de intensificar a vida, canal de crescimento, mas, outros 
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podem evitar este sofrimento. Contudo, negar o sofrimento possibilita a ampliação 

deste.  

De acordo Freud (1930, apud Caixeta & Almeida 2013, p.27108), o sofrimento 

é condição existencial do sujeito, pois o acompanha desde seu nascimento 

perdurando por toda sua história, apresentando diferenças substanciais em cada fase 

do desenvolvimento. Há uma busca incessante, ou um desejo inerente, que faz com 

que o sujeito se mova pelo princípio do prazer, dessa forma, afasta-se ou foge de tudo 

que é fonte de desprazer. 

Não obstante, o EES poderá acolher ou evitar o sofrimento e no mundo 

contemporâneo o que o sujeito busca é evitar a dor e exaltar o prazer, a felicidade. 

Fortes (2000, p. 49) relata que: 

“deste modo, na sua dimensão positiva, o caminho da satisfação implica em 
produzir prazer sem evitar a dor, numa perspectiva que está, portanto, fora 
do princípio do prazer, à medida que nesta vertente não se busca diminuir o 
desprazer, mas experienciar o prazer de forma concomitante à dor, ou seja, 
a um aumento da quantidade de excitação. O sujeito, nesta via, não se 
inscreve no prazer do evitação pois, ao acolher a dor, pode também 
experienciar outras intensidades de prazer e de satisfação. No entanto, na 
sua dimensão negativa a satisfação é o evitamento do desprazer, sendo o 
sujeito regido pela regulação do princípio do prazer/desprazer. Assim, 
observamos, nestas duas vertentes do prazer, duas possibilidades de se 
abordar a dor: Uma é evitando-a, outra é acolhendo-a”. 
 

Conforme explica Freud (1856 [1939], p.76) não há conselho que sirva para 

todos; cada um precisa experimentar por si próprio a maneira particular pela qual pode 

se tornar feliz. Os mais variados fatores farão valer seus direitos para lhe indicar o 

caminho de sua escolha. 

Evidentemente não existem fórmulas prontas para um determinismo que venha 

a garantir resultados esperados, sejam elas nas dimensões positiva ou negativa. Nas 

experiências o sujeito vivencia de modo singular sua dor. Podendo optar por negar a 

vida com evitamento do desprazer, ou a dizer sim a vida com o caminho da satisfação 

que implica em produzir prazer sem evitar a dor. Frankl (1985, p.90) traz observações 

interessantes ao dizer que:  

"como é possível dizer sim à vida apesar de tudo isso?" Como, para colocar 
a questão de outra forma, pode a vida conservar o seu sentido potencial 
apesar dos seus aspectos trágicos? No final das contas, "dizer sim à vida 
apesar de tudo"[...], pressupõe que a vida potencialmente tem um sentido em 
quaisquer circunstâncias, mesmo nas mais miseráveis. E isso, por sua vez, 
pressupõe a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos 
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negativos da vida em algo positivo ou construtivo. Em outras palavras, o que 
importa é tirar o melhor de cada situação dada. 
 

O "melhor", no entanto, é o que em latim se chama optimum - daí o motivo por 

que falo de um otimismo trágico, isto é, um otimismo diante da tragédia e tendo em 

vista o potencial humano que, nos seus melhores aspectos, sempre permite: 1. 

transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana; 2. retirar da 

culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor; 3. fazer da transitoriedade 

da vida um incentivo para realizar ações responsáveis.  

Devemos manter bem claro, todavia, que o otimismo não pode ser resultado de 

ordens ou determinações. Tampouco a pessoa pode forçar-se a si mesma a ser 

otimista indiscriminadamente, contra todas as probabilidades e contra toda esperança. 

E o que é verdadeiro com relação à esperança o é com relação aos outros dois 

componentes da tríade, na medida em que fé e amor também não podem ser impostos 

ou exigidos.  

Do ponto de vista europeu, é bem característico da cultura norte-americana o 

fato de que a todo momento as pessoas são exortadas a "ser felizes". Mas a felicidade 

não pode ser buscada, precisa ser decorrência de algo. Deve-se ter uma razão para 

"ser feliz". Uma vez que a razão é encontrada, no entanto, a pessoa fica feliz 

automaticamente.  

