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RESUMO 

 Questões levantadas sobre o tema qualidade de vida estão ganhando espaço nos debates 

da sociedade e, com isso, diversas facetas da vida estão sendo analisadas devido a busca 

por uma melhor qualidade de vida. Sendo assim, surgiu a oportunidade de estudar como 

os ambientes de trabalho e universitário influenciam a qualidade de vida dos discentes 

da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios – UNIFESP. Para isso foi aplicado 

um questionário em uma amostra da população, com questões relacionadas à qualidade 

de vida de forma geral, à qualidade de vida no trabalho e ao ambiente universitário. Por 

meio de métodos quantitativos, e do método da Teoria de Resposta ao Item não 

paramétrico e do método de correlação de Spearman, foi verificada a relação entre os 

fatores e, inferido que os aspectos do ambiente de trabalho e do ambiente universitário 

possuem correlação positiva direta com a qualidade de vida dos discentes. Além disso, o 

estudo aponta alguns aspectos característicos desses ambientes que, quando mal 

gerenciados, culminam na percepção negativa da qualidade de vida por parte desses 

discentes. 

 Palavras-chave: Qualidade de vida. Qualidade de vida no trabalho. Universitários. 

 

ABSTRACT 

 Issues raised on the topic of quality of life are gaining ground in the debates of society, 

and with this several facets of life are being analyzed due to the search for a better 

quality of life. Thus, the opportunity arose to study how work and university 

environments influence the quality of life of students at the São Paulo School of 

Politics, Economics and Business - UNIFESP. For this, a questionnaire was applied to a 

sample of the population, with questions related to the quality of life in general, the 

quality of life at work and the university environment. Through the quantitative 

methodology, the non-parametric Item Response Theory method and the Spearman 

correlation method, the relationship between the factors was verified and it was inferred 

that the aspects of the work environment and the university environment have a direct 

positive correlation with the quality of life of students, in addition, the study points out 

some characteristic aspects of these environments that, when poorly managed, 

culminate in the negative perception of quality of life by these students. 

 Keywords: Quality of life. Quality of life at work. College students. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos primeiros registros do uso do termo qualidade de vida foi visto em 

estudos médicos, em meados da década de 1930, porém após um tempo de 

esquecimento foi mencionado pelo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, 

mais precisamente em 1964.  Ele se dirigia aos cidadãos americanos com a seguinte 

frase: “Os objetivos não podem ser medidos por intermédio do balanço dos bancos. Eles 

só podem ser medidos por meio da qualidade de vida que proporciona às pessoas”. Com 

esse discurso o presidente relacionava a qualidade de vida com a sensação de bem-estar, 

remetida à felicidade dos cidadãos americanos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAUDE, 1998). 

Posteriormente o tema qualidade de vida ganhou destaque em pesquisas e 

debates na sociedade, uma vez que desperta o interesse de diversas áreas das ciências. A 

preocupação com o conceito de qualidade de vida diz respeito a um movimento dentro 

das ciências humanas e biológicas que visa ir além do controle de sintomas, da 

diminuição da mortalidade ou do aumento da expectativa de vida (FLECK, LEAL, 

LOUZADA, XAVIER, CHACHAMOVICH, VIEIRA, SANTOS, PINZON. 1999). 

A qualidade de vida é um fenômeno que está presente em todas as faixas etárias 

que o ser humano contempla, desde a infância, passando pela adolescência, seguido pela 

fase jovem adulta até chegar na velhice. Sabe-se que as percepções e os valores mudam 

ao passar dessas fases e, consequentemente, a percepção do que é qualidade de vida 

também tende a sofrer mudanças. A qualidade de vida especificamente de jovens-

adultos pode ser um tema complexo, uma vez que está pautado em diversos contextos, 

como o profissional, educacional, familiar e outros aspectos pessoais. 

O comportamento dos jovens é influenciado pela vida moderna, entre eles a 

velocidade de criação e fluxo das informações por meio das novas tecnologias. Eles 

acompanham quase que na mesma rapidez, todas essas mudanças, o que os tornam seres 

extremamente adaptáveis. Porém, muitas vezes essas mudanças trazem um desgaste, 

permitindo a diminuição da sensação de bem-estar e da percepção da qualidade de vida 

ao jovem, devido por exemplo, ao aumento do estresse entre essa população. 
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O ingresso no ensino superior traz grandes repercussões no desenvolvimento 

psicológico dos discentes, uma vez que é marcado por grandes mudanças representando, 

na maioria das vezes, a primeira busca por uma identidade própria por parte do 

estudante (TEIXEIRA, DIAS, WOTTRICH, OLIVEIRA,2008). Nesse contexto, o 

cotidiano acadêmico pode ser analisado por uma perspectiva da qualidade de vida. 

 Outro aspecto a ser analisado em relação aos discentes é a necessidade de 

trabalhar e com isso surge a preocupação com a qualidade de vida no trabalho. Esse 

tema tem sido estudado desde a década de 1970, nos Estados Unidos para ações dentro 

das organizações, mais propriamente em ações políticas e sociais e, na Europa, com 

foco nas condições de trabalho (TOMBALATO, 2005). A tendência das organizações é 

que elas se preocupem cada vez mais com as condições de trabalho dos seus 

funcionários, englobando questões relacionadas ao posto de trabalho, o ambiente 

organizacional, os recursos, as tarefas, as jornadas de trabalho, a remuneração, entre 

outros (CHANLAT, 1992; WAGNER III, HOLLEMBECK, 2000). 

Nesse cenário, observa-se que muitos discentes vivem em uma situação simultânea 

de estudo e de trabalho, pois o trabalho é um valor central e o nível de escolaridade 

passa a ser diferencial competitivo para inserção desses discentes dentro do mercado de 

trabalho o que, consequentemente, leva a maior busca pelo ensino superior, exigindo de 

muitos a jornada dupla de estudo e trabalho (TOMBOLATO, 2005). 

Os alunos que enfrentam uma jornada de trabalho somada a uma jornada de estudo 

dentro das universidades estão sujeitos a diversos aspectos que influenciam sua 

qualidade vida. Tanto a rotina universitária quanto a rotina dentro das empresas podem 

afetar o bem-estar desses alunos, o que resultaria em cenários preocupantes que 

afetariam tanto a saúde física quanto a saúde psicológica, uma vez que tal jornada 

simultânea apresenta em seu caminho diversos estressores. 

Dada essa problemática surge a seguinte questão de pesquisa: De que forma os 

ambientes de trabalho e universitário se relacionam com a qualidade de vida dos 

discentes? 
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1.2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

Para buscar a resposta da questão problema foram definidos alguns objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo Principal 

Estudar os aspectos do ambiente de trabalho e das atividades universitárias que 

se relacionam com a qualidade de vida de discentes inseridos no mercado de trabalho. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar aspectos do ambiente de trabalho que se relacionam com a qualidade 

de vida; 

- Identificar os aspectos universitários que se relacionam com a qualidade de vida; 

- Avaliar se existe relação entre os aspectos dos ambientes de trabalho e 

universitário na qualidade de vida dos discentes; 

1.2.3 Hipóteses 

- Os fatores dos ambientes de trabalho e universitário se relacionam de forma 

negativa com a qualidade de vida. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Ouve-se falar, principalmente de pessoas mais experientes e de idade avançada a 

seguinte frase: “No meu tempo, as coisas não eram assim”. E realmente, analisando a 

vida em todos os seus aspectos, muita coisa mudou. Abertura de mercado, ascensão 

cada vez maior do capitalismo, avanços tecnológicos, facilidade em se obter a 

informação, mudança nos padrões das relações com o outro, enfim, inúmeras mudanças. 

Mediante tantas mudanças que ocorreram, o mundo exige mais do indivíduo. Exige 

melhores resultados em menos tempo, o sucesso profissional, nas relações familiares, na 

vida amorosa, o sucesso na vida acadêmica ou escolar. Dentro do contexto universitário 

percebe-se, a todo instante, uma pressão sobre os alunos para que esse sucesso, 

principalmente nos âmbitos acadêmico e profissional, seja conquistado. 

 Assim, o presente estudo se justifica pela necessidade de dar foco a essa questão 

dos discentes acadêmicos inseridos no mercado de trabalho, para os quais a rotina 

acadêmica se torna exaustiva, segundo a sua própria perspectiva. O dia normalmente 



8 
 

 

começa cedo, com longas jornadas de trabalho, enfrentamento de pressões psicológicas 

advindas da rotina laboral, medo e insegurança em relação à aspiração profissional. 

Após esse período é a hora de ir para a universidade. Dentro da universidade o contexto 

não muda, ainda existem pressões por entregas de trabalhos, por boas notas em provas 

e, ainda, um possível problema com a autoridade de alguns professores, considerando 

também que esse ambiente é novo e cheio de novidades e necessidades de aceitação 

social. 

Todos esses fatores que podem ser chamados de estressores contribuem para o 

cenário que é visto hoje entre os universitários. Os universitários e os trabalhadores 

estão adoecendo, apresentando transtornos psicológicos como a ansiedade e a 

depressão. Esses fatores acabam por diminuir a sensação de bem-estar desses 

indivíduos, levando-os, consequentemente, à perda da qualidade de vida. 

