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RESUMO

O Adoecimento é uma realidade no mundo contemporâneo, por consequencia
nos deparamos com um crescente processo de medicalização. Proceso esse que
também se concretiza na vida dos alunos dos cursos superiores. Frente a isso,
este trabalho tem como objetivo geral conhecer segundo os alunos do curso de
serviço social noturno da UEL qual a relação entre universidade e os processos
de adoecimento. Este trabalho foi construído através dos referenciais teóricos e
pesquisa de campo de caráter qualitativo feita com os alunos de serviço social da
UEL do período noturno.  A partir  disso  conseguimos  apreender  o olhar  dos
alunos frente a temática e constatar que os alunos compreendem a universidade
como  um  possível  agravante  e  até  mesmo  responsável  por  processos  de
adoecimento. 

Palavras-chave: Adoecimento. Pós Modernidade. Universidade.
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1 INTRODUÇÃO

O adoecimento mental e o sofrimento psíquico são uma realidade a ser

encarada no mundo contemporâneo, as novas codições a vida e trabalho têm

contribuído para que cada vez mais se observe um crescimento dos processos de

adoecimento. Neste contexto, Também se torna preocupação os processos  de

adoecimento que se intensificam no ambiente acadêmico. Cada vez mais cresce

o número de estudantes diagnosticados com algum problema de saúde e ou que

fazem uso de medicamentos. Essa temática chamou nossa atenção pois durante a

graduação também passamos por um processo de adoecimento que impactou  a

realização do curso e a nossa própria vida. 

Dessa forma, estabelecemos como objeto deste trabalho a relação entre a

universidade e os processos de adoecimento segundo os estudantes do curso de

serviço social  do período noturno. Por objetivo geral determinamos conhecer

segundo os alunos do curso de serviço social noturno da UEL qual a relação

entre  universidade  e  os  processos  de  adoecimento,  por  objetivos  específicos

buscamos apreender o processo e as determinações do processo saúde doença e

entender  como  na  contemporaneidade  as  proposições  consideradas  pós

modernas formatam os indivíduos. 

Apesar  das  dificuldades  encontradas  no  que  diz  respeito  ao  referencial

teórico, uma vez que estamos diante de um tema novo, seguimos nos embasando e

compondo um leque de referências que nos permitiu compreender a questão.

Justamente por esse motivo, nosso segundo capítulo foi composto de uma

soma de estudos os quais compreendemos estar correlacionadas ao tema. Nosso

olhar frente ao adoecimento na universidade é pautado e permeia elementos do

mundo pós-moderno e da saúde mental. Mesmo que de forma inicial, acreditamos

que as referências aqui colocadas nos permitiram construir a análise do presente

trabalho.

No  terceiro  capítulo  elucidamos  os  contornos  da  universidade  e

apresentamos a sistematização da pesquisa de caráter qualitativo feita através de

questionário  semiestruturado.  A  coleta  de  dados  trouxe  corpo  ao  trabalho
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incorporando  a  visão  dos  estudantes  sob  o  adoecimento  anexo  à  universidade

trazendo  riqueza  e  verdade  na  elaboração  das  análises  que  se  fundiram  ao

referencial teórico. Por fim, apresentamos nossas considerações finais do trabalho e

o referencial teórico.

2 AS RELAÇÕES CONTEPORÂNEAS E O ADOECIMENTO

2.1 PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

O adoecimento entre os estudantes universitários tem aumentando, trata-se

de um fato que necessita ser compreendido e estudado. O desafio aqui se faz ao

tentarmos compreender quais são os elementos que se entrelaçam e favorecem

para o adoecimento.

A realidade é  que trata-se  de um tema complexo e  para  entender  esse

processo seguiremos aqui com nossas aproximações sobre o tema que acreditamos

serem fundamentais para construirmos um saber que favoreça nossa compreensão

dos elementos que determinam os processos de adoecimento dos universitários;

neste  caminho,  destacamos  as  mudanças  que  o  entendimento  da  saúde  e  da

doença  apresentam ao  logo  do  tempo,  bem como  nos  aproximamos  de  alguns

elementos que configuram a sociedade capitalista contemporânea que certamente

conformam as formas de adoecer no tempo presente.

Para entendermos o que vem ser adoecimento, é preciso compreendermos

que a saúde e a doença são elementos de um mesmo processo,  e,  como todo

processo, ele não é estático, está sempre em movimento. É necessário considerar

que o entendimento do que é estar saudável e o que é estar doente é construído

socialmente.

Dessa forma, para Scliar (2007), não seria possível afirmar a existência de

um  único  conceito  de  saúde/doença,  pois  ambos  conceitos  irão  depender  de

inúmeros fatores. Ao percorrer a história, nos deparamos com conceitos de saúde e

doença diferentes dos que concebemos hoje. Não apenas o movimento histórico é

responsável  pelas  transformações  deste  conceito,  mas  também  perspectivas

religiosas, filosóficas, classe social, visão de mundo.

Na  compreensão  religiosa,  a  doença  era  vista  como  castigo  frente  aos
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pecados  humanos,  ou  seja,  uma  consequência  causada  pela  desobediência  do

poder divino. “Assim, a concepção mágico-religiosa partia, e parte, do princípio de

que  a  doença  resulta  da  ação  de  forças  alheias  ao  organismo  que  neste  se

introduzem por causa do pecado ou de maldição” (SCLIAR, 2007, p. 30).

Hipócrates, considerado pai da medicina, introduz uma visão mais lógica e

empírica do processo saúde e doença. Segundo Scliar (2007), diferentemente da

visão religiosa,  Hipócrates concebia a doença de forma natural  e epidemiológica

considerando também o ambiente como um determinante do estado de saúde.

Durante a Idade Média, o conceito hegemônico de saúde e doença era o

mágico-religioso. Contudo, com a chegada da modernidade industrial, estudos que

correlacionavam saúde a determinantes da vida urbana ganham maior relevância.

Descobertas  de  microrganismos  iniciam  a  era  pasteuriana  onde  há

desenvolvimento de vacinas, é também a partir daí que nasce um olhar mais social e

coletivo para os fenômenos de saúde-doença.

Será  preciso,  contudo,  examinar  mais  detidamente  o  momento  histórico
época da constituição da epidemiologia, um conjunto de saberes e práticas
voltado  para  a  dimensão  coletiva  do  fenômeno  saúde  doença,  como
resultado  do  agravamento  das  condições  de  vida  das  populações  dos
aglomerados urbanos na fase inicial da industrialização. (SILVA, 1979 apud
OLIVEIRA; EGRY, 2000, p. 11).

Nesta perspectiva, onde o fenômeno saúde e doença são encarados sob a

ótica  social,  a  vida  urbana  e,  sobretudo  as  condições  da  vida  urbana,  seriam

responsáveis pelo estado de saúde do indivíduo.  Isso porque a cidade industrial

carrega  complexidades  em  sua  estrutura  que  interferem  na  condição  da  saúde

humana.

Podemos perceber  que o conceito  de saúde e doença é conduzido pelo

movimento histórico. É fruto das relações sociais, da condição de vida, da visão de

mundo,  da  cultura  e  ciência,  reflete  a  hegemonia  das  classes  e  acompanha  a

evolução humana e científica.

Vê-se, portanto, que as concepções sobre a saúde e a doença são limitadas
pelo  desenvolvimento  teórico  conceitual  da  ciência  e,  sobretudo,  por
condicionantes  ideológicos  que  tornam  determinadas  opções  conceituais
mais legítimas e mais potentes que outras. Ancoram-se em marcos teóricos
e filosóficos distintos e expressam-se modelos de causalidade que, por sua
vez,  desdobram-se  em  formas  de  registro,  mensuração,  análise,
interpretação  e  intervenção  correspondentes.  Retratam  a  diversidade
conceitual  e  metodológica  resultante  das  transformações dos  marcos  de
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inferência causal ao longo da história da constituição desses saberes - das
crenças mágico-religiosas, passando pelo empirismo racional, até à ciência
moderna. (OLIVEIRA; EGRY, 2000, p. 12).

Em outras palavras, a visão que a sociedade estabelece sobre a saúde e

sobre  a  doença  vai  se  transformando aos  moldes da  história,  acompanhando o

desenvolvimento  da  ciência  aliado  a  outros  determinantes  sociais,  como

pensamento religioso e ideologias predominantes. Complementando, ao pensarmos

em saúde, devemos pensar que a mesma é resultado de um complexo de fatores.

Dessa forma, podemos afirmar que fatores biológicos interferem na saúde e que

fatores sociais podem interferir nos fatores biológicos.

A influência da determinação social no processo de adoecimento parte do
pressuposto de que a saúde é um fenômeno social e humano, considerando
os indivíduos nas dimensões de seus processos sociais  e históricos,  na
expressão de formas específicas de relações entre as pessoas e destas
com a natureza, relacionadas com a história e a práxis humana, isto é, com
os  espaços  de  liberdade  dos  indivíduos  e  da  coletividade.  (BARBOSA;
COSTA, 2013).

