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RESUMO 
 
A Reforma Psiquiátrica surge com o objetivo de promover uma transformação no 
modelo psiquiátrico convencional, na tentativa de substituir os tradicionais manicômios 
por uma política assistencialista baseada na criação de Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial - NAPS, Residências Terapêuticas e dessa 
forma possibilitar a inserção da pessoa com transtorno mental à uma nova realidade, 
possibilitando a desconstrução do estigma da loucura e construindo um espaço de 
cidadania digno para a convivência das pessoas nessa situação. Tomando por base 
artigos relacionados com o cuidado em saúde mental e reforma psiquiátrica, que é 
considerada como principal modelo de atuação quando o assunto são novas formas de 
cuidar de pessoas que sofrem de transtornos mentais, a preparação de estudantes nesta 
área mostrou-se requisito de suma importância, então, buscou-se fazer uma relação com 
a formação oferecida pela instituição, a fim de compreender o objeto de estudo, a 
formação de profissionais qualificados para atuação em saúde mental segundo os novos 
parâmetros sugeridos. Desta forma, o estudo se propôs identificar os significados da 
Reforma Psiquiátrica elaborados por graduandos do curso de Psicologia da 
Universidade Estadual do Piauí - UESPI com a finalidade de averiguar como os 
estudantes desta IES estão sendo preparados para a prática em saúde mental. Trata-se de 
uma pesquisa de campo, descritiva e exploratória de base qualitativa que teve como 
prioridade o resultado do questionário aberto realizado com os participantes. A amostra 
foi composta por 11 sujeitos de ambos os sexos, com idade variando entre 22 e 28 anos 
cursando o décimo primeiro bloco do curso de Psicologia da UESPI considerado as 
diversas abordagens teóricas e área de atuação que se identificam. A análise dos dados 
foi realizada através da técnica de análise de conteúdo temática de Bardin (1991). Os 
resultados apontaram duas categorias, a primeira está relacionada à preparação 
acadêmica para a atuação no campo da saúde mental, e a segunda à proposta para 
melhorias do ensino-aprendizagem no campo da saúde mental. Além disso, os 
resultados envolvem as principais disciplinas presentes na grade curricular relacionadas 
à formação neste campo de atuação. A partir desse estudo, conclui-se que os sujeitos da 
pesquisa consideram que não estão tendo uma formação satisfatória nesta área 
principalmente devido à estrutura do curso e ao desempenho dos professores, o que 
confirma a afirmação, encontrada na literatura, sobre a falha quanto à formação dos 
estudantes nas faculdades brasileiras em relação ao campo profissional da área da Saúde 
Pública e Saúde Mental.  
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ABSTRACT  
 
The Psychiatric Reform comes up with the objective of promoting a change in 
conventional psychiatric model in an attempt to replace the traditional psychiatric 
hospital for a social policy based on the creation of Psychosocial Attention Center - 
CAPS, Center for Psychosocial Care - NAPS, therapeutic residences and thus allow the 
inclusion of people with mental disorder to a new reality, which allows the 
deconstruction of the stigma of madness and building a space worthy of citizenship for 
people living in this situation. Based on articles related to mental health care and mental 
health reform, which is considered as the main role model when it comes to new ways 
of caring for people suffering from mental disorders, the preparation of students in this 
area showed requirement paramount importance, so we tried to make a connection with 
the training offered by the institution in order to understand the object of study, training 
of qualified professionals to work in mental health under the new criteria suggested. 
Thus, the study was to identify the meanings of the Psychiatric Reform prepared by 
undergraduate students of psychology at University State of Piauí - UESPI in order to 
determine how students of IES are being prepared for practice in mental health. This is a 
field research, descriptive and exploratory qualitative basis that priority was the result of 
the open questionnaire conducted with the participants. The sample consisted of 11 
subjects of both sexes, aged between 22 and 28 years attending the eleventh block of 
Psychology course UESPI considered the various theoretical approaches and area of 
expertise which they identify. Data analysis was performed using the technique of 
thematic content analysis of Bardin (1991). The results showed two categories, the first 
is related to academic preparation for the performance in the mental health field, and 
second the proposal for improvement of teaching and learning in the field of mental 
health. Furthermore, the results involving the major disciplines present in the 
curriculum related to training in this field. From this study, it appears that the subjects 
think that not having a satisfactory training in this area mainly due to the course 
structure and performance of teachers, which confirms the statement, found in the 
literature on the failure on the training of Brazilian students in colleges in relation to the 
professional field of Public Health and Mental Health.  
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INTRODUÇÃO 