Na nossa maneira de ver, o ser humano não é alguém em busca da felicidade, 

mas sim alguém em busca de uma razão para ser feliz, através - e isto é importante - 

da manifestação concreta do significado potencial inerente e latente numa situação 

dada. 

Mas qual o sentido da felicidade? Dependerá da subjetividade de cada sujeito, 

ou seja, as respostas serão singulares, individuais. No entanto, para o senso comum 

a felicidade na maioria das vezes é interpretada como ter saúde, amor, dinheiro, paz, 

etc. Esta busca do ser humano em conhecer e ser feliz não é algo atual e faz parte da 

história do ser humano.  

Conforme cita Ferraz et al. (2007, p.235): 

até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia 
dos desígnios dos deuses. Essa concepção religiosa da felicidade imperou 
durante muitos séculos e em diferentes culturas. No IV século antes de Cristo, 
Sócrates inaugura um paradigma a partir do qual buscar ser feliz é uma tarefa 
de responsabilidade do indivíduo, debatendo sobre a felicidade e pregando 
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que a filosofia seria o caminho que conduziria a essa condição. Aristóteles 
continua a investigação de Sócrates, concluindo que todos os outros objetivos 
perseguidos pela humanidade – como a beleza, a riqueza, a saúde e o poder 
– eram meios de se atingir a felicidade, sendo esta última a única virtude 
buscada como um bem por si mesma. A partir do Iluminismo, a concepção 
de mundo no Ocidente começa a girar em torno da crença de que todo ser 
humano tem o direito de atingir a felicidade [...].  
 

Contudo, essa demanda histórica na busca da felicidade é transpassada por 

conflitos, sendo que a felicidade plena é impossível, inalcançável, ou seja, “se a 

realização plena do desejo coloca-se na ordem da impossibilidade, instaura-se, 

também, a condição dessa não possibilidade no sujeito. Tal situação é o sofrimento. 

A impossibilidade de realização do desejo está diretamente relacionada à perda do 

objeto desejado e à experiência de gozo proporcionada por esse objeto. Considerando 

que o ser humano é um ser de desejo e tal não é plenamente realizável, instaurando 

o sofrimento, o ser humano é, desta forma, um ser de sofrimento” (CAIXETA e 

ALMEIDA, 2013, p.27108). 

No ambiente acadêmico estamos em constante busca a alcançar os objetivos 

de forma plena, existindo momentos que necessitamos tomar decisões. São escolhas 

que precisamos estabelecer, mas que muitas vezes proporcionam ao EES conflito, 

angústia, podendo desencadear ou potencializar o sofrimento psíquico. 

No acesso a IES o estudante se depara com a suposta liberdade, porém, os 

últimos semestres a sensação é de que a liberdade vai se reduzindo, as possibilidades 

passam a ser questionadas, um período como rever toda trajetória, o que foi realizado, 

o que poderia ser realizado, decisões que poderiam ser evitadas, outras que deveriam 

ser tomadas. São processos de enfrentamento e muitas vezes necessárias. O EES 

durante o percurso acadêmico oscila entre o prazer e o desprazer. Nessas condições, 

quando não alcançada a satisfação, transforma-se em mal-estar gerando o sofrimento 

psíquico. 

Parece paradoxal quando um desejo, delineado há muito tempo pelo EES, 

atinge a realização, justamente, nesse momento, podendo afeta-lo pelo alcance do 

objetivo traçado, como a perguntar-se: e agora? Sendo necessário esclarecer que 

estamos a mencionar não o desejo pleno, que como mencionado, esse não é 

plenamente realizável.  
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Conforme Freud (1914/1916, p.190) parece ainda mais surpreendente, e na 

realidade atordoante, quando, na qualidade de médico, se faz a descoberta de que as 

pessoas ocasionalmente adoecem precisamente no momento em que um desejo 

profundamente enraizado e de há muito alimentado atinge a realização. Então, é como 

se elas não fossem capazes de tolerar sua felicidade, pois não pode haver dúvida de 

que existe uma ligação causal entre seu êxito e o fato de adoecerem. 

Podemos exemplificar, nesta perspectiva, o desencadear ou potencialização 

do adoecimento quando o EES atravessa todo processo de sofrimento psíquico 

durante a construção do TCC. Sendo que no momento da defesa “este objeto muito 

alimentado atinge sua realização com êxito, como a se sentir não merecedores de tal 

realização, este estudante adoece”. Como pontuou FREUD (1914/1916, P.190). 