Albuquerque e Silva (2014) partem sua interpretação de saúde a partir de

um conceito básico da natureza. Neste caso, saúde seria a plena possibilidade de

realização  de  suas  potencialidades.  Trata-se  de  um  conceito  geral  usado  para

identificar  a  saúde  em  diferentes  espécies  animais,  onde  para  cada  espécie  o

potencial  de  realização torna-se  distinto.  Por  exemplo,  para  determinada abelha,

saúde implica plena capacidade de voar, colher pólen, néctar, produzir mel, etc.

Tendo isto em vista, fica evidente que as potencialidades humanas são mais

complexas,  uma  vez  que  o  homem transforma  a  natureza  a  partir  do  trabalho,

criando novas potencialidades e necessidades. Isto é, a sobrevivência humana no

mundo  contemporâneo  depende  de  uma  série  de  objetos/recursos,  tais  como

habitação, alimentos, roupas, transporte.

Ou seja, ao produzir objetos e utilizá-los para viver o ser humano produz
uma nova  realidade  e  se  reproduz  com ela.  Isso  quer  dizer  que  ele  é
produto da civilização, é um produto social e não mais somente da natureza.
O  ser  humano,  portanto,  não  nasce  pronto,  vai  adquirindo  a  condição
humana  com  aquilo  que  a  sociedade  produz.  (MARX,  2004  apud
ALBUQUERQUE; SILVA, 2014, p. 956).

Para Albuquerque e Silva (2014), a vida humana depende da capacidade

produtiva  da sociedade,  bem como das relações de produção e organização da
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mesma. Portanto, a saúde não estaria relacionada apenas com as condições físicas,

biológicas,  mas sim,  significativamente  com o acesso  aos  bens produzidos  pelo

homem  a  partir  de  suas  competências.  Como  exemplo,  “alimentos,  moradia,

educação, meio ambiente, transporte, serviços de saúde, hábitos ou estilos de vida,

entre outros, denominados de ‘determinantes sociais de saúde’” (ALBUQUERQUE;

SILVA, ano, p. 957).

A afirmativa de que a saúde e, portanto, a doença, são resultado de um

conjunto de fatores, não apenas físicos, mas também sociais, possui implicitamente

um caráter político. Na sociedade capitalista, onde as condições de vida exprimem

extrema desigualdade, o fenômeno saúde-doença se manifesta de formas diferentes

para as distintas classes sociais evidenciando o acesso a bens e serviços assim

como a carência deles.

Análogo a isso, Barbosa e Costa (2013) afirmam que a desigual distribuição

de  renda  resulta  em níveis  de  qualidade  de  vida  desiguais  e  injustos.  Para  as

autoras, o conceito de saúde e doença emerge já dentro da contradição da vida

capitalista, o que reflete as iniquidades sociais produzidas por esse sistema.

Influenciados  por  esse  modelo  de  reprodução  capitalista,  resultando  em
diversos níveis de exclusão social, os diferentes padrões ou características
de saúde-doença que se concretizam no corpo biopsíquico dos indivíduos
têm sua gênese nas condições materiais da vida cotidiana,  ou seja, nos
perfis de reprodução social em que se desenvolvem como seres sociais.
(BARBOSA; COSTA, 2013).

Minayo  (1988)  descreve  a  compreensão  de  saúde-doença  de  forma

multicausal,  onde considera  igualmente  relevantes  tanto  aspectos  sociais  quanto

biológicos.  No  que  tange  a  causalidade  das  doenças,  para  Minayo  (1988),  é

evidente a importância de perceber a essência pluralista das concepções de saúde e

doença.

Se  por  um  lado  existe  a  perspectiva  médica  do  olhar  mais  natural  e

bioquímico, de outro existem as várias concepções de saúde que competem aos

determinados grupos sociais e suas singularidades.

[...]  Poderíamos  dizer  que  a  concepção  de  saúde  e  doença  é
particularmente  reveladora  do  grupo  social.  Ela  mostra,  de  forma  muito
especial, como o indivíduo se situa na sociedade e como esta se situa em
relação  ao  indivíduo.  Ou  seja,  construímos  um  discurso  social-histórico
sobre saúde e doença,  um discurso social-histórico sobre o corpo e um
discurso sobre a vida e sobre a morte. Saúde e doença, portanto, não são
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apenas  efeitos  biológicos,  mas  também  acontecimentos  culturais
historicamente construídos de diferentes formas em diferentes sociedades.
(MINAYO, 1997, p. 33).

Podemos perceber que o conceito de saúde e doença possui diversos traços

marcados pela historicidade, pelas relações sociais e de produção, pela ideologia

hegemônica, pela produção científica, pelos determinantes naturais e sociais.

Ou seja, de modo geral, acompanha o movimento da vida e reflete nos seus

mais diversos aspectos a síntese de cada grupo social conforme dada época.

Neste  sentido,  pensar  o  processo  saúde-doença  na  contemporaneidade

implica entender como os diferentes elementos econômicos, sociais e políticos se

cruzam e determinam a vida  em sociedade,  uma vez  que,  diferentes  processos

antes  entendidos  como  naturais  da  vida  humana  hoje  são  categorizados  como

processos de adoecimento.

Para continuarmos nesta perspectiva em que, os adoecimentos, as relações

sociais, só podem ser entendidas historicamente, nos voltamos para uma elucidação

sobre a “HISTÓRIA DA LOUCURA” no intuito de melhor nos apropriarmos do nosso

objeto, uma vez que, em pesquisas já realizadas entre os universitários do Rio de

Janeiro, o adoecimento que prevalece é o sofrimento mental.

2.2 O SOFRIMENTO MENTAL

Com  o  intuito  de  compreender  o  sofrimento  mental  e  a  medicalização,

percorremos agora um caminho histórico onde Foucalt (1972) retrata a historicidade

da loucura, como ela foi tratada e como a concepção sobre ela se altera ao longo do

tempo.

Não se trata de historicizar a loucura, mas perceber que ocorram mudanças

ao longo do espaço/tempo que acabaram por alterar as concepções sobre a mesma.

Em  outras  palavras,  as  transformações  que  ocorrem  no  mundo  conforme

determinado período histórico influenciaram diretamente nas concepções acerca da

loucura. Este é o ponto que consideramos importante perceber.

Existe não só o olhar que a sociedade tem diante da loucura mas também a

forma com que a sociedade reage ao louco. Desse modo, a loucura sofre variações

tanto na forma como é vista mas também na forma como é tratada ao longo da

história.
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Durante a Idade Média, a Europa enfrentava a lepra, considerada no período

uma  doença  incurável,  os  leprosos  foram  submetidos  à  exclusão  social  e

isolamento.  Para  isso,  foram  construídas  instituições  destinadas  às  internações

compulsórias dos leprosos.

Foucalt (1972) ressalta a importância e o peso social que a memória física

dessas instituições deixa como legado na sociedade, pois, mesmo com o fim da

epidemia  da  doença,  as  instituições  criadas  com  a  finalidade  da  exclusão  se

conservam sob o mesmo desígnio, no entanto, novos atores irão compor a ala de

excluídos.

Desaparecida a lepra, apagado (ou quase) o leproso da memória, essas
estruturas permanecerão. Freqüentemente nos mesmos locais, os jogos da
exclusão serão retomados, estranhamente semelhantes aos primeiros, dois
ou três séculos mais tarde.  Pobres,  vagabundos, presidiários e "cabeças
alienadas" assumirão o papel abandonado pelo lazarento, e veremos que
salvação  se  espera  dessa  exclusão,  para  eles  e  para  aqueles  que  os
excluem. (FOUCULT, 1972, p. 10).

O que observamos nos escritos de Foucalt é que, juntamente aos leprosos,

outros atores sociais somam-se ao nicho de excluídos sociais, dentre eles, o louco.

Havia  uma  necessidade  de  isolar  esses  indivíduos  retirando-os  das  vistas  das

sociedades.

Portanto, esses indivíduos, os “loucos”, são então marcados pelos traços da

exclusão e da marginalização.

Pobres, vagabundos, presidiários e "cabeças alienadas" assumirão o papel
abandonado  pelo  lazarento,  e  veremos  que  salvação  se  espera  dessa
exclusão, para eles e para aqueles que os excluem. (FOUCALT,  1972,  p.
10).

Cabe  dizer  que  a  loucura,  a  partir  do  século  XVI, se  tornará  uns  dos

segmentos substitutivos dos leprosários e, a partir de então, ela será encarada sob

diversos prismas.

Foucalt (1972) coloca que houve momentos em que a loucura era tolerada

desde que fosse “loucura  nativa”,  alguns perambulavam livremente,  outros  eram

acolhidos  por  seus  municípios,  da  mesma  forma,  os  loucos  estrangeiros  eram

expulsos e embarcavam pelas águas numa simbólica busca por purificação e razão.

A moda é a composição dessas Naus cuja equipagem e heróis imaginários,
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modelos  éticos  ou  tipos  sociais,  embarcam  para  uma  grande  viagem
simbólica  que  lhes  traz,  senão  a  fortuna,  pelo  menos  a  figura  de  seus
destinos ou suas verdades. (FOUCALT, 1972, p. 13).