Considerando que 450 milhões de pessoas no mundo sofrem ou sofrerão de 
problemas mentais, neurológicos ou comportamentais, segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e que 800 mil pessoas suicidam-se todos os dias sendo que 
doenças mentais tratáveis são, na maioria das vezes, a causa de tal ato, é viável a 
produção de uma pesquisa que avalie a qualidade da formação dos psicólogos que 
poderão atuar no campo da saúde mental, uma vez que a intervenção desse profissional 
é de fundamental importância no cuidado de pessoas com problemas psicológicos. 

Para atender a essa população, em resposta à Reforma Psiquiátrica, iniciada na 
década de 1970 foi criada uma rede comunitária de assistência às pessoas que 
necessitam de cuidados em saúde mental. Esta Rede depende da multiplicidade de 
saberes da comunidade, envolve vários profissionais como psiquiatras, psicólogos, 
assistentes sociais e outros em integração na busca da qualidade dos cuidados oferecidos 
a essa demanda para uma possível reintegração à sociedade. 

Visto que um dos principais desafios para o processo de consolidação da 
Reforma Psiquiátrica é a formação de recursos humanos capazes de conduzir essas 



pessoas que sofrem com problemas mentais ao convívio social, faz-se necessário, 
averiguar os pontos de vista e valores adquiridos no período de vivência acadêmica. 
Momento esse, decisivo parar a escolha de conduta e praticas profissionais na área da 
saúde mental. Como estudantes de Psicologia, pretendemos através desta pesquisa 
buscar uma análise crítica da qualidade na formação dos futuros psicólogos e recém 
graduados da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. Por meio desta buscaremos 
pontuar dificuldades e questões pertinentes acerca da formação dos profissionais de 
psicologia de tal instituição visando à melhoria das condições de atuação de um futuro 
profissional da saúde.  

Esta pesquisa objetiva de forma geral, identificar como o estudante de 
Psicologia da UESPI está sendo preparado para a prática em saúde mental. O estudo 
procurou saber quais as percepções dos estudantes quanto a sua formação para a atuação 
em saúde mental.  

Os objetivos específicos desta pesquisa foram: verificar a percepção que os 
acadêmicos de Psicologia elaboram sobre sua preparação profissional para a atuação no 
campo da saúde mental; analisar quais as disciplinas consideradas relevantes no 
processo ensino-aprendizagem para a prática em saúde mental; investigar os impasses 
encontrados na formação em Psicologia que dificultam a pratica do psicólogo no campo 
da saúde mental; verificar as possibilidades encontradas na formação em Psicologia que 
auxiliam a inserção do psicólogo no campo da saúde mental; procurar relatar o que pode 
ser melhorado no curso de Psicologia para que haja uma melhor preparação acadêmica 
no campo da saúde mental. 

 
A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL: UM NOVO CONCEITO EM 
SAÚDE MENTAL  

Maus tratos, isolamento, inadaptação social de pessoas com problemas 
psicológicos. Este é o contexto em que surge o movimento em prol da Reforma 
Psiquiátrica no Brasil, cuja compreensão é citada por Alves e Guljor, (2004 p.226): 

Processo social que engloba a mudança nos paradigmas do cuidado 
em saúde mental, significativas transformações culturais e a conseqüente 
consolidação jurídica legal dessas conquistas.  