Apesar da relevância do tema, não foram encontrados estudos voltados para essa 

população, em específico, porém é necessário entender mais a fundo como a 

universidade e o mercado de trabalho afetam a qualidade de vida desses discentes para 

que, assim, medidas e ações possam ser realizadas a fim de promover o bem-estar.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Este   capítulo trata de uma breve revisão da literatura sobre temas relacionados  

à qualidade de vida. Está dividido nos seguintes tópicos: 2.1 Qualidade de vida 2.1.1 

Qualidade de vida no trabalho 2.1.2 O estresse ocupacional, 2.2 Ambiente universitário; 

2.2.1  O universitário no aspecto socioemocional; , 2.2.2  O estresse universitário e 2.2.3 

Qualidade de vida de discentes no mercado de trabalho. 

 

2.1 Qualidade de vida 

O termo qualidade de vida é amplo e inclui uma variedade de condições que 

podem afetar a percepção do indivíduo, seus sentimentos e comportamentos diários, 

incluindo sua condição de saúde e intervenções médicas, mas não se restringindo 

somente a elas (BULLINGER, ANDERSON, CELLA, 1993). 

Apesar de a maior frequência dos debates, das pesquisas e publicações que 

tinham o tema qualidade de vida como destaque, a definição do conceito de qualidade 

de vida é subjetiva. As definições são apresentadas de forma geral, com enfoque na 

satisfação da vida como um todo, e se apresenta de forma fragmentada e dependendo do 

enfoque científico do estudo. Assim, o conceito de qualidade de vida muda, podendo 

estar mais associado com a questão da saúde, da questão psicológica ou da questão 

social (FARQUHAR, 1995). 

Para melhor entendimento do tema é preciso considerar a perspectiva complexa 

do mundo, dado que a qualidade de vida se expressa na relação do homem com a 

natureza, e o ambiente que o cerca (BARBOSA, 1998). A qualidade de vida mostra a 

percepção que os indivíduos possuem frente ao grau de satisfação de suas necessidades, 

considerando que esses indivíduos não possuem negações de oportunidades, para que 

assim consigam atingir felicidade e plenitude, mediante o seu status físico e suas 

condições socioeconômicas (PELICIONI, 1998). 

Contribuindo para essa visão, pode-se dizer que a compreensão do que é 

qualidade de vida, deve ser baseada na experiência de vida individual, na qual somente 

cada pessoa pode julgá-la, mediante seus valores e preferências. E, pensando assim, a 
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essência da qualidade de vida é fundamentada nessa percepção subjetiva daquilo que 

realmente é importante para o indivíduo, considerando todas as áreas da vida 

(FERRANS, POWERS, 1990).  

 Diante de uma visão popular, o termo qualidade de vida se resume às melhorias 

ou a um alto padrão de bem-estar na vida das pessoas, podendo ser de ordem 

econômica, social ou emocional. Porém, do ponto de vista científico, a área de 

conhecimento está em processo de construção, podendo estar relacionada à saúde, à 

moradia, ao lazer, aos hábitos saudáveis de atividade física e da alimentação. Mas o 

importante é que todas essas vertentes levam a uma percepção positiva do bem-estar. 

(ALMEIDA, GUTERREZ, MARQUES, 2012). 

Recorre-se aqui a Pelicioni (1998) que apresentou algumas determinantes da 

qualidade de vida que norteiam as discussões, que são: 

1. Biológicos: remetem à doença e a saúde física do indivíduo; 

2. Psicológicos: ligados à sensação de bem-estar, à identidade, à autoestima, 

ao emocional; 

3. Comportamentais: determinantes que estão relacionadas a estilo de vida, 

mobilidade, hábitos de fumo, ingestão de álcool, hábitos alimentares e de 

lazer; 

4. Sociais: diz respeito aos relacionamentos em geral, com familiares, amigos, 

sexuais; 

5. Materiais: relacionados com renda, economia privada, habitação, auto 

sustentação e bens. 

6. Estruturais: Posição social e concepção sociopolítica. 

No presente estudo foi vista maior relevância em abordar quatro dessas 

determinantes da qualidade de vida: determinantes biológicos, psicológicos, 

comportamentais e sociais. Isso ocorre, porque esta pesquisa busca responder à 

questão problema por meio da análise de fatores internos ao indivíduo.  
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2.1.1 Qualidade de vida no trabalho 

O trabalho é um fator de destaque para a sociedade como um todo, 

representando não somente um meio de ganhar uma recompensa financeira, mas 

também incorporando a base da construção de uma identidade. Assim, em alguns casos 

esse trabalho traz a satisfação e o prazer resultando na felicidade, porém uma vez que a 

atividade laboral não seja mais motivo de felicidade, tem-se então a transformação de 

uma atividade de prazer para uma atividade que representa um obstáculo, deixando 

então de ser algo saudável para o ser humano. 

A qualidade de vida no trabalho está altamente relacionada à  qualidade de vida do 

indivíduo, pois existe um equilíbrio entre as facetas da vida, como o trabalho, lazer 

família e religiosidade, que se traduzem em experiências realizadas, também, dentro do 

ambiente de trabalho ou seja, o contentamento de uma das facetas traz um certo efeito 

sobre as demais e vice-versa (SÁ, 2015). 

Além disso, entende-se a qualidade de vida no trabalho como uma percepção 

cognitiva dos funcionários frente aos aspectos físicos e psicológicos no ambiente de 

trabalho, estando essa percepção pautada no bem-estar dos funcionários, influenciando 

não somente na satisfação do trabalho, mas também na vida pessoal do funcionário 

(SELAMATTIN, OMER, 2012). 

 A qualidade de vida no trabalho está sendo vista como uma gestão abrangente e 

dinâmica de alguns aspectos físicos, tecnológicos, sociais e psicológicos que, juntos 

afetam a cultura e modificam o ambiente organizacional, tendo como resultado o bem-

estar do trabalhador e o aumento da produtividade da empresa. Com isso, existe a busca 

pela melhor relação entre o funcionário e a organização resultando no desenvolvimento 

de um ambiente de trabalho favorável ao contentamento profissional e pessoal do 

indivíduo (KASRAIEL, 2014). 

De maneira geral, a qualidade de vida no trabalho busca integrar o equilíbrio dos 

fatores supracitados dos funcionários, pensando dentro do contexto organizacional, 

visando ao aumento da produtividade e à melhora na imagem da empresa, tendo como 

resultado o crescimento pessoal dos seus funcionários e o crescimento da organização 

em si (ARELLANO, 2008). 
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Existe um comum direcionamento que busca entender a existência da 

humanização do trabalho, possuindo um intuito de promover o bem-estar dos 

funcionários e a eficiência organizacional, tentando envolver os trabalhadores nas 

decisões e problemas do trabalho (SANT’ANNA, KILIMNIK, 2011). Entre os estudos 

sobre qualidade de vida no trabalho, existem três direcionamentos que se destacam: 

Ênfase no bem-estar e satisfação do trabalhador; valorização do funcionário no processo 

de tomada de decisão; e, ênfase na perspectiva de pensar sobre pessoas, trabalho e 

organização (TOLFO, PICCININI, 1998). 

As políticas que são adotadas pelas organizações com o foco em qualidade de 

vida no trabalho visam a melhoria do ambiente físico e psicossocial do trabalhador, 

como forma do aumento do bem-estar e da segurança, e consequentemente, como já 

mencionado, da produtividade. Trata-se de uma abordagem mais preventiva, incidindo 

sobre as causas ao invés de incidir sobre os efeitos (BENKE, CARVALHO, 2008). 

Corroborando com esse raciocínio WALTON (1974) apud FERNANDES (1996) 

propõe oito categorias conceituais que incorporam a qualidade de vida no trabalho: 

1. Compensação justa e adequada: diz respeito à remuneração justa; 

2. Condições de trabalho: categoria que mede condições no ambiente de 

trabalho, como jornada e carga de trabalho, além da disponibilização de 

equipamentos que contribuem para a preservação da saúde do trabalhador; 

3. Uso e desenvolvimento de capacidades: lapidação dos talentos de cada 

funcionário, reconhecimento da necessidade da concessão de maior 

autonomia aos funcionários, e feedbacks constantes dos resultados obtidos; 

4. Oportunidade de crescimento e segurança: diz respeito à valorização dos 

funcionários, por meio do crescimento profissional, com possibilidade de 

formação de carreira; 

5. Integração social na organização: igualdade de oportunidades, sem 

discriminação por sexualidade, idade, classe social, religião ou outras 

formas de discriminação; 

6. Constitucionalismo: mostra o grau em que os direitos do empregado são 

cumpridos; 

7. Trabalho e o Espaço Total da Vida: equilíbrio entre vida pessoal e trabalho; 
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8. Relevância do trabalho na vida: investiga a percepção do funcionário em 

relação à imagem que a empresa passa. 

Todas essas categorias, quando aplicadas às organizações e aos funcionários, 

contribuem para uma percepção positiva do funcionário frente à qualidade de vida no 

trabalho. Da mesma maneira, quando um desses aspectos se encontra em falta na rotina 

laboral, certo desconforto é percebido pelo colaborador. Dependendo do nível de tal 

desconforto, a situação culmina em um episódio, grave ou não, de estresse.  