Acontece que a loucura, já no final da Idade Média, passa a atrair outras

perspectivas onde o olhar estigmatizado torna-se mais brando. Assume agora papel

no teatro de “detentor da verdade”. Agora a loucura é vista como uma condutora da

verdade  que  transmite  o  lado  mais  humano  e  verdadeiro  de  cada  indivíduo

(FOUCAULT, 1972, p. 19).

Em  meados  do  século  XVII,  os  loucos  passam  a  ser  submetidos  a

internamentos,  condição  essa  que  vai  permanecer  por  mais  de  um  século.  “O

internamento dos alienados é a estrutura mais visível  na experiência clássica da

loucura, e dado que será ele o motivo de escândalo, quando essa experiência vier a

desaparecer da cultura européia” (FOUCALT, 1972, p. 55).

Neste contexto, na Europa, os internamentos possuíam uma significação de

acolhida, atenção e cuidado. Lá eram cuidados os loucos que se apresentavam por

vontade  própria  ou  que  eram  encaminhados  por  autoridades,  desde  que

apresentassem bom comportamento.

Não havia uma conduta médica no enfrentamento da loucura. O trato estava

repleto de significações morais que assistiam aos loucos na mesma medida em que

os  repreendiam  e  puniam.  Uma  instituição  permeada  por  valores  morais  que

buscava controle social.

O Classicismo inventou o internamento, um pouco como a Idade Média a
segregação dos leprosos; o vazio deixado por estes foi ocupado por novas
personagens no mundo europeu: são os "internos". O leprosário tinha um
sentido  apenas médico;  muitas  outras  funções  representaram seu  papel
nesse  gesto  de  banimento  que  abria  espaços  malditos.  O  gesto  que
aprisiona  não  é  mais  simples:  também  ele  tem  significações  políticas,
sociais,  religiosas,  econômicas,  morais.  E  que  dizem  respeito
provavelmente a certas estruturas essenciais  do mundo clássico em seu
conjunto. (FOUCALT, 1972, p. 61).

O que é importante observarmos na história da loucura são as mudanças

que a percepção sobre a loucura adquire ao longo dos tempos.

Desta forma, a metamorfose em relação a concepção da loucura, bem como

o  entendimento  que  a  sociedade  atribui  a  ela,  revelam  as  distintas  formas  de

abordagem que à loucura foram designados no tempo e espaço.

Silveira  e  Braga  (2005)  colocam  que,  apesar  da  assistência  ao  “louco”
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sempre ter existido em suas diversas formas, é no século XVIII, graças a iminência

do  conhecimento  científico,  que  a  loucura  passa  a  ser  percebida  sob  uma

perspectiva médica onde é caracterizada como doença passível de tratamento, uma

vez que, anteriormente, o considerado louco era apenas retirado do convívio social.

No entanto, as autoras colocam que:

Dentro  desse  espaço  esquadrinhado,  percebe-se  uma institucionalização
das relações lá exercidas, tornando-se um mundo à parte, afastando cada
vez mais o indivíduo de suas relações exteriores. O discurso que alimenta
esse sistema percebe os loucos como seres perigosos e inconvenientes
que, em função de sua “doença”, não conseguem conviver de acordo com
as normas sociais. (SILVEIRA E BRAGA, 2005, 593).

Posteriormente, na expansão econômica do pós-guerra, as possibilidades de

discussão  acerca  do  fenômeno  da  loucura  ganham  abertura  e  passam  a  ser

abordados conceitos que envolvem a psiquiatria e o modelo hospitalocêntrico. Neste

sentido,  Silveira  e  Braga  (2005)  apontam  para  a  manifestação  do  conceito  de

“doença mental”,  que sugere que a expressão da loucura nada mais é do que o

sofrimento do sujeito em relação à sociedade.

Inegáveis  são  os  avanços  no  trato  do  sofrimento  mental,  no  Brasil,  em

especial a reforma psiquiátrica não só humanizou o atendimento como oportunizou

uma nova forma de entender o sofrimento mental.

Por  outro  lado,  podemos  perceber  que  o  enquadramento  de  diferentes

atitudes  sob  o  rótulo  de  sofrimento  aumentou,  ou  seja,  na sociedade

contemporânea, o sofrimento mental foi ganhando amplitude e o sofrimento social,

atitudes e ações de rebeldia,  desacordo ou mesmo expressões de discordâncias

passam  a  ser  tradadas  enquanto  doenças.  Sentimentos  como  tristeza,  timidez,

euforia demasiada, passam a ser entendidos e rotulados como patologias.

Assim, temos que um número cada vez maior de pessoas que é enquadrado

na terminologia do sofrimento mental,  como depressão,  ansiedade,  distúrbios do

sono,  entre  outros,  e  assim  patologizados.  Este  mal-estar  social  e  ou

comportamentos antes “aceitos” agora serão passíveis de medicalização.

A medicalização é um tema contemporâneo que emerge no pensamento

social  a  partir  dos  anos  60  e  70.  Peter  Conrad  (1975;  2007,  p.  1253  apud

CARVALHO et al. 2015) coloca que a medicalização é processo onde a medicina se

apropria de comportamentos e problemas não médicos, com intuito de intervir na
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busca de tratamento.

Neste sentido, a medicalização se tornaria uma instituição de controle social,

uma  vez  que  “Em  nome  da  produção  de  saúde,  a  Medicina  tornava-se  um

repositório  de  verdade,  um  campo  no  qual  juízos  eram  sentenciados  por

especialistas que portavam uma objetividade e uma moral supostamente neutras”

(CARVALHO; RODRIGUES; COSTA; ANDRADE, 2015, p. 1253).

Segundo  Henriques  (2012),  existem  duas  formas  de  conceber  a

medicalização.  A  primeira  trata  a  medicalização  como  uma  extensão  da  prática

médica às relações sociais,  a outra a concebe como uma correlação direta que

supõe os problemas sociais já como problemas médicos. Para Henriques (2012, p.

799),  há  um  consenso  que  prevê  que  a  medicalização  é  resultado  direto  de

problemas humanos, sociais e condutas desviantes.

Russo (2004 apud CARVALHO et al., 2015) chama atenção para questões

que percorrem um campo jurídico e moral no qual as condutas humanas passam a

ser  cada  vez  mais  medicalizadas,  ocorrendo,  dessa  forma,  uma  apropriação

institucional  da  comunidade  médica  com  intuito  de  controle  e  vigilância  dos

problemas sociais.

Esse fenômeno presente em toda sociedade se efetiva claramente dentro

dos muros das escolas e, portanto, atinge também os estudantes das universidades.

Cada vez mais o processo de medicalização, de patologização da vida adentra o

cotidiano dos indivíduos, instituições como a família, a escola, passam a acreditar e

desejar diagnósticos que “resolvam” os seus problemas, e curem suas dores.

No espaço escolar, desde a infância, vão sendo rotulados e tratados, como

aponta Donnangelo (1976  apud CARVALHO  et al.,  ano, p.  1254), a medicina se

estabelece como um “dispositivo que operacionalizaria o poder do Estado capitalista,

ao fixar os indivíduos nas suas diferenças e desvios”.

Dessa forma, entendemos que o adoecimento dos alunos da universidade

não  pode  ser  compreendido  separadamente  do  contexto  em  que  se  constrói,

portanto,  iremos  agora  apontar  os  elementos  centrais  da  sociedade  capitalista

contemporânea que ao nosso entender conformam os jovens.

2.3 UM OLHAR SOBRE A CONFORMAÇÃO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Entender os processos sociais, políticos, religiosos e até os processos de
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adoecimento e o conceito de saúde hoje, implica entender a dinâmica da sociedade

contemporânea.

Neste  momento  do  trabalho  situaremos  de  forma  geral  os  principais

aspectos  que  compõe  a  sociedade  contemporânea  destacando  a  influência  do

pensamento  pós-moderno nas relações sociais  no  intuíto  de  compreender  como

esta  condição  sociocultural  implica  nas  relações  sociais,  na  vida  cotidiana  e  na

condição humana, de modo que possamos fazer aproximações ao nosso objeto de

estudo.

Vamos situar alguns pontos pertinentes às relações sociais, econômicas e

de  produção.  Tendo  em  vista  o  conceito  que  Marx  (1985)  apresenta  frente  à

construção  social,  podemos  afirmar  que  as  condições  materiais  interferem

diretamente  na  subjetividade  humana,  nesse  sentido,  Marx  (1985,  p.  106)

estabelece que:

As  relações  sociais  estão  intimamente  ligadas  às  forças  produtivas.
Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu modo de
produção e, ao transformá-lo, alterando a maneira de ganhar sua vida, eles
transformam todas as suas relações sociais.

Marx (1985) se fundamenta na ideia de que as relações sociais e humanas

se estabelecem conforme as relações de produção.  Isso significa que diferentes

arranjos econômicos e políticos resultam em diferentes formas do homem conceber

o mundo o seu redor e se relacionar com ele.

