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Este trabalho tem por objetivo compreender a relação entre a rotina acadêmica e o adoecimento 

discente, tendo como principal teórico Michel Foucault (2014). A realização desta pesquisa se 

materializa por meio de um estudo de caso de natureza qualitativa. O objetivo principal é 

compreender como se configuram discursivamente os adoecimentos presentes em um Curso de 

Letras e as suas condições de produção. A motivação em pesquisar essa temática origina-se por 

se tratar de um assunto pouco considerado no ensino de nível superior, além da importância de 

se conhecer as causas e consequências dos estressores causados pela universidade. Utilizamos 

como fundamentação teórica a AD (Análise do Discurso), saber que se originou na França na 

década de 1960, fundada por Michel Pechêux, por compreender que esta trabalha com a 

observação, descrição, análise e interpretação de discursos e construções ideológicas, visto que 

as condições de trabalho dos discentes estão inseridas em ambientes impregnados de valores 

sociais, como a escola. Através da perspectiva foucaultiana, aliada à AD, buscou-se 

compreender como a disciplina se constitui no ambiente escolar e como esta se relaciona com os 

casos de adoecimento estudados. Foi feito um aprofundamento teórico sobre as características 

do exercício disciplinar para a compreensão sobre como este interfere na vida dos estudantes; 

um delineamento histórico sobre a medicalização, sendo compreendida como um exercício 

disciplinar; a presença da medicina na escola e conceitos de adoecimento no ambiente de 

trabalho (considerando estudante como uma profissão). Realizamos a aplicação de um 

questionário para obter informações sobre possíveis adoecimentos no meio acadêmico 

(depressão, ansiedade, crises de pânico, estresse e cansaço físico), sobre a carga horária do 

curso, a relação professor e aluno e a rotina fora do ambiente escolar, com o intuito de 

compreender as condições de produção do adoecimento e de sua discursividade no ambiente 

escolar. Para o alcance dos nossos objetivos trabalhamos, entre outros textos, com as obras 

Vigiar e Punir de Michel Foucault (2014); O nascimento da Clínica também de Foucault (2017) 

e Sofrimento Psíquico nas Organizações de Trabalho de Wanderley Codo (1995). 
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