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RESUMO 

 

Introdução: esta pesquisa investigou competências genéricas e condições psicológicas de 

estudantes universitários de ensino particular noturno na região da Baixada Santista, São 

Paulo, Brasil. O país ainda tem pouca presença de graduados em sua população, mas existe 

vínculo entre maior formação e melhores empregos. Um dos caminhos para o incremento da 

empregabilidade é o desenvolvimento das competências. Numa chave mais geral, de saúde 

mental, as condições psicológicas dos estudantes também devem ser levadas em conta, ao 

lado das competências genéricas, no planejamento dos cursos superiores. Métodos: a amostra 

contou com 1001 participantes, definidos por critério de conveniência e acessibilidade, 

constituindo um estudo não probabilístico. Foram utilizados a Escala de Competências 

Genéricas (ECG) e o Adult Self Report (ASR), além do Critério de Classificação Econômica 

Brasil (CCEB). A coleta de dados ocorreu de forma coletiva, em duas universidades, e as 

análises estatísticas foram realizadas de forma descritiva e inferencial. Resultados: quanto às 

competências, resultados apontam para a maior valoração pela amostra da competência 

Responsabilidade no trabalho, com destaque de maiores médias entre as mulheres da amostra 

em relação às apresentadas pelos homens. Quanto às condições psicológicas, estudantes 

homens e mulheres apresentaram problemas sendo que estas apresentaram maior índice. 

Discussão: os achados convergem com a literatura, tanto sobre competências, quanto sobre 

condições psicológicas, apesar de alguns contrastes nos estudos em termos internacionais e 

das dificuldades de comparação devido à diversidade de métodos/escalas. Conclusões: mais 

pesquisas são requeridas dada a relevância de se aproximar formação e empregabilidade, com 

destaque para o papel dos jovens no futuro das sociedades.  

 

Palavras-chave: estudante universitário; ensino superior privado noturno; condições 

psicológicas; competências genéricas.  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: this research investigated generic competences and psychological conditions of 

college students of private night universities in the Baixada Santista region, São Paulo, Brazil. 

The country still has little presence of graduates in its population, but there is a link between 

greater education and better jobs. One of the ways to increase employability is the 

development of skills. In a more general mental health vision, the psychological conditions of 

students should also be taken into account, alongside generic competencies, in the planning of 

higher education courses. Methods: the sample had 1001 participants, defined by convenience 

and accessibility criteria, constituting a non-probabilistic study. The Generic Competencies 

Scale (ECG) and the Adult Self Report (ASR) were used, in addition to the Brazil Economic 

Classification Criterion (CCEB). Data collections were collective, performed in two 

universities, and the statistical analyzes has been carried out in a descriptive and inferential 

manner. Results: regarding competences, results point to the higher value - by the sample - of 

competence Responsibility at work, with higher averages among women in the sample in 

relation to those presented by men. Regarding psychological conditions, male and female 

students had problems, but women had a higher rate. Discussion: the findings converge with 

the literature, both on competences and on psychological conditions, despite some contrasts in 

studies in international terms, and the difficulties of comparison due to the diversity of 

methods/scales. Conclusions: more research is required given the relevance of approaching 

„training and employability‟, highlighting the role of young people in the future of societies. 

 

Key-words: university student; private nightly higher education; psychological conditions; 

generic competences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação principal para a realização do estudo aqui registrado decorre de minha 

experiência profissional como professora universitária. Como docente da área de Psicologia, 

venho trabalhando há sete anos em cursos de graduação em faculdades privadas da Baixada 

Santista (São Paulo). Nessa experiência tenho tido contato com muitos estudantes que se 

deparam com frequentes dúvidas indicativas de desgaste emocional frente ao binômio estudo-

trabalho. 

Parte dos estudantes com quem convivi são trabalhadores, cursando a graduação em 

período noturno, que necessitam do trabalho não somente para auxílio na manutenção do 

estudo, como também no sustento da própria vida e da família. Dessa forma, o trabalho ocupa 

um lugar de importância central na vida desses estudantes, visto que sem trabalho muitos não 

poderiam ter acesso ao estudo. Eles se inserem na universidade mais como trabalhadores que 

estudam do que como estudantes que trabalham. 

Nesse contexto, o ingresso à universidade pode ser vivenciado de diferentes formas, 

pois se, em parte, estar na universidade pode significar uma realização pessoal ou familiar, já 

que muitos estudantes são o primeiro integrante de suas famílias a cursar o ensino superior, 

esse “novo espaço” exige “novos desafios”. Sendo assim, ao mesmo tempo em que o 

estudante torna-se motivo de orgulho, pessoal e familiar, será no cotidiano universitário que 

ele terá de se deparar com percepções de “limites e dificuldades”, advindas, possivelmente, de 

“falhas” anteriores em seu processo de ensino-aprendizagem e que colocam à prova suas 

estruturas cognitivas e emocionais.  

Percebo, ainda, que estar em uma universidade privada me permite observar certo 

paradoxo, no qual as pessoas com baixa renda, em geral, conseguem acesso somente à 

universidade privada, evidenciando uma realidade de desigualdade no acesso ao ensino 

superior público. Para acessar a universidade pública, faz-se necessário um investimento 

financeiro e de tempo, direcionado ao estudo, o que não faz parte da vida da maioria dos 

brasileiros, sobretudo, de trabalhadores. 
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Repetidas vezes me deparo com intenso esforço realizado por estudantes, até mesmo 

para conseguirem permanecer atentos e acordados após um longo e exaustivo dia de trabalho. 

Parece que, motivados pela crença em melhores condições de trabalho e de vida, eles 

persistem na escolha de “ser um estudante universitário”. Sendo assim, grande parte deles 

trava uma “batalha diária” (pessoal, interpessoal, cognitiva e financeira) para se permitir 

sonhar com um futuro próspero, que, a meu ver, é admirável. 

Meu estudo de mestrado, realizado no Programa de Saúde Coletiva da Universidade 

Católica de Santos, teve como objeto as condições profissionais a respeito do psicólogo (área 

na qual sou graduada) nas Políticas Públicas de Saúde Mental no Município de Santos-SP 

(CARVALHO, 2013). Essa temática de experiências de desenvolvimento, próprias da vida do 

trabalho, ainda me inquieta. Em parte, pela presença de uma identificação com minha 

trajetória pessoal e familiar, já que meus pais tiveram de privilegiar o trabalho ao estudo, 

seguida por uma compreensão de que o trabalho possui uma capacidade transformadora tanto 

da vida, quanto do indivíduo.  

Tomando contato com a literatura sobre a área de competências, vasta e diversificada, 

o tema do desenvolvimento de competências profissionais ou “genéricas” me chamou 

bastante atenção. Assim, apresento esta pesquisa que teve como objetivo avaliar perfis de 

estudantes universitários quanto às suas condições psicológicas e autopercepções de 

competências genéricas adquiridas em seus cursos de graduação.  

Acrescento que um primeiro estudo piloto afinado com a proposta deste trabalho foi 

realizado junto ao Laboratório de Psicologia Ambiental e Desenvolvimento Humano da 

Universidade Federal de São Paulo - campus Baixada Santista (LADH/UNIFESP-BS), 

também sob orientação da Profa. Dra. Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro. Um artigo 

científico relativo a este trabalho foi a primeira publicação atrelada a esta pesquisa, com dados 

parciais divulgados em 2018 (CARVALHO; OLIVEIRA-MONTEIRO, 2018a). Duas 

publicações conjuntas, em forma de capítulos como registro de participação em congresso, 

ocorreram 2018 (CARVALHO; OLIVEIRA-MONTEIRO, 2018b; OLIVEIRA-MONTEIRO 

et al., 2018), sendo que em uma houve a participação da coorientadora Profa. Dra. María 

Jesus Freire Seoane (OLIVEIRA-MONTEIRO et al., 2018). Finalmente, em 2021 é publicado 

artigo sobre a primeira parte dos dados totais desta pesquisa, que trata de competências, no 

qual sou primeira autora na companhia da orientadora e coorientadora deste trabalho 

(CARVALHO et al., 2021). 
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1.1 O estudante de ensino privado no contexto universitário brasileiro (estudante-

trabalhador)  

 

De acordo com a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 16 de março de 2021 havia no Brasil cerca de 212 milhões de habitantes (IBGE, 2021). 

Em 2018, o país contava com 8,45 milhões de estudantes universitários matriculados em 

cursos de graduação e existiam em torno de 2.500 Instituições de Ensino Superior (IES) 

(INSTITUTO SEMESP, 2020).  

As IES no Brasil podem ser classificadas, academicamente, como: Universidades, 

Centros Universitários, Faculdades, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e 

Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Essas instituições são organizadas 

nas seguintes categorias administrativas: públicas (estatuais, federais ou municipais, que são 

subsidiadas por impostos pagos pela população, sem que haja um custo ou pagamento direto 

realizado pelos estudantes) ou privadas (cuja forma de operar financeiramente decorre do 

pagamento direto de mensalidades e matrículas realizadas pelo estudante/familiar, podendo, 

ainda, contar com auxílio de bolsas de estudo ou mesmo empréstimo estudantil).  

Grande parte das IES brasileiras (mais de 2.000) são entidades privadas, representando 

88% do setor e 75% das matrículas do país (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA [INEP], 2019a; INSTITUTO SEMESP, 

2020). Há maior concentração nas regiões sul e sudeste, com percentual de 44% das 

matrículas do país (INSTITUTO SEMESP, 2020). Dados de 2018 apontam que, no Estado de 

São Paulo, a cada cinco estudantes universitários, apenas um encontrava-se matriculado na 

rede pública (INEP, 2019a; 2019b).  

O estado de São Paulo possui um número representativo quanto às matrículas totais no 

país, alcançando 24% desse percentual, sendo 25,2% das matrículas em cursos presenciais e 

20,3% na modalidade Educação a Distância. Na região da Baixada Santista, que conta com 

nove municípios, o total de matrículas é de 48.901, distribuídas em 27 IES, nas quais 6.128 

estão dispostas na rede pública de ensino e 42.773 na rede particular (INSTITUTO SEMESP, 

2020). 
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Mesmo com dimensões continentais, o Brasil ainda não possui uma ampla cobertura 

educacional ofertada à sua população. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua de 2016, divulgada em 2018 pelo IBGE, consta que 11,2% da população de 25 anos 

ou mais não possuía qualquer instrução, porém essas pessoas não eram classificadas como 

analfabetas (IBGE, 2018). Analfabetos eram 7,2%, o que equivale a 11,8 milhões de pessoas. 

Nesse cenário, apenas 15,3% dos brasileiros possuem formação completa em ensino superior. 

  Em dados divulgados sobre a população com educação superior no Brasil, em 

comparação com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Brasil ocupa a última colocação entre todos os países membros, apresentando 

16,3% de pessoas na faixa etária de 25 a 34 anos com nível superior (INEP, 2018a). O 

percentual de pessoas com 25 anos ou mais na população brasileira com ensino superior 

completo chegou a 17,2% em 2019 (INSTITUTO SEMESP, 2020). 

Dos estudantes que frequentaram a escola em 2019, somente 16,7% estavam em um 

curso de graduação e 57% dessas matrículas do ensino superior brasileiro foram ocupadas por 

estudantes mulheres. De acordo com dados do Instituto Semesp (2020), as mulheres 

preenchiam predominantemente os 20 cursos com maior número de alunos, entre eles: 

Pedagogia (92,5%), Serviço Social (89,9%), Nutrição (84,1%), Enfermagem (83,8%), 

Psicologia (79,9%), Fisioterapia (78,3%).  

Dessa forma, destaca-se como perfil do estudante universitário brasileiro, nos cursos 

de graduação e em modalidade de ensino presencial, ser majoritariamente do sexo feminino, 

estar matriculado em categoria administrativa privada, em grau acadêmico de bacharelado, 

período/turno noturno, com idades de 19 e 24 anos (INEP, 2018b; INSTITUTO SEMESP, 

2020). A procura pelo turno noturno, predominante na rede privada, aponta para uma parcela 

estudantil que talvez deseje trabalhar para melhor arcar financeiramente com o custo das 

mensalidades do ensino superior (sendo que o turno vespertino acaba menos procurado, tanto 

na rede privada quanto na pública) (INEP, 2018b; INSTITUTO SEMESP, 2020). 
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1.1.1 Ensino superior no Brasil 

 

O ensino superior no Brasil passou por diferentes condições ao longo dos últimos 

séculos. Em um primeiro momento, esse ensino era direcionado à população com maiores 

recursos financeiros, sendo aos poucos modificado, por meio de políticas públicas de acesso 

(com aumento de vagas e implantação de auxílio financeiro/bolsas de estudo, financiamento e 

cotas) que possibilitaram o ingresso da população em geral a esse grau escolar. A expansão de 

vagas no ensino superior brasileiro, na transição entre os séculos XX e XXI, pôde ser 

verificada, sobretudo em IES privadas e em período noturno (BARBOSA, 2015; MOREIRA; 

SOUZA, 2019; OLIVEIRA; BITTAR; LEMOS, 2010). Esse processo ficou conhecido como 

“democratização do ensino superior” (OLIVEIRA; BITTAR; LEMOS, 2010). 

Entretanto, mesmo não havendo um custo direto aos estudantes, o acesso às 

universidades públicas foi durante muito tempo restrito à uma parcela da população com 

maiores recursos financeiros. O contexto de ingresso, que incluía o sistema de seleção (notas 

de corte), os períodos letivos (integrais ou matutinos, em sua maioria), a necessidade muitas 

vezes de ter de morar em outra cidade (por vezes sem alojamento estudantil ou bolsa 

permanência), distanciava o estudante que necessita trabalhar, o trabalhador-estudante, do 

acesso ao ensino superior público. 

As vagas universitárias de período noturno, especialmente aquelas das instituições 

privadas, vieram atender à população de trabalhadores que ansiava obter título de graduados 

e/ou bacharéis, com esperança de inserção, reinserção ou uma melhor colocação no mercado 

de trabalho (OLIVEIRA; BITTAR; LEMOS, 2010). Dentre os estudantes que ingressam no 

ensino superior privado, muitos recorrem a bolsas de estudo e auxílios financeiros (Fundo de 

Financiamento Estudantil: 37,1%; Programa Universidade para Todos [PROUNI]: 21,1%; 

outros: 41,8%), sem os quais provavelmente não conseguiriam permanecer matriculados 

(INEP, 2018a). Quase metade (48%) das matrículas realizadas na rede privada, em 2018, 

contava com algum tipo de auxílio financeiro (INEP, 2019b). Em 2020, primeiro semestre, 

cerca de 252,5 mil bolsas do PROUNI foram ofertadas, tanto integrais, com 122 mil, ou 

mesmo parciais, com 130 mil (INSTITUTO SEMESP, 2020) 

Na prática, para muitos brasileiros o acesso ao ensino superior nem sempre é uma 

realidade. Parte dos estudantes em idade de ingresso ao ensino superior já está inserida no 

mercado de trabalho ou almeja essa colocação. Devido à necessidade de trabalho, o possível 
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estudante busca cursos em período noturno, no intuito de conciliar trabalho e estudo, mas a 

maior oferta de vagas (nesse período) encontra-se no ensino privado (TERRIBILI FILHO; 

NERY, 2009).   

 

1.1.2 As instituições de educação privadas e o ensino noturno  

 

A ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil, proveniente das políticas de 

educação superior após a década de 1990, responde a uma demanda social oriunda de um 

processo histórico. A oferta do ensino noturno reforça a possibilidade de acesso ao estudante 

trabalhador que almeja, através da graduação, uma ascensão socioeconômica para obtenção, 

manutenção ou evolução no emprego (BITTAR; ALMEIDA; VELOSO, 2008). 

A ascensão de matrículas no ensino superior privado, em período noturno, vem sendo 

observada na última década e confirma a condição na qual o estudante-trabalhador tem 

encontrado acesso ao ensino superior. Por meio do ensino superior noturno, o estudante 

inserido no contexto do trabalho (por necessidades próprias, familiares, empregado ou sem 

emprego) possui maiores chances de avançar nos estudos e estar melhor qualificado para o 

mercado de trabalho. Em dimensão histórica, Terribili Filho (2008) aponta que já ao final dos 

anos 1990, a cada dez estudantes matriculados no ensino superior no Brasil, seis estavam 

matriculados no período noturno.  

A necessidade de trabalhar, realidade de muitos estudantes brasileiros, está também 

atrelada a um paradoxo ao qual as pessoas que conseguem acesso às IES privadas, em geral, 

estão enredadas. Elas precisam trabalhar para alcançar renda para pagar as mensalidades, 

enquanto para a parcela de famílias de maior poder aquisitivo, geralmente de pessoas que não 

necessitam trabalhar, o acesso ao ensino superior na rede pública e gratuito é mais recorrente. 

Isso se deve também às melhores condições de estudo, suporte familiar e preparo para as 

provas vestibulares. Em consequência, é a parcela de estudantes com renda maior que 

consegue estudar nas universidades públicas, não possuindo o custo de mensalidade durante o 

curso e, posteriormente, esses futuros profissionais tendem a ocupar melhores empregos 

oferecidos pelo Estado, através de concursos públicos (INSTITUTO SEMESP, 2020).  

Estudar à noite torna-se, então, uma possibilidade de acesso ao ensino superior diante 

do cenário trabalhar-estudar. Todavia, em muitas cidades brasileiras, estudar em período 

noturno também implica com frequência em certas dificuldades e contratempos em relação à 
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segurança pública, transporte e mobilidade urbana. Em pesquisa sobre fatores de atraso(s) e 

de faltas de estudantes do ensino superior noturno, Terribili Filho e Raphael (2005) 

evidenciam que o “trânsito/(o)transporte” e o “trabalho após o expediente” foram fatores que 

ofereceram impacto negativo no aproveitamento e nas avaliações dos estudantes. 

 

1.1.3 O ensino superior e as relações de trabalho (empregabilidade) 

 

Segundo dados do Mapa do Ensino Superior no Brasil (INSTITUTO SEMESP, 2020), 

em 2018, o país tinha cerca de 46,6 milhões de trabalhadores, dos quais 23% possuíam o 

ensino superior completo. O número de empregos formais para os empregados com ensino 

superior completo, entre os anos de 2014 e 2018, aumentou 10,9%, chegando a 10,7 milhões. 

Enquanto para trabalhadores com ensino fundamental houve queda consecutiva nos últimos 

cinco anos, a empregabilidade entre os profissionais com ensino médio completo apresentou 

queda durante o período de crise econômica (até 2016) e uma melhora nos anos de 2017 e 

2018, retornando à posição de 2014 (INSTITUTO SEMESP, 2020). 

Ainda com dados de 2018, vê-se que um profissional com ensino superior completo 

recebeu uma remuneração média de aproximadamente seis mil reais mensais, quase três vezes 

o valor médio de um empregado com apenas o ensino médio. Em termos gerais, mesmo com 

uma crise no país, vivenciada a partir de 2015, e consequente redução na variação do número 

de empregos formais no Brasil, aqueles que possuíam o ensino superior completo foram os 

menos afetados, cuja variação se manteve em equilíbrio (INSTITUTO SEMESP, 2020). 

Diante de altas taxas (com o aumento das taxas) de desemprego no mundo do trabalho, 

a população jovem aparece como um dos grupos mais afetados, tanto no Brasil quanto em 

outros países, denotando uma maior sensibilidade desses ao ciclo econômico. Em nota técnica 

sobre a aceleração da taxa de desemprego entre os jovens no Brasil, verificou-se que a 

população desocupada teve um aumento de 67% entre o primeiro trimestre de 2015 e o 

primeiro trimestre de 2017, indo de 4,55 milhões de desempregados para 7,61 milhões 

(CORSEUIL; POLOPONSKY; FRANCA, 2018). 

Para jovens com pouca escolaridade, ou somente com o ensino fundamental, essa 

espera pode ser três vezes maior. Em 2015, 43% dos jovens da força de trabalho mundial 

estavam fora do mercado de trabalho, ou trabalhavam e viviam em situação de pobreza, 
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reforçando a conturbada realidade do binômio jovem X incorporação no mercado de trabalho 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO [OIT], 2015). 

A respeito do mercado de trabalho do setor privado brasileiro, dados de 2015 destacam 

que 87,4% dos trabalhadores não possuíam formação universitária, número decrescente de 

2014 a 2015 (IBGE, 2017). Entretanto, nesse momento retratado o salário médio dos 

trabalhadores que possuíam curso superior era 206% maior em relação àqueles que não eram 

graduados.  

No Brasil, em 2017, dos 48,5 milhões de jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos de 

idade, a maioria (25,2 milhões) não havia finalizado a formação em ensino superior (nem 

frequentava escola, curso ou qualquer outra instituição regular de ensino), totalizando mais de 

330 mil pessoas, se comparado ao ano de 2016. Dentre os principais fatores apontados, “Ter 

que trabalhar”, “Estar à procura de emprego” ou “Ter conseguido uma vaga que vai começar 

em breve”, foram as justificativas apontadas para a interrupção dos estudos, compondo 39,6% 

(IBGE, 2018).  

Diante da necessidade de trabalho, em meio a um mercado com possibilidades restritas, os 

jovens precisam contar com determinadas competências para acesso e manutenção do 

emprego, mesmo que possam existir determinadas lacunas entre a formação universitária e 

exigências do mercado de trabalho. Estudos revelam que o mercado de trabalho do século 

XXI busca, em sua seleção, atributos mais amplos, de ordem sistêmica, como competências 

pessoais e transferíveis, em detrimento a habilidades puramente instrumentais, aquelas 

relacionadas diretamente à capacitação da formação (FREIRE SEOANE; PAIS MONTES; 

TEIJEIRO ALVAREZ, 2011). 
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1.2 Competências profissionais genéricas para a empregabilidade 

 

Para analisar o conceito de competências, no contexto atual deste início da segunda 

década do século XXI, é necessário destacar sua diversidade semântica, e observar que se 

trata de uma noção atravessada por muitas interpretações (Quadro 1). Investigado desde a 

década de 1970, nos EUA, esse conceito foi inicialmente ressaltado na ótica do processo 

educativo, atrelado à formação, tendo posteriormente se estendido para outras perspectivas e 

áreas do saber (VAN DER KLINK; BOON; SCHLUSMANS, 2007). 