 

2.1.2 O estresse ocupacional 

Um importante viés que implica diretamente qualidade de vida do trabalho é o 

estresse. O estresse laboral é apontado como uma reação psicológica, emocional, 

cognitiva e comportamental frente a agentes adversos e nocivos dentro do ambiente 

organizacional. Uma vez que não há uma gestão desse viés, o bem-estar físico e 

emocional no funcionário culmina em situações de absenteísmo, queda de produtividade 

e aumento de custos com doença (KASRIEL, PARSA, HASSANI, GHASEM-ZADEH, 

2014). 

  O estresse é uma condição bastante dinâmica em que o indivíduo é confrontado 

com uma oportunidade, uma exigência ou um recurso que ele deseja muito, (ROBBINS, 

JUDGEE, SOBRAL, 2010). Ainda dentro desse conceito, pode-se dizer que o estresse é 

uma reação que se tem  quando  se depara com uma situação, seja ela boa ou ruim, que  

obriga a se ter um esforço maior do que o de costume para que, assim, se possa  adaptar 

frente  à situação percebida (LIPP, MALAGIS E NOVAIS, 2007).  

Quando o estresse é excessivo, as consequências físicas e psicológicas podem 

trazer prejuízos para a vida das pessoas, como por exemplo, a redução da resistência 

imunológica, o cansaço mental e a perda da qualidade de vida (LIPP, MALAGIS, 

2001).  

 O estresse relacionado ao trabalho pode ser definido como situações que 

aparecem no ambiente de trabalho e passam a ameaçar as necessidades de realização 

profissional e pessoal ou, então, ameaçar as condições de saúde física ou psicológica 

que o funcionário possui, prejudicando, consequentemente, a sua integração com o 
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ambiente de trabalho (CLARKE, COOPER, 2000; FRANÇA, RODRIGUES, 2005 apud 

OSWALDO,2009). 

 O estresse dentro do ambiente de trabalho aparece quando os agentes estressores 

provêm do espaço do trabalho ou então é decorrente das atividades realizadas naquele 

ambiente (MARRAS, 2012). A definição do estresse ocupacional se dá com o foco nos 

estressores organizacionais, uma vez que esses estressores permitem a diferenciação 

entre o estudo de estresse ocupacional e o estudo de estresse de forma geral, envolvendo 

estressores de aspectos gerais da vida do homem. (PASCHOAL, TAMAYO, 2006). 

Os agentes estressores podem ser classificados de três maneiras: físicos, sociais 

e emocionais. Esses fatores podem ser remetidos à sobrecarga de trabalho, causada pela 

designação de diversas tarefas que possuem curtos prazos para a execução, assim como 

as diversas interrupções que ocorrem durante essa execução. A ambiguidade de 

prioridades, o nível de autoridade e de autonomia, a incerteza do futuro e o convívio 

com os colegas de trabalho insatisfeitos também são considerados agentes estressores 

ocupacionais (ALBRECHT 1988 apud CAMELO, ANGERAMI, 2004). 

Mediante algumas mudanças tecnológicas e econômicas que ocorrem na 

sociedade atual, algumas exigências passaram a ser impostas aos profissionais, e tais 

exigências têm relação com a saúde, tanto nos aspectos físicos e químicos quanto em 

aspectos de riscos de acidentes e doenças, ritmo intenso de trabalho, jornadas extensas e 

formas de vigilância e controle por parte dos chefes. Além do mais, a competição com 

os outros profissionais coloca os funcionários em situação de constante tensão, podendo 

assim desencadear o estresse ocupacional (SELIGMAN, 1997). A modernização 

aumentou o ritmo do trabalho, devido essa inovação e competição contínua, isso está 

diretamente relacionado ao nível de estresse laboral percebido entre os funcionários. 

(MUKHERJEE & RAY,2009). 

As mudanças que ocorrem na sociedade moderna são extremamente rápidas para 

que o indivíduo acompanhe dentro de seu ritmo e, indo além, o excesso de competição e 

pressão sob os funcionários afetam a sua qualidade de vida. O alto nível de estresse 

pode ser observado via sintomas físicos, psicológicos e comportamentais que aparecem 

(LIPP, 2001). Um dos grandes problemas dessa sociedade moderna é que a maioria das 

empresas tem pressa, buscando sempre resultados rapidamente, em detrimento da saúde. 
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Quando um funcionário se depara com essa situação de extrema pressão, começa a se 

sentir preocupado, duvidando da sua capacidade de atingir o objetivo que lhe é 

proposto. Esse tipo de sentimento leva à ansiedade podendo se transformar em estresse 

(MARINS, 2003). 

Por fim, essa seção levantou os fatores que contribuem para a percepção da 

qualidade de vida no trabalho e, considerando a questão problema do presente estudo, 

na próxima seção será fundamentado o foco na percepção desse fenômeno junto a 

funcionários que mantém os seus estudos por meio da universidade. 

 

2.2 O ambiente universitário 

O ingresso em uma universidade é o momento de grande criação de expectativas 

na vida dos jovens, principalmente de adolescentes que estão entrando na fase adulta. 

Essa situação pode ser encarada como um "grito de liberdade", pois é quando o jovem 

começa a assumir seus próprios atos, tornando-se responsável por si mesmo, e encontra 

outros indivíduos de diversas partes do país, com diferentes hábitos, costumes e grandes 

expectativas também (VIEIRA, PRIORE, RIBEIRO, FRANCESCHINI, 2002). 

O que se espera dos universitários é a aprendizagem autônoma, a melhoria da 

administração do seu tempo, e uma melhor estratégia para definir metas para os seus 

estudos (SOARES, ALMEIDA, DINIZ, GUISANDE, 2006). Duas características que 

merecem destaque durante a trajetória acadêmica são a permanência e a finalização do 

curso, uma vez que para atingi-las é necessário um intenso processo de envolvimento do 

estudante na sua formação (ANVERSA, SANTOS FILHA, SILVA, FEDOSSE, 2018). 

Quando o estudante ingressa no ensino superior ele adentra em um processo de 

transição, que traz repercussões para o seu desenvolvimento psicológico, representando 

a busca por uma identidade. É importante que esse estudante construa laços de amizade 

dentro do ambiente universitário, uma vez que esses laços servirão de apoio, 

principalmente psicológico, em situações universitárias adversas. Além do mais, 

segundo estudos feitos pelos autores, os estudantes afirmam que, ao ingressarem na 

universidade experimentam mudanças que refletem na vida pessoal e na vida 

profissional, afirmando que essa transição é estressora para eles (TEIXEIRA, DIAS, 

WOTTRICH, 2008). 
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A entrada na universidade é um período que implica grandes mudanças no 

cotidiano dos alunos. Para alguns estudantes existe a necessidade de sair de perto de 

suas famílias para ir morar longe dos pais, sozinhos ou com pessoas ainda 

desconhecidas. Ainda que eles permaneçam perto de suas famílias, morando em cidades 

onde estudaram durante todo o ensino médio, existe um período de transição marcante, 

pois os amigos de escola deixam de ser vistos todos os dias, e os elos de afetividade e 

social que existiam antes podem ser enfraquecidos (TEIXEIRA, CASTRO, PICCOLO, 

2007). 

A ansiedade em começar o curso e se aprofundar nos assuntos relacionados à 

futura profissão acabam refletindo nos aspectos emocionais dos estudantes (CASTRO, 

TEIXEIRA, 2013). Além disso também existe a expectativa em relação aos seus novos 

professores e todo o conteúdo e amor pela área de atuação que serão repassados por 

eles. A influência do professor sobre o aluno não se restringe somente aos 

conhecimentos e habilidades ensinados por tal figura (Brait, Macedo, Silva, Silva, & 

Souza, 2010), mas os docentes são enxergados como profissionais modelos que servirão 

como fonte de apoio e conselhos futuros (BARDAGI & HUTZ, 2012). 

O nível de adaptação do discente ao ensino superior, é compreendido por meio 

de atitudes em relação ao curso, da capacidade que o aluno tem em estabelecer novas 

relações de amizade, à presença ou não de estresse, à ansiedade frente exigências 

acadêmicas e ao vínculo que é criado com a instituição de ensino (BAKER & SIRYK, 

1984). 

O universitário passa por momentos de angústias, temores, crescimento, 

frustração, desenvolvimento e por momentos de mudança. O ambiente que seria um 

ambiente de contribuição para a construção do conhecimento e também serviria de base 

para a formação profissional passa a ser, em alguns casos, um ambiente de gatilho para 

o desenvolvimento de distúrbios patológicos, uma vez que existe um aumento da 

problemática do estresse na vida universitária (MONTEIRO, FREITAS, RIBEIRO, 

2007). 

Pensando assim, o momento em que o indivíduo entra na universidade é 

caracterizado por grande euforia diante de expectativas, sonhos e incertezas 

características dessa nova fase de suas vidas. É um momento de mudança e de 
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descoberta pessoal. Com o passar dos semestres, começam a aparecer situações 

acadêmicas adversas na vida desses estudantes, como por exemplo dificuldade de 

adaptação ao meio, pressão por bons resultados em exames, pressão na entrega de 

trabalhos, primeira busca, na maioria das vezes, por uma colocação no mercado de 

trabalho e dificuldade em relacionamentos com colegas e professores. Com isso é 

notável o desenvolvimento de alguns transtornos, principalmente psíquicos em alguns 

dos discentes. 