Segundo o Ministério da Saúde (2005), a Reforma psiquiátrica surge no Brasil 
em 1978, a partir do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que 
passa a denunciar a violência nos manicômios, criticando o modelo hospitalocêntricos 
na assistência às pessoas com transtornos mentais. O movimento ganha força a partir da 
I Conferência em Saúde Mental e posteriormente com a implantação do primeiro Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS). Em 1989 entra no Congresso Nacional o projeto de lei 
do deputado Paulo Delgado, que propõe a regulamentação dos direitos das pessoas com 
problemas psicológicos, a extinção progressiva dos manicômios no país e inibe a 
construção de novos hospitais psiquiátricos, além da contratação ou financiamento de 
novos leitos nessa área de poder público. Após onze anos tramitando no Congresso é 
sancionada a lei 10.216 em 2001, que impulsiona e dá ritmo ao processo de Reforma 
Psiquiátrica. 

A implementação de normas federais que regulamentam os serviços de atenção 
diária (CAPS, NAPS, Residências Terapêuticas) e as normas para a fiscalização e 
classificação dos hospitais psiquiátricos aliados a programas como “de volta para casa”, 
viabilizam o processo de desistitucionalização no tratamento de pessoas com 
transtornos. Com isso são reduzidos os gastos com hospitais psiquiátricos, diminuindo 
as os leitos e aumentando os recursos destinados aos modelos alternativos de assistência 
de saúde mental (Ministério da Saúde, 2005). 



Alves e Guljor (2004) salientam a importância do conceito de cuidado, que se 
baseia nas premissas: liberdade em negação ao isolamento, enfrentamento do problema 
e do risco social em contraposição ao diagnóstico; o conceito de direito sobre a noção 
de reparo e por último ver cada situação dentro de sua singularidade. 

Dentre os principais desafios para a Reforma Psiquiátrica, o Ministério da Saúde 
cita a acessibilidade, equidade, formação de recursos humanos e dificuldades para o 
recrutamento de determinadas categorias profissionais; principalmente no interior dos 
estados brasileiros. Dentre esses desafios se destaca a formação de recursos humanos, 
visto que, muitos não passaram pelo processo de luta política e ideológica que envolve a 
criação do movimento antimanicômial. Sendo a formação desses profissionais uma 
tarefa complexa, já que deve enfatizar a importância de uma formação teórica e técnica 
sólida, e um posicionamento crítico e criativo, em relação à Reforma (BEZERRA JR, 
2007). Alves e Guljor (2004) apontam ainda a necessidade de construção de um 
território que inclua programas propriamente assistenciais de inserção social, lazer, 
hospitalidade e trabalho assistidos, dentre outros. 

A Reforma Psiquiátrica só foi possível a partir de um intenso debate entre 
especialistas, escolas, profissionais e teóricos, familiares, usuários, formadores de 
opinião, meios de comunicação de massa e a população geral. Conforme Soares (2001), 
após inúmeros eventos e um longo caminho percorrido nas ultimas décadas, a Reforma 
Psiquiátrica ancorada numa crítica ao saber e as instituições psiquiátricas clássicas, 
caracteriza o conjunto de redemocratização vivenciada em nosso país. 

Em substituição aos hospitais psiquiátricos, o Ministério da Saúde escolheu os 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços de saúde municipais abertos, 
comunitários, que oferecem atendimento diário ás pessoas com transtornos mentais, 
realizando um acompanhamento clínico, reinserção ao trabalho, lazer, exercício dos 
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 

Alves e Guljor (2004) alertam quanto ao perigo da burocratização dos CAPS, 
através da padronização no cuidado em saúde mental, pois tais modelos burocráticos 
não abarcam a complexidade dos transtornos mentais; contrariando assim seus objetivos 
principais, que é o de mudanças do modelo hospitalocêntricos. É através de equipes 
diversificada de profissionais, que incluem psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, 
enfermeiros e técnicos em enfermagem, que os CAPSs congregam uma equipe 
multiprofissional, constituindo lugar de interlocução de vários saberes.  