Contudo, esse só se intensifica em sua maioria devido à ausência da 

compreensão de novas possibilidades em acolher a dor sem evitar o desprazer. Mas 

“o modo como reagimos às condições impostas é uma decisão nossa. Em outras 

palavras, se não pudermos mudar a situação, ainda resta-nos a liberdade de mudar 

nossa atitude frente a essa situação” (FRANKL, 1905/1997, entrevista youtube). 

No entanto, o modo de reagirmos às condições impostas e a liberdade de 

mudar deve abarcar neste contexto a complexa relação social e singular do sujeito e 

nestas circunstâncias o sofrimento psíquico pode apresentar-se como instrumento de 

crescimento e transformação. Como observamos no transcorrer desta pesquisa, parte 

representativa dos autores defendem esse ponto de vista, possibilitando a ampliação 

de novas possibilidades, ou seja, no lugar de evitar a dor, acolhê-la. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletir o diagnóstico institucional da IES seja pública ou privada com suas 

demandas, desafios e enfrentamentos percorridos no decorrer da história, se faz 

necessário. Contribuindo desta forma para possível redução dos agravos relacionados 

a saúde mental dos EES que são afetados por um ambiente acadêmico não favorável 

desencadeando ou potencializando o sofrimento psíquico por diversas ocorrências. A 

presente pesquisa evidencia a escassez de políticas públicas deliberadas a grupos 

sociais discriminados e oprimidos a beneficiar um grupo com prerrogativas ao acesso 

à educação.  

Nesta concepção, chegamos a inferência que não é exequível analisar o 

sofrimento psíquico do EES no ambiente acadêmico por uma única perspectiva. 

Sendo evidenciadas na pesquisa algumas causas que desencadearam ou 

potencializam o sofrimento psíquico, bem como, aspectos incitadores de agentes 

estressores. Expectamos que as demandas apresentadas através do estudo de 

revisão da literatura narrativa sejam significativas para intensificar  sobre o sofrimento 

psíquico do EES no ambiente acadêmico.  

Vários são os autores que se interessam pelo sofrimento psíquico, sendo esse 

um processo complexo e relacionado a subjetividade do sujeito. Conforme afirma 

Fortes (2000, p.18) falar do sofrimento hoje é tocar em uma questão crucial, tendo em 

vista que o sujeito contemporâneo nega o sofrimento. O que caracteriza o homem na 

atualidade é o Hedonismo, o imperativo de ter prazer e evitar o sofrimento.  

Assim sendo, esta pesquisa demonstrou o desencadeamento ou 

potencialização do sofrimento psíquico do EES e sua relação no ambiente acadêmico. 

E possibilitou apresentar o sofrimento psíquico em outra perspectiva, ou seja, 

transformar o que causa sofrimento em crescimento, experiência e transformação, 

demostrando na conjuntura a assertiva desta possibilidade. Mas, não significa que 

essa possibilidade apresentada irá excluir o sofrimento psíquico do EES no ambiente 

acadêmico, por ser esse intrínseco ao ser humano, todavia, provavelmente, irá 

minimizá-lo e consequentemente contribuir para um melhor desempenho das 

atividades laborais. 
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Dessa maneira, podemos concluir que a pesquisa atingiu os resultados 

esperados, entretanto, este trabalho não teve a pretensão de encerrar a discussão 

sobre a temática, mas sim, sugerir novas reflexões às demandas apresentadas, por 

meio do estudo de revisão da literatura narrativa, para intensificar a amplitude da 

pesquisa inovadora à saúde mental dos EES e que seja mais abrangente em relação 

as causas que desencadeiam ou potencializam o sofrimento psíquico do EES no 

ambiente acadêmico.  

Por fim, no transcorrer da elaboração desta pesquisa percebemos o avanço 

alcançado na complexidade do tema, fato este que nos norteia a prosseguir na 

extensão do trabalho. Além do notório avanço alcançado, houve uma ampliação do 

conhecimento e paralelamente a este acresce a responsabilidade. Como o sofrimento 

que pode ser evitado ou acolhido, apresenta-se a responsabilidade que surge com o 

conhecimento assimilado, ou seja, assim como o sofrimento a responsabilidade que 

manifesta-se com o conhecimento, esse pode ser evitado ou acolhido.  
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