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Universitáriosnodivã
Dificuldades de relacionamento e de aprendizado, cobranças, dúvidas sobre a
profissão. Tudo isso pode fazer a tão sonhada vida universitária virar um
perrengue. Se a pressão é grande, busque ajuda, orienta a psiquiatra Tânia
Maron, que coordena o Serviço de Apoio Psicológico ao Estudante da Unicamp

ENTREVISTA
_

TâniaMaron

O GLOBO: Qual a importância
de uma universidade ofere-
cer um serviço de atendi-
mento psicológico e psiqui-
átrico para o estudante?
TÂNIA MARON: O aluno entra na
universidade no fim da ado-
lescência, que é um período
de muitas transformações. E,
ao chegar, encontra exigênci-
as que são muito diferentes
das vivenciadas no ensino
médio, no qual ele ainda é
muito amparado. Aí ele pode
ter dificuldades para se
adaptar. Além disso, boa par-
te dos quadros de saúde
mental começa a surgir nessa
faixa etária.
Quais os principais moti-

vos que levam o estudante a
buscar apoio psicológico?
TÂNIA: A maior parte das quei-
xas está associada a dificul-
dades de relacionamentos
interpessoais de uma manei-
ra geral, seja com colegas, se-
ja com professores, enfim.
Depois, vêm os conflitos fa-
miliares. Em seguida, os pro-
blemas ligados, geralmente,

à adaptação à vida acadêmi-
ca, que causa ansiedade. Os
períodos mais críticos costu-
mamser no início e no fimdo
curso, em decorrência das
preocupações quanto ao fu-
turo profissional e ao desem-
penho acadêmico. Os trans-
tornos mentais graves são
minoria. E existe também o
fato de o universitário estar
muito exposto, como em re-
lação ao consumo de álcool,
e de substâncias psicoativas,
como drogas e remédios. Ele
precisa lidar com essa di-
mensão também, e sem tanta
supervisão, porque muitos
deles estão longe de casa.
O estudante encara bem a

ida ao serviço de atendi-
mento psicológico ou é algo
de que se envergonha?
TÂNIA: Existe preconceito ain-
da. Para o estudante, admitir
que está com alguma dificul-
dade é complicado, pois, ca-
da vez mais, ele se depara
com a exigência da excelên-
cia. Diante disso, é muito di-
fícil até ele falar com os cole-
gas sobre o assunto. O que eu
posso dizer é que essas coi-
sas acontecem, não é vergo-

nha nenhuma procurar aju-
da. Às vezes, o estudante
pensa: “Ah, o que o professor
vai pensar disso? O que o co-
lega vai pensar, que eu sou
fraco, que eu não dou conta,
que isso é frescura?”. Mas não
é por aí. Se há uma dificulda-
de, não hesite em procurar
ajuda, antes que a bola dene-
ve cresça, que o sofrimento
aumente, pois a pressão é
grande. E tem uma questão
que é muito importante, e
que está, inclusive, no nosso
regimento, que é a confiden-
cialidade. O serviço garante
sigilo sobre tudo.
No caso do Serviço de

Apoio Psicológico e Psiqui-
átrico ao Estudante da Uni-
camp, existe um perfil do
aluno atendido?
TÂNIA: A prevalência é maior
de alunos procedentes de
outros estados, dos que vi-
vem na moradia universitá-
ria e dos que têmbolsa de au-
xílio como principal fonte de
renda. E há uma discreta pre-
dominância de mulheres en-
tre os pacientes. Além disso,
alunos das áreas de Huma-
nas e de Artes também bus-
cam mais o serviço. No ano
passado, 1.324 estudantes
nos procuraram.
Como esse apoio pode in-

fluir na vida do estudante
universitário?
TÂNIA: É algo que vai muito
além da questão acadêmica.
Mas, no âmbio da universi-
dade, sabemos que o acom-
panhamento psicológico tem
um impacto bastante positi-
vo, que evita a evasão de alu-
nos da faculdade e os tranca-
mentos de matrícula.

‘PARA O ESTUDANTE, ADMITIR QUE ESTÁ COM
DIFICULDADE É COMPLICADO, POIS, CADA VEZ
MAIS, ELE SE DEPARA COM A EXIGÊNCIA DA EXCELÊNCIA”
TÂNIA MARON

KARINERODRIGUES

karine.rodrigues@oglobo.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 maio 2013, Formou, p. 4.