Respeitando os pré-requisitos de acessibilidade e igualdade de direitos, os CAPS 
dividem-se em: 

• CAPS I, estes são centros de menor porte, atendem populações entre 20000 e 
50000 habitantes. Atuam com uma equipe de no mínimo nove profissionais, 
atendendo em média 240 pessoas por mês. 
• CAPS II são serviços de médio porte, atendem populações com equipe mínima 
de 12 profissionais, atendendo 360 pessoas por mês. 
• CAPS III trata-se de serviços maiores, atendem populações com mais de 20000 
habitantes; com uma equipe mínima de 16 profissionais que acompanham 450 
pessoas por mês. 
• CAPS i, este é especializado no atendimento de crianças e adolescentes com 
transtornos mentais. Atuam com uma equipe mínima de 11 profissionais e 
atendem em média de 180 crianças e adolescentes por mês. 
• CAPS ad, especializado no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de 
álcool e outras drogas, atendem 240 pessoas por mês, com uma equipe mínima de 
13 profissionais. 



Além dos CAPS, NADS, Residências Terapêuticas, Hospitais dia e Hospitais 
noite, serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, as equipes de Atenção Básica do 
Programa de saúde da Família (PSF) vem se articulando aos CAPS, visando aumentar a 
capacidade resolutiva de problemas de saúde. Garantindo assim que o atendimento e 
cuidados em saúde cheguem a todos que necessitam de atendimento. 

A compreensão da Reforma Psiquiátrica, como processo social que implica 
numa mudança nos paradigmas do cuidado em saúde mental e significativas 
transformações culturais é de fundamental importância para os futuros profissionais em 
saúde mental. Já que, eles não participaram efetivamente desse processo de Reforma. È 
necessário que eles desloquem o objeto do cuidado da doença para o sujeito do 
sofrimento (Alves e Guljor. 2004). 

 
A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO PARA ATENDER ÀS MEDIDAS DA 
PRÁTICA EM SAÚDE MENTAL  

A Psicologia, no Brasil, é uma área profissional relativamente nova 
considerando-se que a profissão foi regulamentada na década de 1960, e por assim ser 
considerada, há uma preocupação com a qualidade dos profissionais no que diz respeito 
à formação oferecida pelas instituições acadêmicas que disponibilizam o curso. Sendo 
que o psicólogo atua em diversas áreas como orientação e seleção profissional, 
orientação psicopedagógica, diagnóstico psicológico, bem como na aplicação de testes 
psicológicos, estudos de caso, perícias e psicoterapias que na época de regulamentação e 
estabelecimento das áreas de atuação do psicólogo foi objeto de luta acirrada entre as 
duas categorias profissionais (psiquiatras e psicólogos), cada uma reivindicando a 
competência exclusiva no mercado de trabalho. 

Kubo e Botomé (2001) salientam que para a avaliação do trabalho do psicólogo 
utiliza-se exame do tipo de produção de conhecimento na área, dos avanços que são 
feitos em função dessa produção, das decorrências teóricas e práticas dessa produção 
para a Psicologia como área e como profissão e para o ensino de Psicologia no país. É 
pela publicação de trabalhos produzidos na área que se modificam as praticas e também, 
esses podem servir de base para uma possível reformulação curricular visando a 
melhoria da qualidade de formação dos acadêmicos de Psicologia tornando assim suas 
praticas mais eficientes. 

Segundo Kubo e Botomé (2001) em Dimenstein (1998) a regulamentação 
profissional do psicólogo permite que ele atue nas áreas clinicas, escolar, industrial e 
magistério, mas foi em um contexto sócio-histórico, que houve uma supervalorização 
cultural desse profissional na área da saúde mental ao mesmo tempo em que foi se 
firmando a idéia de que a intervenção psicológica era essencial no tratamento de 
doentes mentais. Na década de 1970 surgiram movimentos que procuraram uma 
intervenção na forma de tratamento dos considerados “doentes mentais”. Nesse período 
houve uma insatisfação por parte dos familiares e profissionais com o sistema 
manicômial da época. Para substituir a política de saúde mental vigente eram propostas 
medidas de implantação de uma nova política que seria comunitária e multidisciplinar, 
ou seja, com uma integração de saberes profissionais, buscava-se implantar a Reforma 
Psiquiátrica.  