 

Quadro 1 – Perspectivas do conceito de competência 

 
Fonte: Van der Klink, Boon e Schlusmans (2007, p. 76). 
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No trabalho (artigo) de Fleury e Fleury (2001), “Construindo o Conceito de 

Competência”, esse tema foi debatido e ampliado com objetivo de se obter uma melhor 

compreensão de suas diferentes instâncias. Os âmbitos abordados foram: o pessoal, tratando-

se das competências ligadas ao indivíduo; o coletivo, tratando-se das competências nas 

“organizações” (as core competences); e, por fim, o contextual ou as concepções contextuais, 

tratando-se de como as competências são desenvolvidas e aplicadas em diferentes países por 

meio de sistemas educacionais e de formação.   

Na descrição do projeto Definition and Selection of Key Competences (DeSeCo), 

realizado pela OCDE (RYCHEN; SALGANIK, 2003), as competências foram descritas como 

uma capacidade em responder a demandas solicitadas que conduzem a realização de uma 

tarefa de maneira adequada e satisfatória. Nessa vertente, o conceito de competência 

aproxima-se do contexto profissional e, mesmo recebendo diferentes interpretações, alcança 

certa unicidade através da imagem de se constituir como uma capacidade efetiva de realizar 

com sucesso uma atividade laboral plenamente identificada. 

Apresentada como uma capacidade real (e demostrada), a competência, entendida no 

âmbito profissional, passa a ser mais bem definida como uma forma de embasar o caminho do 

êxito na realização da prática laboral. Reunindo conhecimentos, atitudes e habilidades 

desenvolvidas, torna-se uma capacidade considerada produtiva ao individuo na medida em 

que se aplica aquilo que se sabe, utilizando-se a destreza em distinguir quais as condições 

necessárias à execução do trabalho (FREIRE SEOANE; TEJEIRO ÁLVAREZ; PAIS 

MONTES, 2013). 

Compondo o universo laboral, as competências profissionais visam favorecer as 

condições do trabalho ao contribuir para uma determinada função ou profissão, indo da 

realização de tarefas específicas até aquelas de caráter genérico ou geral e que darão suporte 

na realização de todas as outras, independentemente de sua natureza. Essa divisão, no âmbito 

das competências profissionais, em específicas e genéricas, apresenta cunho didático e 

facilitador, pois favorece as distinções e o aprofundamento de compreensão dessas vertentes 

por meio da realização de pesquisas focadas, seja nos aspectos específicos das competências, 

seja nos seus aspectos gerais (PAIS MONTES; FREIRE SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 

2014). 
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Dessa forma, ao avançar nessa compreensão sobre as competências profissionais, 

pode-se definir que as específicas correspondem a um conjunto de competências ligadas a 

uma determinada função, titulação, ou profissão dentro de uma área do saber bem definida, e 

cuja finalidade é nortear a prática profissional escolhida. Enquanto isso, as competências 

genéricas possuem um caráter mais amplo e transversal - elas transitam pelas áreas do saber -, 

e favorecem uma melhor atuação do profissional, independente da profissão escolhida, 

podendo ser aplicadas e transferíveis para várias tarefas, em diversas funções (EIRÓ; 

CATANI, 2011; FREIRE SEOANE; SALCINES CRISTAL, 2010). 

Na última década, as competências genéricas foram compreendidas como um 

componente fundamental à formação, sendo descritas como um elemento-chave de acesso à 

empregabilidade (EUROPEAN COMMISSION, 2014; FREIRE SEOANE; PAIS MONTES; 

TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2011; PAIS MONTES; FREIRE SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 

2014; MONTEIRO; ALMEIDA; GARCIA-ARACIL, 2017). Consideradas na composição de 

habilidades socioemocionais e comportamentais, retratam a possibilidade de aprendizado, 

aperfeiçoamento e desenvolvimento de capacidades como: gestão de tempo, planejamento, 

motivação, trabalho em equipe, ética, responsabilidade no trabalho, dentre outras, 

reconhecidas como necessárias na condução de um bom desempenho profissional.  

Todavia, são diversas as denominações utilizadas ao se descrever o conceito de 

competências profissionais genéricas, assim como também ocorre com a própria noção de 

competência. Em estudos recentes, elas aparecem como “competências transversais” ou “soft 

skills”. A expressão soft skills geralmente tem aparecido ligada a discussões sobre o universo 

laboral. As crescentes pesquisas, a despeito da variação terminológica, avançam para 

compreensão de quais as habilidades e capacidades - transpostas em atitudes e 

comportamentos - poderão ser requeridas para determinadas tarefas profissionais em meio às 

características pessoais e de formação (FREIRE SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2010). 

Diante da crescente associação entre a qualidade de execução do trabalho e as 

competências genéricas, intensifica-se o interesse dos empregadores no processo de 

identificação de quais poderiam ser consideradas necessárias, ou desejáveis, para determinada 

função ou vaga. Tornando-se alvo de diferenciação e seleção, as competências genéricas 

passam a ser estudadas em diferentes contextos de formação, conectando a educação ao 

campo econômico (FREIRE SEOANE; PAIS MONTES; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2011; 

FREIRE SEOANE; TEJEIRO ÁLVAREZ; PAIS MONTES, 2013). 
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Considerando-se essa contextualização do tema das competências, este trabalho foi 

norteado pela compreensão, ampliada, que tem sido produzida em estudos desenvolvidos na 

Europa, nos quais as competências estão aparecendo ligadas a capacidades e habilidades que 

possam ser desenvolvidas no processo de formação universitária. Sendo assim, o sentido mais 

forte do conceito de competências, tal como foi compreendido e aplicado nesta pesquisa, está 

melhor ilustrado por seu uso na tentativa de convergência entre a formação educacional e o 

universo laboral. Essa aproximação entre a educação e o mundo do trabalho tem ocorrido, em 

muitos países, com auxílio do conceito de competências, já que refletir sobre seu 

desenvolvimento e avaliar sua aquisição, através de instrumentos de avaliação de 

autopercepção, poderá auxiliar estudantes a melhor se desenvolverem, bem como esclarecer 

egressos na condução de suas necessidades de acesso e manutenção do emprego (DIREITO et 

al, 2012; FREIRE SEOANE; PAIS MONTES; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2011; OLIVEIRA 

SILVA; FREIRE SEOANE; LÓPEZ-BERMÚDEZ, 2019). 

 

1.2.1 Contexto histórico 

 

Com a finalidade de promover uma adequação entre a formação educacional e novas 

demandas do mundo do trabalho (em busca de melhores recursos para o desenvolvimento 

socioeconômico), a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

realizou, em 1998, a “Conferência Mundial sobre Educação Superior”. Nesse evento foram 

discutidas “competências gerais” a serem adquiridas no ensino superior, consideradas como 

“competências-chave” para a capacitação do estudante universitário. As competências 

elencadas incluíam: habilidades sociais e de comunicação, trabalho em equipe, criatividade, 

manejo da diversidade cultural e capacidade de assumir responsabilidades e riscos.  Todas 

foram compreendidas como importantes aos processos de desenvolvimento pessoal, 

cidadania, inclusão social e inserção no mercado de trabalho (CHEETHAM; CHIVERS, 

2000; JONES, 1996).  
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Como resultado da assinatura do Tratado de Bolonha, em 1999, na Itália, surge o 

Projeto Tuning. Seu objetivo foi de balizar as estruturas educacionais - currículos e formações 

- de diferentes intuições de ensino superior na Europa. Fruto da criação do Espaço Europeu de 

Ensino Superior (EEES), Tuning trouxe reflexões importantes acerca do conceito de 

competências, bem como inquietações frente à globalização e às suas novas exigências sociais 

(BENEITONE et al., 2007; FERREIRA, LIMA, 2017). 

Na intenção de aproximar as Universidades da sociedade, o Projeto Tuning 

transformou-se em uma metodologia, internacionalmente conhecida, que dispôs de 

ferramentas direcionadas ao âmbito educacional, compreendendo a Universidade como um 

ator social. A elaboração de currículos baseados em competências foi também fomentada por 

esse projeto, no qual pontos de referência - como o avanço da reforma curricular, à 

possibilidade de novas estruturas formativas (baseadas em competências) com intuito de uma 

reestruturação e revitalização dos currículos, priorizasse a qualidade das formações bem como 

o estudante como ser ativo no processo de aprendizado - foram determinados como premissas 

necessárias para se alcançar as competências, específicas e genéricas, por meio de um 

planejamento e execução das diferentes disciplinas que deveriam ser ofertadas nos cursos de 

graduação (EIRÓ; CATANI, 2011; PENA-VEGA, 2009). 

Tuning começou efetivamente em 2000 e foi uma experiência exclusiva do território 

Europeu praticamente até 2004, com êxito em mais de 175 universidades. No Brasil, as 

discussões sobre o Projeto Tuning chegam através da versão direcionada à América Latina 

(BENEITONE et al., 2007). 

O termo Tuning é oriundo do verbo em inglês to tune, que significa sintonizar em uma 

determinada frequência de rádio, ou, ainda, pode se tratar de menção à afinação de 

instrumentos musicais. A escolha dessa palavra indica o intuito em promover um espaço 

gerador de pontos de convergência às estruturas educacionais nos seus diferentes contextos 

sociais (EIRÓ; CATANI, 2011). 

Portanto, tais estruturas educacionais poderiam ser compreendidas, comparadas e 

reconhecidas. Seu auxílio visava alcançar estudantes (por meio de informações confiáveis na 

oferta de programas educacionais), profissionais (com promoção de maior mobilidade 

territorial, por meio da validação de seu diploma) e empregadores (esclarecidos quanto à 

capacitação e titulação de determinada formação, requerida) (BENEITONE et al., 2007).  
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De acordo com o Informe Final do relatório Tuning Education Structures in Europe 

(2001/2002 apud FREIRE SEOANE; SALCINES CRISTAL, 2010), as competências 

genéricas podem ser classificadas como instrumentais, interpessoais e sistêmicas. As 

competências instrumentais estão ligadas às capacidades cognitivas, metodológicas, técnicas e 

linguísticas dos indivíduos. Elas vão da compreensão à execução de tarefas, e estão pautadas 

pelo uso crítico das diferentes aplicações necessárias à prática profissional, considerando-se a 

formação do indivíduo, bem como seus conhecimentos básicos da profissão.  

Nas competências interpessoais são retratadas as habilidades de relacionar-se 

socialmente e de cooperar, considerando a vivência coletiva e a capacidade de participar de 

trabalhos em equipe, levando-se em conta uma percepção crítica - e autocrítica - das relações 

sociais e das produções coletivas.  Já as competências sistêmicas estão relacionadas à visão 

“do todo” e à capacidade de desenvolver um projeto em sua totalidade, atrelando 

entendimento, conhecimento e sensibilidade à prática. Para se atingir esse nível de 

competências e poder aplicá-las é necessária a aquisição prévia das anteriormente citadas - 

instrumentais e interpessoais (EIRÓ; CATANI, 2011). 

Das várias competências profissionais genéricas levantadas inicialmente pelo Projeto 

Tunig, nesta pesquisa será utilizado um recorte de 19 competências, que foram traduzidas e 

adaptadas a partir do trabalho de Freire Seoane e Teijeiro Alvarez (2010). Neste recorte, estão 

selecionadas apenas competências genéricas, subdivididas nas três categorias apresentadas 

acima. Ao longo deste texto, portanto, a denominação única de “competências” estará referida 

a tal recorte, determinadas teoricamente conforme a figura a seguir:  
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Quadro 2 - Classificação das competências profissionais genéricas 

 
Fonte: Freire Seoane e Teijeiro Alvarez (2010). 

 

1.2.2 Formação e competências profissionais genéricas 

 

Reflexões sobre as pesquisas norteadas pelas competências, e ampliadas pelo Projeto 

Tuning, na Europa, provocaram discussões sobre a existência de possíveis lacunas entre o 

ensino nas Universidades e o acesso ao emprego, bem como sobre caminhos para se buscar 

equilibrar esse quadro por meio de mudanças no âmbito educacional (LOPES; PINTO, 2016). 

A incorporação de modelos de formação guiados pelos domínios das competências, assim 

como a criação do EEES, teve por objetivo arquitetar, de forma singular e sistemática, uma 

aproximação condizente entre a formação universitária e as necessidades da realidade do 

mercado de trabalho, tal como passava a ser visto por volta dos anos 2000 no contexto de 

globalização (LÓPEZ RUIZ, 2011). 

Vários estudos deste início do século XXI têm investigado o desenvolvimento de 

competências através do processo de ensino-aprendizagem, no ensino superior, com enfoque 

nas possíveis contribuições à preparação para acesso ao campo laboral. Para inclusão dos 

jovens neste campo, reconhecido inclusive como uma das tarefas evolutivas da entrada à vida 

adulta, exige-se uma série de condições que ultrapassam as especificidades profissionais. Não 

Instrumentais  

 

•Conhecimentos básicos 
da profissão 

•Capacidade de análise e 
de síntese 

•Capacidade de 
organização e 
planejamento 

•Resolução de problemas 

•Tomada de decisões  

•Habilidade de gestão da 
informação  

•Capacidade de 
comunicação 

Interpessoais  

 

•Capacidade de trabalhar 
em equipe  

•Habilidades 
interpessoais  

•Compromisso ético  

Sistêmicas  

 

•Capacidade de aplicar os 
conhecimentos à prática 

•Habilidade para 
trabalhar de forma 
independente 

•Capacidade de aprender 

•Preocupação por 
qualidade e melhoria 

•Capacidade de 
adaptação a situações 
novas 

•Motivação para o 
trabalho 

•Responsabilidade no 
trabalho 

•Motivação para alcançar 
metas 

•Capacidade de gerar 
novas ideias 
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por acaso, nesse sentido, as relações interpessoais e condições psicológicas têm recebido 

destaque no enfrentamento de diferentes tarefas no campo do trabalho (FREIRE SEOANE; 

PAIS MONTES; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2011; GARCIA; ORANTES; MARTINEZ-

RODRIGUES, 2010; GOMES; SOARES; OLIVEIRA, 2013; GONDIM; MORAIS; 

BRANTES, 2014).   

No mundo contemporâneo, sobretudo no âmbito da formação universitária e nos 

contextos de trabalho, a noção de “competência” vem sendo, portanto, cada vez mais 

difundida como parte de um repertório que se preocupa com o desenvolvimento de 

capacidades que possam auxiliar na adequação do indivíduo ao ambiente de trabalho. As 

organizações, em suas seleções, almejam contratar candidatos que tenham adquirido 

competências que lhes permitam um desempenho satisfatório. Sendo assim, o jovem 

universitário é lançado a um novo desafio, já que antes de compreender quais competências 

precisa desenvolver para acessar uma vaga de trabalho, esse graduando precisará conhecer 

suas próprias competências, muitas das quais adquiridas no processo de sua formação 

(CHEETHAM; CHIVERS, 2000; JONES, 1996). 

A noção de competência configura-se para além de uma simples regulação ou 

exigência normativa. Compreendida como fator relevante frente ao desempenho do trabalho, e 

desenvolvimento da carreira, ela possui diversas tendências conceituais. Enquanto a corrente 

francesa a vê como um atributo ao desempenho, a corrente norte-americana ressalta-a como o 

próprio resultado da mobilização dos recursos do indivíduo. Além disso, ela dependerá de um 

equilíbrio na relação entre atributos pessoais (em lidar com os recursos) e necessidades do 

trabalho (da profissão e da organização), tendo em vista que cada tarefa laboral demanda 

competências específicas, valoradas em maior ou menor grau segundo as diferentes tarefas 

(PEIXOTO; CAETANO, 2013). 

Alguns autores como Díaz Barriga (2006) alertam para certa disparidade e 

consequente confusão causada pelo termo genérico “competências”. Para Barrón Tirado 

(2009) a compreensão sobre as competências deverá alcançar um sentido mais amplo, 

referindo-se a um conjunto de conhecimentos e habilidades que deverão estar disponíveis para 

execução, ou desenvolvimento, de uma determinada tarefa/atividade. Entretanto, cada 

atividade poderá requerer uma ou mais habilidades combinadas para sucesso de sua execução, 

o que na prática poderá agregar ao indivíduo maior condição de competir no campo laboral. 
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Em consonância à fértil relação entre as IES/Universidades e as competências, cabe 

apresentar a definição consagrada por López Ruiz (2011), na qual transparece a compreensão 

de que as competências são desenvolvidas de forma progressiva, e se beneficiam de “espaços” 

para troca efetiva de vivências práticas, teóricas, emocionais e relacionais. Nesse sentido, as 

competências formariam um complexo sistema de conhecimentos, atitudes e habilidades, com 

as quais os estudantes poderiam buscar a resolução de problemas complexos, por meio de 

uma performance coerente e eficaz na realização de tarefas - acadêmicas e profissionais – 

com objetivo de alcançarem desenvolvimento pleno.  Esse processo virtuoso procura refletir 

tanto na qualidade e incremento do ensino superior, quanto na perspectiva positiva que ele 

abre aos campos social, ambiental e econômico, articulando dimensões de âmbito psicossocial 

com o universo laboral.  

As competências contrastam com a história do trabalho e com a própria noção de 

profissão ou carreira. Se em tempos longínquos do passado, quase esquecidos, o sucesso no 

trabalho poderia ser pensado como relacionado a um dom, herança familiar ou gestão do 

próprio negócio, neste início de século XXI a condição de poder desempenhar um bom 

trabalho parece estar cada vez mais atrelada ao percurso acadêmico realizado. A formação 

superior passa a ser imaginada como um convite para que o estudante possa ampliar suas 

potencialidades através da percepção de suas facilidades e dificuldades, de ordem pessoal e 

técnica, desenvolvendo assim melhores condições de acessar o espaço laboral (PAIS 

MONTES; FREIRE SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2014).  

Recentes debates acadêmicos, incluindo congressos como “Universidade e Empresas: 

Casamento ou Divórcio?”, ocorrido no Instituto Universitário de Maia, 2018, em Portugal, e 

que contou com a presença de conferencistas de diversos países, debruçam-se sobre as 

projeções que tratam do futuro do trabalho e do emprego, agora permeados por novas 

tecnologias e suas crescentes exigências. Em consonância com as mudanças no cenário 

laboral, em escala globalizada, faz-se necessário aferir os “passos” da educação e verificar em 

que direção estão sendo percorridos. 

Nesse cenário, a economia do conhecimento tem feito parte, como ponto central, das 

discussões europeias sobre a educação. O ponto chave dessa discussão tem ficado por conta 

do desenvolvimento das competências, compreendidas como algo que não é análogo ou 

advindo, unicamente, da educação formal, mas que permeia também a educação informal e as 

experiências vividas, compondo o campo de preparo e reflexão para a potencialização desse 

processo (FREIRE SEOANE; SALCINES CRISTAL, 2010). 
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A escolarização convencional, mais especificamente o ensino superior ou graduação, 

tem ocupado um papel de embasamento da qualificação do trabalhador, tornando-se condição 

laboral, ou excludente, em muitos casos, quando esta não se faz presente nos currículos. O 

contexto laboral passa, então, em todo seu desenvolvimento, a caminhar junto ao processo 

educacional, fortalecendo as temáticas relacionadas às competências, que aparecem cada vez 

mais incorporadas ao percurso formativo (FREIRE SEOANE et al., 2018). 

Habitualmente, o universo laboral parece ofertar empregos com melhores retribuições 

aos trabalhadores que possuem maior graduação acadêmica, compreendendo que esses 

possam ser os mais produtivos. Dessa forma, é corrente se pensar que a oferta e a demanda de 

trabalho também determinam o salário e a qualidade do emprego; nesse contexto, pode-se 

compreender que a recíproca seja verdadeira: menos formação tende a significar emprego de 

menor qualidade e rendimento. Nessa visão, a solução para o desemprego seria se buscar a 

adequação entre as demandas de trabalho ofertadas e o grau de formação do trabalhador 

(TEIJEIRO; RUNGO; FREIRE, 2013). 

Desde meados do século XVIII, a educação foi associada à rentabilidade e à produção.  

Autores como Cantillon (1755/2011) e Smith (1776/2021), citados em Freire Seoane e 

Teijeiro Álvarez (2010), promoveram essa associação. Smith, por sinal, pode ser considerado 

o percursor do conhecido conceito de capital humano. Na evolução dessas discussões, os 

investimentos nessa área puderam passar a ser compreendidos de duas maneiras principais: a 

primeira, como aportes de cunho individual na formação superior e consequentes 

possibilidades de ascensão social, através do acesso a melhores vagas de emprego e maiores 

salários; e a segunda, aportes ou investimentos de cunho coletivo, realizados por meio de 

planejamento econômico em termos de projetos nacionais, e além disso desenvolvidos em 

geral por meio da tecnologia, fomentando-se o preparo de pessoas qualificadas para fazê-lo. 

Em países europeus como Portugal e Espanha, a área da Economia da Educação tem 

encontrado solo fértil na busca pela compreensão intrínseca da relação entre esses temas, e 

suas complexidades, o que permite discussões ampliadas sobre organização e planejamento da 

economia (OLIVEIRA SILVA; FREIRE SEOANE; LÓPEZ-BERMÚDEZ, 2019; PAIS 

MONTES; FREIRE SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2014), ainda escassas no Brasil.  
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Discussões a respeito do conceito de capital humano, desde a década de 1960, 

conectam a educação formal, nas escolas e IES, com a educação informal, no contato com a 

prática, experiências e vivências. Neste conceito, ou expressão, a educação formal auxilia no 

aumento de produtividade das pessoas, ampliando oportunidade de maiores rendas.  O capital, 

neste caso, diz respeito a uma forma de estoque, como capacidade produtiva da pessoa, que 

leva em consideração os custos de produção e manutenção, e esperança de maior 

retorno/renda (BECKER, 1964; SALAS, 2008; apud FREIRE SEOANE; TEIJEIRO 

ÁLVAREZ, 2010). 