O que é a sociedade, qualquer que seja a sua forma? O produto da ação
recíproca  dos  homens.  Os  homens  podem escolher  livremente,  esta  ou
aquela  forma  social?  Nada  disso.  A  um  determinado  estágio  de
desenvolvimento  das  faculdades  produtivas  dos  homens  corresponde
determinada forma de comércio e de consumo. A determinadas fases de
desenvolvimento da produção, do comércio e do consumo correspondem
determinadas formas de constituição  social,  determinada organização da
família,  das  ordens  ou  das  classes;  numa  palavra,  uma  determinada
sociedade civil. (MARX, 1985, p. 206).

É a partir desse conceito que iremos pensar o homem pós-moderno; um ator

social que é resultado direto das transformações políticas, econômicas e culturais de

seu tempo e que, por consequência, reproduz nas suas relações, espaço social e

individualidades,  as  sequelas  de  sua  condição  vigente.  Ou  seja, é  relevante

compreendermos que as mudanças históricas, os moldes de consumo, as relações
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econômicas e de produção, vão interferir na condição humana, nas suas relações

sociais, familiares e, portanto, na sua subjetividade.

De  fato,  a  história  nos  dará  as  bases  materiais  para  compreender  as

transformações do homem pós-moderno.

Situamos como  marco  para  nossa  análise  as  transformações  societárias

ocorridas a partir de 1970, neste recorte o capitalismo entra em uma crise estrutural,

que vai alterar a vida de todos no planeta, traçando novos perfis de homem, mulher,

família, gerando novas expectativas, e padrões de sociabilidade.

Acreditamos  que  a  vida  em  sociedade,  as  relações  sociais  e  o  próprio

processo de adoecimento, têm como um dos elementos determinantes os processos

estabelecidos no mundo do trabalho, uma vez que, ao mundo do trabalho confere

um conjunto de fatores que interferem diretamente nas relações humanas, sejam

esses fatores de natureza social, econômica, política ou cultural. A partir da década

de 70 transformações societárias ocorrem e passam a afetar todo corpo social  e

transformam o mundo do trabalho e as relações que ali se desenvolvem (NETTO,

2006).

Nos anos 70, o capitalismo mundial  inicia uma ruptura com o modelo de

acumulação fordista tendo em vista a crise que o capitalismo vivencia, e então passa

a  ser  atribuída  a  experiência  deste  padrão  juntamente  com  as  convicções

keynesianas.  O  regime  de  acumulação  flexível  traz  consigo  alterações  nos

processos de trabalho, nos mercados e padrões de consumo, consequentemente se

percebe  uma  desregulamentação  nas  condições  de  produção  que  afeta  todo  o

mundo  do  trabalho.  De  forma  prática,  a  flexibilização  resultou  em medidas  que

precarizaram as condições de trabalho.

A redução de direitos trabalhistas e sociais, a terceirização do trabalho, os

subempregos, as privatizações, são exemplos bem definidos que esse novo modelo

global capitalista propôs em sua essência. Junto a isso soma-se a globalização do

capitalismo  que  insere  novos  processos  e  exigências  alterando  o  processo

produtivo.

O capitalismo tardio, transitando para um regime de acumulação “flexível”
reestrutura radicalmente o mercado de trabalho, seja alterando a relação
entre  excluídos,  incluídos,  seja  introduzindo  novas  modalidades  de
contratação (mais flexíveis,  do tipo emprego precário) seja criando novas
estratificações e novas discriminações entre os que trabalham (cortes de
sexo, idade, cor, etnia). (NETTO, 2006, p. 92).
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Neste momento, observamos que o capitalismo global exige cada vez mais

trabalho  vivo  superqualificado.  É  um  momento  em  que  novas  tecnologias  são

introduzidas  no  processo  de  trabalho  demandando  mão-de-obra  especializada,

tendo como consequência acentuação de desigualdades (NETTO, 2006).

O  processo  de  globalização  do  capital  traça  novos  perfis  de  trabalho  e

trabalhador, as mudanças no âmbito do trabalho afetam os padrões de sociabilidade

como um todo. Todo o conjunto do corpo social passa por transformações. Netto

(2006) explica que são constatadas mudanças no perfil demográfico - trata-se de um

mundo  mais  urbanizado,  onde  a  comunicação  social  atinge  um  maior  nível  de

alcance e patamar (global), e a educação formal ganha cada vez mais espaço.

Sinalizando o momento em que surge a chamada “pós-modernidade”, ainda

que não seja um consenso entre os teóricos, sabemos que ela se manifesta em

meados do século XX. Para Lyotard (1988),  a pós-modernidade representa uma

alternativa  ao  insucesso  da  modernidade  diante  dos  terríveis  acontecimentos

históricos que marcaram essa fase, o autor se refere à segunda guerra mundial e ao

holocausto (LYOTARD, 1988 apud SHINN; TERRY, 2008).

Diante do que já foi  citado, podemos considerar que amadurecimento do

capitalismo  e  o  desenvolvimento  do  mesmo  possui  uma  condição  intrínseca  de

mudança, o desenvolvimento da industrialização leva o capitalismo para o estágio

de globalização. Os novos circuitos de informação e produção que Hall (1992, p. 67)

define como:

Processos  atuantes  numa  escala  global,  que  atravessam  fronteiras
nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas
organizações  de  espaço-tempo,  tornando  o  mundo,  em  realidade  e  em
experiência, mais interconectado.

Neste contexto,  o mundo vivencia uma experiência na qual o capitalismo

ultrapassa  as  barreiras  da  produção  e  geografia  onde  aspectos  econômicos,

culturais  e  sociais  estão  interligados.  Diante  disso,  o  “capitalismo  agora  tem

preocupação  predominante  com  a  produção  de  signos,  imagens  e  sistemas  de

signos, e não com as próprias mercadorias” (BAUDRILLARD, 1981 apud HARVEN,

1992, p. 260).

A relevância está em conceber que a partir  de sua fase pós-moderna,  o
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capitalismo não produz apenas mercadorias, ele cria conceitos e transforma a vida

social em mercadoria. Ou seja, antes a mercadoria era definida pelas necessidades

objetivas que demandavam ser supridas para a manutenção da vida humana. No

entanto, o capital, na sua fase globalizada, irá transformar em mercadoria, toda a

esfera da vida humana.

Não é difícil reconhecer, diante do que foi descrito até o momento, que, tais

mudanças estruturais e sociais vão modificar também o indivíduo e a forma como

ele concebe o mundo e suas relações. Nesse sentido:

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos,
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e
pelos  sistemas  de  comunicação  globalmente  interligados,  mais  as
identidades se tornam desvinculadas - desalojadas - de tempos, lugares,
histórias  e  tradições  específicos  e  parecem  “flutuar  livremente”.  (HALL,
1962, p. 75).

Esse  conjunto  de  processos  de  mudança  se  manifesta  nos  padrões  de

sociabilidade,  no  complexo  cultural  e  por  consequência  no  arranjo  familiar.  É

indispensável salientar que tais mudanças apresentam características fundamentais

para compreendermos a correlação entre o adoecimento e o mundo global  pós-

moderno.

O fato é que o processo de “flexibilização” do capital, somado ao processo

de globalização, provoca intensas mudanças de ordem cultural.

Consideramos importante destacar a premissa em que Netto (2006) explica

que,  através  das  novas  formas  midiáticas  e  com  a  mercadorização  da  cultura,

valores antes exclusivos das mercadorias, são incorporados nas relações sociais.

A dinâmica cultural do capitalismo tardio que se vem “flexibilizando” está
parametrada por dois vetores: a translação da lógica do capital para todos
os  processos  do  espaço  cultural  (produção,  divulgação,  consumo)  e  o
desenvolvimento de formas culturais socializáveis pelos meios eletrônicos (a
televisão,  o  vídeo,  a  chamada  multimídia).  O  traço  mais  notável  dessa
cultura  é  que  ela  incorpora  características  típicas  da  mercadoria  –  sua
obsolescência programada, sua fungibilidade, sua imediaticidade reificante.
(NETTO, 2006, p. 67).

Assim, as relações passam a ser determinadas por valores presentes na

mercadoria.  Cotidianamente,  o  homem  passa  a  se  relacionar  segundo  valores

construídos para responder a necessidade da sociedade tardo burguesa.

Neste  sentido,  a  imediaticidade  dos  fenômenos  sociais  diz  respeito  à
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superficialidade do mesmo, onde, o cotidiano da vida moderna não permite que se

faça distinção entre aparência e essência. O imediato é desejado, respostas rápidas,

desejos imediatamente satisfeitos, a lógica da imediaticidade, da rapidez, presente

nos jogos midiáticos e em todas as redes sociais. Imediato e fluido. O duradouro

deixa de ser valorizado, é correto afirmar que o mundo globalizado compõe nas

relações  um  caráter  substituível  onde  as  relações  tornam-se  cada  vez  mais

efêmeras e descartáveis. Tudo tem prazo de validade.

Desta forma, segundo Hall (1992), o homem contemporâneo é o indivíduo

que está conectado ao mundo, seja através dos novos e modernos mecanismos de

comunicação,  seja  pela  ruptura  de  fronteiras,  todo  esse  movimento  de  novas

culturas  e  identidades  advindos  das  transformações  da  sociedade  moderna

fragmentam o indivíduo.

