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Introdução: É natural que uma pessoa tenha reações de ansiedade mediante situações
sociais, tais como falar em público, conversar com pessoas desconhecidas, marcar
encontros, entre outras. Quando esta ansiedade aumenta chegando ao ponto de impedir
que a pessoa se relacione socialmente, adquire-se um significado clínico denominado
Transtorno de Ansiedade Social ou Fobia Social. A Fobia Social é um transtorno
mental caracterizado pelo medo acentuado e persistente de situações sociais e de
desempenho, as quais o indivíduo evita ou enfrenta com grande sofrimento. Seus
prejuízos podem ser observados no âmbito social, profissional e acadêmico. Objetivo:
O presente estudo tem por objetivo verificar em que medida sintomas fóbicos sociais
interferem no desempenho acadêmico de estudantes de Psicologia de uma universidade
mineira.  Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de tipo transversal, cujos
dados coletados foram analisados quantitativamente. O universo de estudo é
constituído por alunos do curso de Psicologia, sendo que 67 fizeram parte da amostra,
correspondendo a 30% da população estudada. Na coleta de dados utilizou-se do
Inventário de Fobia Social, instrumento originalmente de língua inglesa, transcrito e
validado no Brasil. Este contém 17 itens que abarcam as dimensões medo, esquiva e
desconforto físico relativas às situações sociais apresentadas. Além do inventário, os
participantes responderam ainda a seguinte questão: em que medida as situações
apresentadas no inventário interferem no desempenho acadêmico?  Resultados: Com
base no Inventário de Fobia Social, os participantes apresentam baixo nível de medo e
esquiva; leve presença de insegurança em situações como falar em público;
dificuldades de auto-afirmação e assertividade em níveis normais; baixa tendência a
esquivar-se de atividades nas quais sejam o centro das atenções e alvo de críticas, bem
como medo de ficar constrangido frente aos outros. A partir da análise constatou-se
que os índices observados encontram-se dentro dos padrões de normalidade,
tomando-se como referência a literatura específica. Mister frisar que, em determinada
medida, os sintomas fóbicos sociais constituem-se em ocorrências comuns. Tal fato
não deve gerar preocupações enquanto não impedir que os sujeitos exerçam de forma
adequada suas responsabilidades. Os alunos do turno matutino apresentam escores
mais baixos em relação aos do turno noturno. Um argumento que justifica tal
ocorrência é a disponibilidade que os alunos do primeiro grupo possuem para se
engajar nas atividades acadêmicas e a indisponibilidade do segundo em decorrência de
vínculos empregatícios. Tal asserção é reiterada com o julgamento que os participantes
fazem de seu desempenho acadêmico. Constatou-se que 83,5% consideram que os
sintomas fóbicos sociais interferem pouco ou nada, 9% alguma coisa e apenas 7,5%
muito ou extremamente.  Conclusão: A presença de sintomas fóbicos sociais em níveis
moderados, não se configura como risco ao desempenho acadêmico nem compromete
por si só a formação profissional. Isto indica que os sujeitos deste estudo poderão
desenvolver as habilidades sociais conforme os níveis exigidos pela profissão.  
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