Segundo Freire Seoane e Teijeiro Álvarez (2010), Becker esteve na vanguarda das 

investigações sobre a relação entre estudo e produtividade, no campo da Economia da 

Educação. Dentre as temáticas abordadas, estava o interesse na compreensão da eficiência na 

distribuição de recursos, que são escassos, o que poderia facilitar o planejamento do sistema 

educacional. Além disso, elencar dados sobre a existência de retornos econômicos associados 

à continuidade dos estudos (aquisição de educação adicional) justificaria a acumulação de 

capital humano, por meio de investimento em educação, como um dos principais fatores no 

delineamento da renda individual, e, por conseguinte, potencial ao crescimento econômico de 

um país. 

Entretanto, a teoria do capital humano, junto à hipótese da educação como um 

processo de investimento, não é a única teoria existente nesse campo, uma vez que a literatura 

foi se expandindo e buscando outros fatores e atributos que influenciam o acesso às vagas de 

emprego, e consequentemente, o retorno financeiro. Surge um novo olhar para a educação 

segundo o qual ela seria utilizada para sinalizar as demandas de trabalho, ao invés de ser 

investimento em capital humano. A empregabilidade não estaria então somente a mercê de 

um conhecimento prévio sobre as vagas ofertadas, e o balizamento da educação formal estaria 

mais permeado por outras estruturas de funcionamento, inclusive pelos ruídos entre o mundo 

do trabalho e seus desejos em constante transformação (ARROW, 1962; SPENCE 1973; 

STIGLITZ, 1975, apud FREIRE SEOANE et al., 2018). 

Para essa corrente, a educação passa a ocupar um duplo papel em função dos retornos 

que poderá ofertar, ora em forma de investimento em capital humano, ora “quase” como um 

método de seleção, sinalizando aos empregadores, através da diferenciação dos indivíduos por 

meio de sua produção prévia de habilidades natas e adquiridas, quais seriam os melhores 

profissionais a se contratar. Esta segunda possibilidade configura ainda uma crítica ao modelo 

do capital humano, trazendo elementos, que serviriam com uma espécie de filtro e 
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consequente segmentação, em sua maioria da escola radical norte-americana (ARROW, 1962; 

DOERINGER; PIORE, 1971; SPENCE, 1973; 1974; THUROW, 1975 apud FREIRE 

SEOANE et al., 2018). 

 A cada dia, a educação vem sendo entendida como fonte de desenvolvimento aos 

indivíduos e às sociedades por proporcionar um potencial de competitividade e crescimento 

em uma progressão de tempo (FREIRE SEOANE; PAIS MONTES; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 

2011). Fica postulado que em países que almejam competir, em contexto de inovação, é 

necessário priorizar um investimento em educação, bem como ofertar um ensino de qualidade 

que permita um maior acesso ao trabalho. Campo e Bermúdez (2008) referem, ainda, que o 

potencial produtor da educação permite não só o alcance a melhores níveis de renda à 

população, mas a possibilidade de reduzir desigualdades sociais e econômicas, e 

desenvolvimento econômico diante de novos saberes produzidos. 

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, a decisão em iniciar um curso de 

formação universitária no ensino superior parece visar um balizamento na busca de campo 

mais amplo de absorção laboral.  Entretanto, a chegada nessa decisão faz-se permeada de 

muitos fatores de influência, que poderão ir desde o contexto familiar, a condição 

socioeconômica, até as características pessoais/de personalidade. Dentre elas está, ainda, a 

disposição em desenvolver habilidades específicas em atitudes/comportamentos, e 

capacidades, como a de aprender (PÉREZ, 2017, apud OLIVEIRA SILVA; FREIRE 

SEOANE; LÓPEZ-BERMÚDEZ, 2019). 

Em meio ao descompasso na relação ensino-trabalho, advindo, também, de um 

mercado de trabalho dinâmico, reflexões e ensejos de mudança tornam-se requisições sociais 

na busca de maior atenção ao processo de formação dos estudantes universitários (MORA, 

2003). Sendo assim, as competências a serem desenvolvidas nos processos de formação do 

universitário são cruciais para a concretização da vida laboral, compreendendo que a 

empregabilidade possui uma relação direta com o desenvolvimento de competências que 

possam ser valorizadas pelo mercado de trabalho (FREIRE SEOANE; TEIJEIRO 

ÁLVAREZ; PAIS MONTES, 2013).    

Segundo Silva e Pereira (2013), é esperado que o egresso do ensino superior tenha 

atributos diferenciados dos outros níveis da educação, ou seja, apresente-se mais atento aos 

erros, com capacidade de lidar com novas situações, exercer maior autonomia, lidar com 

riscos e responsabilidades, bem como desempenhar fácil adaptação às mudanças. Nessa 

perspectiva, mesmo que o diploma da graduação não garanta o acesso ao trabalho desejado 
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(ALVES, 2005), o foco em obter um trabalho ainda configura uma das principais motivações 

em cursar o ensino superior, já que sua ausência, por si só, delimita um possível critério de 

seleção (MÁRQUEZ, 2009). 

Em pesquisa realizada no Panamá acerca da relação entre ganho/rendimento e nível de 

educação, realizada por Freire Seoane et al. (2018), a educação é apresentada como o 

principal recurso para melhora dos rendimentos em contexto laboral. Ao utilizar dados 

nacionais do Censo Panamenho nos anos de 2001, 2004 e 2009, essa investigação confirmou 

a indagação de que o ensino superior seja o mais rentável dos níveis de educação, mesmo que 

em sua conclusão a pesquisa aponte para uma considerável redução desse rendimento entre os 

anos 2001 a 2009. 

Diante de novas estruturas sociais, avanços nos campos do saber, e crescente 

complexidade na interação da educação com o universo laboral, faz-se necessário ampliar 

concepções para novas perspectivas sobre o ensino. O conceito de competências surge, então, 

não somente como uma perspectiva mercantilista e neocapitalista (LÓPEZ, 2011), mas como 

fonte propulsora, em sentido prático, de um carácter profissionalizante à formação 

universitária, vigilante para que essa formação não perca seu caráter humanista e intelectual 

(LÓPEZ; BENEDITO; LÉON, 2016). 

 

1.2.3 Mercado de trabalho, formação e competências 

 

A inserção no mercado de trabalho, observada nos contextos ocidentais 

contemporâneos, tem se apresentado como um desafio permeado por uma complexa rede de 

questões políticas e estruturais do cenário laboral. Nessas condições, o egresso de cursos de 

graduação enfrenta inúmeras exigências para acesso e permanência no meio laboral. 

Exigências essas que transcendem as competências técnicas adquiridas em sua formação 

(FREIRE SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ; PAIS MONTES, 2013; MELO; BORGES, 

2007; MORA, 2003; RIBEIRO, 2011; SAMANES, 2002). 

Segundo dados da OIT (2013), a cada ano milhares de jovens são lançados ao mercado 

de trabalho, oriundos da conclusão de seus cursos de graduação. Dos estudantes egressos, 

poucos conseguem uma rápida absorção, o que pode levar à frustração e instabilidade 

financeira. Diante de frequentes mudanças na economia mundial, surge um novo olhar a 

respeito do emprego e dos desafios que terão que ser transpostos para alcançá-lo. Esses 
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desafios não abarcam somente condições restritivas de oferta e qualidade de emprego, mas 

alcançam deficiências próprias da qualidade de formação dos aspirantes ao trabalho, 

principalmente os jovens. 

 Na reflexão sobre as habilidades e competências dos indivíduos solicitadas em 

contexto laboral, amplia-se o conceito de competências profissionais como campo de acesso à 

empregabilidade. Dessa forma, alcança-se um diálogo cada vez mais necessário, e urgente, 

entre a educação formal (em ensino superior) e as requisições inerentes ao mundo do trabalho 

(FREIRE SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2010; OLIVEIRA SILVA; FREIRE SEOANE; 

LÓPEZ-BERMÚDEZ, 2019). 

Se, por um lado, as IES são vistas como um local de formação que poderá auxiliar no 

desenvolvimento das competências profissionais, atrelando teoria, potencial e prática, por 

outro lado, faz-se necessária uma maior aproximação da realidade e contexto laboral, na 

compreensão do que está sendo solicitado pelo “universo do trabalho” (FREIRE SEOANE; 

TEJEIRO ÁLVAREZ; PAIS MONTES, 2013). Compreender as necessidades desse universo 

é, em parte, angariar informações relevantes para uma formação mais coerente e assertiva, 

que responda às necessidades laborais, por meio de preparo efetivo de estudantes/egressos. 

Estar melhor preparado significa tanto conseguir preencher as vagas de emprego disponíveis, 

quanto criar novas oportunidades de acesso laboral/emprego, contribuindo socialmente pela 

oportunidade de evoluir social e economicamente (FREIRE SEOANE; SALCINES 

CRISTAL, 2010). 

A quantidade de anos de estudo e sua relação com as chances de emprego e ascensão 

salarial vem sendo investigada por muitos pesquisadores. Em suas conclusões, quanto maior o 

tempo investido em educação/formação individual (16 anos ou mais), maior o alcance 

salarial, e consequente a projeção da carreira, advinda também de uma predileção das 

empresas, transposta nas seleções e concretizada nos critérios de seleção das vagas (FREIRE 

SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2010). 

A escolha por uma continuidade nos estudos, após o ensino regular/obrigatório, não 

está somente ligada, no contexto brasileiro, à aquisição de maiores salários, mas a uma 

condição de sobrevivência à seletividade das vagas ofertadas no campo laboral.  Possuir 

somente o ensino fundamental ou médio constitui uma situação de cerceamento ao qual o 

indivíduo estará quase que fadado, com raras exceções, sendo condenado a um 

estrangulamento de oportunidades, já que o conhecimento formal é postulado como atrativo e 

requerido pelas empresas (CROOK et al., 2011).   
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Entretanto, o investimento em anos de estudo não, necessariamente, deva significar 

aquisição de todo o conhecimento necessário à prática, na área almejada, já que as próprias 

características pessoais poderão influenciar nesta aquisição. Outros fatores, além do estudo 

adquirido, também poderão pesar no acesso ao emprego e melhores salários, tais como: sexo, 

idade, experiência, habilidades, atitudes/comportamento e disposição em aprender (FREIRE 

SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2010). Mas, a dedicação acadêmica, em ensino superior, 

medida em anos de estudo, pode permitir uma maior chance de experiência - em tempo e 

espaço – necessária, tanto na compreensão das variáveis e exigências do campo laboral, 

quanto nas oportunidades de se desenvolverem as competências necessárias ao seu percurso 

pessoal e social.   

O sucesso na inserção profissional parece não estar mais a cargo de algo coletivo, 

como uma graduação ou formação geral, mas atrelado a vários fatores. Dentre esses fatores, 

num âmbito individual, evidencia-se o conceito de competências genéricas (FREIRE 

SEOANE; TEIJEIRO ÁLVAREZ; PAIS MONTES, 2013). 

O trabalho de Gondim, Morais e Brantes (2014) aponta que as competências não são 

inatas, mas sim adquiridas ao longo do processo de socialização educacional e profissional, 

que envolve uma aprendizagem também emocional. As autoras discorrem sobre o domínio de 

competências socioemocionais e seu papel central no alcance e no desenvolvimento de 

competências profissionais. Essas competências ampliam possibilidades de ajustes a diversos, 

e muitas vezes escassos e disputados, postos de trabalho. 

Sendo assim, as competências genéricas desempenham um papel direto diante dos 

aspectos emocionais. Condições emocionais de universitários interagem com o 

desenvolvimento das competências profissionais genéricas, e influenciam e são influenciadas 

pelos processos e produtos desse desenvolvimento. Desde a escolha de um curso, e durante 

seu transcorrer, condições psicológicas são mobilizadas, já que adaptações e enfrentamento de 

novos desafios são elementos muito presentes na vida na Universidade. 
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1.3 Condições psicológicas e os aspectos de saúde mental de estudantes universitários 

 

A expressão “condições psicológicas” será utilizada neste trabalho para referenciar 

aspectos psicológicos, comportamentais, emocionais e interacionais, ou seja, aspectos de 

saúde mental de estudantes universitários. 

A vida universitária abre ao estudante ensejos de entrada em um “novo mundo” 

cercado de exigências e expectativas. Sonhos e desejos, em relação à idade adulta, serão 

contrastados com incertezas e ansiedade, constituindo-se, segundo Arnett (2001), 

simultaneamente um tempo de novas liberdades e novos receios (ANDRADE, 2010).  

Para Miller (2005), os primeiros anos da graduação serão especialmente marcados por 

desafios, tanto aqueles de adaptação geral quanto frente a mudanças de percepção da 

realidade provenientes do confronto entre os novos contextos e os objetivos e sonhos 

anteriormente traçados.  

 A escolha pela graduação, e entrada na vida universitária, pode acontecer a partir de 

diferentes motivações. Ela pode ser, por exemplo, uma evolução e continuidade quase 

“automáticas”, e pouco elaboradas, de estudos após a saída da formação do ensino médio; 

pode ser ainda um retorno aos estudos interrompidos mediante situações da vida; pode, 

também, ser oriunda de um desejo de alcançar uma melhor oportunidade de emprego.  

A expectativa em cursar o ensino superior cumpre, em parte, a expectativa de entrada 

em uma nova etapa da vida adulta e pode vir acompanhada de uma resposta social e familiar 

positiva quando vista como um processo de conquista. Porém, esse cenário que retrata a 

construção de um futuro com possibilidade de maior liberdade e autonomia poderá, em 

algumas circunstâncias, promover tensão aos indivíduos, já que eles estarão também diante de 

novas responsabilidades.  

No Brasil, ser estudante universitário pode constituir uma condição diferenciada 

quanto ao status social do futuro trabalhador na promoção de acesso a melhores oportunidades 

laborais e vagas de emprego (OLIVEIRA-MONTEIRO et al., 2018). Essa relação positiva 

entre nível de estudo e oportunidades de emprego parece não ser exclusiva da realidade 

brasileira, uma vez que aparece descrita nas publicações científicas sobre essa temática 

desenvolvidas em outros países, tais como Espanha, Portugal e Panamá (FREIRE SEOANE; 

TEJEIRO ÁLVAREZ; PAIS MONTES, 2013; FREIRE SEOANE et al., 2018; OLIVEIRA 

SILVA; FREIRE SEOANE; LÓPEZ-BERMÚDEZ, 2019).  
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As expectativas iniciais dos estudantes quanto às condições de estudo e vivência 

universitária podem não estar totalmente ajustadas à realidade, o que tende a ocasionar 

momentos de frustração e repercussões negativas nas buscas por conciliar a dedicação para 

desempenho satisfatório das diversas tarefas da vida social e da vida acadêmica 

(GUIMARÃES et al., 2011). Se, por um lado, cursar o ensino superior envolve uma 

possibilidade próspera de contato com conhecimentos, diversidade e cultura, por outro, essas 

mesmas condições, atreladas às novas exigências que a vida universitária oferta, poderão 

contribuir para uma instabilidade no equilíbrio adaptativo, criando-se conflitos que irão 

refletir na qualidade de vida e na saúde mental do estudante (GUIMARÃES et al., 2011; 

PORTO; SOARES, 2017) 

 

1.3.1 Aspectos psicossociais e o desenvolvimento do estudante universitário 

 

A transição da adolescência para a idade adulta envolve aspectos psicossociais em 

desenvolvimento, como a identidade pessoal e social do indivíduo, que auxiliam na formação 

do status social de “adulto”. Ser adulto implica no alcance de uma posição social advinda da 

realização de novos papéis profissionais e familiares que culminam com o final da juventude 

(ANDRADE, 2010). 

Segundo Polydoro (2000), o ingresso ao ensino superior pode ser compreendido como 

uma importante jornada na representação transitória das fases de jovem a adulto. Nessa 

transição, o estudante avança para uma nova etapa de ampliação de conhecimento, na qual a 

aquisição do conhecimento formal se dará ao mesmo tempo em que esses indivíduos deverão 

lidar com as mudanças e conflitos psicossociais próprios dessa fase.  Nesse processo de 

apropriações e desafios, a adaptação torna-se uma composição pertinente e necessária para 

superação de dificuldades e para um desenvolvimento saudável, mesmo que essa nem sempre 

seja uma opção possível a todos os estudantes universitários. Os processos de adaptação 

devem sempre levar em conta a integração de fatores de cunho interpessoal, pessoal e 

institucional (FERNANDES, 2011; POLYDORO, 2000; TEIXEIRA et al., 2008; TEIXEIRA; 

CASTRO; ZOLTOWISKI, 2012). 
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Para Teixeira, Castro e Zoltowiski (2012), a adaptação do estudante ao período 

universitário ocorrerá na medida em que houver maior integração entre as expectativas 

pretéritas e presentes e uma relação bem-sucedida entre a vida social e acadêmica. Os autores 

ainda referem que, apesar de não existir uma forma de balizar as expectativas dos estudantes 

em relação ao início do curso de graduação, de forma geral elas cumprem um importante 

papel ao retratar aspectos de interesse e preocupação a respeito do futuro desenvolvimento 

pessoal e financeiro dos indivíduos. 

Segundo Fernandes (2011), são várias as dimensões que poderão influenciar o 

processo de adaptação ao período universitário, em seu percurso e desempenho, para uma 

transposição positiva. Dentre as dimensões elencadas pela autora estão as relações sociais, os 

fatores socioeconômicos e os aspectos psicológicos e organizacionais (como a disposição 

curricular).  

Ao ampliarem o conceito de adaptação universitária, Miller (2005) e Teixeira et al. 

(2008) afirmam que quanto mais realistas forem as expectativas, maiores serão as 

possibilidades de adaptação e geração de ações que favoreçam a permanência e conclusão do 

curso, por contraste aos processos de evasão, que podem refletir o insucesso nessa relação 

entre expectativas e realidade. Entretanto, as expectativas positivas poderão também auxiliar 

no sucesso da adaptação, já que poderão servir de estratégias no cotidiano do estudante que, 

muitas vezes, vê-se em fase de conflitos psicossociais e com dificuldade de lidar com a 

frustração (SOLBERG NES, EVANS; SEGERSTROM, 2009). 

Diante de novas configurações sociais, tratando da cultura ocidental, a definição de 

“ser adulto” vem se modificando e ganha novos olhares. Se, em parte, há um prolongamento 

dos estudos, em meio à instabilidade profissional e pouca oportunidade no mercado de 

trabalho, em contrapartida, a falta de autonomia financeira repercute ainda na saída tardia da 

casa dos pais (e possível adiamento do papel parental). Surge então uma nova fase do 

desenvolvimento a respeito da constituição do adulto, o adulto em transição, que Arnett 

(2000) nomeará de “adultez emergente” (ANDRADE, 2010). 

Com aspectos de cunho social e repercussão direta na condição do desenvolvimento 

psicológico, a denominação de adulto emergente foi dirigida a jovens de 18 a 24 anos 

(podendo ocorrer variação etária de acordo com o desenvolvimento psicossocial de cada 

indivíduo), fase de exploração da identidade na qual são experimentadas opções em relação 

aos campos familiar e profissional. Outro elemento desse tema são as novas exigências do 

mercado de trabalho, que demandam maior investimento nos níveis escolares, podendo o 



40 

 

estudo ser prolongado ou vir a coexistir com trabalho, em áreas diversificadas, e de certa 

maneira reforçando a ideia de “adultez emergente” (ARNETT, 2000). 

 O caráter exploratório do trabalho permite uma experimentação prática com função de 

promover aproximação e identificação com as áreas de atividade profissional, sendo que em 

alguns casos poderá ocorrer por meio de sua vivencia a descoberta de um desinteresse ou 

inabilidade em determinado setor, ocorrendo com diferentes configurações entre países e 

culturas distintas. Todavia, mesmo que não haja maiores pressões sociais diretas a respeito do 

alcance da “idade adulta”, a questão do emprego e da escolha profissional compõe esse 

cenário e esse período poderá ser caracterizado por fracassos e frustrações diante das 

expectativas anteriores (ANDRADE, 2010).  

Devido à necessidade de exploração que marca a “adultez emergente”, esse período 

também foi denominado de “idade da instabilidade”, já que a sua característica predominante 

é uma dedicação, nem sempre estável, a um projeto de vida adulta (ARNETT, 2000). A 

execução desse projeto poderá sofrer inúmeras alterações, como: prolongamento dos estudos; 

abandono ou retomada posterior; ingresso no mercado de trabalho com possibilidade de 

alteração na atividade profissional; relacionamentos, mais ou menos duradouros, com 

possibilidade de saída da casa dos pais, mas que podem não ser exitosos e culminarem no 

retorno à casa dos pais, ou mesmo em novas configurações de moradia com outras parcerias 

(ANDRADE, 2010). 

Em meio a múltiplas transições, o estudante universitário brasileiro, idade mais 

frequente entre 19 e 24 anos (INSTITUTO SEMESP, 2020), encontra-se imerso em uma 

gama de problematizações que podem vir a alterar o seu equilíbrio biopsicossocial. Haja vista 

que as implicações sociais da transposição à idade adulta apontam para mudanças nos 

indicadores do desenvolvimento humano, com efeitos psicossociais, em outra perspectiva, 

essas ocorrências esbarram nas condições psicológicas do indivíduo, podendo ser objetos de 

adaptação, ou emergirem problemas que influenciarão no âmbito pessoal e 

acadêmico/profissional desse jovem. 
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1.3.2 Problemas emocionais e de comportamento ligados à vida universitária 

 

 Ao longo das últimas décadas, as condições emocionais/psicológicas do estudante 

universitário têm recebido destaque em pesquisas de saúde. Vários estudos, nacionais e 

internacionais (ANDRADE et al., 2016; RULL et al., 2011; SILVEIRA et al., 2011; 

VIZZOTTO; JESUS; MARTINS, 2017) alertam para questões referentes à saúde mental 

dessa população que, em sua maioria, é formada por jovens adultos.  