As identidades tornam-se múltiplas, mutantes e muitas vezes contraditórias.

Ocorre um processo misto, de um lado se dissolve a cultura matriz e de outro se

adquire novas culturas e identidades.

A partir de uma perspectiva sociológica, Hall (1992) define que a identidade

preenche o espaço entre o mundo pessoal e o social. Trata-se de uma “via de mão

dupla”, ao passo que projetamos nossa identidade própria no mundo, internalizamos

elementos do mundo como parte  de nós.  Dessa forma, o papel  da identidade é

conectar  o  indivíduo  ao  mundo  e  fazer  com  que,  de  forma  recíproca,  eles  se

relacionem.

Acreditamos que, para sustentar toda essa mudança na forma de produção

e na forma exigida, se faz necessário a construção do “novo” homem, as ideias pós-

modernas ganham destaque e se plasmam todas as configurações da sociedade

pós-moderna.

Harvey  (1989)  coloca  que  a  pós  modernidade  compreende  uma  forma

particular de experimentar, interpretar e agir no mundo, de modo que seu olhar cai

diante de aspectos psicológicos que a fragmentação infere no indivíduo.

Existe,  por  consequência,  a  formação  de  indivíduos  com  identidades

fragilizadas, que se desvinculam do coletivo fortalecendo, desse modo, o caráter

individualista de suas identidades.

Além disso, as propensões sociais e psicológicas, como o individualismo e o
impulso  de  realização  pessoal  por  meio  da  auto-expressão,  a  busca  de
segurança e identidade coletiva, a necessidade de adquirir respeito próprio,
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posição ou alguma outra marca de identidade individual, têm um papel na
plasmação de modos de consumo e estilos de vida. (HARVEY, 1989, p.
118).

O fato é que este acaba por  absorver  o impacto que esta fragmentação

causa nos mais diversos âmbitos da vida social.

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades
modernas  no  final  do  século  XX.  Isso  está  fragmentando  as  paisagens
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que,
no  passado,  nos  tinham  fornecido  sólidas  localizações  como  indivíduos
sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades
pessoais,  abalando  a  idéia  que  temos  de  nós  próprios  como  sujeitos
integrados. (HALL, 1992, p. 09).

Assim sendo, toda essa dinâmica vai estabelecer aos indivíduos exigências

e  condutas  que  de  certa  forma impõe  um determinado  tipo  de  personalidade  e

comportamento configurada à demanda da sociedade pós-moderna. Os indivíduos

que não conseguem se adequar à tais demandas são considerados desajustados,

doentes.

Os  comportamentos  considerados  inadequados  passam  a  pertencer  ao

campo da medicina e os mais diversos sentimentos, antes apenas parte da condição

da vida humana são vistos e tratados como doenças.

Sabe-se que hoje transtornos ligados a ansiedade e depressão acometem

grande parte da população mundial, estando diretamente associados as pressões,

exigências e expectativas da vida do homem pós-moderno.

As  novas  condições  que  o  capitalismo  cria  a  partir  das  transformações

societárias abrem espaço para novas formas e práticas médicas que, junto às novas

tecnologias e avanços científicos,  irão contribuir  de forma significativa  para esse

processo de medicalização.

A  pós-modernidade,  como  vimos  anteriormente,  exige  padrões  de

comportamento  do  indivíduo  e  os  que  não  se  enquadram ao  modelo  sentem a

necessidade de se adaptar, buscando nos medicamentos uma forma de atingir os

padrões exigidos no mundo pós-moderno. Como exemplo, podemos citar remédios

emagrecedores,  medicamentos  estimulantes  para  permanecer  desperto,

medicamentos para dormir, outros te permitem permanecer feliz, outros produtivo.

Recentemente  o  Conselho  Federal  de  Psicologia  lançou  uma  cartilha

alertando  sobre  a  medicalização  da  vida  onde  advertem  e  apontam  dados  da
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medicalização no âmbito escolar.

Os dados são da droga Metilfenidato, que são prescritas no intuito de tratar

sintomas de Déficit  de Atenção e Hiperatividade. A questão que é discutida pelo

CFP é que houve um aumento significativo  de vendas deste  medicamento,  “um

aumento de venda de 71.000 caixas em 2000 para 2.000.000 de caixas em 2010”

(INSTITUTO DE DEFESA DE USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS, 2010).

Cada vez mais, dentro do contexto escolar, a medicalização da vida passa a

ocorrer de forma crescente. Podemos pensar esse mesmo processo nos parâmetros

da universidade, onde as exigências e padrões se mostram via de regra maiores.

Desta  forma,  o  próximo  capítulo  abordamos  a  temática  da  universidade,  o  que

engloba seus papéis e exigências inseridas na dinâmica do mundo contemporâneo e

trazemos  as  perspectivas  dos  alunos  do  curso  noturno  de  serviço  social  da

Universidade Estadual de Londrina.
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3 A UNIVERSIDADE E A FORMAÇÃO HOJE

Neste terceiro  capítulo  procuramos situar,  de forma breve,  o contexto  da

formação da universidade a fim de compreender como ela se estabelece hoje, quais

suas exigências e parâmetros, correlacionando então com a pós modernidade. O

intuito  é  que  este  enredo  nos  possibilite  embasar  e  conhecer  o  processo  de

adoecimento  dos  estudantes  de  serviço  social  da  Universidade  Estadual  de

Londrina.

De maneira geral,  podemos dizer que a universidade, desde sua origem,

sofreu  drásticas  mudanças  acompanhando  o  movimento  de  cada  sociedade,  de

cada economia, das diferentes culturas e valores. Concomitantemente, a sociedade

transformava seu olhar em relação a universidade e seu papel social.

Dessa forma, fica evidente que cada sociedade possui características que

são únicas de suas determinações sociais e materiais. Salvo tais especificidades,

podemos pensar a universidade sob o olhar de Minogue (1977 apud MORHY, 2003,

p. 16), “as universidades são centros vitais de civilização, usinas intelectuais, áreas

de  crítica  social  [...]”  e  “qualquer  tentativa  de  caracterizar  as  universidades  em

termos de um critério único será inevitavelmente errônea”.

Buarque (2003) coloca que as universidades surgiram como alternativa aos

mosteiros medievais que se fecharam para as novas aspirações que ocorriam no

mundo.  Dessa forma, surge a universidade como espaço livre de pensamento e

conhecimento  livre  das  amarras  religiosas  ainda  que  apresentassem  traços

espirituais.

Ainda que seja uma tarefa difícil  determinar  a origem da universidade,  e

delinear  um único  conceito  que  a  defina,  Charles  e  Verger  (1996,  p.  7-8  apud

MENDONÇA,  2000,  p.  132)  estabelecem  que  a  instituição  séria,  como  uma

“comunidade  (mais  ou  menos)  autônoma  de  mestres  e  alunos  reunidos  para

assegurar o ensino de um determinado número de disciplinas em um nível superior”.

Neste sentido, Mendonça (2000) afirma que a universidade seria fruto da

civilização ocidental, e teria surgido a partir do século XIII, criando as bases de um

modelo institucional que se espalhou pela Europa e se assemelha ao modelo que se

estabelece atualmente. Já Simões (2013) coloca que a universidade teria surgido

ainda no século XI,  na  Itália,  e  a  partir  daí  diversas escolas emergem por  toda

Europa.
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Ao que se refere à universidade moderna, tal qual concebemos hoje, sua

origem se fundamenta no início do século XIX com a universidade de Berlim. Desta

forma:

Surge em um período histórico onde a ciência já se despontava como o
aspecto  estruturante  do  mundo  moderno  e  os  ditames  epistemológicos
rigidamente  controlados  pela  igreja  já  não  detinham  a  força  que  teve
durante os dez séculos anteriores. (PEREIRA, 2009, p. 30).

Conceitualmente, Humboldt (apud PEREIRA, 2009, p. 31) definiu o caráter

da  universidade  sob  uma  perspectiva  onde  “de  um  lado,  promoção  do

desenvolvimento máximo da ciência, de outro, produção do conteúdo responsável

pela formação intelectual e moral da nação”.

O  que  caracterizou  a  universidade,  chamada  agora  de  moderna,  é
essencialmente  a  associação  programática  entre  ensino  e  pesquisa.  O
terceiro elemento do tripé, a extensão, apareceu mais tarde, com o modelo
da universidade norte-americana. (PEREIRA, 2009, p. 31).

No Brasil, a universidade surge com a chegada da família real em 1808. As

primeiras instituições eram mais voltadas para as áreas de saúde e engenharia nos

estados da Bahia e o Rio de Janeiro.

Até a proclamação da república em 1889, o ensino superior desenvolveu-se
muito lentamente, seguia o modelo de formação dos profissionais liberais
em faculdades isoladas, e visava assegurar um diploma profissional com
direito a ocupar postos privilegiados em um mercado de trabalho restrito
além de garantir prestígio social. (MARTINS, 2002, p. 4).

Conforme Martins (2002), o que se pode observar nesse período é que o

caráter da universidade estava voltado às questões práticas e políticas que tendiam

ao controle estatal e certas demandas de crescimento econômico.