 

2.2.1 O universitário no aspecto socioemocional 

Problemas psicossociais como ansiedade, depressão, preocupações com os 

estudos e dificuldades de relacionamentos, são facilmente encontrados em estudantes 

universitários e, se não tratados da melhor forma, levam a situações incômodas para o 

ensino público, a sociedade e para o próprio estudante (CERCHIARI, 2004). 

A transição do jovem para a universidade corrobora o desenvolvimento de altos 

níveis de estresse e ansiedade, sendo grande a variedade de problemas que os discentes 

encontram nessa fase da vida (PEREIRA, FERRAZ, 2002). Dividindo em três 

categorias de problemas, em primeiro lugar temos os problemas pessoais, como por 

exemplo homesickness, a sensação de solidão, a timidez, limitações nas competências 

sociais e nas tomadas de decisões, além de questões relacionadas à sexualidade que 

levam a perturbações emocionais. Posteriormente, existem os problemas acadêmicos em 

si, como dificuldades nos relacionamentos com colegas e professores, pressão pelo 

sucesso nas provas e exames, rendimento escolar, estresse e ansiedade frente às 

situações de avaliação. E, por último, citam-se os problemas financeiros, com foco na 

gestão de casa, que inclui os hábitos alimentares e aspectos de segurança, por exemplo, 

(PEREIRA, 1997). 

O termo homesickness consiste em uma problemática de adaptação misturando 

ansiedade e traços de humor depressivo. (DMS IV, 1999). O sentimento de saudade de 

casa é um sentimento normal desde que só contemplado no início da vida acadêmica, 

porém, uma vez prolongado, acaba se revelando problemático, pois nasce o desejo de 

regressar para casa. (PEREIRA, 1997; URANI, JOHNSON, PETTZEL, 2003).  
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Quando o aluno vai para a universidade, é na maioria dos casos, a primeira vez 

que ele se depara com a necessidade de deixar a casa de seus pais e familiares, se 

deparando assim com um dilema parental e familiar. O homesikness, que se traduz em 

“saudades de casa”, encontra durante esse processo a sua máxima expressão, como um 

estado cognitivo emocional e motivacional. (FERRAZ E PEREIRA, 2002). 

Inúmeros são os fatores que implicam diretamente na formação de um ambiente 

universitário sadio para os discentes, fatores esses que estão remetidos, por exemplo, às 

características pessoais, relações interpessoais com colegas, professores e funcionários 

das instituições, expectativas criadas ao ingressar na universidade, habilidades e 

competências sociais e de estudo e, questões financeiras. 

É claro que estudantes universitários são vulneráveis às doenças mentais, devido 

a diversos fatores e, é dentro desse contexto que se vê a necessidade de a universidade 

obter instrumentos de apoio que irão auxiliar esses estudantes vulneráveis a 

prosseguirem com a graduação (CASTRO, 2017).  

O período no qual os discentes permanecem dentro do contexto universitário é 

marcado por acontecimentos que constroem uma nova identidade. É um ambiente que 

propicia amadurecimento diante de novos desafios, mas também é um ambiente que 

demanda equilíbrio emocional, uma vez que notoriamente o desgaste mental se 

apresenta aos discentes.  

 

2.2.2 O estresse universitário 

 Durante o período universitário o discente se depara com estressores específicos, 

como o medo e a ansiedade, que acabam se relacionando com as novas dúvidas e 

desilusões da escolha da profissão, das novas responsabilidades, da nova moradia e do 

distanciamento da família (CALAIS, CARRARA, BRUM, BATISTA, YAMADA, 

OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Pereira, Miranda e Passos (2010) e Elias, Ping e Abdulah (2011) a 

rotina acadêmica é uma rotina com um potencial estressor bastante expressivo, 

conforme verificado em outros estudos. Essas pesquisas mostram que as atividades 

acadêmicas geram sobrecarga, gerando assim o estresse entre os alunos, uma vez que 
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sentem o medo de falhar e se preocupam em cumprir os requisitos acadêmicos. As 

poucas horas de sono e a falta de tempo também contribuem para o aumento dos níveis 

de estresse, conforme explicado por Bondan e Bardagi (2008). 

O nível de estresse entre  os universitários possui uma relação direta com as 

responsabilidades vindas do último ano da universidade,  em que a pressão passa a ser 

maior, pois é nesse período que o estudante sofre de maiores privações, e dos mais 

diversos tipos, como sono, lazer atividade física e contato com a família (EIZIRIK, 

KAPCZINSKI, BASSOLS, 2001). O dia-a-dia dos estudantes que estão terminando a 

graduação pode levar a episódios que geram sintomas recorrentes do estresse (RIOS, 

2006). 

 Cataldo Neto, Cavalet, Bruxel, Kappes, e Silva. (1998), resumiram alguns 

aspectos que geram estresse nos universitários: 

1) Insegurança e instabilidade, no que diz respeito à carreira que irá seguir; 

2) Dificuldades de adaptação mediante vida acadêmica; 

3) Dúvidas quanto à profissão a ser seguida; 

4) Dificuldades na consolidação da vida profissional e sexual; 

5) Problemas existenciais, nos quais o jovem se vê na obrigação de ser um jovem-

adulto independente de seus familiares; 

6) Confronto entre expetativas e valores incorporados, frente à realidade social 

vigente; 

7) Diversas crises emocionais; 

8) Problemas de saúde que interferem na vida pessoal e acadêmica; 

9) Problemas pessoais mal resolvidos; 

10)  Sentimento de desamparo frente ao autoritarismo de alguns professores; 

11)  Provas e exames; 

12)  Preocupação em aplicar, no final da graduação, conhecimentos adquiridos 

durante o curso; 

13)  Exaustivas horas de estudos e elaboração do trabalho de conclusão de curso; 

14)  Medo do desemprego após o término da graduação; 

15)  Dificuldades financeiras; 

16)  Saudade dos familiares; 

17)  Exposição às bebidas e drogas. 
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O ambiente universitário é propício ao desenvolvimento do estresse pelos 

alunos, não só por conta de todas as atividades e responsabilidades que são exigidas, 

mas também por ser um ambiente que exige, dos jovens, tomadas de decisões que 

resultam em grandes mudanças. Por ser característico de estresse, o ambiente 

universitário pode diminuir a qualidade de vida desses alunos, uma vez que tem 

influência direta em aspectos sociais, psicológicos e ambientais. 

 

2.2.3 Qualidade de vida de discentes no mercado de trabalho 

Pensando no contexto universitário, hoje temos diversos discentes que estudam e 

trabalham. Por conta disso é necessário lidar, tanto com os aspectos que o dia-a-dia 

universitário contém, quanto com os aspectos do dia-a-dia de um indivíduo inserido no 

mercado de trabalho. Mediante esse contexto faz-se necessária a busca de um equilíbrio 

psicológico e social, para que não se perca a sensação de bem-estar provindo da 

qualidade de vida. 

 Muitos podem ser os motivos que levam esses estudantes a adotarem a jornada 

dupla de estudo e trabalho. Pode ser algo opcional, mas também pode ser algo 

necessário. Normalmente, quando o indivíduo só estuda ele é custeado pela família, que 

lhe garante os meios necessários para tal, porém, quando não existe essa opção, o 

indivíduo é obrigado a trabalhar para custear o seu aprendizado (SALOMÉ, 2000). 

 Essa duplicidade dos papéis segue um fluxo desgastante, porém, o ato de 

estudar e aumentar o nível de escolaridade é tido como uma forma de ascensão social, 

mobilidade de carreira e maior segurança na garantia de um emprego, sendo assim 

caracterizada como um investimento de longo prazo (AREIAS, GUIMARÃES, 2001). 

O aumento do número de estudantes que trabalham no Brasil interfere nas 

características dos perfis de relações psicossociais, na forma de administrar o tempo, 

nos valores e cultura do indivíduo e, na saúde da população (CARDOSO, FERRAZ, 

SIQUEIRA, GUIMARÃES, 2001). 

De um lado existe a universidade, que dentro de um contexto de mudanças, 

exerce uma pressão social, remetendo ao jovem a necessidade de aceitação e de 

pertencimento aos grupos. Além de outros aspectos já comentados no embasamento 

teórico. Do outro lado, tem-se o ambiente laboral, com pressões por bons resultados e  
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por entregas rápidas, além de questões relacionadas ao plano de carreira, remuneração, 

relação com superiores, entre outros aspectos.  

Diante desse cenário existe a abertura para estudos dessa população específica, 

considerando aspectos de qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho, 

principalmente nos quesitos de estresse e desgaste psicológico. Sob essa perspectiva, 

Hahn (1994) avaliou 66 prontuários de um programa de saúde mental que ele possuía 

junto aos estudantes universitários de uma cidade do interior do estado de São Paulo, 

durante quatro anos e, assim, identificou alguns fatores de fragilidade emocional, que 

acabaram desencadeando situações de crise em alguns alunos.  

Entre os fatores que desencadearam essas crises podem-se citar localização 

geográfica, condições de moradia e os três primeiros semestres, seguidos da necessidade 

de conciliar os estudos com o trabalho e situações de necessidades financeiras. Todas 

essas crises contemplavam um quadro psíquico entre os alunos, com predominância de 

doenças como depressão reativa, ansiedade e reação de ajuste ao meio social (HANZ E 

FERRAZ, 1998).  