Os psicólogos então tiveram a valorização no campo da saúde mental, mas 
enfrentaram e enfrentam problemas no que diz respeito à formação qualificada para a 
atuação nesse campo uma vez que a Psicologia é uma profissão considerada nova e 
ainda busca bases firmes para sua contribuição teórica e prática nos cuidados em saúde 
mental. Spink (1992 p.12) analisa o papel da Psicologia no campo da saúde comentando 
que: 



A Psicologia chega tarde neste cenário e chega “miúda”, tateando, 
buscando ainda definir seu campo de atuação, sua contribuição teórica efetiva 
e as formas de incorporação de biológico e do social ao fato psicológico, 
procurando abandonar os enfoques centrados em um indivíduo abstrato e a - 
histórico tão freqüentes na Psicologia Clinica tradicional. 

Ocorre assim, a diversificação da atuação clínica com o avanço através de 
pesquisas, que trarão novas técnicas eficazes de acordo com a necessidade 
contemporânea e uma abordagem diferente da psiquiátrica que vai utilizar a 
farmacologia e a internação. 

Foi nas condições da Reforma que houve uma maior atuação dos psicólogos em 
saúde mental uma vez que as equipes dessa eram formadas por uma multiplicidade de 
saberes e elas deveriam ser compostas pelo menos por um psiquiatra, um psicólogo e 
um assistente social. A necessidade da integração do psicólogo nessa equipe fez surgir 
uma outra necessidade, caracterizar o papel do mesmo para os cuidados em saúde 
mental. Bandeira (1992) especifica algumas atribuições do psicólogo, entre elas, a 
preparação e orientação profissional do doente mental, a participação na formação dos 
demais trabalhadores de saúde mental e a produção de informação à sociedade sobre 
aspectos relacionados à saúde mental, a preparação do doente mental para sua inserção 
social e sua manutenção na comunidade, a orientação da família dos pacientes, a 
avaliação de programas e realização de pesquisas. 

Segundo Bandeira (1992) para que haja uma eficácia na implantação de medidas 
como as tomadas na Reforma Psiquiátrica há necessidade de uma formação qualificada 
dos profissionais a elas relacionados assim como o bom funcionamento do sistema de 
saúde vigente, do contrário a implementação do projeto enfrentará dificuldades e 
limitações. Isto posto, a questão que permanece é a qualidade na formação acadêmica 
dos psicólogos visando a eficácia no desenvolvimento do seu papel no campo da saúde 
mental. 

Para obtenção desses psicólogos eficientes na implantação das medidas da 
Reforma são necessários uma boa formação nas instituições universitárias brasileiras e 
parar haver mudança na composição de disciplinas na busca da melhor qualificação são 
necessárias aplicações de projetos de pesquisa realizados. Bandeira (1992) (citado por 
Kubo e Botomé) comenta que uma das principais atividades necessárias para garantir o 
êxito de uma política de “saúde mental” é a atividade de pesquisa sobre reinserção do 
“doente mental” e a divulgação desse conhecimento, juntamente com uma boa formação 
dos profissionais em “saúde mental” e a disponibilidade de informações de boa 
qualidade à sociedade. Dados da mesma autora nos levam à conclusão de que, no Brasil, 
a pesquisa na área de Saúde Mental não recebe a devida importância e as informações 
sobre a pratica antimanicômial são de difícil acesso e escassas não apenas para 
pesquisadores mas também para os profissionais envolvidos. 