Mais  adiante,  em 1920,  é  introduzida  no  seio  da  universidade  questões

acerca do papel social da universidade. Nesse momento passa-se a questionar a

função meramente política implícita nas criações das universidades ao passo que

discussões  acerca  da  natureza  da  universidade  são  introduzidas.  Entram  em

questão seus valores, seu papel social, o saber científico, a pesquisa e a ciência

(MARTINS, 2002).

Marcada por progressos e retrocessos, a história da universidade no Brasil
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se coloca demasiado complexa, como acabamos de citar, a partir de 1920, questões

mais democráticas começam a crescer no âmago das universidades brasileiras, em

1931 o presidente Getúlio Vargas promove uma ampla reforma educacional  que,

apesar de promover avanços, não atendia a demandas importantes do movimento

de 1920 (MARTINS, 2002).

Ainda crescente, os anos de 1945 a 1968 foram marcados pela vanguarda

do  movimento  estudantil.  Aliados  de  professores,  o  movimento  tinha  pautas

democráticas apoiadas na defesa da educação pública.

Estava em pauta a discussão sobre a reforma de todo o sistema de ensino,
mas  em  especial  a  da  universidade.  As  principais  críticas  ao  modelo
universitário eram: a instituição da cátedra, a compartimentalização devida
ao compromisso  com as  escolas  profissionais  da reforma de  1931 (que
resistiam à adequação e mantinham a autonomia), e o caráter elitista da
universidade. (MARTINS, 2002, p.5).

No entanto, a partir de 1964, ano do golpe militar no Brasil, o movimento

estudantil  é  desorganizado  devido  a  repressão militar.  É  também a partir  desse

período que se observa um crescente de instituições privadas de ensino superior.

Em 1968 ocorre a reforma universitária “com vistas a melhorar a eficiência e

a produtividade propõem também o sistema departamental, o vestibular unificado, o

ciclo básico, o sistema de créditos e a matrícula por disciplina, bem como a carreira

do magistério e a pós-graduação” (PAINE; COSTA, 2016, p. 63).

Ao  mesmo tempo,  podemos observar  um retrocesso  no  se  se  refere  às

discussões  acerca  da  universidade,  função  social  e  sua  democratização

anteriormente conquistados pela ascensão dos movimentos sociais de 1920 e pelo

movimento estudantil.

Piane e Costa (2016), citando Chauí (2003), vão destacar que, no período

ditatorial,  a  universidade  tinha  por  objetivo  atender  as  demandas  do  regime

totalitário, a fim de manter suas estruturas materiais e político-ideológicas. Nesse

sentido, as autoras citam aspiração à um rápido movimento de formação de mão-de-

obra  qualificada para  o  mercado  de trabalho.  É  possível  observar,  também,  um

processo operativo e burocrático da formação e uma pressão por “garantir  certa

quantidade  de  publicações  e  consequentemente  participação  em  colóquios  e

congressos, além da multiplicidade de comissões” (PIANE E COSTA, 2016, 63).
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Nesse sentido, podemos sintetizar o percurso da Universidade como sendo
inicialmente voltada para o conhecimento e posteriormente para o mercado
de trabalho e atualmente sendo definida por normas e padrões alheios ao
conhecimento e à formação intelectual,  tendo seus docentes voltados às
atividades  e  exigências  que  extrapolam  o  trabalho  intelectual.  (PIANE;
COSTA, 2016, p. 63).

O mundo passa por um processo de transformação da sua sociedade com a

ascensão  de  novas  formas  de  conhecimento  e  comunicação,  essas  mudanças

acabam  por  transformar  o  conceito  da  universidade.  Podemos  aqui  fazer  um

paralelo  com a  pós  modernidade,  elemento  que  foi  brevemente  discutido  neste

trabalho.  O mundo global  pós-moderno,  neoliberal,  traz novas exigências para o

âmbito da universidade. Seu caráter humano, democrático, ficam em segundo plano

no que tange a área de conhecimento e volta-se para as exigências econômicas e

globais do atual momento do capitalismo (BUARQUE, 2003).

A universidade, neste início do século XXI, deixou de ser a vanguarda do
conhecimento, tendo perdido também a capacidade de assegurar um futuro
exitoso a seus alunos. Ela deixou de ser um centro de disseminação do
conhecimento, e não é mais usada como instrumento na construção de uma
humanidade  coesa.  A  universidade  flutua  em  meio  às  correntes  da
globalização,  e  corre  o  risco  de  um  naufrágio  ético,  caso  aceite  a
imoralidade de uma sociedade cindida. (BUARQUE, 2003, p. 8).

É correto  afirmar  que  as  interferências  que  a  universidade  sofre  com o

mundo global, pós-moderno, irão afetar diretamente toda classe universitária. Dentro

deste contexto, o estudante universitário se depara com pressões e novos padrões

que podem determinar processos de adoecimento.

Como exemplo,  vamos  primeiramente  citar  a  incessante  necessidade  de

reciclar  os  conhecimentos  a  fim de  acompanhar  a  velocidade  do mundo global.

Anteriormente, o conhecimento acadêmico adquirido perdurava por gerações devido

ao lento caminhar do progresso tecnológico e científico. Já no momento atual,  o

conhecimento torna-se perecível e é frustrante a tarefa de manter-se completamente

atualizado. A universidade não é mais sinônimo de sucesso profissional, o mercado

de trabalho mostra-se extremamente competitivo. O aluno então é exposto há um

universo de exigências, pressões, ansiedades, estresse.

O ambiente acadêmico se mostra repleto de adversidades e desafios que

recaem  sobre  os  estudantes  já  no  primeiro  momento  em  que  se  inserem  na

graduação. É necessário lidar com as novos padrões e normas que a universidade
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exige, adequar a escrita, novos ambientes. Muitas vezes a universidade acaba por

romper  com  padrões  morais,  religiosos.  Alguns  estudantes,  ao  sair  de  casa,

enfrentam a falta do suporte familiar e se deparam com a questão da permanência

estudantil,  neste  contexto,  o  discente  é  obrigado  a  lidar  com os custos  da vida

acadêmica. Salvo o caráter de privilégio da universidade, a mesma se desdobra em

um complexo de dificuldades a serem superadas pelo estudante.

Neste sentido, o estudante que também é trabalhador se destaca quando a

pauta diz respeito à universidade contemporânea à que recorremos para construir o

presente trabalho. É embutido nas suas vivências não apenas a carga física que

mundo do trabalho exige, mas também um nicho a mais de pressões que se somam

às exigências da vida acadêmica.

Desta  forma,  a  fim  nos  aproximarmos  da  realidade  dos  processos  de

medicalização e adoecimento dentro do contexto acadêmico, optamos por realizar

uma pesquisa de campo com os alunos do curso de serviço social noturno. A coleta

de dados foi realizada através de um questionário semiestruturado que foi aplicado

nas  salas  de  aula  com  a  permissão  do  colegiado  do  curso  e  dos  professores

presentes em sala. A adesão dos alunos foi total, no entanto, o número de faltantes

nos dias que os questionários foram aplicados não foi considerado. Após a coleta

dos  dados,  realizamos  a  tabulação  dos  mesmos,  os  quais  sistematizamos  em

gráficos e procedemos as análises à luz do referencial  teórico que norteou este

trabalho.

Apresentamos:
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Gráfico 1 - Distribuição etária dos alunos de primeiro a quarto ano de serviço social

da Universidade Estadual de Londrina do período noturno

Fonte: a própria autora

O gráfico acima revela que a maior parcela dos alunos do curso de serviço

social tem entre 17 e 21 anos. Sendo que 73,8% dos estudantes não ultrapassa os

26 anos. Trata-se do perfil atual do universitário que acompanha a tendência global

ao se inserir no ambiente acadêmico cada vez mais cedo.
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Gráfico  2 - Distribuição dos alunos de primeiro a quarto ano de serviço social da

Universidade Estadual de Londrina do período noturno por sexo

Fonte: a própria autora

Os 88,9% de predominância feminina no curso de serviço social da UEL,

apontados no gráfico acima, se coloca conforme sua história em que surge com a

sua total formação voltada para mulheres católicas. Contudo, podemos perceber que

esses traços históricos ainda se encontram enraizados no curso devido a divisão

sexual do trabalho.
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Gráfico  3 - Distribuição dos alunos de primeiro a quarto ano de serviço social da

Universidade Estadual de Londrina do período noturno conforme moradia

Fonte: a própria autora

Os dados do gráfico acima nos revelam que o perfil  do aluno de serviço

social  da  UEL noturno encontra-se inserido  no núcleo  familiar,  quer  por  motivos

socioeconômicos  ou  subjetivos  do  afeto  familiar.  O  suporte  familiar  que

supostamente receberiam esses estudantes ao longo de sua formação acadêmica

nos leva a acreditar numa menor tendência a incidência do uso de medicamentos e

processos de adoecimento.
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Gráfico  4 - Distribuição dos alunos de primeiro a quarto ano de serviço social da

Universidade Estadual de Londrina do período noturno que se encontram inseridos

no mundo do trabalho

Fonte: a própria autora

O gráfico nos permite observar que no primeiro ano da graduação 70% dos

alunos  trabalham,  os  números  se  mostram  proporcionalmente  semelhantes  nos

anos seguintes. O segundo ano apresentou um percentual de 77% de estudantes

trabalhadores e o terceiro ano 81,3%.