Por exigências e transformações da vida e do próprio desenvolvimento humano, 

jovens estudantes universitários podem estar submersos em situações de conflito e desgaste, 

ocasionadas pelo conjunto do processo de busca/alcance da “vida adulta”. A fase 

compreendida cronologicamente como “adulto jovem” (de 18 a 39 anos - faixa etária 

predominante nos universitários) é um período marcado por direcionamento rumo à 

criatividade e à ruptura com os pais. Por outro lado, em alguns contextos do país, muitos 

desses adultos jovens já exercem a paternidade/maternidade e buscam estabilidade na vida 

financeira. Esse período também é caracterizado por altos índices de estresse, uso de drogas, 

ou mesmo incidência de transtornos esquizofrênicos (OSÓRIO, 2001). 

Muitas alterações e conflitos próprios da vida universitária (como exigências de 

desempenho cognitivo e social) interferem no equilíbrio emocional do estudante, podendo 

ocasionar, ou fazer emergirem problemas psicológicos, tanto de ordem internalizante 

(problemas emocionais) como externalizante (problemas de comportamento). Os problemas 

internalizantes referem-se aos processos psicológicos internos do indivíduo (insegurança, 

medo e tristeza, dentre outros), como no caso de ansiedade e/ou depressão. Já os problemas 

externalizantes, ou de externalização, aludem ao ambiente externo do indivíduo, como 

agitação, comportamento agressivo e quebrar regras (ACHENBACH; RESCORLA, 2010). 

As condições psicológicas podem ser influenciadas por diversos fatores de acordo com 

a constituição biopsicossocial de cada indivíduo. Todavia, mudanças no cotidiano - como as 

enfrentadas por estudantes que ingressam no ambiente universitário - podem abalar a estrutura 

emocional do indivíduo diante de experiências que demandem maior nível de exigência das 

esferas do desenvolvimento cognitivo, físico, psíquico e social. 
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O ingresso no ensino superior pode oferecer ao estudante uma experiência 

enriquecedora, e que amplia potenciais em vários níveis do desenvolvimento. Contudo, esse 

período poderá ser acompanhado de estresse à medida que surjam dificuldades psicológicas, 

sejam pré-existentes ou desencadeadas por outras dificuldades. Nesse contexto, 

comportamentos de risco, especialmente o consumo de álcool (e outras drogas), podem ser 

praticados (SANTOS, 2011). 

Situações como distanciamento das redes de apoio (família e amigos), quebra de 

expectativas, dificuldades em fazer amizades, pressão acadêmica, vivências de rejeição/ ou 

isolamento social, restrições no período de sono, inabilidade na gestão do tempo, aumento da 

carga de estudo regular, sobrecarga, jornada dupla (trabalho/estudo), diminuição dos 

momentos de lazer, entre outras, podem ser elementos desestruturantes presentes na realidade 

universitária. Na presença desses elementos, em meio à frequência em que eles ocorrem e 

segundo a estrutura psíquica de cada indivíduo, compreende-se um aumento da incidência de 

quadros de estresse, angústia, ansiedade, depressão e abuso de substâncias, inseridos na 

composição diagnóstica relatada como Transtornos mentais (TM) (PORTO; SOARES, 2017; 

ROCHA; SASSI, 2013). 

Segundo Goldberg e Huxley (1992), os países ocidentais têm realizado estudos 

epidemiológicos em psiquiatria com resultados que apontam para uma morbidade de 90% 

para os distúrbios não-psicóticos, ou seja, sem a ocorrência de uma quebra com a realidade 

vigente. Com a crescente investigação sobre esses quadros, houve uma ampliação da 

compreensão das possibilidades e alcance diagnóstico. Entretanto, devido a uma visível falta 

de consonância ocasionada por questões conceituais e metodológicas, em distinções sobre 

ansiedade e depressão, as publicações iniciam a utilização de termos diagnósticos mais 

abrangentes, como: TM, Transtornos Mentais Menores (TMM), Morbidade Psiquiátrica 

Menor, Transtornos Mentais Comuns (TMC) e Problemas Psiquiátricos Menores 

(CERCHIARI; CAETANO; FACCENDA, 2005). 

Entre as descrições diagnósticas utilizadas em publicações sobre a saúde mental de 

estudantes universitários, são empregados os termos TM (NEVES; DALGALARRONDO, 

2007), TMM (CERCHIARI; CAETANO; FACCENDA, 2005) e TMC (GRANER; RAMOS-

CERQUEIRA, 2017). Com o avanço de estudos nessa temática, a literatura tem indicado uma 

crescente relação, em que, o fato de ser um estudante universitário poderá contribuir com o de 

desenvolvimento dos TMM, considerando-se esse período da vida universitária como um 
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fator de risco (ALMEIDA et al 2007; COUTINHO; ALMEIDA FILHO; MARI, 1999; LIMA; 

DOMINGUES; CERQUEIRA, 2006). 

  Os TMM são considerados quadros menos graves e de maior frequência em termos de 

TM, com sintomas que podem incluir irritabilidade, insônia, alterações na memória, fadiga e 

queixas somáticas como alterações no apetite, tremores, problemas gastrointestinais, cefaleia, 

dificuldade de concentração ou tomada de decisões (COUTINHO; ALMEIDA FILHO; 

MARI, 1999; FIOROTTI et al., 2010). Entre as múltiplas variáveis elencadas nesses estudos, 

ser do sexo feminino foi a mais associada - de forma independente - com as chances de se 

desenvolver um TMM (KESSLER et al., 2005; LÉPINE et al., 2005).  

Apesar da crescente investigação no campo da saúde mental no Brasil, ainda há uma 

carência de estudos epidemiológicos mais amplos a respeito da morbidade psiquiátrica em 

estudantes universitários. Nos estudos desenvolvidos, em geral pesquisas realizadas com 

estudantes da área da saúde, os dados foram levantados dentro das próprias instituições de 

ensino, e/ou gerados a partir de atendimentos nos serviços de clínica-escola (ROMARO; 

CAPITÃO, 2003).  

Em seu estudo pioneiro sobre a saúde mental com estudantes universitários brasileiros, 

Loreto (1958, apud ROCHA; SASSI, 2013) aponta que aproximadamente um terço dos 

estudantes da amostra investigada, atendidos no serviço de saúde mental universitário, 

mostravam sintomas neuróticos, enquanto dois terços apresentavam problemas relacionadas à 

personalidade e condutas emocionais inadequadas. O foco das queixas foi relacionado mais ao 

cotidiano pessoal do que ao acadêmico, embora os estudantes admitissem que os problemas 

de ordem emocional também prejudicassem os estudos. 

Segundo Cerchiari (2004), Cerchiari, Caetano e Faccenda (2005) e Neves e 

Dalgalarrondo (2007), durante a fase da vida universitária há maiores chances de que jovens 

adultos tenham TM pela primeira vez. Em parte, isso pode ser causado por situações de perda 

próprias a esse período da vida (despedida da adolescência e de seu maior descompromisso), 

reforçadas pelas transformações comuns ao ingresso na universidade, como afastamento dos 

vínculos familiares e sociais, que podem gerar situações de crise. Os autores apontam que, na 

comparação com jovens na mesma faixa etária, há maior taxa de sofrimento mental em 

estudantes universitários.  
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Diante de um quadro marcado por mudanças, em diferentes âmbitos, sejam elas 

biológicas, psicológicas e/ou sociais, ao inserir-se no contexto universitário, o estudante 

também terá de lidar com aspectos estressores próprios da vida acadêmica. Em cursos ligados 

à área da saúde, através do contato com a prática clínica, a proximidade com o sofrimento e a 

morte podem ser identificados como potenciais estressores (NOGUEIRA-MARTINS, 2003). 

O sofrimento psíquico nessa população pode, ainda, estar associado à percepção negativa do 

ambiente acadêmico e à queda na qualidade de vida (DIVARIS et al., 2013; FEODRIPPE; 

BRANDÃO; VALENTE, 2013). 

Nas pesquisas realizadas com estudantes de curso de medicina, relatadas nos trabalhos 

de Lima, Domingues e Cerqueira (2006), Fiorotti et al. (2010) e Rocha e Sassi (2013), a 

respeito das condições de saúde mental, há indicativos de uma considerável prevalência de 

TMM, com uma porcentagem de 37,1%, 44,7% e 33,6%, respectivamente. A prevalência 

indica que estudantes podem atravessar um momento conflitante em relação à sua qualidade 

de vida e relacionamentos, no período universitário, com consequente sofrimento psíquico 

que poderá ocasionar dificuldades no desenvolvimento normal das atividades cotidianas, ou 

ainda contribuir para a ocorrência de transtornos mais graves (FIOROTTI et al., 2010). 

Pode-se compreender um TM como um padrão psicológico utilizado como critério 

diagnóstico/clínico, normalmente atrelado a uma condição de incapacidade ou mal-estar 

(SADOCK; SADOCK, 2016, apud GOMES et al., 2020). Sintomas de depressão e/ou 

ansiedade podem receber a descrição de TMC quando comprometem, de alguma forma, as 

atividades da vida cotidiana, mesmo que não haja um diagnóstico formal (Associação 

Psiquiátrica Americana, 1994). 

Para Goldberg e Huxley (1992), os TMC podem ser compreendidos como estados 

mistos de depressão e ansiedade, caracterizados por sintomas específicos, como insônia, 

fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas. Os 

TMC podem ser investigados por instrumentos de screening (ou rastreio) no intuito de 

promover diagnósticos e ações preventivas à saúde. Segundo os autores, mesmo que esses 

sintomas não alcancem os requisitos para serem considerados como transtornos psiquiátricos, 

eles afetam negativamente a vida das pessoas (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE [OMS], 1997). 
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Em estimativa da OMS no início do século XX (OMS, 2000 apud GOMES et al., 

2020), a prevalência dos TMC alcançava 30% dos trabalhadores, sendo que, nos casos mais 

graves, esse alcance era de 5% a 10%. Em relatos diagnósticos há associação com 

comportamentos de angústia, ansiedade, estrutura somática e psíquica, podendo ainda 

apresentar interferências em estruturas como o humor e a organização de ideias (FERREIRA 

et al., 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000, apud GOMES et al., 2020). 

Segundo revisão integrativa realizada sobre o sofrimento psíquico de estudantes 

universitários da área da saúde, aproximadamente 30% dos adultos brasileiros apresentam 

TMC (GRANER; RAMOS-CERQUEIRA, 2017). Destes, a prevalência entre universitários 

teve uma variação de 18,5% a 44,9%, de acordo com os estudos desenvolvidos por Facundes 

e Ludermir (2005) e Silva e Cavalcante-Neto (2014), respectivamente. A pesquisa, que contou 

com análise de artigos de 2006 a 2016 selecionados em uma base de dados internacional, 

revela que, no Brasil, a prevalência de TMC em universitários foi superior ao encontrado na 

população geral, sinalizando as condições relativas à vida acadêmica e à saúde como fatores 

de risco. 

Na associação entre TMC e estudantes universitários, destaca-se o quadro de 

ansiedade como um dos mais presentes na vivência acadêmica, em parte visto como uma 

consequência ligada à rotina de exigências, com prazos, estágios, trabalhos e avaliações, em 

múltiplas disciplinas, característica dessa fase do ensino. O acúmulo de atividades atrelado à 

sensação de impotência gerada pelos sintomas de ansiedade, pode acarretar desinteresse e 

queda no desempenho do estudante diante de uma maior dificuldade em lidar com as 

situações cotidianas (CARVALHO et al., 2015). 

Costa e Moreira (2016) evidenciaram uma relação direta entre como o estudante 

vivência o contexto universitário, em seus fatores de risco e proteção, e a probabilidade em se 

desenvolver um TM nesse período. Quando há maior percepção quanto à vivência dos fatores 

de risco, aumentam-se as chances de que os TMC, ou seja, estresse, depressão, e ansiedade, 

possam se desenvolver no indivíduo, desencadeando danos ao cotidiano acadêmico e 

relacional. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar condições psicológicas e competências profissionais genéricas (adquiridas em 

seus cursos de graduação) de estudantes universitários de ensino privado noturno. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Avaliar indicadores de condições psicológicas, em termos de faixas não clínicas ou faixas 

limítrofes/clínicas, para as escalas de problemas internalizantes e externalizantes (nas 

subscalas: ansiedade/depressão, queixas somáticas, retraimento, comportamento 

agressivo, quebrar regras, comportamento intrusivo, problemas de atenção e problemas de 

pensamento) e para funcionamento adaptativo; e 

b) Conhecer graus de autorreferêcia de competências profissionais genéricas pelas variáveis 

(da amostra): 1) classes econômicas (valoradas pelo Critério de Classificação Econômica 

Brasil, nas subfaixas A/B e C/D/E); 2) sexo; e 3) cursos (Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Serviço Social, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Psicologia e Relações Internacionais).  
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3 MÉTODO  

 

A seguir apresentam-se dados sobre a trajetória da pesquisa intitulada “Estudantes 

universitários: competências genéricas e condições psicológicas”. 

Desenvolvido como uma pesquisa de campo, em desenho quantitativo, e de corte 

transversal, este estudo levantou dados primários, extraídos in loco, com o auxílio de 

instrumentos, previamente selecionados e sistematizados, que serão detalhados a frente em 

subitem correspondente. O corte transversal, por sua vez, ocorreu por meio de um recorte de 

tempo, de quatro anos, compreendido entre os anos de 2016 e 2019 (em cinco momentos), 

dentro de duas instituições de ensino superior, privadas, em período noturno (em uma delas de 

2016 a 2019; na segunda, em 2019).  

 

3.1 Participantes 

 

A pesquisa contou com a participação de 1.001 estudantes matriculados no terceiro 

ano de graduação, em período noturno, de onze cursos distintos, a saber: 1) Administração; 2) 

Ciências Contábeis; 3) Educação Física; 4) Enfermagem; 5) Engenharia Civil; 6) Engenharia 

de Produção; 7) Direito; 8) Fisioterapia; 9) Psicologia; 10) Relações Internacionais; e 11) 

Serviço Social. Tais cursos, ofertados em duas instituições de ensino superior, privadas, da 

Baixada Santista (região metropolitana do Estado de São Paulo), compõem, segundo 

classificação brasileira do INEP (2019c), quatro áreas do conhecimento, apresentadas como:  

a) Saúde e Bem-estar;  

b) Negócios, Administração e Direito;  

c) Engenharia, Produção e Construção; e  

d) Ciências Sociais, Jornalismo e Informação.  

Nos cursos pesquisados, o terceiro ano representa uma etapa próxima à conclusão da 

graduação, sendo utilizado com intuito de melhor aferir a autopercepção do estudante em 

relação à experiência de seu período formativo. A amostra prevista no projeto inicial era de 

300 estudantes, modificando-se a partir de indicativos recebidos da banca do exame de 

ingresso ao doutorado, realizada em dezembro de 2016.  
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Em março de 2018, momento da banca de exame de qualificação, o alcance da coleta 

havia atingido 599 estudantes. Ao final do ano de 2019, após o encerramento do 

procedimento de coleta, os participantes já totalizavam 1.001 estudantes.  

 

3.2 Instrumentos 

 

3.2.1 Critério de Classificação Econômica Brasil 

 

O Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA [ABEP], 2015), conhecido usualmente como 

Critério Brasil, é um questionário que visa realizar uma categorização, em sistema de 

pontuação, por meio da coleta de informações a respeito de características de posses de bens 

duráveis, condições de moradia, escolaridade e acesso a serviços, permitindo uma 

classificação em classes econômicas.  

As classes econômicas são classificadas, de forma decrescente, em: A1, A2, B1, B2, 

C1, C2 e D e E. Para esta pesquisa, essas classes foram agrupadas em “A/B” e “C/D/E”. A 

previsão de tempo de resposta a esse instrumento é de quatro minutos. O modelo está 

apresentado no Anexo A. 

 

3.2.2 Adult Self Report 

 

O segundo instrumento utilizado, o Inventário de Auto-Avaliação para Adultos de 18 a 

59 anos (do inglês Adult Self Report [ASR]), é parte do Sistema de Avaliação Empiricamente 

Baseada de Achenbach (do inglês Achenbach System of Empirically Based Assessment 

[ASEBA]) (ACHENBACH; RESCORLA, 2010). O ASR é composto por itens, subdivididos 

em oito sessões temáticas e 126 questões, que visam avaliar o funcionamento adaptativo, em 

termos de competência total, atividades e competência social.  
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O ASR também possibilita a identificação de problemas psicológicos, caracterizados 

como: 1) problemas internalizantes: descritos em subescalas de ansiedade/depressão, queixas 

somáticas, e retraimentos; 2) problemas externalizantes: descritos em subescalas de 

comportamento agressivo, quebrar regras, e comportamento intrusivo; e 3) problemas totais: 

que abrangem, ainda, as subescalas de problemas de atenção e problemas de pensamento; bem 

como o uso/abuso de substâncias. A avaliação das respostas dá indicadores de triagem em 

classificações nas seguintes faixas: 1) não clínica (ou normal); e 2) limítrofe e clínica (estas 

últimas indicativas de necessidade de intervenção clínica, em diferentes graus). A previsão de 

tempo de resposta ao instrumento é de 20 minutos.  

Com validação multicultural (IVANOVA et al., 2014; IVANOVA et al., 2015; 

ROCHA; GAUY; SILVARES, 2012), o instrumento possui estudo de análise fatorial de suas 

escalas conduzido no Brasil por Lucena-Santos, Moraes e Oliveira (2014). 

 Além de avaliação de condições psicológicas, nas escalas de problemas 

internalizantes, problemas externalizantes, problemas totais e funcionamento adaptativo, no 

presente estudo também foram levantados dados do ASR para a caracterização da amostra 

sobre uso abusivo de álcool (questão 125: “Nos últimos seis meses, quantos dias você ficou 

bêbado?”), uso de nicotina (questão 124: “Nos últimos seis meses, aproximadamente quantas 

vezes por dia você usou tabaco (inclusive fumo de mascar)?”), uso de outras drogas (questão 

126: “Nos últimos seis meses, quantos dias você usou drogas para fins não medicinais 

[inclusive maconha, cocaína e outras drogas, exceto álcool e nicotina]?”) e condição atual de 

trabalho (sessão IV. Trabalho: “Em algum momento nos últimos 6 meses, você exerceu 

alguma atividade remunerada (inclusive trabalho por conta própria ou serviço militar?”).  

 

3.2.3 Escala de Competências Genéricas 

 

O terceiro instrumento utilizado foi a Escala de Competências Genéricas (ECG), que 

avalia graus de valoração de 19 competências profissionais genéricas numa escala tipo likert 

de sete pontos, na qual “1” corresponde ao valor mais baixo (nenhum/nada) e “7” corresponde 

ao valor mais alto (de forma plena/muito importante). A duração prevista de resposta é de 

cinco minutos. As 19 competências avaliadas estão apresentadas no Quadro 3.  
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A escala foi utilizada por Freire Seoane e Teijeiro Alvarez (2010) em graduados da 

Universidade da Corunha e em empresas da mesma localidade, teve tradução livre do 

espanhol para o português, feita pela orientadora deste projeto, Prof.ª Nancy Ramacciotti de 

Oliveira-Monteiro, que tem proficiência na língua espanhola. Os trabalhos de tradução foram 

feitos em conjunto com a coautora da escala, Prof.ª María Jesús Freire Seoane, co-orientadora 

deste estudo. A ECG é derivada da escala adotada no Projeto Tuning, mas reduzida em 

número de competências a serem avaliadas, de tal forma que permite uma diminuição na 

quantidade de informações respondidas pelos voluntários da pesquisa e, assim, possibilita 

aumentar a adesão à pesquisa. O modelo está apresentado no Anexo B. 

 

Quadro 3 - Competências genéricas avaliadas pela ECG, segundo classificação teórica  

Classificação teórica Competência que será avaliada 

Competências 

instrumentais 

1.Conhecimentos básicos da profissão      

2.Capacidade de análise e de síntese 

3.Capacidade de organização e planejamento 

4.Resolução de problemas 

5.Tomada de decisões 

6.Habilidade de gestão da informação 

7.Capacidade de comunicação 

Competências 

interpessoais 

8.Capacidade de trabalhar em equipe 

9. Habilidades interpessoais 

10. Compromisso ético 

Competências 

sistêmicas 

11. Capacidade de aplicar os conhecimentos à prática 

12. Habilidade para trabalhar de forma independente 

13. Capacidade de aprender 

14. Preocupação por qualidade e melhoria 

15. Capacidade de adaptação a situações novas 

16. Motivação para o trabalho 

17. Responsabilidade no trabalho 

18. Motivação para alcançar metas 

19. Capacidade de gerar novas ideias  

Fonte: traduzido e adaptado de Freire Seoane e Salcines Cristal (2010). 
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3.3 Procedimentos 

 

3.3.1 Procedimentos de composição da amostra 

 

Os participantes da pesquisa foram definidos por critério de conveniência e 

acessibilidade, constituindo um estudo não probabilístico. Na Tabela 1, na seção Resultados, 

pode-se acompanhar a frequência e porcentagem para sexo, idade, classes econômicas e 

condição de trabalho da amostra selecionada. 

 

3.3.2 Procedimentos éticos 

 

O projeto teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo (CEP/UNIFESP) com Parecer nº 0014/2017. Na composição dos elementos 

necessários à aprovação, foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), apresentado do Apêndice A, lido, oralmente, no início de cada momento de coleta. 