A escassez de pesquisa gera uma deficiência do conhecimento produzido na área 
da Saúde Mental, implicando assim uma dificuldade de inserção de psicólogo neste 
campo. Oportunidades de estagio para alunos de graduação em Psicologia são reduzidos 
com a alegação, pelos setores responsáveis, de que há pouco conhecimento do 
profissional para lidar com o atendimento ao “doente mental” crônico. 

Enquanto Bandeira (1992) salienta a escassez de pesquisas na área da saúde 
Mental para o aperfeiçoamento da formação qualificando o profissional, Angerami 
(1997) identifica, como uma das primeiras dificuldades surgidas na atuação do 
psicólogo no contexto hospitalar, sua inserção no sistema institucional. E esta 
deficiência seria por conta do pouco preparo pelas instituições formadoras que não 
colocam em seu programa de formação as experiências em contexto institucional. Já 
Silva (1992) salienta a idéia de uma descompensação entre a formação do graduando e 



as necessidades da população. A autora argumenta: “observamos que existe uma 
defasagem progressiva entre os conteúdos de formação universitária e as necessidades 
do setor de saúde (...). São várias as evidências que mostram que a universidade não 
está adequando a formação do graduando às reais necessidades da população” silva, 
1992, p.35, citado por Kubo e Botomé). 

É com base nessas pesquisas que se busca uma melhoria na formação dos 
psicólogos oferecida pelas instituições universitárias com base em medidas acima 
citadas como incentivos à produção de pesquisas no campo da saúde mental para 
aquisição de conhecimento e inserção de disciplinas pertinentes ao aprendizado do 
futuro profissional Medidas como essas facilitarão a atuação do psicólogo com relação 
às propostas do novo sistema de Saúde Mental aplicado buscando a sua eficiência. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS:  

Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva e exploratória de base qualitativa 
que teve como prioridade o resultado do questionário aberto realizado com os 
participantes, levando em consideração os objetivos do trabalho. 

A amostra foi composta por 11 sujeitos de ambos os sexos, com idade variando 
entre 22 e 28 anos cursando o décimo primeiro bloco do curso de Psicologia da UESPI 
considerado as diversas abordagens teóricas e área de atuação que se identificam, sendo 
que nove dos entrevistados optaram pela abordagem cognitivo-comportamental atuando 
nas áreas organizacional, clínica e escolar; e dois dos formandos optaram pela 
abordagem psicanalítica atuando nas áreas clínica e escolar. Para a coleta de dados 
utilizou-se um questionário aberto contendo as seguintes questões: Qual a percepção 
que os acadêmicos de Psicologia elaboraram sobre sua preparação profissional para a 
atuação no campo da saúde mental? Quais as disciplinas consideradas relevantes no 
processo ensino-aprendizagem para a prática em saúde mental? Quais os impasses 
encontrados na formação em Psicologia que dificultam a prática do psicólogo no campo 
da saúde mental? Quais as possibilidades encontradas na formação de Psicologia que 
auxiliam a inserção do Psicólogo no campo da saúde mental? O que pode ser melhorado 
no curso de Psicologia para que haja uma melhor preparação acadêmica na área de 
saúde mental? Os dados foram submetidos à técnica de análise de conteúdo temático 
(BARDIN, 1991). 

A pesquisa foi realizada no Centro de Ciências da Saúde – CCS, da 
Universidade Estadual do Piauí - UESPI. A escolha desse local foi devido ao interesse 
dos pesquisadores, como estudantes do curso de Psicologia da mesma instituição, em 
saber como está sendo a qualificação dos formandos para a atuação na área da saúde 
mental. 

 
RESULTADOS 

Partindo da proposta teórico-metodológica, que objetiva identificar como o 
estudante de psicologia da UESPI está sendo preparado para a prática em saúde mental, 
foram obtidos os seguintes resultados, baseados nos relatos dos mesmos, que se 
encontram no 11° período da instituição mencionada acima. Através da aplicação dos  
questionários abertos, foram identificados dois grupos de categoriais que simbolizam a 
preparação e as propostas para uma melhoria na atuação no campo da saúde mental.   