Em outro estudo com estudantes trabalhadores, Mauro (1996) verificou que a 

rotina conturbada, o acúmulo de cansaço advindo do trabalho e das atividades de 

aprendizagem provocam reações de irritabilidade, alteração da qualidade do sono, e 

excesso de excitação. Isso leva o jovem a um quadro de cansaço crônico, resultando em 

uma perda do seu equilíbrio emocional e, consequentemente, uma perda significativa na 

sua qualidade de vida. Corroborando essa ideia, Iglesias (2002) realizou um estudo com 

estudantes trabalhadores de uma universidade privada de São Paulo, e também verificou 

que esse desequilíbrio que contempla aspectos como o estresse, tem influência negativa 

direta no desempenho do universitário. 

Em outro estudo sobre o tema, Nunes, Negri,Montejani, Gabrielli e Pela. (2001) 

realizaram um estudo com 61 alunos de uma universidade e evidenciaram, também, que 

o cansaço, a fadiga e o excesso do sono tinham impacto negativo sobre suas relações 

interpessoais, ou seja, o convívio social desses estudantes vinha sendo prejudicado e,  

pelo fato de as relações sociais serem um dos aspectos de influência na qualidade de 

vida, consequentemente o impacto negativo também reflete na qualidade de vida. 
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A condição do estudante trabalhador deve ser questionada pelas universidades, 

para que assim o aluno possa ter sua qualidade de vida melhorada. Em conjunto com as 

universidades, as organizações de trabalho devem se reestruturar e, o conceito de 

trabalho deve ser reformulado junto com as condições socio-culturais e com as 

ideologias da nossa sociedade (TOMBALATO, 2005). 

Com esses apontamentos foram abordadas, no presente estudo, vertentes dos três 

aspectos de relevância para responder à questão problema, sendo esses aspectos: 

qualidade de vida geral, qualidade de vida nos ambientes de trabalho e universitário. As 

vertentes abordam, em sua essência, questões comportamentais, sociais e emocionais do 

estudante inserido no mercado de trabalho, e destacam alguns fatores internos que 

corroboram para a percepção da qualidade de vida.  
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3 METODOLOGIA 

 Esta pesquisa é considerada de abordagem quantitativa tendo como principal 

característica a mensuração. Com histórico de influência do positivismo, a pesquisa 

quantitativa considera que a realidade pode ser compreendida com a análise de dados 

brutos, recorrendo também à linguagem da matemática para descrever as relações das 

variáveis, por exemplo ou então, as causas de algum fenômeno (FONSECA, 2002). E 

dessa forma se deu este estudo, pois foi buscada relação entre fatores para explicar a 

questão problema. A abordagem deste estudo também é considerada quantitativa, uma 

vez que foram colhidos dados, sendo esses dados quantificados com base em uma 

amostra não probabilística de uma população de jovens maiores do que 18 anos. 

Quanto ao propósito da pesquisa, ela pode ser caracterizada como uma pesquisa 

descritiva. A pesquisa descritiva tem como intuito descrever fatos e fenômenos de uma 

certa realidade (TRIVIÑOS, 1987). Além disso, também é classificada como uma 

pesquisa exploratória, uma vez que tem como objetivo a familiarização com tema, a fim 

de construir e confirmar hipóteses (GIL, 2002). No caso, a familiarização do tema se 

deu a partir do levantamento de artigos científicos que contemplam a qualidade de vida 

entre universitários e, a confirmação de hipóteses, por meio da procura da relação entre 

as variáveis definidas. 

É indispensável para o desenvolvimento de um estudo, a escolha correta da 

forma e técnicas a serem utilizadas. Para esta pesquisa, foi realizado um levantamento 

com estratégia de coleta de dados por meio de uma survey.  

Para Fonseca (2002) a pesquisa de levantamento é bastante utilizada em 

pesquisas exploratórias e descritivas e, normalmente envolvem coleta de dados de uma 

determinada população ou amostra. Pode-se considerar o presente estudo como uma 

pesquisa de levantamento, pois existe uma coleta de dados de uma amostra retirada de 

uma população, que, quando agrupados foram analisados de forma eficaz frente ao 

problema explicitado. 

Por fim, a survey possibilitou a obtenção das informações e características de um 

determinado grupo de pessoas, que compõe uma amostra, por meio da aplicação de um 

questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002). 
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Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário composto 

por 36 questões, sendo 10 questões relacionadas a aspectos de qualidade de vida em 

geral com opção de resposta em cinco níveis de “Nada Satisfeito” até “Muito satisfeito”. 

Outras 10 questões relacionadas à qualidade de vida no trabalho, com opção de resposta 

em cinco níveis de “Nada” até “Extrema”. Outras 10 questões relacionadas com a rotina 

universitária, cuja resposta é separada também em cinco níveis com opção de “Muito 

ruim” até “Muito bom”. Por fim, 6 questões de aspecto sociodemográfico foram 

inseridas, como gênero, idade e renda, além da forma como o jovem respondente está 

inserido no mercado de trabalho (APÊNDICE 1). 

As questões foram elaboradas tomando-se como referência o questionário de 

qualidade de vida desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, WHOQOL - Bref, 

modelo desenvolvido por Walton (1974) e escala de estresse percebido desenvolvido 

por Cohen, Karmack e Mermelsteinm (1983). Porém, não foram utilizadas todas as 

questões abordadas originalmente por esses questionários, isso porque as questões 

foram escolhidas de acordo com a fundamentação e a pertinência ao público alvo, no 

caso, universitários inseridos no mercado de trabalho.  

O questionário foi construído e disponibilizado na Web com ferramenta de apoio 

(Google Forms) o qual pode ser disponibilizado por meio de um link. Por facilidade de 

acesso, o público alvo foi constituído por alunos da Escola Paulista de Política, 

Economia e Negócios – EPPEN da Unifesp. O recrutamento foi feito via convite na 

rede social, na qual há um grupo específico do público de interesse da pesquisa 

(Facebook: Unifesp Osasco- EPPEN). Foram dadas todas as informações necessárias no 

ato do recrutamento, ao explicar que os indivíduos estavam sendo convidados a 

participar, como voluntários, conforme TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (APÊNDICE 1) e parecer de número 3.766.668 aprovado pelo Comitê 

de ética em pesquisa (ANEXO 1). 

Como estratégia de análise foram utilizadas a técnica de Teoria de Resposta ao 

Item não paramétrica (TRIN) e análise de correlação pelo Coeficiente de correlação de 

postos de Spearman. A TRIN é um procedimento para criação de uma escala, a partir 

dos itens do questionário, de modo a simplificar a análise e facilitar a interpretação. 

Essa técnica foi aperfeiçoada por Mokken na década de 1960 e é vista como uma versão 

probabilística da escala de Guttan (1945), não impondo uma forma algébrica para as 
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funções respostas e será apresentada no próximo tópico. Foi utilizada para definir os 

fatores associados à qualidade de vida. 

 

3.1 Teoria de Resposta ao Item, não paramétrica 

 

A teoria de resposta ao item (TRI) é uma técnica de pesquisa que busca 

representar as relações probabilísticas que um indivíduo possui de dar uma resposta 

frente a um item, possibilitando a análise do nível de um respondente frente ao traço 

latente. Para Moreira Júnior (2010), traços latentes são características do indivíduo que 

não podem ser mensuradas diretamente, tendo de ser medidas por meio de variáveis 

secundárias que estejam associadas ao traço latente principal do estudo.  

Considerando, por exemplo, o constructo da qualidade de vida, a TRI pode 

estimar o nível de qualidade de vida de um indivíduo e também estimar os parâmetros 

dos itens de modo a criar uma escala de qualidade de vida (ARAUJO, ANDRADE, 

BORTOLOTTI, 2009). A TRI possui duas premissas importantes: curva característica 

do item (CCI) e a independência local. 

A curva de característica do item mostra como a mudança do traço latente se 

comporta frente à mudança da probabilidade de uma resposta. (EMBRETSON, 2000). 

A independência local é atingida quando os itens dos testes são considerados 

independentes, ou seja, é quando a probabilidade de responder a um item é determinada 

pelo traço latente do respondente e não pelas respostas dos outros itens desse conjunto 

(ANDRADE, TAVARES, VALLE, 2000). 

Existem hoje alguns modelos de resposta ao item que se caracterizam a partir de 

diferentes modelos matemáticos, adotados em função do número de parâmetros 

especificados no modelo. Foram desenvolvidos modelos de natureza cumulativa e de 

natureza para dados binários, graduados, modelos paramétricos e não paramétricos e 

modelos uni e multidimensionais. Neste estudo foi escolhido o modelo não paramétrico. 

A teoria de resposta ao item, não paramétrica (TRIN) é utilizada, neste caso, 

devido a uma abordagem menos restritiva, se comparada com a abordagem da teoria de 

resposta ao item, paramétrica. A TRIN é apresentada conforme a Escala de Mokken 
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(1971), que mostra uma escala frente a um número de questões. Para determinado grupo 

de questões pode-se ter uma ou mais escalas, isso muda conforme a escalonabilidade da 

escala, e pode-se verificar tal escalonabilidade por meio do índice H (coeficiente de 

escalonabilidade de Loevinger, 1948).  