Diante das informações sobre a pesquisa e esclarecimentos, como a garantia de sigilo e 

anonimato das identidades (incluindo a possibilidade de retirada, a qualquer momento, dos 

dados informados/preenchidos), os estudantes puderam optar por participar ou não da 

pesquisa. Aos estudantes que aceitaram participar, foram entregues três materiais, sendo: duas 

vias do TCLE (com a assinatura da pesquisadora e que deveriam ser assinadas pelo 

participante) e um caderno com os instrumentos a serem preenchidos. Ao término do 

preenchimento, os estudantes devolviam uma das vias do TCLE, junto ao caderno preenchido 

e ficavam na posse da outra via (a fim de reforçar as informações esclarecidas sobre a 

pesquisa e garantir a permanência do contato com a pesquisadora). 

Aos estudantes que no momento da explicação não concordaram em participar da 

pesquisa, foi realizada uma orientação individual (dada por um membro da equipe), 

explicando que os mesmos poderiam permanecer em sala de aula, em outra atividade do seu 

interesse (em silêncio) ou teriam autorização prévia para se retirarem do espaço (sala de aula). 

Em ambos os casos, a partir do momento em que não houve interesse em participar da 

pesquisa, o contato com os instrumentos foi vetado, bem como a interação com os colegas 

participantes, para que não houvesse prejuízo de concentração dos respondentes.  
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3.3.3 Procedimentos de coleta dos dados 

 

O procedimento de coleta de dados, detalhado a seguir, teve início em fase 

preparatória do exame de ingresso ao doutorado. A oportunidade surgiu durante a participação 

da orientanda, como pesquisadora, no LADH, em 2016, por meio de uma pesquisa de tema 

análogo, a convite de sua orientadora, que na época coordenava um projeto sobre 

competências de universitários.  

Desta forma, com suporte ético e supervisão da coordenadora da pesquisa, houve a 

aplicação da pesquisa preliminar (piloto), já publicada em artigo científico (CARVALHO; 

OLIVEIRA-MONTEIRO, 2018a). A posteriori, os dados coletados foram incorporados aos 

dados das demais coletas que se seguiram nos anos decorrentes e analisados de forma 

conjunta ao término do procedimento de coleta.  

A aprovação do projeto atual, por meio do CEP/UNIFESP (parecer nº 0014/2017), 

permitiu a realização da coleta de dados em continuidade à coleta de 2016 (como mencionado 

anteriormente), entre os anos de 2017 e 2019, totalizando quatro anos.  Até março de 2019, 

data da banca de exame de qualificação, a pesquisa contava com o aceite de uma IES e três 

coletas realizadas entre os anos de 2016 e 2018, totalizando 599 participantes avaliados pela 

pesquisa. O cronograma previa mais duas coletas, em 2019 e 2020, visando atingir uma 

amostra de 1000 participantes; mas foi encerrada ao final de 2019, ao alcançar 1.001 

estudantes, diante da entrada da segunda IES, na pesquisa e a possibilidade de que duas 

coletas fossem realizadas no mesmo ano. 

Após o convite e aceite por parte das universidades, os estudantes foram avaliados em 

suas próprias salas de aula, em horário regular, com concordância dos docentes e 

coordenadores de cada curso, que auxiliaram no planejamento (seleção das aulas e 

turmas/salas). Em alguns casos, chegaram a optar por permanecer em sala de aula, para 

reforçar a importância da participação dos estudantes na pesquisa, sem que houvesse 

interferência direta aos procedimentos. 

A partir da explanação nas turmas/salas (selecionadas previamente de acordo com o 

objetivo da pesquisa) com apresentação sobre a pesquisa e seu funcionamento, os estudantes 

que concordaram livremente em participar assinaram o TCLE, e preencheram os 

instrumentos. A aplicação dos instrumentos aconteceu de forma coletiva, com auxílio de 

equipe treinada (graduandos e graduados que se voluntariaram aleatoriamente através de 
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vínculo com a pesquisadora, ou por meio do laboratório ao qual pertencia - LADH - durante 

os quatro anos de coleta), em um único encontro em cada turma/sala, com duração 

aproximada de uma hora e meia (levando em consideração não apenas a somatória da duração 

de aplicação de cada instrumento, mas também as características e limitações dos estudantes 

de cada turma/sala). 

Na medida em que um novo contato (anual) era feito com as IES, junto à estrutura de 

administração, secretaria, professores e coordenadores, via-se a viabilidade de entrada em 

cada curso oferecido, de tal forma que nem sempre os cursos de graduação participantes da 

pesquisa permaneceram fixos. Esses cursos poderiam ou não ter aberto novas turmas, ou 

mesmo possuir duas ou mais turmas, de acordo com a procura e disponibilidade das IES no 

ano de interesse da pesquisa (3º ano, cursando 5º ou 6º semestre).  

No decorrer da pesquisa, houve ainda novas entradas em cursos (Engenharia Civil e 

Engenharia de Produção) por meio de novos contatos; fechamento de curso (Serviço Social); 

e curso que não abriu turma (Engenharia de Produção), durante a aplicação no primeiro 

campo, da primeira IES. Com a entrada em um novo campo, numa outra IES, em 2019, houve 

a ampliação da coleta e o alcance de novos cursos (Ciências Contábeis, Relações 

Internacionais e Psicologia). 

A coleta aconteceu em cinco momentos, distintos, sendo: 

a) 1º momento: em 2016, com alcance de 184 estudantes (dos 301 matriculados), em seis 

turmas/salas, de seis cursos (Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, 

Fisioterapia e Serviço Social); 

b) 2º momento: em 2017, com alcance de 226 estudantes (dos 334 matriculados), em oito 

turmas/salas, de oito cursos (Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Fisioterapia e Serviço Social); 

c) 3º momento: em 2018, com alcance de 189 estudantes (dos 260 matriculados), em seis 

salas, de seis cursos (Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 

Civil, e Fisioterapia); 

d) 4º momento: em 2019, com alcance de 235 estudantes (dos 314 matriculados), em nove 

salas, de seis cursos (Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 

Civil, e Fisioterapia); 

e) 5º momento: em 2019, com alcance de 167 estudantes (dos 260 matriculados), em sete 

salas, de seis cursos (Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, 

Enfermagem, Relações Internacionais e Psicologia); 
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3.3.4 Procedimentos de sistematização e análise dos dados 

 

Os dados foram sistematizados segundo as normas de avaliação dos instrumentos, e 

corrigidos separadamente, seguindo os critérios indicados. A posteriori, houve a análise 

estatística dos dados, que ocorreu de forma descritiva e inferencial, para alcance dos objetivos 

específicos do estudo.  

Na correção do CCEB, os dados foram somados de acordo com as pontuações 

creditadas pela ABEP (2015), para cada item do questionário e, assim, obtida a classe 

econômica do participante. Para questionários com até três campos em branco (não 

respondidos), foi creditado o valor 0 ao item e calculada a classe econômica.  

A análise das respostas do ASR foi feita com uso de software próprio para correção 

dos instrumentos ASEBA, o Assessment Data Manager Program (ADM). As respostas de 

cada questionário foram inseridas no ADM por equipe treinada. Os resultados do ADM foram 

considerados no valor do t score (variável numérica) e também categorizados segundo 

necessidade ou não de intervenção clínica (variável categórica, “não clínica” e “limítrofe” e 

“clínica”, as duas últimas tendo sido agrupadas na pesquisa como “limítrofe/clínica”). Essa 

categorização é realizada pelo software ADM, após inserção dos dados preenchidos no 

instrumento, ficando registrada nas folhas de resultados geradas pelo mesmo. Valores de t 

scores para escalas e subescalas do ASR estão apresentados graficamente na Figura 1. 
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Figura 1 – Escalas e subescalas avaliadas pelo ASR 

 

 

Ainda sobre procedimentos de análise do ASR, no tocante às questões referentes ao 

uso abusivo de álcool, uso de nicotina e outras drogas, foi considerada a opção de resposta 

numérica aberta (Nos últimos seis meses, “quantos cigarros fumou por dia”, “quantas vezes 

ficou bêbado?”; e “quantas vezes usou outras drogas”). Para fins de análise, foi considerada 

apenas a presença ou ausência de ocorrência desses fenômenos, de forma que indicativo 

acima de zero foi considerado como uso. Para avaliação referente à condição atual de trabalho 

do estudante, o ASR apresenta opção de resposta fechada com quadros a serem assinalados 

com campos de “sim ou não” (ter trabalhado nos seis meses anteriores), seguida de questões a 

respeito das relações do ambiente laboral. Foi considerada resposta “sim” quando o 

participante assinalava o campo correspondente e respondia às questões posteriores do item 

IV. Trabalho; e/ou quando o participante respondia somente às questões posteriores 

pertinentes ao ambiente laboral, entendendo-se que o mesmo estaria respondendo devido à 

sua condição laboral recente. 
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Os dados foram organizados e manipulados na forma de planilhas com uso do 

software Microsoft Excel e analisados por estatística descritiva e inferencial no SPSS 20.0. 

Figuras foram criadas em ambos softwares. 

Para comparações segundo sexo (homem e mulher), condição de trabalho (se 

trabalhou, ou não, nos seis meses anteriores à coleta de dados) e classificação econômica 

(A/B, e C/D/E), foi utilizado o teste Mann-Whitney. Para comparações segundo áreas de 

conhecimento, foi utilizado Kruskal Wallis com pós-teste Games-Howell. Para todas as 

análises, foi considerado o índice de 99% de significância. Resultados por cursos estão 

apresentados apenas descritivamente (sem comparações), por conta do baixo número 

amostral.  

Quanto aos procedimentos de análise da ECG, os dados foram analisados 

estatisticamente com uso do programa estatístico SPSS 26.0 (IBM). Os resultados foram 

inseridos em banco de dados, considerando cada competência como uma variável isolada. 

Para comparações segundo sexo (mulher e homem), classes econômicas (A/B e C/D/E) e 

condição de trabalho (se trabalhou ou não trabalhou nos últimos 6 meses), foi utilizado o teste 

t de Student. Para comparações entre as áreas, foi utilizado ANOVA, com pós-teste de 

correlações múltiplas de Bonferroni. Foi considerado nível de confiança de 99%. Os 

resultados foram classificados conforme indicado por Freire Seoane e Salcines Cristal (2010), 

apresentados no Quadro 2. 

 

 

Quadro 4 - Classificação dos resultados das competências 

Valor Classificação 

1 Nulo 

2 Muito escasso 

3 Insuficiente 

4 Razoável 

5 Suficiente 

6 Importante 

7 Bastante ou muito importante 

Fonte: traduzido de Freire Seoane e Salcines Cristal (2010). 
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3.3.5 Procedimentos de controle de qualidade 

 

Em todas as etapas do desenvolvimento da pesquisa houve a preocupação com o 

controle de qualidade. Desde o primeiro ano e a cada novo ano que se seguiu, uma equipe de 

voluntários foi formada e treinada, de acordo com disponibilidade da pesquisadora.  

Durante o treinamento, a equipe foi orientada quanto à aplicação dos instrumentos, 

postura frente aos estudantes e perguntas mais frequentes, conhecidas à medida que a 

pesquisa foi avançando. A necessidade de orientação frequente veio, também, pelo fato de 

que a equipe não se manteve fixa, com raras exceções, justificando a importância em reforçar 

as orientações a cada momento de realização da pesquisa, para garantia da conduta ética e 

qualidade no procedimento.   

Na elaboração e planejamento da coleta, todas as vias impressas (TCLEs e 

instrumentos) foram conferidas e separadas em pacotes correspondente às turmas/salas de 

cada curso, com lista de presença (cedida pelas IES), para facilitar o convite e organização da 

quantidade de voluntários que seriam necessários em cada local. A composição da equipe 

ocorreu desde duplas, para turmas/salas menores, numericamente, até grupos de cinco 

pessoas, de acordo com a quantidade de estudantes e disponibilidade dos voluntários.  

No momento da aplicação, a equipe entrava junto com a pesquisadora nas turmas/salas 

e aguardava atenta pela explanação e leitura do TCLE antes de iniciar a distribuição dos 

materiais (duas vias do TCLE e caderno com os três instrumentos) aos estudantes. Durante a 

aplicação dos instrumentos, a equipe observava e permanecia em silêncio, disposta em local 

de fácil visualização, à frente ou ao fundo da sala, enquanto os estudantes preenchiam os 

instrumentos, aproximando-se para retirar as dúvidas na medida em que era solicitada.  

Ao término do preenchimento dos instrumentos, os estudantes eram instruídos a 

permanecerem em suas carteiras, enquanto aguardavam a conferência de um dos membros da 

equipe sobre seu preenchimento, já que era comum a ausência de alguns itens do material. 

Quando verificado algum item em branco, o estudante era orientado a preenchê-lo, se fosse do 

seu desejo, passando por nova verificação após a entrega final. Esse procedimento de 

verificação, no local, permitiu um maior aproveitamento da coleta, já que inicialmente alguns 

instrumentos haviam sido descartados por ausência de dados, o que caracterizou um 

aprendizado operatório dentro da própria pesquisa tornando-se um procedimento regular.  



58 

 

Ao final de cada aplicação, ainda na sala, os instrumentos eram contados e agrupados, 

separados em preenchidos ou não e colocados em pacote correspondente (turma/sala/curso), 

viabilizando a organização da etapa seguinte da pesquisa. 

A cada momento da coleta, em posse dos pacotes da aplicação do ano vigente, 

devidamente ordenados e identificados, os materiais foram armazenados (em caixa 

etiquetada) e mantidos em armário do LADH. A correção recebeu dupla verificação em todo 

seu processo, ora em segunda verificação e contagem, por parte da pesquisadora, ora com 

auxílio de membros/pesquisadores do laboratório, que puderam assegurar a exatidão dos 

dados transpostos (seja para o banco de dados, em planilha do Excel, ou mesmo para o 

software correspondente - no caso do ASR o ADM, que, também, solicitava dupla verificação 

para que os dados inseridos fossem salvos pelo sistema). 

Desta forma, o caminho trilhado pela presente pesquisa contou com planejamento, 

suporte e empenho das pessoas envolvidas em todos os processos, participantes e voluntários.  

Para embasar essa jornada, buscou-se manter um padrão de qualidade que pudesse auxiliar na 

aferição de seus resultados, bem como colaborar para efetivação de novos modelos de acesso, 

em campos e análises.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da amostra 

Resultados de caracterização da amostra (frequência e porcentagem para sexo, idade, 

classes econômicas e condição de trabalho da amostra) estão apresentados na Tabela 1. A 

amostra foi composta por 1001 participantes, sendo 398 homens (39,8%) e 603 mulheres 

(60,2%). O agrupamento A e B das classes econômicas apresentou-se em 708 participantes 

(70,8%) e o das as classes C e D/E apresentou-se em 292 participantes (29,2%). Sobre 

condição de trabalho, 775 participantes referiram ter trabalhado nos últimos seis meses 

(77,4%) e 225 participantes referiram não ter trabalhado (22,5%). Esses dados (sobre sexo, 

classificação econômica, trabalho e faixas de idade) encontram-se apresentados graficamente 

na Figura 2. 

 

Tabela 1 - Frequência e porcentagem para sexo, idade, classes econômicas e condição de 

trabalho da amostra 

  Frequência Porcentagem 

Sexo Homem 398 39,8 

Mulher 603 60,2 

Idade <30 anos 728 72,7 

>30 anos 273 27,3 

Classe econômica A/B 708 70,7 

C/D/E 292 29,2 

Trabalhou nos 

últimos seis meses 

Trabalhou 775 77,4 

Não trabalhou 225 22,5 
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Figura 2 - Amostra segundo sexo, classes econômicas e condição de trabalho  

 

 

Quanto à idade, 728 participantes tinham menos de 30 anos (72,7%) e 273 

participantes estavam com 30 anos ou mais (27,3%); a média de idade foi de 26,48 anos, 

havendo participantes de 18 a 68 anos. Ainda sobre a idade, vale notar que a moda 

apresentada foi de 20 anos, tendo havido 19,2% dos participantes (n=192) nessa idade, e 

57,2% dos participantes tinham entre 20 e 25 anos. A distribuição em barras das idades está 

apresentada na Figura 3. 
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Figura 3 - Distribuição das idades apresentadas pelos participantes 

 

 

O curso com maior número de participantes foi o de Direto, com 252 estudantes 

investigados (22,2%), seguido de Educação Física com 154 participantes (15,4%). O curso 

com menor número de participantes foi de Engenharia de Produção, com 17 estudantes 

investigados (1,7%), com participação em um único ano de coleta da pesquisa (Figura 4).  
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Tabela 2 – Classificação dos cursos segundo área 

Área Curso Frequência Porcentagem 

Saúde e bem-estar 

Educação Física 154 15,4 

Fisioterapia 122 12,2 

Enfermagem 153 15,3 

Serviço Social 40 4,0 

Negócios, administração 

e direito 

Direito 252 25,2 

Administração  110 11,0 

Ciências Contábeis 23 2.3 

Engenharia, produção e 

construção 

Engenharia de Produção 17 1,7 

Engenharia Civil 73 7,3 

Ciências sociais, 

jornalismo e informação 

Relações Internacionais  24 2,4 

Psicologia 23 2,3 

 

Figura 4 - Distribuição dos participantes por curso 

 

 

Quanto à área (Figura 5), estas foram classificadas segundo classificação brasileira do 

INEP (2019c) (Tabela 2). A maioria dos estudantes (46,9%) encontrava-se na área Saúde e 

bem-estar (n=469). A área com menor número de estudantes investigados (5,7%) foi Ciências 

sociais, jornalismo e informação (n=57). A distribuição dos participantes por curso e área está 

apresentada graficamente na Figura 6.  
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Figura 5 - Distribuição dos participantes por área 

 

 

Figura 6 - Distribuição dos participantes por área e curso 
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4.2 Resultados da ECG 

 

Para avaliação das competências profissionais genéricas foram válidos 999 

questionários. Dois questionários haviam sido deixados totalmente em branco. Resultados 

descritivos para toda a amostra (média, desvio-padrão e moda) estão apresentados na Tabela 

3. A competência que apresentou maior média (6,15) foi a C7 (responsabilidade no trabalho). 

A menor média (4,88) foi da competência C3 (resolução de problemas). De forma geral, as 

competências da amostra podem ser classificadas de “razoável” a “importante”. A 

distribuição dos resultados totais para competências da amostra está apresentada na Figura 7.  

 

Tabela 3 – Resultados totais para competências da amostra 

Sigla Competência Média 
Desvio- 

padrão 
Moda 

C7 Responsabilidade no trabalho 6,15 1,13 7 

C6 Compromisso ético 6,05 1,18 7 

C8 Capacidade de aprender 5,89 1,12 7 

C10 Preocupação por qualidade e melhoria 5,85 1,27 7 

C9 Motivação para o trabalho 5,69 1,36 7 

C12 Motivação para alcançar metas 5,62 1,35 7 

C1 Conhecimentos básicos da profissão 5,54 1,23 5 

C5 Capacidade de trabalhar em equipe 5,54 1,23 7 

C18 Habilidade para trabalhar de forma independente 5,52 1,36 6 

C11 Capacidade de aplicar os conhecimentos à prática 5,51 1,3 6 

C19 Capacidade para gerar ideias novas 5,49 1,37 7 

C17 Habilidades interpessoais 5,45 1,22 6 

C13 Capacidade de adaptação a situações novas 5,42 1,27 6 

C14 Tomada de decisões 5,35 1,3 6 

C2 Capacidade de comunicação 5,32 1,31 5 

C16 Capacidade de análise e de síntese 5,18 1,24 5 

C4 Capacidade de organização e planejamento 5,13 1,32 5 

C15 Habilidade de gestão da informação 5,13 1,29 5 

C3 Resolução de problemas 4,88 1,29 5 
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Figura 7 – Distribuição das competências na amostra 

 

 

4.2.1 Competências segundo sexo 

 

Resultados para competências (média e desvio-padrão) segundo sexo dos participantes 

estão apresentados na Tabela 4. Também estão apresentados resultados do teste t de Student 

de comparação de médias. A competência que apresentou maior média para os dois sexos 

(média=6,26 para as mulheres, média=5,98 para homens da amostra) foi a C7 

(responsabilidade no trabalho). A menor média, novamente para os dois sexos (média=4,89 

para mulheres, média=4,86 para homens) foi da competência C3 (resolução de problemas). 