A primeira categoria “Preparação Acadêmica para a Atuação no Campo da 
Saúde Mental”, com 65 unidades de análise, diz respeito à qualidade da formação do 
estudante para com os cuidados nesse campo.  Esta categoria é composta por cinco 
subcategorias, sendo elas: formação razoável e satisfatória, (com 09 unidades de 
análise), onde os estudantes se sentem preparados para a atuação nesse campo, graças a 



o incentivo dos professores e a base fornecida pela instituição. Nessa categoria tivemos 
colocações como “A UESPI proporcionou-me um preparo para a atuação na área de 
saúde mental, contudo, isso parte mais do interesse dos próprios professores.”; 
formação insatisfatória devido ao interesse do aluno, (com 04 unidades de análise), 
onde eles relatam não estarem preparados para atuar nessa área em virtude de não terem 
afinidade com ela. Aqui foram observadas citações do tipo: “A preparação fica a mercê 
da afinidade dos alunos com a área”; formação insatisfatória devido ao desempenho do 
professor, (com 15 unidades de análise), onde a deficiência decorre da falta de interesse 
dos docentes em ministrar as disciplinas relacionadas ao campo da saúde mental. Foi 
relatado por um aluno: “pouca explanação em sala de aula a respeito do aspecto 
preventivo”; formação insatisfatória devido à estrutura do curso, (com 29 unidades de 
análise), onde a grade curricular do curso apresenta algumas falhas como  falta de 
disciplinas específicas e erros na carga horária. Percebe-se nas respostas argumentações 
do tipo: “A preparação acadêmica é deficitária, pois no currículo ‘antigo’ não existem 
muitas disciplinas específicas que abordem a temática”; busca de conhecimento 
paralelo à formação, (com 08 unidades de análise), onde há uma necessidade do 
acadêmico de aprimorar seus conhecimentos através de atividades extracurriculares. 
Temos a seguinte visão sobre essa subcategoria: “É necessário que o aluno busque 
através de especializações um conhecimento mais amplo sobre esse campo 
especificamente”. 

 A segunda categoria “proposta para melhorias do ensino-aprendizagem 
no campo da saúde mental, com 65 unidades de análise, que seria as possibilidades e 
melhorias no curso para que haja uma melhor preparação acadêmica na referida área. 
Esta categoria apresenta cinco subcategorias, sendo elas: atividades práticas na área, 
(com 16 unidades de análise), que envolve a visitas as instituições, aumento do número 
de estágios, maior contato com a prática. Encontramos justificativa no seguinte relato: “ 
As práticas voltadas à temática, precisamos de mais”; capacitação docente na 
área,(com 11 unidades de análise), no que se refere a um maior interesse do professor 
tanto na didática quanto na capacitação dos graduandos com relação a prática. Tivemos 
colocações como: “precisamos de professores com maior comprometimento e didática”; 
interesse do acadêmico em ampliar seus conhecimentos e pesquisar sobre a área, (com 
13 unidades de análise), onde encontra-se um incentivo a pesquisa no campo, além de 
busca de atividades extracurriculares. Este argumento fica explícito na seguinte fala: 
“Interesse dos alunos em buscar alternativas às lacunas da formação, eventos científicos 
no campo”; participação docente-discente em encontros para discussões da 
temática,(com 12 unidades de análise), em que as discussões e debates sobre a referida 
área são de fundamental importância para uma melhoria na formação do estudante. 
Exemplificando este argumento, temos: “Maior discussão em sala de aula”; ampliação 
das disciplinas e melhoria do acervo, (com 13 unidades de análise), onde há uma 
necessidade de ampliar as disciplinas e carga horária, diminuição da ênfase em outras 
áreas e melhoria no acervo da biblioteca da instituição. Percebesse nas respostas 
argumentações do tipo: “Melhoria na grade curricular e no acervo da biblioteca”. 