Com a interpretação do índice H são definidas as escala conforme regra: se o índice 

H for < 0,3 a escala possui propriedade de escalonabilidade pobre, se o índice H estiver 

entre 0,3 e 0,4 a escala possui propriedade de escalonabilidade fraca, se o índice H 

estiver entre 0,4 e 0,5 a escala possui propriedade de escalonabilidade média e, por fim, 

se o índice H for maior que 0,5 a escala possui propriedade de escalonabilidade alta. 

Para análise e interpretação dos resultados foi utilizado o software STATA e, os 

resultados da aplicação da TRIN ao presente estudo estão explícitos na Tabela 2.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo estão apresentadas análise descritiva preliminar dos respondentes, 

escalas formadas com aplicação da Teoria de Resposta ao Item, não paramétrica (TRIN) 

que definem os fatores, a relação entre os fatores avaliadas com uso do Coeficiente de 

correlação de postos de Spearman. 

4 .1 Descrição dos respondentes 

 A amostra é composta por 28 alunos pertencentes aos cursos de Administração, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais e Relações Internacionais 

do campus de Osasco da Universidade Federal de São Paulo. Essa amostra é composta 

60,71% dos estudantes do gênero feminino, 64,39% com renda familiar mensal superior 

a 3 salários mínimos, 53,57% pertencentes aos cursos de Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas, 85,71% trabalhando como CLT e fazendo estágios e 64,29% com a idade 

entre 20 e 23 anos. 

Tabela 1:Aspectos Sociodemográficos 

Gênero 

Feminino 17 60,71% 

Masculino 11 39,29% 

Total Geral 28 100,00% 

Renda Familiar 

Mais de 5 salários mínimos 10 35,71% 

Mais de 1 até 3 salários mínimos 9 32,14% 

Mais de 3 até 5 salários mínimos 8 28,57% 

Não recebe ou até 1 salário mínimo 1 3,57% 

Total Geral 28 100,00% 

Curso 

Administração 6 21,43% 

Ciências Atuariais 3 10,71% 

Ciências Contábeis 8 28,57% 

Economia 7 25,00% 

Relações Internacionais 4 14,29% 

Total Geral 28 100,00% 

Vínculo Empregatício 

Estatutário/ Militar 1 3,57% 

 Estágio 10 35,71% 

Sem vínculo/ Outros 3 10,71% 

 CLT 14 50,00% 

Total geral 28 100,00% 

Idade 

18 - 21 11 39,29% 

22 - 30 13 46,43% 

31 - 45 4 14,29% 

Total Geral 28 100,00% 
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4 .2 Definição dos fatores dos ambientes do trabalho e universitário 

 A aplicação da TRIN foi feita com os fatores abaixo identificados, tendo como 

objetivo definir dimensões da qualidade de vida do estudante universitário inserido no 

mercado de trabalho. De acordo com a técnica foram formados 7 fatores compostos por 

22 questões de 30 questões presentes no questionário. As questões não agrupadas em 

fatores foram desconsideradas, por não apresentarem escalonabilidade, conforme índice 

H. 

 Assim, o primeiro fator foi denominado como “Comportamental e Social”, 

envolvendo as questões 2, 4, e 10. Tais questões estão associadas diretamente ao foco 

da existência ou não da qualidade de vida, de forma geral, dos respondentes. Percebe-se 

nesse fator, que todas as variáveis selecionadas possuem coerência em relação a 

fundamentação estudada.  

Tabela 2: Fator “Comportamental e Social” 

Fator Pergunta questionário Variáveis 
Índice 

H 

Comportamental e 
Social 

Quão satisfeito você está 
com a maneira que aproveita 

a vida? 
Satisfacao_AproveitarVida 

0,549 

Quão satisfeito você está 
com suas relações pessoais? 

Satisfacao_Relacoes 
0,597 

Quão satisfeito você está 
com a rotina diária? 

Satisfacao_Rotina 
0,600 

Índice H Geral 0,583 

 

 A Tabela 2 mostra um índice de escalonabilidade alto em 0,583 para o fator 

“Comportamental e Social”. Todas as variáveis apresentam o índice H maior que 0,5 

reafirmando a importância dessas variáveis para se obter qualidade vida. As variáveis 

com o maior índice H são variáveis atreladas aos aspectos comportamentais da 

qualidade de vida, conforme Pelicioni (1998), pois estão atreladas à percepção do 

impacto positivo de comportamentos rotineiros e relações existentes na qualidade de 

vida do indivíduo. 

 O segundo fator foi denominado como “Equilíbrio pessoal” e é composto pelas 

questões 5, 6, 7 e 8. Todas essas questões podem ser associadas à condição da sensação 

de bem-estar do respondente. 
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Tabela 3: Equilíbrio pessoal 

Fator Pergunta questionário Variáveis 
Índice 

H 

Equilíbrio pessoal 

Quão satisfeito você está com as 
oportunidades de lazer que 
aparecem no seu dia-a-dia? 

Satisfacao_Lazer 

0,554 

Quão satisfeito você está com a sua 
capacidade de concentração? 

Satisfacao_Concentracao 
0,534 

Quão satisfeito você está consigo 
mesmo? 

Satisfacao_Consigo 
0,527 

Quão satisfeito você está com a 
energia que possui para realizar 

suas tarefas? 

Satisfacao_Energiatarefas 

0,598 

Índice H Geral 0,552 

 

 Na Tabela 3 o fator “Equilíbrio pessoal” possui um índice H forte de 0,552, 

mostrando a alta propriedade de escalonabilidade. Apesar da maior relevância das 

variáveis “Satisfação_Energiatarefas” e “Satisfacao_Lazer” dentro do fator, existe uma 

forte relação de dependência entre as quatro variáveis, uma vez que, como já dito, elas 

podem ser associadas à percepção da qualidade de vida pelo indivíduo.  

 O fator 3 atende por nome de “Aspectos estressores”, sendo composto pelas 

questões 3 e 9 do questionário aplicado.  

Tabela 4: Aspectos estressores 

Fator Pergunta questionário Variáveis Índice H 

Aspectos 
estressores 

Quão satisfeito você está com o 
seu sono? 

Satisfacao_Sono 
0,468 

Quão satisfeito você está com a 
maneira que lida com sentimentos 

negativos? 

Lidar_Sentimementosne
gativos 

0,468 

Índice H Geral 0,468 

  

O índice de escalonabilidade do fator “Aspectos estressores” é considerado 

mediano, uma vez que é calculado em 0,468, sendo esse o mesmo índice H 

individualizado para a variável “Satisfacao_Sono” e para a variável 

“Lidar_Sentimentosnegativos”. 
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 O fator 4 foi denominado como “Equilíbrio profissional”, sendo composto pelas 

questões 11, 12, 14, e 15. Assim como no fator 1, as questões que compõem esse fator 

estão associadas diretamente com a presença ou não da qualidade de vida no trabalho 

dos respondentes, de uma forma geral. 

Tabela 5: Equilíbrio profissional 
Fator Pergunta questionário Variáveis Índice H 

Equilíbrio 
profissional 

Em que medida você avalia sua 
motivação para trabalhar? 

Motivacao_Trabalho 
0,520 

Em que medida você tem 
autonomia para criar novas coisas 

no trabalho? 
Autonomia_Trabalho 

0,466 

Em que medida você se sente 
confortável no ambiente de 

trabalho? 
Conforto_Ambientedetrabalho 

0,562 

Em que medida a sua relação 
com superiores e subordinados é 
uma relação de boa qualidade? 

Relacao_Superiores 
0,583 

Índice H Geral 0,530 

 

 O fator 4, representado pela Tabela 5, apresenta um índice H de escalonabilidade 

de propriedade forte, pois H maior do que 0,5. As variáveis que compõem esse fator, 

com exceção da “Autonomia_Trabalho”, possuem um índice H acima de 0,5. A variável 

“Autonomia_Trabalho” apresentou um índice de escalonabilidade médio, pois H é 

menor que 0,5 e maior que 0,3, ao contrário, por exemplo, das variáveis 

“Motivacao_Trabalho” e “Conforto_Ambientedetrabalho” que apresentam um índice H 

de escalonabilidade forte. 

 O fator 5 foi chamado de “Crescimento profissional”, sendo composto pelas 

questões 17 e 19 que remetem ao salário e às oportunidades de carreira oferecidas pelo 

empregador. 

Tabela 6: Crescimento profissional 

Fator Pergunta questionário Variáveis 
Índice 

H 

Crescimento 
profissional 

Em que medida a remuneração 
pelo seu trabalho é justa? 

Remuneracao_Justa 
0,569 

Em que medida oportunidades de 
carreira aparecem dentro do seu 

trabalho? 
Oportunidade_Carreira 

0,569 

Índice H Geral 0,569 

 

 A Tabela 6 mostra um índice H de 0,569, indicando uma propriedade forte de 

escalonabilidade. Com isso pode-se inferir que o fator gera impacto na percepção, tanto 
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positiva quanto negativa, da presença da qualidade de vida no trabalho dos 

respondentes. 

 O fator 6, denominado “Equilíbrio universitário” é composto pelas questões 21, 

24, 28, 29 e 30. Todas essas questões englobam variáveis-chave que, quando em 

equilíbrio permitem que o estudante atinja satisfação com o ambiente universitário.  