As competências para mulheres da amostra podem ser classificadas de “razoável” a 

“importante” enquanto as competências para homens podem ser classificadas de “razoável” a 

“suficiente”. A distribuição das competências segundo sexo está apresentada na Figura 8.  
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Tabela 4 – Resultados para competências segundo sexo 

 Sexo Média 
Desvio 

Padrão 

Valor 

de p 

Diferença 

média 

Intervalo de 

confiança 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

C1 
Homens 5,40 1,28 

0,002 -0,245 -0,450 -0,041 
Mulheres 5,64 1,19 

C2 
Homens 5,23 1,33 

0,057 -0,161 -0,379 0,057 
Mulheres 5,39 1,29 

C3 
Homens 4,86 1,32 

0,736 -0,028 -0,244 0,187 
Mulheres 4,89 1,27 

C4 
Homens 4,99 1,30 

0,008 -0,226 -0,446 -0,006 
Mulheres 5,22 1,33 

C5 
Homens 5,47 1,49 

0,229 -0,11 -0,347 0,126 
Mulheres 5,58 1,37 

C6 
Homens 5,92 1,27 

0,007 -0,211 -0,412 -0,009 
Mulheres 6,13 1,11 

C7 
Homens 5,98 1,18 

0,000 -0,279 -0,466 -0,092 
Mulheres 6,26 1,08 

C8 
Homens 5,73 1,18 

0,000 -0,259 -0,448 -0,069 
Mulheres 5,99 1,06 

C9 
Homens 5,55 1,43 

0,009 -0,235 -0,465 -0,005 
Mulheres 5,78 1,30 

C10 
Homens 5,72 1,35 

0,011 -0,213 -0,429 0,002 
Mulheres 5,93 1,20 

C11 
Homens 5,37 1,38 

0,009 -0,226 -0,447 -0,005 
Mulheres 5,60 1,23 

C12 
Homens 5,46 1,45 

0,005 -0,252 -0,482 -0,021 
Mulheres 5,72 1,28 

C13 
Homens 5,32 1,34 

0,034 -0,174 -0,387 0,038 
Mulheres 5,49 1,23 

C14 
Homens 5,26 1,35 

0,082 -0,146 -0,362 0,07 
Mulheres 5,40 1,26 

C15 
Homens 5,06 1,36 

0,175 -0,113 -0,329 0,102 
Mulheres 5,17 1,24 

C16 
Homens 5,12 1,32 

0,189 -0,105 -0,312 0,101 
Mulheres 5,22 1,19 

C17 
Homens 5,34 1,25 

0,029 -0,172 -0,374 0,031 
Mulheres 5,51 1,19 

C18 
Homens 5,43 1,39 

0,994 -0,152 -0,378 0,074 
Mulheres 5,58 1,33 

C19 
Homens 5,49 1,37 

0,994 0,001 -0,228 0,229 
Mulheres 5,49 1,37 
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Figura 8 – Distribuição de competências segundo sexo 
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O teste t de Student apresentou resultados significativos
1
 entre os sexos para as 

competências: C1 (conhecimentos básicos da profissão; p=0,002; diferença média=-0,245[-

0,450; -0,41); C4 (capacidade de organização e planejamento; p=0,008; diferença média=-

0,226[-0,446; -0,006]); C6 (compromisso ético; p=0,007; diferença média=-0,211[-0,412;-

0,009]); C7 (responsabilidade no trabalho; p=0,000; diferença média=-0,279[-0,466; -0,092]); 

C8 (capacidade de aprender; p=0,000; diferença média=-0,259[-0,448; -0,069]); C9 

(motivação para o trabalho; p=0,009; diferença média=-0,235[-0,465; -0,005]); C10 

(preocupação por qualidade e melhoria; p=0,011; diferença média=-0,213[-0,429; -0,002); 

C11 (capacidade de aplicar os conhecimentos à prática; p=0,009; diferença média=-0,226[-

0,447; -0,005]); C12 (motivação para alcançar metas; p=0,005; diferença média=-0,252[-

0,486; -0,021]). Em todas essas competências profissionais genéricas, as médias para as 

mulheres da amostra foram maiores do que as dos homens. 

 

4.2.2 Competências segundo condição de trabalho 

 

Resultados para competências (média e desvio-padrão) segundo condição de trabalho 

dos participantes (se trabalhou nos últimos seis meses) estão apresentados na Tabela 5. 

Também estão apresentados resultados do teste t de Student de comparação de médias. A 

competência que apresentou maior média para os dois grupos (média=6,12 para quem 

trabalhou, média=6,27 para quem não trabalhou) foi a C7 (responsabilidade no trabalho). A 

menor média, novamente para os dois sexos (média=4,88 nos dois grupos) foi da competência 

C3 (resolução de problemas). As competências para os dois grupos avaliados (quem trabalhou 

e quem não trabalhou nos últimos seis meses) podem ser classificadas de “razoável” a 

“importante”. Resultados do teste t de Student não permitem afirmar que houve diferença 

entre aqueles que trabalharam e os que não trabalharam. A distribuição das competências 

segundo condição de trabalho está apresentada na Figura 9. 

 

  

                                                           
1
 A rigor, o intervalo de confiança desses resultados não indicam resultados significativos. Para fins desta 

análise, será considerado como significativo por apresentar valor de p<0,01.  
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Tabela 5 – Resultados para competências segundo condição de trabalho 

 
Condição de 

trabalho 
Média 

Desvio 

Padrão 

Valor 

de p 

Diferença 

média 

Intervalo de 

confiança 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

C1 
Trabalhou 5,53 1,24 

0,607 0,093 -0,288 0,193 
Não trabalhou 5,58 1,18 

C2 
Trabalhou 5,34 1,31 

0,486 0,099 -0,187 0,325 
Não trabalhou 5,27 1,32 

C3 
Trabalhou 4,88 1,31 

0,959 0,098 -0,258 0,248 
Não trabalhou 4,88 1,22 

C4 
Trabalhou 5,11 1,32 

0,545 0,1 -0,319 0,198 
Não trabalhou 5,17 1,35 

C5 
Trabalhou 5,51 1,43 

0,323 0,107 -0,383 0,171 
Não trabalhou 5,62 1,38 

C6 
Trabalhou 6,04 1,18 

0,595 0,089 -0,278 0,183 
Não trabalhou 6,09 1,18 

C7 
Trabalhou 6,12 1,16 

0,077 0,085 -0,371 0,069 
Não trabalhou 6,27 1,01 

C8 
Trabalhou 5,89 1,13 

0,981 0,085 -0,22 0,216 
Não trabalhou 5,89 1,08 

C9 
Trabalhou 5,69 1,35 

0,838 0,103 -0,286 0,244 
Não trabalhou 5,71 1,38 

C10 
Trabalhou 5,84 1,25 

0,743 0,096 -0,279 0,216 
Não trabalhou 5,87 1,31 

C11 
Trabalhou 5,49 1,32 

0,495 0,098 -0,321 0,186 
Não trabalhou 5,56 1,20 

C12 
Trabalhou 5,60 1,36 

0,367 0,102 -0,357 0,172 
Não trabalhou 5,69 1,32 

C13 
Trabalhou 5,44 1,28 

0,538 0,097 -0,19 0,309 
Não trabalhou 5,38 1,26 

C14 
Trabalhou 5,35 1,30 

0,689 0,098 -0,214 0,293 
Não trabalhou 5,32 1,30 

C15 
Trabalhou 5,14 1,28 

0,634 0,098 -0,206 0,299 
Não trabalhou 5,09 1,32 

C16 
Trabalhou 5,19 1,23 

0,667 0,094 -0,202 0,283 
Não trabalhou 5,15 1,27 

C17 
Trabalhou 5,44 1,23 

0,604 0,092 -0,286 0,19 
Não trabalhou 5,48 1,18 

C18 
Trabalhou 5,53 1,37 

0,972 0,103 -0,262 0,269 
Não trabalhou 5,52 1,30 

C19 
Trabalhou 5,50 1,38 

0,814 0,104 -0,243 0,292 
Não trabalhou 5,47 1,32 
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Figura 9 – Distribuição de competências segundo condição de trabalho 
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4.2.3 Competências segundo área de conhecimento 

 

Resultados para as competências genéricas, segundo área de conhecimento, estão 

apresentados na Tabela 6. A maior média da amostra foi apresentada pelos cursos da área 

Saúde e bem-estar competência C7 (responsabilidade no trabalho, média=6,3±0,99) e a menor 

média ocorreu na área Ciências sociais, jornalismo e informação a competência C4 

(capacidade de organização e planejamento, média=4,72±1,35). As competências levantadas, 

como resultado desta pesquisa, podem ser classificadas de “razoável” a “importante”.  

As maiores e menores médias das áreas Saúde e bem-estar e Negócios, administração 

e direito acompanharam as maiores e menores médias para toda a amostra (maior média para 

a competência C7, responsabilidade no trabalho; menor média para C3, resolução de 

problemas). Na área de Engenharia, produção e construção, a maior média foi para a 

competência C7 (responsabilidade no trabalho, média=6,17) e a menor média para a 

competência C2 (capacidade de comunicação, média=5,01). Na área Ciências sociais, 

jornalismo e informação, a maior média foi para a competência C6 (compromisso ético, 

média=6,14) e a menor para C4 (capacidade de organização e planejamento, média=4,72). A 

distribuição das competências segundo área de conhecimento está apresentada na Figura 10. 
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Tabela 6 – Resultados para competências segundo área de conhecimento 

 

Saúde e bem-

estar (n=467) 

Negócios, 

administração e 

direito (n=385) 

Engenharia, 

produção e 

construção (n=90) 

Ciências sociais, 

jornalismo e 

informação (n=57) 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

C1 5,82 1,10 5,37 1,28 5,16 1,42 5,16 1,42 

C2 5,53 1,27 5,14 1,30 5,01 1,34 5,44 1,35 

C3 4,89 1,27 4,81 1,31 5,03 1,36 5,09 1,21 

C4 5,22 1,28 5,05 1,38 5,26 1,26 4,72 1,35 

C5 5,65 1,39 5,32 1,51 5,70 1,15 5,79 1,22 

C6 6,14 1,10 5,96 1,27 5,91 1,09 6,14 1,27 

C7 6,30 0,99 6,01 1,20 6,17 1,04 5,91 1,55 

C8 5,97 1,04 5,80 1,15 5,98 1,15 5,68 1,30 

C9 5,81 1,30 5,64 1,39 5,79 1,20 4,89 1,56 

C10 5,91 1,21 5,77 1,34 5,86 1,21 5,86 1,21 

C11 5,79 1,13 5,25 1,39 5,30 1,40 5,19 1,27 

C12 5,74 1,27 5,50 1,43 5,71 1,24 5,19 1,55 

C13 5,56 1,17 5,29 1,34 5,39 1,29 5,28 1,50 

C14 5,43 1,24 5,26 1,33 5,36 1,30 5,25 1,53 

C15 5,21 1,20 5,05 1,35 5,22 1,36 4,86 1,43 

C16 5,18 1,14 5,15 1,31 5,13 1,38 5,53 1,31 

C17 5,52 1,13 5,36 1,25 5,39 1,36 5,53 1,43 

C18 5,70 1,25 5,37 1,42 5,26 1,34 5,54 1,56 

C19 5,64 1,29 5,28 1,43 5,47 1,33 5,74 1,45 
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Figura 10 – Distribuição das competências segundo área de conhecimento 
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O teste de análise de variâncias ANOVA (Tabela 7) permitiu dizer que houve 

diferença entre os cursos para as competências C1 (conhecimentos básicos da profissão; 

p=0,000), C2 (capacidade de comunicação; p=0,000), C5 (capacidade de trabalhar em equipe; 

p=0,002), C7 (responsabilidade no trabalho; p=0,001), C9 (motivação para o trabalho; 

p=0,000), C11 (capacidade de aplicar os conhecimentos à prática; p=0,000), C12 (motivação 

para alcançar metas; p=0,005), C13 (capacidade de adaptação a situações novas; p=0,018), 

C18 (habilidade para trabalhar de forma independente; p=0,001) e C19 (capacidade para gerar 

ideias novas; p=0,001).  

O teste de comparações múltiplas de Bonferroni indicou entre quais áreas 

encontravam-se as diferenças (Tabela 7), com destaque para as áreas de Saúde e bem-estar e 

Negócios, administração e direito, que apresentaram diferenças significativas entre as 

competências C1 (p=0,000; diferença média=0,444[0,18; 0,71), C2 (p=0,000; diferença 

média=0,392[0,11; 0,67]), C5 (p=0,005; diferença média=0,324[0,02; 0,63]), C7 (p=0,001; 

diferença média=0,297[0,05; 0,54]), C11 (p=0,000; diferença média=0,540[0,26; 0,82]), C13 

(p=0,014; diferença média=0,266[-0,01; 0,54]), C18 (p=0,002; diferença média=0,330[0,04; 

0,62]) e C19 (p=0,001; diferença média=0,360[0,07; 0,66]). Para essas competências, a área 

Saúde e bem-estar apresentou maiores médias do que a área Negócios, administração e 

direito. 

Cabe outro destaque para as interações entre as áreas Saúde e bem-estar e Ciências 

sociais, jornalismo e informação que apresentaram diferenças significativas entre as médias 

das competências C1 (p=0,001; diferença média=0,658[0,13; 1,19]), C9 (p=0,000; diferença 

média=-0,910[-1,5; -0,32]), C11 (p=0,005; diferença média=0,601[0,26; 0,82]) e C12 

(p=0,022; diferença média=0,550[-0,04; 1,14]). Para essas competências, a área Saúde e bem-

estar apresentou maiores médias do que a área Ciências sociais, jornalismo e informação. 

As áreas Saúde e bem-estar e Engenharia, produção e construção apresentaram três 

interações significativas, nas competências C1 (p=0,000; diferença média=0,694[-0,26; 

1,13]), C2 (p=0,003; diferença média=0,516[0,05; 0,98]) e C11 (p=0,004; diferença 

média=0,494[0,03; 0,96]). Para essas competências, a área Saúde e bem-estar apresentou 

maiores médias do que a área Engenharia, produção e construção. 
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Tabela 7 - Resultados para comparações de competências segundo cursos 

 
Valor de p 

ANOVA 
Áreas 

Valor de p 

Bonferroni 

Diferença 

média 

Intervalo de 

confiança 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

C1 0,000 

Saúde e bem-estar – Negócios, 

administração e direito 
0,000 0,444 0,180 0,710 

Saúde e bem-estar - Engenharia, 

produção e construção 
0,000 0,694 0,260 1,130 

Saúde e bem-estar - Ciências 

sociais, jornalismo e informação 
0,001 0,658 0,130 1,190 

C2 0,000 

Saúde e bem-estar - Negócios, 

administração e direito 
0,000 0,392 0,11 0,67 

Saúde e bem-estar - Engenharia, 

produção e construção 
0,003 0,516 0,05 0,98 

C5 0,002 
Saúde e bem-estar - Negócios, 

administração e direito 
0,005 0,324 0,020 0,630 

C7 0,001 
Saúde e bem-estar - Negócios, 

administração e direito 
0,001 0,297 0,050 0,540 

C9 0,000 

Ciências sociais, jornalismo e 

informação - Saúde e bem-estar 
0,000 -0,910 -1,500 -0,320 

Ciências sociais, jornalismo e 

informação - Negócios, 

administração e direito 

0,001 -0,749 -1,350 -0,150 

Ciências sociais - Engenharia, 

produção e construção 
0,001 -0,894 1,610 -0,180 

C11 0,000 

Saúde e bem-estar - Negócios, 

administração e direito 
0,000 0,540 0,260 0,820 

Saúde e bem-estar - Engenharia, 

produção e construção 
0,004 0,494 0,030 0,960 

Saúde e bem-estar - Ciências 

sociais, jornalismo e informação 
0,005 0,601 0,040 1,160 

C12 0,005 
Saúde e bem-estar - Ciências 

sociais, jornalismo e informação 
0,022 0,550 -0,040 1,140 

C13 0,018 
Saúde e bem-estar - Negócios, 

administração e direito 
0,014 0,266 -0,010 0,540 

C18 0,001 
Saúde e bem-estar - Negócios, 

administração e direito 
0,002 0,330 0,040 0,620 

C19 0,001 
Saúde e bem-estar - Negócios, 

administração e direito 
0,001 0,360 0,070 0,660 
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A área Ciências sociais, jornalismo e informação apresentou ainda duas interações 

significativas, na competência C9, com as áreas Negócios, administração e direito (p=0,001; 

diferença média=-0,749[-1,35; -0,15]) e Engenharia, produção e construção (p=0,001; 

diferença média=-0,894[1,61; -0,18]). A área Ciências sociais, jornalismo e informação foi a 

que a apresentou a menor média, entre todas as áreas, para a competência C9. 

 

4.3 Resultados do ASR 

 

Para avaliação das condições psicológicas foram válidos 998 questionários. Um 

questionário foi excluído dessa análise porque o participante tinha 68 anos (ASR avalia 

adultos de 18 a 59 anos), e outros dois haviam sido deixados totalmente em branco.  

 Resultados da amostra para as escalas e subescalas de problemas, bem como de 

Funcionamento adaptativo, avaliados pelo ASR, estão apresentados na Tabela 8 e Figura 11. 

A escala Problemas internalizantes teve média de escores mais elevada (média=60,25) e 

maior porcentagem (46,7%) de estudantes em faixa limítrofe/clínica. O problema do tipo 

internalizante mais comum foi Retraimento (27,9% dos estudantes com t score em faixa 

limítrofe/clínica) e do tipo externalizante foi Comportamento intrusivo (13,1% dos estudantes 

com t score em faixa limítrofe/clínica). Problemas de atenção e Problemas de pensamento 

afetaram 17,7% e 17,3%, respectivamente dos estudantes, com escores em faixa 

limítrofe/clínica. Funcionamento adaptativo teve média de t score de 45,9 pontos, afetando 

clinicamente 10,3% dos estudantes (t score em faixa limítrofe/clínica). 
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Tabela 8 – Resultados do ASR para toda a amostra 

 Média 
% em escore 

limítrofe/clínico 

Problemas internalizantes
 59,06 46,7 

Ansiedade/depressão
 60,25 25,3 

Retraimento
 59,03 27,9 

Queixas somáticas
 57,21 18,6 

Problemas externalizantes 53,56 25,7 

Comportamento agressivo 55,96 11,9 

Quebrar regras 55,55 9,6 

Comportamento intrusivo 55,09 13,1 

Problemas de pensamento 56,86 17,7 

Problemas de atenção 58,62 17,3 

Problemas totais 56,06 34 

Funcionamento adaptativo 45,90 10,3 

 

Figura 11 – Resultados do ASR para toda a amostra 

 

 

A maioria dos estudantes não faz uso de cigarros (88,7%) e outras drogas (89,8%). O 

abuso de álcool (ficar bêbado) aconteceu com 37,2% dos estudantes, pelo menos alguma vez 

nos últimos seis meses (Tabela 9, Figura 12).  

 

  

59,06 60,25 59,03 57,21 
53,56 55,96 55,55 55,09 56,86 58,62 56,06 

45,9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% em faixa limítrofe/clínica Média



78 

 

Tabela 9 – Uso de cigarro, outras drogas e abuso de álcool na amostra 

 
 

Frequência Porcentagem 

Fumou cigarro
 Sim 113 11,3 

Não 886 88,7 

Ficou bêbado
 Sim 372 37,2 

Não 627 62,8 

Usou outras drogas 
Sim 102 10,2 

Não 897 89,8 

 

Figura 12 – Uso de cigarro, outras drogas e abuso de álcool na amostra

 

 

4.3.1 Resultados do ASR segundo sexo 

 

Resultados para problemas internalizantes e externalizantes (incluindo todas as 

subescalas avaliadas) e funcionamento adaptativo, segundo sexo (homens, n=396; mulheres, 

n=603), estão apresentados na Tabela 10. Representações gráficas das escalas e subescalas 

avaliadas estão apresentados nas Figuras 13 e 14. A média para Problemas internalizantes das 

mulheres avaliadas encontra-se em faixa limítrofe/clínica (t score=60,74), havendo 53,9% 

dessas participantes nessas faixas.  
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Tabela 10 – Resultados do ASR de homens e mulheres da amostra 

 Sexo Média 
Mann-Whitney 

U 

% em escore 

limítrofe/clínico 

Problemas internalizantes
a Homem 56,50 

0,000 
35,9 

Mulher 60,74 53,9 

Ansiedade/depressão
a Homem 58,46 

0,000 
17,2 

Mulher 61,42 30,7 

Retraimento
a Homem 58,13 

0,001 
20,2 

Mulher 59,62 33 

Queixas somáticas
a Homem 54,65 

0,000 
6,1 

Mulher 58,90 26,9 

Problemas externalizantes
a
 

Homem 52,68 
0,008 

19,9 

Mulher 54,15 29,5 

Comportamento agressivo
a
 
Homem 54,84 

0,000 
6,3 

Mulher 56,69 15,6 

Quebrar regras
a
 

Homem 55,37 
0,018 

11,6 

Mulher 55,67 8,3 

Comportamento intrusivo 
Homem 55,17 

0,830 
10,9 

Mulher 55,04 14,6 

Problemas de pensamento 
Homem 56,61 

0,462 
15,9 

Mulher 57,02 18,9 

Problemas de atenção 
Homem 57,83 

0,047 
13,4 

Mulher 59,14 19,9 

Total de problemas
a
 

Homem 54,42 
0,000 

24,2 

Mulher 57,14 40,5 

Funcionamento adaptativo 
Homem 45,97 

0,767 
10,7 

Mulher 45,89 10 
a 
= Resultado significativo (p<0,01) no teste de comparação Mann-Whitney. 
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Figura 13 – Resultados ASR para homens da amostra 

 

 

Figura 14 – Resultados ASR para mulheres da amostra 
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Em oito das 11 medidas de problemas feitas pelo ASR, houve diferença significativa 

entre homens e mulheres da amostra (nível de significância <0,01). Em todas essas interações 

significativas, mulheres apresentaram maiores médias de problemas do que os homens. Não 

houve diferenças entre homens e mulheres somente quanto a Comportamento intrusivo, 

Problemas de pensamento, Problemas de atenção e Funcionamento adaptativo. Exceto para 

Quebrar regras e Funcionamento adaptativo, há mais mulheres com escores em faixa 

limítrofe/clínica do que homens. 

 

4.3.2 Resultados do ASR segundo área de conhecimento 

 

Resultados para problemas internalizantes e externalizantes (incluindo todas as 

subescalas avaliadas) e funcionamento adaptativo, segundo área de conhecimento estão 

apresentados na Tabela 11. Resultados estão apresentados graficamente nas Figuras 15 a 18. 

Problemas do tipo internalizante foram os mais comuns em todas as áreas de conhecimento 

investigadas (porcentagem em faixa limítrofe/clínica variou entre 38% e 65%). Retraimento 

foi o problema do tipo internalizante mais comum para Saúde e Bem-estar (28,1% em faixa 

limítrofe/clínica), Negócios, Administração e Direito (27,9% em faixa limítrofe/clínica) e 

Engenharia, Produção e Construção (18% em em faixa limítrofe/clínica). A área Ciências 

Sociais, Jornalismo e Informação teve a maior média de t score e maior porcentagem de 

participantes com escores em faixa limítrofe/clínica entre todas as áreas, com destaque para 

Ansiedade/depressão que afetou 49,1% dos estudantes dessa área em faixa limítrofe/clínica.  