 Foi ainda questionado aos entrevistados quais disciplinas são 
consideradas mais relevantes no processo ensino-aprendizagem para a prática em saúde 
mental. Tendo como referência a quantidades de citações das disciplinas, podemos 
dividir a resposta dos entrevistados em disciplinas mais importantes e menos 
importantes para a prática no referido campo. As disciplinas mais citadas, em ordem 
decrescente, foram: Neuroses I e II, Psicoses I e II, Psicologia Comunitária, Teorias da 
Personalidade I e II, Saúde do Trabalhador, Teorias e Técnicas Psicoterápicas, 
Qualidades de Vida e Estágio Eletivo. Já as disciplinas menos citadas, também em 



ordem decrescente, foram: Psicodiagnóstico, Psicopatologia, Psicofarmacologia, 
Bioética, Manejo do Paciente, Educação para a Saúde, Saúde da Família, Psicologia 
Infantil, Neuroanatomia e Psicossomática. 

 Para uma melhor visualização dos resultados apontados acima, apresenta-
se a tabela a seguir com os dados que pontuam a análise quantitativa: 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Referente aos dados da pesquisa, cabe mencionar que os sujeitos da pesquisa 

consideram a preparação para a atuação em saúde mental, na UESPI insatisfatória em 
sua grande maioria. Salientando que eles relacionam a má qualificação a estrutura do 
curso, em primeiro lugar, seguidos do desempenho dos professores e do interesse dos 
alunos. Esses dados condizem com as colocações de Bandeira (1992), que enfatiza a 
importância da qualificação Acadêmica do Psicólogo e o desenvolvimento de pesquisas 
na área da saúde mental, como desafios na formação do Psicólogo. 

Já em relação as alternativas para a melhoria do ensino-aprendizagem no campo 
da saúde mental, a subcategoria mas enfatizada foi “atividades práticas na área” o que 
nos direciona para um caminho a ser tomado, no intuito de melhorar a formação 
acadêmica do Psicólogo. Sem contudo deixar de mencionar as melhorias na estrutura 
física e metodológica do curso de Psicologia da UESPI. Cabe ressaltar, também, que os 
alunos não abdicaram de suas responsabilidades nesse processo, mencionando o 
interesse do acadêmico em ampliar seus conhecimentos como alternativa de melhorias 
no campo da saúde mental. 

 

CATEGORIAS 
SIMBÓLICAS SUBCATEGORIAS  SIMBÓLICAS UNIDADES DE 

ANÁLISE TOTAL 

PREPARAÇÃO ACADÊMICA 
PARA A ATUAÇÃO NO 
CAMPO DA SAÚDE 
MENTAL 

 
FORMAÇÃO RASUÁVEL E SATISFATÓRIA 

 
FORMAÇÃO INSATISFATÓRIA DEVIDO AO 
TINTERESSE DO ALUNO 

 
FORMAÇÃO INSATISFATÓRIA DEVIDO AO 
DESEMPENHO DO PROFESSOR 

 
INSATISFATÓRIA DEVIDO A ESTRUTURA DO 
CURSO 

 
BUSCA DE CONHECIMENTO PARALELO À 
FORMAÇÃO 

 
 9 
 
4 
 
 
15 
 
 
29 
 
 
  8 

    65 
 

PROPOSTAS PARA A 
MELHORIA DO ENSINO-
APRENDIZAGEM NO 
CAMPO DA SAÚDE 
MENTAL 

 
ATIVIDADES PRÁTICAS NA ÁREA 

 
CAPACITAÇÃO DOCENTE NA ÁREA 

 
INTERESSE DO ACADÊMICO EM AMPLIAR SEUS 
CONHECIMENTOS E PESQUISAR SOBRE A ÁREA 
 
PARTICIPAÇÃO DOCENTE-DISCENTE EM 
ENCONTROS PARA DISCUSSÃO DA TEMÁTICA 
 
AMPLIAÇÃO DAS DICIPLINAS E MELHORIA DO 
ACERVO 

 
16 
 
11 

 
13 

 
 

12 
 

 
13 

 
 

 

   65 
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