No  entanto,  o  último  ano  da  graduação  rompe  com  esse  padrão  do

estudante  trabalhador  e  aponta  que  apenas  31,3%  dos  alunos  encontram-se

inseridos no mundo do trabalho. Neste sentido, podemos considerar que o quarto

ano  é  um período  letivo  onde  há  sobrecarga  de  atividades  e  exigências  e  não

possibilita que esses estudantes trabalhem.

Há duas questões a serem pensadas, uma é a formação integral desses

estudantes  desde  o  primeiro  ano.  Sabemos  que  o  trabalhar  e  estudar  pode

comprometer  a  formação  dos  alunos  devido  a  soma  de  exigências  e  pressões

vindas desses  universos  antagônicos,  portanto,  pensar  a  permanência  estudantil

seria possibilitá-lo exercer em totalidade sua experiência acadêmica conjuntamente

com sua subsistência. No entanto, em conformidade com a realidade neoliberal de

sucateamento das instituições públicas, pensar num ideal de permanência estudantil

se mostra cada vez mais difícil.

Portanto, o segundo elemento que colocamos em questão é o dado que nos
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trouxe o gráfico em que no quarto ano de formação o perfil de estudante trabalhador

cai  em torno de 40%. Por mais que o trabalhar e estudar seja um problema no

contexto acadêmico, os dados nos mostraram que o curso de serviço social da UEL

é formado em sua maioria por estudantes que necessitam trabalhar para arcar com

os custos da universidade bem como contribuir na renda familiar. Neste sentido, se

mostra significativo pensarmos nas condições materiais e sociais dos estudantes

que podem influir no uso de medicamentos e processos de adoecimento.

Gráfico  5 - Distribuição de renda dos alunos de primeiro a quarto ano de serviço

social da Universidade Estadual de Londrina do período noturno

Fonte: a própria autora

O gráfico 5 diz respeito à renda familiar dos estudantes, 17,5% possuem

renda familiar de até 1 salário mínimo, 61,3% disseram possuir de 2 a 4 salários

mínimos. Ou seja, quase 80% dos estudantes de serviço social da UEL noturno são

de classe baixa/média baixa.

Esse perfil indica, e complementa, os dados do estudante trabalhador. Trata-

se  de  um  perfil  de  estudante  que  não  tem  por  opção  a  exclusividade  da  vida

acadêmica.  Sua  jornada  de  trabalho  se  coloca  como  fundamental  para

complementar a renda familiar e as implicações da jornada da vida dupla podem se

manifestar no passar do curso em decorrer da sobrecarga do trabalhar e estudar.
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Gráfico  6 - Distribuição dos alunos de primeiro a quarto ano de serviço social da

Universidade Estadual de Londrina do período noturno no que tange a religiosidade

Fonte: a própria autora

O gráfico acima apresenta as religiões que foram citadas pelos estudantes

conforme cada ano de graduação.  No que diz respeito  à religiosidade do curso,

podemos perceber que no primeiro ano há uma predominância da religião católica e

cristã. Não podemos afirmar se há relação direta com as correntes teóricas do curso,

no entanto, podemos identificar, dada as proporções da amostra, que ao longo do

curso é crescente o número de alunos que diz não pertencer a religião alguma.
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Gráfico 7 - Distribuição dos momentos de lazer dos alunos de primeiro a quarto ano

de serviço social da Universidade Estadual de Londrina do período noturno

Fonte: a própria autora

Os  percentuais  acima  demonstram  que  a  internet  é  uma  das  principais

formas de lazer  dos estudantes  do curso em questão,  estando relacionada com

diversos sintomas como ansiedade, hiperatividade, solidão, podem contribuir para os

possíveis processos de adoecimento e medicalização uma vez que atividades como

esportes, leitura, e atividades mais socializáveis se encontram consideravelmente

em proporções menores na pesquisa. Dessa forma, é nítida a percepção em torno

das características principais da sociedade global, em que Hall (2006) coloca que

agora o mundo se trata de uma experiência interconectada.
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Gráfico  8 - Distribuição das horas dedicadas à graduação segundo os alunos de

primeiro a quarto ano de serviço social da Universidade Estadual de Londrina do

período noturno

Fonte: a própria autora

A  fim  de  compreender  os  determinantes  acadêmicos  que  poderiam  ser

responsáveis por processos de adoecimento, o gráfico acima procurou relacionar o

período letivo e as horas diárias que os estudantes se dispunham em dedicação à

universidade. As horas citadas pelos alunos são referentes a momentos de estudo,

estágio, pesquisa, projetos, etc. Foram excluídas as horas em que o estudante se

encontra presencialmente na universidade.

No primeiro ano do curso, 66,6% dos estudantes declararam que salvo as

horas-aula, se dedicam em torno de 1 ou 2 horas à graduação, 26,6% dos alunos se

dedicam de 3 a 4 horas e apenas 6,6% afirmaram dispensar  de 5 a 6 horas à

universidade. Podemos perceber que ao longo do curso os números mostram-se

substancialmente diferentes.

Já no quarto ano da graduação a maior parte dos discentes, representando

37,5%, afirmaram dispor de 5 a 6 horas diárias dedicadas à graduação. Nota-se que

apenas no 3º e 4º anos aparecem percentuais de alunos que se dizem dedicar mais

de  10  horas  à  universidade,  mostrando  que  as  exigências  do  curso  crescem

desproporcionalmente ao longo do mesmo. Essa carga horária pode embutir  um
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desgaste dos estudantes que por vezes mostra-se sobrecarregado.

Gráfico 9 - Distribuição da opinião dos alunos de primeiro a quarto ano de serviço

social da Universidade Estadual de Londrina do período noturno no que se refere ao

nível de exigência do curso em termos de leitura e dedicação

Fonte: a própria autora

No que diz respeito à exigência do curso, 61,7% dos anos de toda amostra

consideram  que  as  mesmas  são  altas;  27,2%  a  consideram  média;  4,9%

consideraram insuportável  e apenas 2,5% consideraram baixas as exigências do

curso.
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Gráfico  10 - Distribuição do sentimento dos alunos do primeiro ao quarto ano de

serviço social da Universidade Estadual de Londrina do período noturno em relação

à períodos de provas

Fonte: a própria autora

Percebemos no gráfico acima que em período de provas o que prevalece

são sentimentos negativos, stress e ansiedade são sentimentos e sensações que

favorecem o adoecimento sendo esses característicos do mundo pós-moderno.

A sociedade industrial  leva para as relações e indivíduos seu ritmo fabril.

Esse  padrão  que  é  imprimido  nas  relações  pelo  mundo  global  afeta  também a

universidade e as relações que ali se estabelecem, “a pós modernidade vê o mundo

e  a  natureza  numa  ordem  flexível,  contingente,  diversa,  instável  e  imprevisível”

(PEREIRA, 2001, p. 39).

Neste  sentido,  a  universidade  torna-se  um  ambiente  permeado  por

inseguranças e frustrações. Podemos comprovar isso uma vez que não há alteração

positiva desses sentimentos ao longo do curso, pelo contrário, o último ano do curso

constatamos que não há mínima motivação.

Esse dado pode sugerir um descontentamento com o curso, sobrecarga de

atividades, e até mesmo um sentimento de desprezo pelo sistema de avaliação em

um contexto tão estressor que é o momento pré formatura.  Se olharmos para a

totalidade  dos  alunos  percebemos  claramente  que  o  atual  sistema  padrão  de

avaliação importa ao aluno cargas de ansiedade e estresse durante as avaliações.
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Identificamos que a totalidade das respostas ansioso e estressado somadas

representam 93,9% dos sentimentos dos alunos, isso ocorre em todos os períodos

letivos e independentemente das horas à que ele se dedica à universidade.

Cabe ressaltar que foi permitido ao aluno sinalizar mais de um sentimento se

assim preciso. Uma parcela muito pequena de alunos afirmou se sentir motivado e

apenas 0,8% dos alunos afirmou se sentir animado com o sistema de avaliação.

Gráfico  11 -  Distribuição do sentimento dos alunos de primeiro à quarto ano de

serviço social da Universidade Estadual de Londrina do período noturno em relação

à graduação como um todo

Fonte: a própria autora

O gráfico de número 11 revela que o sentimento que prevalece entre os

alunos de todos os anos do curso é o de insegurança, Harvey (1989) coloca que a

pós modernidade imprime no homem certa inclinação à traços psicológicos como a

individualidade, insegurança e uma gana por buscar aceitação e satisfação pessoal

voltadas  aos  moldes  da  sociedade  global,  essas  características  derivam  da

fragmentação da identidade do indivíduo no mundo global.

Os outros sentimentos como satisfação, alegria e segurança se contrastam

conforme cada ano cursado, no entanto, não podemos deixar de perceber que o
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desânimo é um sentimento que mostra proporcionalmente significativo a partir do 2º

ano da graduação.