Problemas externalizantes tiveram porcentagem de estudantes apresentando t score em 

faixa limítrofe/clínica variando entre 10% e 44%. A subescala externalizante mais comum foi 

Comportamento intrusivo, para todas as áreas de conhecimento avaliadas (porcentagem em 

faixa limítrofe/clínica variando entre 4% e 29%). Funcionamento adaptativo teve t score 

variando entre 44 e 46 pontos e porcentagem de estudantes com esse valor em faixa 

limítrofe/clínica variando entre 7% e 19%.  
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Tabela 11 – Resultados do ASR segundo área de conhecimento 

 

Saúde e Bem-

estar (n=469) 

Negócios, 

Administração 

e Direito 

(n=384) 

Engenharia, 

Produção e 

Construção 

(n=89) 

Ciências 

Sociais, 

Jornalismo e 

Informação 

(n=57) 

Média % Média % Média % Média % 

Problemas internalizantes
a 

58,68 45,2 59,28 47,9 55,91 38,2 65,65 64,9 

Ansiedade/depressão
a
 59,68 22,8 60,43 27,1 57,9 15,7 67,35 49,1 

Retraimento 58,88 28,1 59,09 27,9 57,46 18 62,28 42,1 

Queixas somáticas
a
 57,08 18,6 57,11 17,7 55,25 12,4 62,07 35,1 

Problemas externalizantes
a
 53,34 24,1 53,94 28,6 49,15 10,1 59,77 43,9 

Comportamento agressivo
a
 55,77 11,1 56,36 13 53,39 4,5 58,75 22,8 

Quebrar regras
a
 55,21 8,1 55,75 10,4 53,28 2,2 60,56 28,1 

Comportamento intrusivo
a
 55,02 12,6 55,22 13,5 53,24 4,5 57,7 28,1 

Problemas de pensamento
a
 56,41 14,7 57,04 19,5 55,34 12,4 61,61 38,6 

Problemas de atenção
a
 58,36 16 58,59 18 56,89 7,9 63,65 38,6 

Problemas totais
a
 55,74 33,5 56,23 34,4 52,73 19,1 62,79 59,6 

Funcionamento adaptativo 46,19 9,8 45,87 7,8 44,97 19,1 45,92 15,8 

% = porcentagem com escores em faixa limítrofe/clínica.  
a 
diferenças significativas (p<0,01) entre as áreas de conhecimento pelo teste Kruskal Wallis. 
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Figura 15 – Resultados do ASR para área de conhecimento Saúde e Bem-estar 

 

 

Figura 16 – Resultados do ASR para área de conhecimento Negócios, Administração e 

Direito 
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Figura 17 – Resultados do ASR para área de conhecimento Engenharia, Produção e 

Construção 

 

 

Figura 18 – Resultados do ASR para área de conhecimento Ciências Socias, Jornalismo e 

Informação 
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O teste Kruskal Wallis mostrou que houve interações significativas (p<0,01) para 10 

das 12 variáveis estudadas (Tabela 12). Dentre todas as variáveis analisadas do ASR, houve 

diferença significativa apenas para Retraimento e Funcionamento Adaptativo. Detalhes sobre 

as interações foram averiguadas com o pós-teste Games-Howell.  

 

Tabela 12 – Resumo dos resultados da análise de variância 

Escala/subescala 
Kruskal 

Wallis 
Áreas com interação significativa (Games-Howell) 

Problemas 

internalizantes 
0,000 

Ciências Sociais, 

Jornalismo e 

Informação 

Todas as outras 

Ansiedade/depressão 0,000 

Ciências Sociais, 

Jornalismo e 

Informação 

Todas as outras 

Retraimento 0,086 - - 

Queixas somáticas 0,001 

Ciências Sociais, 

Jornalismo e 

Informação 

Engenharia, Produção e 

Construção 

Problemas 

externalizantes 
0,000 

Engenharia, Produção 

e Construção 
Todas as outras 

Ciências Sociais, 

Jornalismo e 

Informação 

Todas as outras 

Comportamento 

agressivo 
0,000 

Engenharia, Produção 

e Construção 
Todas as outras 

Quebrar regras 0,000 

Engenharia, Produção 

e Construção 
Todas as outras 

Ciências Sociais, 

Jornalismo e 

Informação 

Todas as outras 

Comportamento 

intrusivo 
0,016 

Engenharia, Produção 

e Construção 
Todas as outras 

Problemas de 

pensamento 
0,000 

Ciências Sociais, 

Jornalismo e 

Informação 

Todas as outras 

Problemas de atenção 0,000 

Ciências Sociais, 

Jornalismo e 

Informação 

Todas as outras 

Total de problemas 0,000 

Engenharia, Produção 

e Construção 
Todas as outras 

Ciências Sociais, 

Jornalismo e 

Informação 

Todas as outras 

Funcionamento 

adaptativo 
0,803 - - 
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As interações significativas que envolveram a área de Ciências Sociais, Jornalismo e 

Informação, com essa área apresentando o maior valor médio de t score dentre todas as áreas 

avaliadas, foram para Problemas internalizantes, Ansiedade/depressão, Problemas 

externalizantes, Quebrar regras, Problemas de pensamento, Problemas de atenção e Total de 

problemas. Para Queixas somáticas, a área Ciências Sociais, Jornalismo e Informação teve 

maior valor médio de t score somente com relação à área Engenharia, Produção e Construção. 

As interações significativas que envolveram a área Engenharia, Produção e Construção e em 

que essa área obteve o menor valor médio do que todas as outras foram para Problemas 

externalizantes, Comportamento agressivo, Quebrar regras, Comportamento intrusivo e Total 

de problemas. 

 

4.3.3 Resultados do ASR segundo curso  

 

Resultados para problemas internalizantes e externalizantes (incluindo todas as 

subescalas avaliadas) e funcionamento adaptativo segundo cursos, estão apresentados nas 

Tabelas 13 a 16. Resultados apresentados graficamente nas Figuras 19 a 22. Por conta do 

baixo número amostral em alguns cursos, resultados segundo cursos são apresentados apenas 

descritivamente (média de t score e porcentagem de estudantes com escores em faixa 

limítrofe/clínica). 
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Tabela 13 – Resultados do ASR segundo cursos da área Saúde e Bem-estar 

 

Educação 

Física 

(n=154) 

Fisioterapia 

(n=122) 

Enfermagem 

(n=153) 

Serviço 

Social (n=40) 

Média % Média % Média % Média % 

Problemas 

internalizantes 
55,74 34,4 59,42 46,7 60,6 51,6 60,43 57,5 

Ansiedade/depressão 57,72 15,6 59,61 22,1 61,69 30,1 59,75 25 

Retraimento 56,97 18,2 59,84 34,4 59,87 33,3 59,6 27,5 

Queixas somáticas 54,93 9,7 57,61 20,5 59,31 23,5 59,08 27,5 

Problemas 

externalizantes 
52,52 20,8 54,44 25,4 53,11 26,1 54,03 25 

Comportamento 

agressivo 
54,57 5,2 56,03 12,3 56,56 15 56,6 15 

Quebrar regras 54,96 8,4 55,39 7,4 55,5 7,8 54,55 10 

Comportamento 

intrusivo 
55,23 11,7 55,64 15,6 54,37 10,5 54,83 15 

Problemas de 

pensamento 
56,19 11,7 59,43 14,8 56,22 15,7 57,95 22,5 

Problemas de atenção 57,51 12,3 59,22 21,3 59,25 14,4 59,45 20 

Total de problemas 53,83 22,7 56,68 40,2 56,58 36,6 56,98 42,5 

Funcionamento 

adaptativo 
46,1 10,4 46,2 8,2 46,61 10,5 44,95 10 

% = porcentagem com escores em faixa limítrofe/clínica. 
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Figura 19 – Resultados do ASR da área Saúde e Bem-estar 
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O curso de Educação Física foi o que apresentou menores médias e porcentagens de t 

score em faixa limítrofe/clínica para todas as escalas avaliadas pelo ASR, entre todos os 

cursos representantes da área de conhecimento Saúde e Bem-estar (Tabela 13, Figura 19). 

Fisioterapia, entre todos os cursos da área, apresentou maior porcentagem de t score em faixa 

limítrofe/clínica para Retraimento, Comportamento intrusivo e Problemas de atenção; 

Enfermagem apresentou as maiores porcentagens para Ansiedade/depressão, Problemas 

externalizantes e Comportamento agressivo; já Serviço Social apresentou maiores 

porcentagens para Problemas internalizantes, Queixas somáticas, Comportamento agressivo, 

Quebrar regras, Problemas de pensamento e Total de problemas.  

 

Tabela 14 – Resultados do ASR segundo cursos da área Negócios, Administração e Direito 

 

Direito 

(n=251) 

Administração 

(n=110) 

Ciências 

Contábeis 

(n=23) 

Média % Média % Média % 

Problemas internalizantes 59,77 51,8 57,85 39,1 60,74 47,8 

Ansiedade/depressão 60,94 29,1 59,11 23,6 61,13 21,7 

Retraimento 59,27 27,5 57,94 26,4 65,65 39,1 

Queixas somáticas 57,72 19,9 56,05 14,5 55,52 8,7 

Problemas externalizantes 54,86 33,5 51,68 18,2 54,65 26,1 

Comportamento 

agressivo 
57,12 14,7 54,4 7,3 

57,52 21,7 

Quebrar regras 56,46 12,4 54,28 6,4 55,04 8,7 

Comportamento 

intrusivo 
55,57 14,7 54,38 10,9 

55,39 13 

Problemas de pensamento 57,76 23,5 55,54 11,8 56,83 13 

Problemas de atenção 58,86 20,3 57,76 12,7 59,52 17,4 

Total de problemas 56,98 38,6 54,25 25,5 57,52 30,4 

Funcionamento 

adaptativo 
45,6 6,8 46,65 9,1 

45,13 13 

% = porcentagem com escores em faixa limítrofe/clínica. 
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Figura 20 – Resultados do ASR da área Negócios, Administração e Direito 
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Dentre os cursos da área de conhecimento Negócios, Administração e Direito (Tabela 

14, Figura 20), Direito apresentou as maiores porcentagens para estudantes com t score em 

faixa limítrofe/clínica, com exceção de Retraimento e Comportamento agressivo, em que os 

estudantes de Ciências Contábeis apresentaram as maiores porcentagens (39,1% e 21,7%, 

respectivamente). O curso de Administração apresentou os menores valores entre os três 

cursos representantes da área de Negócios, Administração e Direito. 

 

Tabela 15 – Resultados do ASR segundo cursos da área Engenharia, Produção e Construção 

 

Engenharia de 

Produção 

(n=17) 

Engenharia 

Civil (n=73) 

Média % Média % 

Problemas internalizantes 55,88 52,9 55,92 34,7 

Ansiedade/depressão 58,41 11,8 57,78 16,7 

Retraimento 58,12 11,8 57,31 19,4 

Queixas somáticas 55,47 17,6 55,19 11,1 

Problemas externalizantes 51,24 23,5 48,65 6,9 

Comportamento agressivo 55,94 11,8 52,79 2,8 

Quebrar regras 53,41 0 53,25 2,8 

Comportamento intrusivo 54,53 11,8 52,93 2,8 

Problemas de pensamento 55,35 11,8 55,33 12,5 

Problemas de atenção 55 0 57,33 9,7 

Total de problemas 52,71 23,5 52,74 18,1 

Funcionamento adaptativo 47 11,8 44,49 20,8 

% = porcentagem com escores em faixa limítrofe/clínica. 
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Figura 21 – Resultados do ASR da área Engenharia, Produção e Construção 
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Engenharia de Produção não apresentou nenhum estudante com t score em faixa 

limítrofe/clínica para Quebrar regras e Problemas de atenção (Tabela 15, Figura 21). 

Engenharia Civil apresentou a porcentagem elevada (20,8%) de estudantes com t score em 

faixa limítrofe/clínica para Funcionamento adaptativo. 

 

Tabela 16 – Resultados do ASR segundo cursos da área Ciências Sociais, Jornalismo e 

Informação 

 

Relações 

Internacionais 

(n=24) 

Psicologia 

(n=23) 

Média % Média % 

Problemas internalizantes 66,92 62,5 64,73 66,7 

Ansiedade/depressão 69,79 50 65,58 48,5 

Retraimento 64,17 41,7 60,91 42,4 

Queixas somáticas 61,42 29,2 65,55 39,4 

Problemas externalizantes 57,54 33,3 61,39 51,5 

Comportamento agressivo 58,92 16,7 58,64 27,3 

Quebrar regras 58,17 20,8 62,3 33,3 

Comportamento intrusivo 55,42 20,8 59,36 33,3 

Problemas de pensamento 62,29 37,5 61,12 39,4 

Problemas de atenção 64,67 37,5 62,91 39,4 

Total de problemas 62,79 54,2 62,79 63,6 

Funcionamento adaptativo 44 25 46,64 9,1 

% = porcentagem com escores em faixa limítrofe/clínica. 
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Figura 22 – Resultados do ASR da área Ciências Sociais, Jornalismo e Informação 
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Relações Internacionais apresentou porcentagens elevadas de estudantes com valores 

de t score em faixa limítrofe/clínica, assim como Psicologia (Tabela 16, Figura 22). O que 

parece diferir nos dois cursos da área Ciências Sociais, Jornalismo e Informação é que o curso 

de Relações Internacionais apresentou maior porcentagem de estudantes com t score de 

Funcionamento adaptativo em faixa limítrofe/clínica (25%). 

 

4.3.4 Resultados do ASR segundo condição de trabalho 

 

Resultados para problemas internalizantes e externalizantes (incluindo todas as 

subescalas avaliadas) e funcionamento adaptativo, segundo condição de trabalho, estão 

apresentados na Tabela 17. Resultados apresentados graficamente nas Figuras 23 e 24.  

 

Tabela 17 – Resultados do ASR segundo condição de trabalho 

 Trabalhou Média 
Mann-Whitney 

U 

% em escore 

limítrofe/clínico 

Problemas internalizantes
 Sim 59,17 

0,512 
46,7 

Não 58,70 46,9 

Ansiedade/depressão
 Sim 60,34 

0,596 
25,4 

Não 59,93 25,2 

Retraimento
 Sim 59,02 

0,916 
27 

Não 59,06 31 

Queixas somáticas
 Sim 57,32 

0,117 
18,9 

Não 56,83 17,7 

Problemas externalizantes 
Sim 53,58 

0,857 
26 

Não 53,50 24,8 

Comportamento agressivo 
Sim 55,99 

0,681 
12,7 

Não 55,84 9,3 

Quebrar regras 
Sim 55,48 

0,745 
9,1 

Não 55,80 11,5 

Comportamento intrusivo 
Sim 55,13 

0,810 
13,1 

Não 54,97 13,3 

Problemas de pensamento 
Sim 58,55 

0,097 
19,1 

Não 58,86 12,8 

Problemas de atenção 
Sim 58,55 

0,457 
17,3 

Não 58,86 17,3 

Total de problemas 
Sim 56,14 

0,717 
34,3 

Não 55,80 33,2 

Funcionamento adaptativo 
Sim 45,68 

0,048 
10,2 

Não 46,74 10,2 
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Figura 23 – Resultados do ASR para estudantes que trabalharam 

 

 

Figura 24 – Resultados do ASR para estudantes que não trabalharam 

 

 

59,17 60,34 59,02 57,32 
53,58 55,99 55,48 55,13 

58,55 58,55 56,14 

45,68 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% em faixa limítrofe/clínica média

58,7 59,93 59,06 56,83 
53,5 55,84 55,8 54,97 

58,86 58,86 
55,8 

46,74 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% em faixa limítrofe/clínica média



97 

 

Resultados do teste Mann-Whitney U não permitem afirmar que houve diferenças nas 

escalas e subescalas avaliadas pelo ASR entre aqueles estudantes que referiram ter trabalho 

nos seis meses anteriores à coleta de dados (n=772), e aqueles que não trabalharam (n=225). 

 

4.3.5 Resultados do ASR segundo classificação econômica  

 

Resultados para problemas internalizantes e externalizantes (incluindo todas as 

subescalas avaliadas) e funcionamento adaptativo, segundo classificação econômica, estão 

apresentados na Tabela 18. Resultados apresentados graficamente nas Figuras 25 e 26. 

Resultados do teste Mann-Whitney U não permitem afirmar que houve diferenças nas escalas 

e subescalas avaliadas pelo ASR entre aqueles estudantes de classes econômicas A e B 

(n=704) e estudantes de classes econômicas C e D/E (n=292).  

 

Tabela 18 – Resultados do ASR segundo classificação econômica 

 Sexo Média 
Mann-Whitney 

U 

% em escore 

limítrofe/clínico 

Problemas internalizantes
 A e B 58,57 

0,044 
45,2 

C e D/E 60,25 50,3 

Ansiedade/depressão
 A e B 59,91 

0,068 
25,1 

C e D/E 61,08 26 

Retraimento
 A e B 58,66 

0,085 
25,6 

C e D/E 59,91 33,6 

Queixas somáticas
 A e B 56,93 

0,444 
17 

C e D/E 57,91 22,6 

Problemas externalizantes 
A e B 53,77 

0,323 
24,9 

C e D/E 53,06 27,7 

Comportamento agressivo 
A e B 55,83 

0,703 
11,3 

C e D/E 56,27 13,4 

Quebrar regras 
A e B 55,65 

0,565 
10,5 

C e D/E 55,33 7,5 

Comportamento intrusivo 
A e B 55,18 

0,112 
12,9 

C e D/E 54,90 13,7 

Problemas de pensamento 
A e B 56,71 

0,808 
17,7 

C e D/E 57,19 17,5 

Problemas de atenção 
A e B 58,51 

0,539 
16,7 

C e D/E 58,88 18,8 

Total de problemas 
A e B 55,92 

0,462 
32,7 

C e D/E 56,40 37,3 

Funcionamento adaptativo 
A e B 46,03 

0,524 
8,9 

C e D/E 45,61 13,4 
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Figura 25 – Resultados do ASR para estudantes das classes econômicas A e B 

 

 

Figura 26 – Resultados do ASR para estudantes das classes econômicas C e D/E 
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5 DISCUSSÃO 

 

Com base nos resultados desta pesquisa que avaliou as autopercepções de 

universitários brasileiros matriculados em ensino privado noturno, e cursando o terceiro ano 

de suas graduações em universidades da Baixada Santista, serão realizadas nesta seção 

análises sobre as possíveis convergências, bem como divergências, entre os principais 

achados e a temática das Competências Genéricas e Condições Psicológicas diante da 

literatura consultada.  No recorte realizado sobre as Competências Genéricas foram analisados 

dados sobre as áreas de conhecimento (de acordo com os cursos realizados) e a condição de 

estarem ou não inseridos no mercado de trabalho. A amostra contou com maioria de 

mulheres, de classe econômica A e B, pertencentes à área de conhecimento de Saúde e bem-

estar, que referiram ter trabalhado nos seis meses anteriores à coleta de dados da pesquisa.  

Independente da condição de trabalho referida pela amostra, a competência com maior 

valoração foi atribuída à Responsabilidade no trabalho, seguida por Compromisso ético e 

Capacidade de aprender. Em contrapartida, as competências que receberam menor valoração 

foram aquelas ligadas à Capacidade de organização e planejamento, Habilidade de gestão da 

informação e Resolução de problemas. Esses resultados podem, mesmo que em dados gerais, 

ser aproximados de outros estudos sobre competências, tais como os realizados por Pereira e 

Rodrigues (2013) e Beneitone e Bartolomé (2014).  

Nas distinções sobre a competência Compromisso ético, aqui valorada em segundo 

lugar, os resultados encontrados convergem com Pereira e Rodrigues (2013), em cujo estudo 

ela aparece como relevante em apontamentos verificados em amostras nas Américas. 

Entretanto, o mesmo estudo diverge dos dados aqui verificados sobre a competência 

Capacidade de resolver problemas, bem como em estudos desenvolvidos na Europa por Freire 

Seoane, Pais Montes e Teijeiro Álvarez (2011), nos quais essa competência recebe alto 

patamar de importância, enquanto os dados aqui encontrados, de estudantes brasileiros, 

indicam uma valoração em baixo grau de importância, aparecendo como a menos dentre as 

autorreferidas.  
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Ainda tratando desse estudo de contexto europeu, o destaque ficou por conta da 

Capacidade de aprender e Capacidade de trabalhar em equipe (FREIRE SEOANE; PAIS 

MONTES, C.; TEIJEIRO ÁLVAREZ, 2011), sendo que nessa pesquisa espanhola estiveram 

reunidas não somente as competências referidas pelos estudantes, como também as requeridas 

pelos empregadores. Isso permite comparações que ampliam a compreensão do processo 

inerente às demandas relacionadas ao trabalho, compondo um importante cenário no qual a 

mesma escala utilizada como instrumento permite o levantamento de dados em estudantes 

(graduandos, no caso deste doutorado), graduados e empregadores (no caso da pesquisa citada 

realizada na Espanha). Desta forma, considerando-se esse alcance metodológico e essa 

abertura a comparações entre o contexto da formação e o do mercado de trabalho, a 

Capacidade de aprender destaca-se em ambos os estudos, aparecendo entre as primeiras 

posições de valoração, fortalecendo ainda relevância dessa competência o fato de terem sido 

constituídas amostras amplas com aproximadamente 1.000 participantes. 

 Em investigações ainda maiores, com dados globais, como o estudo de Vieira, 

Marques e Costa (2017) realizado com mais de 7.000 participantes, sendo a maioria deles de 

estudantes do sexo feminino, a competência mais importante relatada foi Resolução de 

problemas (com baixa valorização nos contextos brasileiro e espanhol), seguida por 

Criatividade e inovação, Adaptação e flexibilidade e, em quarto lugar, Planejamento e 

organização. Vale o destaque de que esta última competência foi uma das menos valoradas 

nesta pesquisa com estudantes brasileiros.  