Tabela 7: Equilíbrio Universitário 
Fator Pergunta questionário Variáveis Índice H 

Equilíbrio 
Universitário 

Como você avalia sua 
motivação para estudar? 

Motivacao_estudo 
0,624 

Como você avalia sua relação 
com professores e colegas da 

universidade? 

Relacao_ProfessoresColegas 

0,633 

Como você avalia seu nível de 
energia para exercer atividades 

universitárias? 

Energia_atividadesuniv 

0,637 

Como você avalia seu nível de 
adaptação com a rotina 

universitária? 

Adaptacao_Universidade 

0,695 

Como você avalia sua 
capacidade de lidar com 

situações estressoras dentro da 
universidade? 

Lidar_Situacao_estressora 

0,575 

Índice H Geral 0,632 

 

 A Tabela 7 atribui ao fator “Equilíbrio Universitário” um índice de 

escalonabilidade de propriedade forte, uma vez que H maior do que 0,6. Esse índice 

mostra a importância do equilíbrio entre os aspectos da universidade dentro do contexto 

de qualidade de vida do estudante universitário inserido no mercado de trabalho.  

 O fator 7 foi denominado como “Desempenho universitário” e é composto pelas 

questões 25 e 27.  

 

Tabela 8: Desempenho universitário 

Escala Pergunta questionário Variáveis 
Índice 

H 

Desempenho 
Universitário  

Como você avalia o seu 
desempenho nas unidades 

curriculares? 

Desempenho_UC 

0,546 

Como você avalia sua 
capacidade de concentração 

nos estudos? 
Concentracao_Estudos 

0,546 

Índice H Geral 0,546 
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 A Tabela 8 atribui ao fator “Desempenho universitário” um índice de 

escalonabilidade de propriedade forte, uma vez que H maior do que 0,5. Infere-se então, 

a partir desses dados, que quanto melhor o nível de concentração nos estudos, melhor o 

desempenho obtido nas unidades curriculares. 

4 .2.1 Matriz de correlação entre fatores 

 

 Uma vez que os fatores foram formados por meio da TRI, foi possível medir a 

relação entre esses fatores  e o coeficiente de correlação de postos de Spearman e 

representá-los em uma matriz, Tabela 9 para que, assim se possa responder  à questão 

problema. 

Tabela  9: Matriz de correlação  
Comporta
mental_e_
Social 

Equilíb
rio_pes
soal 

Aspecto
s_Estres
sores 

Equilíbri
o_profis
sional 

Crescime
nto_profis
sional 

Equilibrio
_Univers
itario 

Desempen
ho_Univer
sitario 

Satisf
acao_
QV1 

Comporta
mental_e_

Social 

1 0,561 0,579 0,636 0,203 0,445 0,122 0,516 

Equilíbrio_
pessoal 

0,561 1 0,512 0,301 0,232 0,327 0,034 0,484 

Aspectos_
Estressore

s 

0,579 0,512 1 0,374 0,406 0,140 -0,206 0,513 

Equilíbrio_
profissiona

l 

0,636 0,301 0,374 1 0,484 0,154 0,010 0,311 

Crescimen
to 

profissiona
l 

0,203 0,232 0,406 0,484 1 -0,012 0,118 0,102 

Equilibrio_
Universitar

io 

0,445 0,327 0,140 0,154 -0,012 1 0,531 0,342 

Desempen
ho_Univer

sitario 

0,122 0,034 -0,206 0,010 0,118 0,531 1 0,135 

Satisfacao
_QV1 

0,516 0,484 0,513 0,311 0,102 0,342 0,135 1 

 

 Para avaliar as relações partiu-se da ideia de que as correlações entre fatores que 

apresentassem coeficiente de Spearman maior que 0,3, representam uma correlação 

considerável. Em destaque colorido na tabela estão as relações significantes. Entre as 

mais importantes destacam-se as relações entre os fatores “Comportamental_Social” e 

“Satisfacao_QV1”, assim como “Equilibrio_pessoal” e “Satisfacao_QV1”, 
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“Aspectos_estressores” e “Satisfacao_QV1”, “Equilibrio_profissional” e 

“Satisfacao_QV1” e, por fim, “Equilibrio_universitário” e “Satisfacao_QV1”. 

 

4 .3 Discussão dos resultados 

O primeiro fator criado, denominado “Comportamental e Social” juntamente 

com o fator “Equilíbrio pessoal” representam a importância da rotina, das relações 

pessoais, da disposição para a realização de tarefas e da sensação do aproveitamento da 

vida como um todo, para se obter uma perspectiva de qualidade vida positiva. A busca 

pela qualidade de vida, se resume na busca pela sensação positiva do bem-estar 

(ALMEIDA, GUTERREZ, MARQUES, 2012) e, hoje pode-se dizer que todos os 

aspectos comportamentais, sociais e também psicológicos devem estar em equilíbrio 

para que esse bem-estar seja atingido.  

Uma maneira de interpretar esses fatores e seus itens é que, quanto maior 

concentração é percebida, maior energia se possui para exercer as tarefas do dia a dia e, 

assim, maior satisfação o indivíduo possui consigo mesmo e com a sua rotina diária. Da 

mesma maneira pode-se interpretar que, quanto maior as oportunidades de lazer, maior 

será também a satisfação com as relações pessoais e com o modo como esse indivíduo 

aproveita a vida. Essas variáveis podem ser enquadradas no aspecto comportamental da 

qualidade de vida, conforme estudado por Pelicioni (1998).  

Quando se fala de universitários inseridos no mercado de trabalho, todos esses 

pontos levantados nesses dois fatores sofrem alguma consequência com essa rotina de 

estudo-trabalho, principalmente quando se colocam na lupa estudantes cursando os 

últimos semestres, pois as relações com amigos e familiares sofrem privações, assim 

como o lazer e o sono, culminando em possíveis crises de estresse. (EIZIRIK, 

KAPCZINSKI, BASSOLS, 2001). 

Um ponto interessante do estresse é que ele pode ser causado, tanto por 

situações que trazem um resultado positivo na qualidade de vida do indivíduo quanto 

em situações que trazem resultado negativo. Segundo Lipp, Malagis e Novais (2007) o 

estresse advém de momentos nos quais o indivíduo é obrigado a fazer um esforço 

diferente daquilo que está acostumado, resultando em incertezas para o futuro. 
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 Aspectos estressores comuns em universitários no mercado de trabalho como 

exaustão física, dificuldade de adaptação, incerteza de carreiras, crises existenciais e 

emocionais (Cataldo Neto et. al, 1998) contribuem para uma percepção de falta de 

qualidade de vida.  

No fator “Equilíbrio universitário” existe a composição de diversos aspectos 

estressores, como por exemplo, as relações com professores, adaptação à rotina, energia 

para realizar as atividades universitárias. Esse fator também é o que mais incorpora 

números de itens e, mostra também com isso a quão necessária é a gestão desses 

aspectos para que se possa obter uma qualidade de vida satisfatória. 

 Ao mesmo tempo, no fator “Aspectos estressores” observam-se dois itens 

relativos ao estresse, sono e sentimentos negativos, que mostram que sob a percepção 

dos respondentes esses fatores acabam não sendo essenciais para se obter qualidade de 

vida, porém é um fator altamente correlacionado com o fator “Satisfacao_QV1”. 

Segundo Bondan e  Bardagi (2008) esses aspectos, contribuem para o aumento do nível 

de estresse. Logo, quanto maior a satisfação com a forma em que se lida com o estresse 

maior será a satisfação com a qualidade de vida.  

Ainda discutindo sobre a universidade, o fator “Desempenho universitário” 

reforça a importância do bom desempenho nos estudos como aspecto para a satisfação 

em relação à universidade. Algumas pesquisas realizadas mostram que os universitários 

possuem medo de falhar e de não cumprir as exigências acadêmicas, ou seja, de não 

possuir um desempenho satisfatório na universidade (PEREIRA, MIRANDA e 

PASSOS, 2010), logo esse desempenho passa a ter uma forte relevância quando o 

assunto é qualidade de vida dentro da universidade. 

Entrando no quesito mercado de trabalho, o fator “Equilíbrio profissional” 

contém os itens “Motivacao_Trabalho”, “Autonomia_Trabalho”, “Relacao_Superiores”, 

“Conforto_Ambientedetrabalho” e, como afirmou Sá (2015), a qualidade de vida no 

trabalho está fortemente ligada  à qualidade de vida do indivíduo, de forma geral, pois o 

trabalho é uma das facetas importantes da vida, que produz efeito nas demais facetas e 

na vida como um todo. 

 Os itens do fator “Equilíbrio_profissional” podem ser associados aos itens que 

dão a direção dos aspectos necessários para se ter qualidade de vida no trabalho, 
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conforme categorizado por Walton (1974) apud Fernandes (1996). Autonomia, conforto 

no ambiente de trabalho e uma boa relação com, não somente os superiores, mas 

também com os colegas de trabalho, levam à motivação para trabalhar. Todos esses 

itens, em equilíbrio, proporcionam qualidade de vida ao funcionário. 