Da mesma forma, dadas proporções,  o sentimento de satisfação decai  à

medida  que  se  passam  os  anos.  Como  já  se  fez  presente  anteriormente,  o

sentimento de motivação que aparece em significância no primeiro ano do curso

também decai gradualmente até o último ano da formação dos estudantes revelando

que ano a ano as exigências e a rotina acadêmica se desdobram em sentimentos

negativos relativos à formação.

Gráfico  12 -  Distribuição do sentimento dos alunos de primeiro à quarto ano de

serviço  social  da  Universidade  Estadual  de  Londrina  do  período  noturno  ao

relacionar os sentimentos às horas de dedicação à graduação

Fonte: a própria autora

O gráfico anterior a este nos revelou que sentimentos como desânimo e

insegurança se fazem presentes no que tange a vivência acadêmica. Este gráfico

procurou  relacionar  as  horas  despendidas  à  graduação  e  os  sentimentos  que

permeiam essa relação.

O que podemos constatar é que independentemente do tempo que se é

dedicado à universidade, os sentimentos que prevalecem entre os alunos são o de
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stress e ansiedade. O que nos leva a pensar que de certa forma esse caráter que a

universidade tem assumido em que a formação intelectual e o conhecimento, antes

pilares da instituição, são colocados em segundo plano em prol de uma formação

mais  mercadorizada  e  voltada  para  os  moldes  do  consumo  e  mercado  global

enraizou no seio das universidades exigências e padrões que estão para além do

conhecimento  no  sentido  de  atender  determinadas  demandas  (PIANE;  COSTA,

2006).

Diante  disso,  a  universidade em si  já  se  torna um ambiente  em que as

relações que ali se estabelecem acontecem conforme tais exigências do mundo pós-

moderno.  Ou  seja,  a  ansiedade  e  o  estresse  estariam  embutidos  no  seio  da

universidade contemporânea.

Gráfico  13 -  Distribuição  das  doenças  diagnosticadas  dos  alunos  de  primeiro  à

quarto  ano  de  serviço  social  da  Universidade  Estadual  de  Londrina  do  período

noturno

Fonte: a própria autora

Acima, o gráfico apresenta as doenças diagnosticadas dos alunos do 1º ao

4º ano. O total de alunos diagnosticados com doenças é de 29,6% desses, 62,5%

são de transtorno de ansiedade, depressão ou síndrome do pânico.

Também  conseguimos  identificar  que  o  4º  ano  apresenta  um  índice

desproporcionalmente  superior  de  transtorno  de  ansiedade  se  comparado  aos

demais anos. Cabe colocar que o 4º ano é o período com maior carga de stress da
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graduação, devido a sua somatória de exigências, uma vez que, além da grade de

aulas presenciais, que englobam provas e trabalhos, o aluno passa pela experiência

de estágio, do TCC, bem como dos demais projetos de pesquisa e eventos que se

colocam como necessidades burocráticas para sua formação.

Entendemos ser necessário pontuar que, como vimos no segundo capitulo,

muitos sentimentos e ações na contemporaneidade  são rotulados como agravos da

saúde mental,  neste sentido,  podemos pontuar  que a sobrecarga de trabalho,  o

contexto de exigências da universidade, podem gerar sensações, sentimentos que

aparentemente  tendem  a  ser  mais  fáceis  de  resolver  se  patologizados,

medicalizados,  como  podemos  perceber  no  gráfico  abaixo,  que  o  número  de

diagnóstico vem acompanhado do aumento da medicalização.

Gráfico 14 - Distribuição referente ao uso de medicamentos dos alunos de primeiro

à quarto ano de serviço social  da Universidade Estadual de Londrina do período

noturno

Fonte: a própria autora

O gráfico aponta para a distribuição do uso de medicamentos dos alunos

conforme cada ano, podemos perceber que, ao passo que o número de alunos que

não fazem uso de medicamento diminui, a partir do segundo ano, o percentual de

alunos que faz uso de medicação aumenta quase que proporcionalmente.

Do total de alunos do período noturno que responderam à pesquisa, 25,9%
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fazem uso de medicação, o que entendemos ser um indicador considerável, sendo

que 58,6% dos medicamentos utilizados são ansiolíticos (que tratam a ansiedade)

ou antidepressivos.

Identifica motivos acadêmicos como causa de stress, ou seja, mais uma vez

a prevalência da medicalização recai nos sintomas ligados ao sofrimento mental,

indicando  que  de  fato  há  uma  tendência  na  contemporaneidade  de  resolver  os

problemas  de  sono,  cansaço,  irritação,  descontentamento,  tristeza,  através  da

medicalização da vida.

Gráfico 15 - Distribuição da visão dos alunos de primeiro à quarto ano de serviço

social  da  Universidade  Estadual  de  Londrina  do  período  noturno  quando

questionados se identificam elementos da vida acadêmica que poderiam contribuir

para o adoecimento

Fonte: a própria autora

Em todos os anos, a grande maioria dos estudantes identificou elementos da

vida acadêmica favoráveis ao adoecimento, no total, 80,2% dos alunos afirmaram

reconhecer  a  universidade  como  um  ambiente  propenso  ao  processo  de

adoecimento. Os elementos mais citados pelos discentes foram pressão, cobrança

dos  professores,  ansiedade,  a  dificuldade  em  conciliar  estudos  e  trabalho  e  o

acúmulo de atividades.

Este  gráfico  pode  indicar  que  os  alunos  não  se  sentem  acolhidos  na

universidade, não há o reconhecimento do espaço universitário como o espaço do

encontro, encontro com novos conhecimentos, amigos, professores, podemos até
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aqui  pontuar  o  individualismo  que  vimos  ser  prevalente  na  pós  modernidade,  o

sentimento de não pertencimento pode estar ligado a “sensação” da imediaticidade

da fungibilidade, ou seja, ser estudante universitário é “status” passageiro, não se

cria vínculos duradouros, não se dedica, pois logo a universidade será substituída

pelo emprego.

Enfim, de fato nos chama atenção que na concepção dos alunos estar na

universidade  é  um fator  que  proprícia  o  adoecimento,  e  isto  nos  impõe  pensar

caminhos para reverter essa condição.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desafio na construção desse trabalho tem início na nossa própria trajetória

enquanto acadêmica do curso de serviço social, quando então vivenciamos nosso

próprio adoecimento o que acarretou na evasão da universidade. A interrupção da

graduação  veio  acompanhada  de  bloqueios,  inseguranças  e  medos  relativos  à

formação.  Para retomada do curso  prestamos novo vestibular  e  enfrentamos ao

grande desafio de construir um TCC.

 Neste  sentido,  a  escolha  do  tema  foi  motiva  a  partir  do  que  foi

experienciado. Diante da nossa jornada retomada,  presente trabalho  significa uma

parte que se finaliza, uma conquista, mas tantas foram as descobertas  que temos a

certeza que é mais um começo. 

A construção do referenial  teórico deste trabalho também se mostrou um

desafio à parte uma vez que todas as referências encontradas tratavam de estudos

de  instituiçoes  e  e  experiências  um  tanto  expecíficas,  não  havendo  referências

teóricas  que  tratassem  especificamente  do  fenômeno  do  adoecimento  entre

estudantes universirários, assim nossos estudos oportunizaram nos apropriarmos da

determinação histórica do processo de saúde doença, e principalmente entendermos

que  o  sofrimento  mental  assume  diferentes  contornos  para  cada  sociedade  em

tempos diferentes, e que na especificidade do mundo contemporâneo onde as ideias

pós  modernas  se   apresentam  de  forma  hegemônica  conjuntamente  com  as

proposições neoliberais,  o  adoecer   ganha novas  formatações  que podem estar

ligadas tanto as pressões e expectativas exageradas de sucesso, como a extrema

individualidade de cada sujeito que vivencia suas relações sociais de forma efêmera,

substituível. 

A partir disso foi permitido afirmar que, segundo a visão dos estudantes do

curso  de  serviço  social  da  UEL  do  período  noturno,  a  universidade  é  um fator

agravante  do  estado  de  saúde  mental.  Ou  seja,  os  alunos  compreendem,

conseguem  identificar  e  relacionam  que  a  universidade  imprime  sentimentos,

sensações,  e  experiências  que  podem  provocar  ou  agravar  processos  de

adoecimento.

Podemos identificar, contudo, que não se trata apenas do nível de pressões

e  exigências  que  a  universidade  dispõe  sobre  seus  estudantes,  o  caráter

fundamental é compreender o aluno a partir do processo histórico da sociedade pós-
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moderna,  em  que  é  imprimido  nos  sujeitos  fragmentações,  individualidades,

egoísmos.

Neste sentido, a experiência da universidade também é vivenciada dentro

deste contexto. A universidade se torna um processo social de individualização e

particularização  e  é  nesse  sentido  que  os  processos  de  adoecimento  vão  se

construindo

Para  finalizar, acreditamos que o  adoecimento  na universidade pode ser

considerado um tema relativamente novo e, portanto, passível de ser explorado, há

um conjunto de fatores que merecem aprofundamento como as relações que se

estabelecem entre aluno e professor e a própria permanência estudantil.
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