Diante de uma amostra na qual 75% dos estudantes referiram estar trabalhando, 

destaca-se o fato de que não houve diferença significativa entre os grupos que referiram 

trabalhar ou não, o que evidência uma forte ligação ao contexto laboral de toda forma 

(lembrando-se que a mais valorada foi Responsabilidade no trabalho), mesmo o estudante 

ainda não estando nele inserido (no momento da realização pesquisa). Isso reforça a 

compreensão de que as competências são genéricas, desenvolvendo-se para além da condição 

específica de trabalho. Em concordância com esses dados, Monteiro, Almeida e Garcia-Aracil 

(2017), também com participação de maioria feminina, em contexto português, apresenta que 

o desenvolvimento das competências genéricas ocorre mais no momento de formação, antes 

da inserção ao contexto laboral, do que já em sua execução, havendo diferença sobre a 

inserção no ensino enquanto estudantes trabalhadores, já que no caso dessa investigação 

pouco mais de 22% declararam ser estudantes trabalhadores.  
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Quanto à análise realizada a respeito da aproximação entre as Competências genéricas, 

suas valorações, e as áreas do conhecimento, tem-se que as maiores e menores valorações 

acompanham a amostra geral, exceto para: Engenharia, produção e construção - menor média 

para Capacidade de comunicação; e Ciências sociais, jornalismo e informação - maior média 

para Compromisso ético, menores médias para Capacidade de organização e planejamento, 

Motivação para o trabalho e Habilidade de gestão da informação.  

Na estratificação entre as áreas e os cursos pesquisados, apareceram algumas 

dissonâncias, sendo que as principais diferenças entre Saúde e bem-estar x Negócios, 

administração e direito ocorreram nos itens: Conhecimentos básicos da profissão, Capacidade 

de comunicação, Capacidade de trabalhar em equipe, Responsabilidade no trabalho, 

Capacidade de aplicar os conhecimentos à prática, Capacidade de adaptação a situações 

novas, Habilidade para trabalhar de forma independente e Capacidade para gerar ideias novas. 

Para a área da Saúde e bem-estar x Ciências sociais, jornalismo e informação ocorreram 

diferenças entre: Conhecimentos básicos da profissão, Motivação para o trabalho, Capacidade 

de aplicar os conhecimentos à prática e Motivação para alcançar metas. Por fim, confrontando 

Saúde e bem-estar x Engenharia, produção e construção apareceram contrastes entre: 

Conhecimentos básicos da profissão, Capacidade de comunicação e Capacidade de aplicar os 

conhecimentos à prática.  

Pode-se perceber que nas interações ligadas à área da Saúde e bem-estar há presença 

de maiores médias de valoração das competências. Sendo que em Ciências sociais, jornalismo 

e informação há presença de menor média, entre todas as áreas, para a competência 

Motivação para o trabalho – com significância na interação com as áreas de Negócios, 

administração e direito e Engenharia, produção e construção.  

Mesmo diante das limitações presentes neste estudo - número de instituições, cursos 

investigados, ou mesmo a organização das áreas de conhecimento tal como categorizadas em 

outros sistemas de ensino -, seus resultados apontam para a relevância da compreensão e 

ampliação do conceito das competências genéricas, diante de sua importância no contexto da 

formação dos estudantes universitários, em suas diversas áreas do conhecimento (tradicionais, 

como as investigadas neste estudo), e que parecem valorar diferentemente algumas dessas 

competências.  
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Como apresentado em outras pesquisas nas quais o estudante universitário é foco da 

investigação, as diferenças aqui descritas parecem convergentes com os perfis usualmente 

associados às áreas de atuação, sendo mais ou menos valoradas na medida do interesse 

comumente elencado nessas áreas. Como exemplo, pode-se notar o caso da área de 

Engenharia, produção e construção (englobando conhecimento ligados mais a medidas 

exatas), no qual a Capacidade de comunicação foi menos valorada, ao passo que nas áreas de 

Ciências sociais, jornalismo e informação (na presença dos cursos de Psicologia e Relações 

Internacionais, profissões tradicionalmente atreladas ao cuidado com o sigilo) destaca-se a 

maior média para Compromisso ético. 

Tratando-se agora dos aspectos investigados sobre as Condições Psicológicas, destaca-

se a média de escores mais elevada para a escala de Problemas internalizantes, em ambos os 

sexos, com maior porcentagem de estudantes em faixa limítrofe/clínica, sendo no sexo 

feminino a maior prevalência dos índices, o que corrobora pesquisas publicadas no âmbito 

nacional e internacional. As vivências permeadas por exigências acadêmicas, sobrecarga 

física/cognitiva/emocional, ansiedade, pressões e possíveis distanciamentos do contexto 

familiar/relacional, como as enfrentadas no período do Ensino Superior, estão frequentemente 

associadas ao desenvolvimento de problemas ligados à saúde mental (CARVALHO et al., 

2015; COSTA; MOREIRA, 2016).  

Em oito das 11 medidas de problemas feitas pelo ASR houve diferença significativa 

entre homens e mulheres da amostra. Na análise dos dados levantados, com amplitude acerca 

dos problemas totais, houve média de 24,2% para os estudantes homens e 40,5% para as 

estudantes mulheres, resultados que reafirmam outros levantamentos como o de Gomes et al. 

(2020) e nos quais ser mulher condiz com uma proximidade de presença associada a 

problemas psicológicos, não havendo diferenças entre homens e mulheres somente quanto a 

Comportamento intrusivo, Problemas de pensamento, Problemas de atenção e Funcionamento 

adaptativo. 

Na aproximação com outros estudos, que também utilizaram o ASR como instrumento 

de coleta/análise, há uma maior distinção das subescalas aferidas, o que permite uma 

verificação própria na medida que se amplia a concepção de problemas (internalizantes ou 

externalizantes) em suas estratificações. Mesmo diante da limitação quanto ao uso do 

instrumento, seja diagnóstico ou de triagem, e de suas formas de investigação, autores como 

Ávila et al. (2019) e Charlson et al. (2019) destacam o fato de que em investigações com 

instrumentos que contenham autorrelato, como o caso do ASR, será possível evidenciar com 
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mais facilidade os problemas de tipo internalizante (como ansiedade e depressão) do que de 

tipo externalizante, uma vez que o indivíduo será mais sensível a percepção dos elementos de 

seu mundo interno. 

O fato de que as estudantes mulheres tenham apresentado maiores escores em 

problemas corrobora outras pesquisas, tanto sobre estudantes, quanto acerca da população em 

geral, como os de Victoria et al. (2013) e Bonadiman et al. (2017). Ambos estudos referem 

dados mais elevados na desenvoltura de quadros a respeito de ansiedade e depressão, 

contribuindo para a compreensão de prevalência de problemas psicológicos em mulheres, a 

despeito de sua condição de estudante. 

Resultados da investigação de Andrade et al. (2012) confirmam os dados publicados 

em pesquisas anteriores, apontando a Ansiedade como o quadro mais comum (com percentual 

de 19,9%), sendo os Transtornos de Humor (11%) e Transtornos de Controle de Impulsos 

(4,2%) os que se evidenciam a posteriori. Nessa pesquisa, os quadros de Ansiedade e 

Transtornos de Humor (Transtorno Depressivo e Distimia) foram também mais comuns em 

mulheres, sendo que, entre os homens, controle de impulso, Transtorno de Conduta e 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade foram os mais frequentes. Transtorno 

Desafiador de Oposição e Transtorno Explosivo Intermitente não apresentaram diferenças 

entre os sexos. 

Das subescalas apresentadas neste estudo sobre Problemas Internalizantes, destacadas 

anteriormente, as que registraram médias mais altas foram as de Retraimento (com 27,9% dos 

estudantes em situação limítrofe/clínica), com escore de 33% em mulheres, em consonância 

com os estudos já citados, por associação a maiores indicações de Problemas Internalizantes 

em universitários, sobretudo mulheres. Mesmo com referência crescente de que haja maior 

prevalência das questões de saúde mental e problemas psicológicos em mulheres, algumas 

pesquisas, como as de Pinto et al. (2015), tratando de ansiedade, depressão e estresse, e 

Facundes e Ludemir (2005), acerca de TMC (ansiedade, depressão e somatoformes), não 

apresentam diferenças significativas entre os sexos, o que traz limitações quanto a 

generalizações.  

Em dados gerais, Problemas de atenção e Problemas de pensamento afetaram 17,7% e 

17,3%, respectivamente, dos estudantes aqui investigados, com escores em faixa 

limítrofe/clínica. Para ambos os resultados, os maiores escores estavam entre as mulheres, 

diferentemente do que o que foi encontrado em Andrade et al. (2012), em que os Problemas 

de atenção tiveram prevalência entre homens. Dos resultados analisados nesta pesquisa 
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somente em Quebrar regras os estudantes de sexo masculino alcançaram índice maior, com 

11,6% sobre 8,3% das estudantes, considerado significativo estatisticamente. 

Na comparação entre os sexos, somente quatro grupos foram considerados fora do 

nível de significância p<0,01, sendo eles: Comportamento intrusivo, Problemas de 

pensamento, Problemas de atenção e Funcionamento adaptativo. Todos os outros, a saber, 

Problemas internalizantes, Ansiedade/depressão, Retraimento, Queixas somáticas, Problemas 

externalizantes, Comportamento agressivo, Quebrar regras, e Total de problemas partilhavam 

dessa significância.  

Em pesquisas com dados sobre o comportamento agressivo entre os sexos, tanto 

Kokko et al. (2014), com participantes entre adolescentes e adultos, quanto Oliveira-Monteiro 

et al. (2015), com adultos em geral, não distinguiram diferenças significativas entre os sexos 

para os problemas externalizantes. Entretanto, no estudo aqui descrito foram descobertas 

diferenças entre os sexos na composição da escala problemas externalizantes e a subescala 

comportamento agressivo, sendo que para a subescala referida, as porcentagens em faixa 

limítrofe/clínica foram 6,3% para homens e 15,6% para mulheres. 

A respeito dos dados levantados na composição entre as condições psicológicas e as 

áreas do conhecimento houve indicação de Retraimento como o problema do tipo 

internalizante mais comum para as áreas de Saúde e Bem-estar (28,1% em faixa 

limítrofe/clínica), Negócios, Administração e Direito (27,9% em faixa limítrofe/clínica) e 

Engenharia, Produção e Construção (18% em faixa limítrofe/clínica). A área Ciências Sociais, 

Jornalismo e Informação apresentou maior média de t score e maior porcentagem de 

participantes com escores em faixa limítrofe/clínica entre todas as áreas, com destaque para 

Ansiedade/depressão, que afetou 49,1% dos desses estudantes. Não há correspondência entre 

as áreas do conhecimento, mas o estudo de Gomes et al. (2020), sobre situações de ansiedade 

presentes no cotidiano vivenciado por estudantes do ensino superior, em parte poderá 

contribuir para a compreensão desse maior nível de incidência de estudantes relacionados 

nessa subescala. 

Na área de Ciências Sociais, Jornalismo e Informação destacam-se as interações 

significativas envolvendo o maior valor médio de t score dentre todas as áreas avaliadas para 

Problemas internalizantes, Ansiedade/depressão, Problemas externalizantes, Quebrar regras, 

Problemas de pensamento, Problemas de atenção e Total de problemas. Isso corrobora 

Bardagi e Hutz (2012), que afirmam que a área de Humanas é uma das mais mal avaliadas em 

relação à satisfação profissional (e o mercado de trabalho). Para a área Engenharia, Produção 
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e Construção houve o inverso, como o menor valor médio em comparação com todas as 

outras áreas para Problemas externalizantes, Comportamento agressivo, Quebrar regras, 

Comportamento intrusivo e Total de problemas. 

Nos resultados quanto ao trabalho e classes econômicas não foi possível afirmar 

diferenças significativas, tratando-se de problemas, para as escalas e subescalas avaliadas pelo 

ASR. Diferentemente da pesquisa de Campos et al. (2020) sobre população geral de 

trabalhadores, que relatam que esses fatores poderiam influir nas condições de saúde mental, 

incluindo a prevalência de TMC, sendo maior entre as mulheres (negras) investigadas.  

De acordo com Costa e Moreira (2016), a condição de estudante inserido no Ensino 

Superior já permeia um fator de risco à saúde mental, com o acúmulo das atividades e a 

sobrecarga de ser estudante-trabalhador, maioria dos estudantes que participaram da amostra 

desta pesquisa. Em outros estudos, como Maier e Mattos (2016) e Tosta (2017), apontam-se 

indícios dessa correlação entre trabalho e sofrimento mental, não verificados aqui neste 

estudo.  

Dados contidos na caracterização da amostra sinalizam para o uso/abuso de álcool, 

sendo que a condição de ficar bêbado ocorreu com 62,8% dos estudantes pelo menos alguma 

vez nos últimos seis meses, em concordância com Camargo et al. (2019). Os autores afirmam 

que na vivência universitária o estudante poderá fazer uso dessas substâncias tanto para 

participar das relações sociais, em um movimento de inserção, quanto para amenizar 

sensações de pressão e desgaste. Entretanto, fica o alerta de que um uso recreativo possa 

também gerar dependência e agravo em situações de propensão, nesse período, a uma maior 

permeabilidade a problemas ligados à saúde mental. 

  Esta pesquisa possui limitações quanto ao seu alcance e generalizações, que vão desde 

as coletas realizadas - por meio de entradas a partir do critério de acessibilidade e 

conveniência -, não tendo sido possível parear o mesmo número de participantes dos 

diferentes cursos, até a análise, com a opção de uso de um instrumento de alcance 

internacional, mas que ainda não possui publicações sobre alguns dos temas abordados neste 

estudo que favorecessem comparações mais precisas. Contudo, muitos dos dados levantados 

foram ao encontro da literatura disponível, o que sugere a continuidade dos estudos nessa 

área, ampliando-se e proporcionando avanços na medida em que novos estudos sejam feitos, 

com a possibilidade de outras cidades e instituições participarem, podendo ainda servir de 

contribuição para futuras intervenções e ações de planejamento acadêmico na consonância da 

promoção das competências genéricas e de saúde mental ao estudante universitário.   
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudante é historicamente reconhecido como o futuro da sociedade, na medida em 

que é associado a parcela jovem da população que poderá dar continuidade aos preceitos e 

valores vigentes. Nesse contexto, o estudante universitário responde a uma perspectiva de 

esperança em anseios de uma realidade melhor, mais equalitária, de descobertas e avanços. 

Estudar essa população permite conhecer e contribuir com a formação desse futuro, 

compreendendo suas necessidades para auxiliar no planejamento de acesso a recursos 

(físicos/sustentabilidade, cognitivos/saberes, emocionais/inter-relacionais e financeiros) que 

permitam um desenvolvimento saudável, em sua dimensão biopsicossocial.  

É sabido que no Brasil o grau de ensino, sobretudo o universitário/graduação, favorece 

o acesso ao contexto laboral, aumentando as chances de empregabilidade e ascensão social, 

por meio melhores salários (FREIRE SEOANE et al., 2018; MARTÍNEZ CLARES; 

GONZÁLEZ LORENTE; REBOLLO QUINTELA, 2019; OLIVEIRA SILVA; FREIRE 

SEOANE; LÓPEZ-BERMUDEZ, 2019; VIEIRA; MARQUES; COSTA, 2017). Dessa forma, 

o presente estudo, realizado com estudantes terceiranistas de graduações noturnas na Baixada 

Santista, destaca um público que em geral procura a educação superior como meio de 

ingressar ou se manter trabalhando.  

O tema de competências genéricas em estudantes universitários é pouco ventilado na 

literatura brasileira e mesmo internacional. Se por um lado, as competências genéricas abrem 

espaço para uma nova compreensão da formação e de formas de atuar mais condizentes com a 

complexidade humana, na quais os fatores particulares e inter-relacionais poderão ser levados 

em consideração em detrimento da mera reprodução de conteúdo, por outro, é preciso 

reconhecer e aprender a manejar essas mesmas situações, dando vasão à compreensão do ser 

humano em sua dimensão psíquica. Nesta ele é atravessado por sua dimensão histórica e 

contextual, abarcando os aspectos das condições psicológicas como algo real/ concreto, com 

potencial para promover e embasar ações preventivas e de cuidado – autocuidado –, podendo 

vir a melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, a saúde mental daqueles que são 

tidos como o futuro da nossa sociedade.  
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ANEXO A - Critério de Classificação Econômica Brasil 

 

Nome: __________________________________________ Data: ______/______/________ 

Seguem agora algumas perguntas sobre itens do domicilio para efeito de classificação econômica. 

Todos os itens de eletroeletrônicos devem estar funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso 

não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis 

meses. 

No domicílio tem...  Quantidade que 

possui 

Itens de conforto Não 

Possui 

1 2 3 4+ 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso 

particular 

     

Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que 

trabalham pelo menos cinco dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho      

Quantidade de banheiros      

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e 

desconsiderando DVD de automóvel 

     

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex      

Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de 

mesa, laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, 

palms ou smartphones 

     

Quantidade de lavadora de louças      

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas 

exclusivamente para uso profissional 

     

Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e 

seca 

     

  

A água utilizada neste domicílio é proveniente de? 

1 Rede geral de distribuição 

2 Poço ou nascente 

3 Outro meio 

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

1 Asfaltada/Pavimentada 

2 Terra/Cascalho 

 

Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que 

contribui com a maior parte da renda do domicílio. 

 Nomenclatura atual Nomenclatura anterior 

1 Analfabeto / Fundamental I incompleto Analfabeto/Primário incompleto 

2 Fundamental I completo / Fundamental II 

incompleto 

Primário Completo/Ginásio incompleto 

3 Fundamental completo/Médio incompleto Ginásio Completo/Colegial incompleto 

4 Médio completo/Superior incompleto Colegial Completo/Superior incompleto 

5 Superior completo Superior completo 
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ANEXO B - Escala de Valoração de Competências Genéricas 

 

Modelo adaptado de Palmer, Montaño, e Palau (2009) e Seoane, Álvarez, e Montes (2013) 

 

Data:..../...../.... Nome do estudante:.................................................................................. 

Idade:......Data de nascimento..../...../........Curso.....................Período: vespertino (   )  noturno (   ) 

 

Da seguinte lista, indique com um X uma pontuação de graus, 1 a 7 para manifestar sua 

opinião sobre competências que você considera ter adquirido no seu curso de graduação da 

XXXXXXXXXXXXXXXX. A pontuação 1 corresponde à valoração mínima (“nenhuma”) e a 

pontuação 7 à valoração máxima (“de forma plena”). Os pontos intermediários seguem a 

ordem de menos para mais. Somente um grau deverá ser marcado para uma das 19 

competências. 

 

Competência 1 2 3 4 5 6 7 

1. Conhecimentos básicos da profissão        

2. Capacidade de comunicação         

3. Resolução de problemas        

4. Capacidade de organização e planejamento        

5. Capacidade de trabalhar em equipe        

6. Compromisso ético        

7. Responsabilidade no trabalho        

8. Capacidade de aprender         

9. Motivação para o trabalho         

10. Preocupação por qualidade e melhoria         

11. Capacidade de aplicar os conhecimentos à prática        

12. Motivação para alcançar metas         

13. Capacidade de adaptação a situações novas         

14. Tomada de decisões         

15. Habilidade de gestão da informação         

16. Capacidade de análise e de síntese         

17. Habilidades interpessoais         

18. Habilidade para trabalhar de forma independente         

19. Capacidade para gerar ideias novas         
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: “Estudantes universitários: competências genéricas e condições 

psicológicas”. 

Este estudo está sendo desenvolvido sob orientação de pesquisador da Universidade Federal 

de São Paulo, campus Baixada Santista (UNIFESP-BS) e tem por objetivo avaliar 

competências e condições psicológicas de estudantes universitários que estão cursando a 

graduação, em diferentes faculdades da Baixada Santista. Caso você decida participar, 

responderá aos seguintes instrumentos: 1) Critério Brasil, para identificar sua classe 

econômica de acordo com o poder de compra da família; 2) ASR / Inventário de auto 

avaliação para adultos de 18 a 59 anos (sobre aspectos de seu comportamento); e 3) Escala de 

Competências Genéricas, para avaliar sua opinião sobre competências adquiridas no seu 

curso. A aplicação desses questionários acontecerá de forma coletiva, em salas de aula das 

universidades. O tempo médio previsto para responder a esses questionários é de 40 minutos. 

Toda informação coletada nessa pesquisa será confidencial, e seu nome não será informado 

quando os resultados desse estudo forem publicados. O estudo não envolve riscos, mas caso 

você se sinta desconfortável durante a participação, poderá desistir em qualquer momento, 

sem qualquer dano ou prejuízo. Não há despesas, compensações ou benefícios diretos pela 

participação que deve ser livre e voluntária. Uma via deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ficará com a pesquisadora responsável e outra com você. O benefício previsto 

para esse estudo é ampliar o conhecimento sobre perfis psicológicos e de competência de 

estudantes universitários. Em qualquer etapa da pesquisa, você poderá ter acesso à 

responsável pelo estudo, a Profa. Me. Priscila Larangeira Carvalho, que pode ser encontrada 

pelo telefone (13) 30188274, ou através do e-mail profpriscilalcarvalho@gmail.com. Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 

04020-050. São Paulo/SP – Tel: (11) 5571-1062 fax: (11) 5539-7162 - e-mail: 

cep@unifesp.edu.br (Horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, 

Quintas e Sextas, das 9:00 às 13:00hs). 

Eu, __________________________________________, acredito ter sido suficientemente 

esclarecido (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o 

estudo “Estudantes universitários: competências genéricas e condições psicológicas”. Eu tive 

oportunidade de avaliar as condições informadas sobre a pesquisa para chegar à minha 

decisão de participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, suas possibilidades de desconforto, suas 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes, e que poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante estudo, sem penalidades ou prejuízo. 

Ficou claro também que a participação é isenta de despesas.  Sendo assim, ACEITO participar 

da pesquisa. 

Assinatura:..........................................................................................Data: .................. 

 

Pesquisadora responsável: Eu, Priscila Larangeira Carvalho, declaro que obtive 

espontaneamente o aceite de 

............................................................................................para a participação neste estudo. 

 

Assinatura: ......................................................................................... Data: .................... 
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