 O fator “Crescimento profissional”, engloba outros dois pontos importantes para 

a percepção da qualidade de vida, no caso qualidade de vida no trabalho e, esses pontos 

seriam remuneração justa e oportunidades de carreira. Novamente Walton (1974) apud 

Fernandes (1996) incorpora esses dois pontos à qualidade de vida no trabalho, 

reafirmando a ideia de que as organizações que se preocupam com essas questões e 

introduzem tal ideia em sua política corroboram a percepção positiva da qualidade de 

vida no trabalho, e a qualidade de vida como um todo do colaborador. 

É explicito que existe uma forte relação entre essas vertentes quando estudado o 

público específico de universitários que trabalham, isso foi medido e avaliado a partir da 

matriz de correlação. Essa leitura “forte” pode ser realizada para todos os fatores que 

apresentam coeficiente de correlação acima de 0,3. 

A matriz de correlação deixa explícitos quais os fatores que se relacionam de 

forma positiva com o tema de qualidade de vida. A leitura da Tabela 9 mostra que, por 

exemplo, quanto maior a satisfação com o fator “Comportamental_e_social” maior a 

satisfação com a qualidade de vida do indivíduo. Isto mostra que, quanto maior a 

satisfação com os itens que compõem o fator, que são, a forma como se aproveita a 

vida, relações e rotina, maior será a satisfação com a qualidade de vida. Esse mesmo 

raciocínio pode ser aplicado aos fatores mais importantes que apresentaram correlação 

positiva com o fator “Satisfação_QV1”.  

Assim, da mesma maneira, pode-se dizer que, quanto maior a insatisfação do 

indivíduo com esses fatores, maior a insatisfação com a sua qualidade de vida. Essa 

relação pode trazer implicações do ponto de vista comportamental e psicológico, uma 

vez que a insatisfação com a qualidade de vida está relacionada à ausência de algum 

aspecto importante, como ausência de boas relações, instabilidade emocional, 

oportunidades de lazer e, todos os outros aspectos já discorridos no presente estudo. 

Pode-se afirmar, por meio dos resultados desta pesquisa, que o equilíbrio entre 

todos os aspectos da vida que envolvem esses estudantes é necessário para que a 
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qualidade de vida esteja presente em seu dia-a-dia. O aumento desse público no Brasil 

mostra que cada vez mais as relações psicossociais, a escassez do tempo, a mudança de 

valores e da cultura, afetam diretamente a saúde dessa população (CARDOSO, et. al, 

2001), logo quando há o equilíbrio entre essas facetas, existe o impacto positivo na 

qualidade de vida percebida pelos discentes. 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o primeiro momento, na década de 1930, em que se ouviu falar de 

qualidade de vida, diversas foram as explanações realizadas por estudiosos sobre o 

tema. Isso porque, a sociedade moderna com toda a sua aspiração tecnológica, busca 

incansavelmente o sentimento de bem-estar, provindo das relações e situações 

familiares, laborais, escolares, financeiras ou qualquer outro meio em que os indivíduos 

estão inseridos. 

Diante desse fato foi vista a oportunidade de realizar um estudo específico com 

jovens universitários inseridos no mercado de trabalho, para avaliar a perspectiva da 

qualidade de vida que eles possuem sobre suas vidas, frente   as situações estressoras da 

universidade e do mercado de trabalho, buscando encontrar a relação que esses dois 

ambientes possuem sobre tal perspectiva.  

A hipótese foi que os fatores dos ambientes de trabalho e universitário se 

relacionam de forma negativa com a qualidade de vida e, para estudá-la foi considerada 

a matriz de correlação que mostra a relação positiva entre os fatores criados com a 

variável da satisfação da qualidade de vida geral, destacando a importância do equilíbrio 

estre os fatores para se obter qualidade de vida. 

Um ponto de atenção é que todos esses aspectos estudados e levantados se 

mostram influenciadores negativos na percepção da qualidade de vida, quando mal 

gerenciados, seja mal gerenciado por parte do funcionário universitário, ou mal 

gerenciado pelas entidades que fazem parte desse contexto, no caso as empresas e as 

universidades.  Pensando nisso, é de suma importância que essas entidades busquem 

métodos e políticas que promovam a qualidade de vida dos membros que as compõem. 

Políticas de apoio psicológico, acompanhamento nutricional, atividades voltadas    

à prática de atividades físicas, estão se tornando tendências nas grandes empresas. Isso 

porque cada vez mais a demanda por qualidade de vida está aumentando. E é importante 

que os indivíduos que têm por objetivo obter qualidade de vida, busquem empresas que 

estejam compatíveis com esse valor.  

Apesar desse movimento pela busca de qualidade de vida estar em ascensão, 

poucas são as universidades que promovem, de forma explícita, campanhas com esse 
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tema. Diante de todo o contexto da sociedade da década presente, é necessário que os 

estudantes saibam quais os meios que eles podem ter acesso para que  obtenham 

qualidade de vida enquanto universitários e, é de responsabilidade da universidade 

ajudar o aluno, a não somente se desenvolver intelectualmente, mas também contribuir 

para o seu  desenvolvimento psicossocial , além de propor atividades de qualquer 

caráter, que contribuam  para a percepção positiva dos estudante frente a sua qualidade 

de vida.  

O estudo contribui para a sociedade, com destaque às empresas e às 

universidades, uma vez que destaca a importância do equilíbrio entre as facetas da vida 

para que os indivíduos obtenham qualidade de vida. Para a academia a contribuição se 

dá por meio do enriquecimento do assunto na literatura nacional, uma vez que os 

estudos sobre o tema qualidade de vida com a população estudada são escassos. O 

estudo também contribuiu com os discentes inseridos no mercado de trabalho, dando 

insumo científico para que possam exigir políticas e ações de apoio que priorizem o seu 

bem-estar e a sua qualidade de vida. 

De forma geral, o presente estudo buscou apontar quais aspectos da universidade 

e do trabalho são relevantes quando o assunto é qualidade de vida, segundo a percepção  

de universitários que estão inseridos no mercado de trabalho, e de apontar quais os 

aspectos dos ambientes universitários e do ambiente laboral têm relação positiva com o 

tema qualidade de vida.  
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APÊNDICE 1 – Questionário aplicado aos participantes da pesquisa 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: INFLUÊNCIA NEGATIVA DO TRABALHO E 

DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS NA QUALIDADE DE VIDA DE 

JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

Pesquisador Responsável: Emerson Gomes dos 

Santos Local onde será realizada a pesquisa: 

Campus Osasco 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima 

especificada. Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar contra a 

sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque esta 

pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis 

benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar 

maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos 

esses casos você não será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma 

forma. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

pesquisador responsável Emerson Gomes dos Santos via e-mail 

emerson.gomes@unifesp.br. Se você tiver alguma dúvida sobre os seus direitos como 

participante nesta pesquisa ou questões éticas, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 

Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, pelos telefones (11) 

5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 

12:00hs, ou pelo e-mail <cep@unifesp.br>. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 

divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de 

sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão 

utilizados apenas para esta pesquisa. 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso 

de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá ticar a opção “Aceito participar 

da pesquisa” no final da página. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA 

 

□ Justificativa para realização da pesquisa: não existem muitos estudos sobre o tema 

qualidade de vida em jovens universitários, por isso é necessário entender mais o 

assunto para que medidas e ações possam ser realizadas, a fim de promover a o bem-

estar dessa população; 

□ Objetivos da pesquisa: estudar os aspectos negativos do mercado de trabalho e das 

atividades universitárias que influenciam na qualidade de vida de jovens inseridos no 

mailto:emerson.gomes@unifesp.br
mailto:cep@unifesp.br
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mercado de trabalho; 

□ População da pesquisa: jovens universitários inseridos no mercado de trabalho; 

□ Procedimentos: como instrumento de coleta de dados será utilizado um 

questionário composto por 36 questões, sendo 10 questões relacionadas aos  aspectos 

de qualidade de vida em geral, 10 questões relacionadas  à qualidade de vida no 

trabalho, 10 questões relacionadas  à rotina universitária e 6 questões de aspecto 

sociodemográfico. O tempo para responder será de aproximadamente 10 minutos. As 

respostas serão armazenadas e, caso seja utilizada posteriormente, para fins 

relacionados a este projeto, mas com outros objetivos de análise ou se for utilizado em 

outros estudos o participante será informado para solicitação de permissão; 

 

 

□ Riscos em participar da pesquisa: há um risco mínimo de desconforto mediante 

as questões, também a risco de quebra de sigilo dos dados, porém todos os cuidados 

serão assegurados para que isso não ocorra; 

□ Benefícios em participar da pesquisa: contribuição para entender mais o assunto 

para que medidas e ações possam ser realizadas, a fim de promover o bem-estar dos 

jovens universitários; 

□ Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus 

dados de forma anonimizada, com privacidade e confidencialidade; 

□ Acesso a resultados: o participante tem o direito, caso solicite, a ter acesso aos 

resultados da pesquisa; 

□ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa 

não envolve custos, tampouco compensações financeiras; 

□ Danos: caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano pessoal, 

ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo 

participante. 

 

 Consentimento do participante 

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como 

voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o 

objetivo dessa pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me 

recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a 

divulgação dos dados obtidos nesse estudo mantendo em sigilo minha identidade. 

Informo que recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e 

assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

*Obrigatório 

 

 
1. Você aceita participar da pesquisa? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

Eu aceito 
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ANEXO 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp 
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