
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITÓRIO DE ARTIGOS DO CURSO DE PSICOLOGIA  - 

PESQUISA EM PSICOLOGIA - 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATO BRANCO-PR  

DEZEMBRO/2018 



2 
 

 

PREFÁCIO 

 

Considerando o princípio de contribuir para a efetivação de ações acadêmico-

administrativas, dinamizando a pesquisa aplicada ao ensino e à iniciação científica, 

potencializado a construção e a socialização de novos conhecimentos, propõe-se a 

organização de um repositório anual de trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos do curso 

de Psicologia. 

Pretende-se fortalecer, assim, a produção acadêmico-científica, didático-pedagógica, 

tecnológica, artística e cultural e sua difusão a partir da publicação dos resultados de 

pesquisas e intervenções produzidas no âmbito das disciplinas de estágio, oportunizando a 

inserção de acadêmicos e docentes em contextos que favoreçam a construção de visão 

sistêmica e global sobre o campo de atuação profissional e a sociedade. 

Tal ação justifica-se na medida em que o curso objetiva promover o pensamento 

reflexivo, incentivando a pesquisa, promovendo a divulgação do conhecimento e sua 

aplicação na extensão por meio de prestação de serviços à Comunidade. 

A proposta deste projeto visa publicar os melhores artigos desenvolvidos nos estágios 

do curso de Psicologia. Após a entrega e avaliação do orientador, anualmente, os mesmos são 

organizados em Anais, para posterior publicação no sita do curso de Psicologia no Portal da 

FADEP (Faculdade de Pato Branco) essa estratégia visa proporcionar a publicação dos 

trabalhos científicos desenvolvidos pelos acadêmicos provenientes da elaboração de seus 

estágios. 

 

 

Objetivos: 

 Socializar os melhores trabalhos desenvolvidos pelos alunos do curso de Psicologia 

em seus estágios curriculares obrigatórios; 

 Fortalecer o espírito da iniciação científica entre acadêmicos e professores do curso de 

Psicologia 
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Resumo 

O objetivo deste estudo é identificar relações entre a ansiedade e a dupla jornada de 

estudantes trabalhadores, visando compreender como a ansiedade interfere na vida dos 

estudantes trabalhadores, para que assim possamos identificar estratégias que colaboram para 

a redução dos sintomas. Materiais e métodos: Utilizou-se da pesquisa quantitativa e para a 

coleta de dados foi realizada a aplicação de um questionário, onde o público alvo foram os 

estudantes trabalhadores dos cursos de Psicologia e Fisioterapia da Faculdade de Pato Branco- 

FADEP. Resultados: No que se refere a qualidade de vida, 81,3% dos entrevistados 

acreditam ter uma boa qualidade de vida e 18,8% afirmam possuir uma qualidade de vida 

razoável. Quanto ao fato de sentirem-se sobrecarregados devido as atividades do trabalho e 

vida acadêmica 50% responderam que isso ocorre diariamente, 37,5% apenas na semana de 

provas, 6,3% no final do semestre e 6,3% no período de entrega de trabalhos. Outro aspecto 

encontrado foi que 68,8% dos participantes já tiveram doenças devido a conciliação da vida 

acadêmica e rotina de trabalho e 31,3% não tiveram nenhuma doença. Conclusões: Pode-se 

concluir que a maioria dos estudantes trabalhadores sentem sobrecarregados diariamente e 

que já adoeceram por conta da conciliação das atividades da vida acadêmica com os afazeres 

do trabalho, encontrando assim algumas dificuldades para conciliar a dupla jornada. Porém, 

de maneira geral, a maioria dos universitários acreditam possuir uma qualidade de boa. 

Contudo, há necessidade de desenvolver maiores estudos com base no tema.  

 

Palavras-chave: Ansiedade; Estudantes; Trabalho.  

 

Abstract   

The objective of this study is to identify relationships between anxiety and the double journey 

of student workers, aiming to understand how anxiety interferes in the lives of working 

students, so that we can identify strategies that collaborate to reduce symptoms. Materials and 

methods: A questionnaire was used in the quantitative research, and the target audience was 

the student students of the Psychology and Physiotherapy courses of the Faculty of  Pato 

Branco - FADEP. Results: Regarding the quality of life, 81.3% of respondents believe they 

have a good quality of life and 18.8% say they have a reasonable quality of life. Concerning 

the fact that they feel overwhelmed due to work activities and academic life, 50% answered 

that this occurs daily, 37.5% only in the week of tests, 6.3% at the end of the semester and 
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6.3% in the delivery of works. Another aspect found was that 68.8% of the participants 

already had diseases due to conciliation of academic life and work routine and 31.3% had no 

disease. Conclusions: It can be concluded that the majority of working students feel 

overwhelmed on a daily basis and that they are already ill because of the conciliation of the 

activities of the academic life with the work duties, finding some difficulties to reconcile the 

double journey. However, in general, most college students believe they have a good quality. 

However, there is a need to develop further studies based on the theme. 

 

Palavras-chave: Anxiety; Students; Job. 

 

Resumen 

 

El objetivo de este estudio es identificar relaciones entre la ansiedad y la doble jornada de 

estudiantes trabajadores, buscando comprender cómo la ansiedad interfiere en la vida de los 

estudiantes trabajadores, para que así podamos identificar estrategias que colaboran para la 

reducción de los síntomas. Materiales y métodos: Se utilizó la investigación cuantitativa y 

para la recolección de datos se realizó la aplicación de un cuestionario, donde el público 

objetivo fueron los estudiantes trabajadores de los cursos de Psicología y Fisioterapia de la 

Facultad de Pato Branco-FADEP. Resultados: En lo que se refiere a la calidad de vida, el 

81,3% de los entrevistados creen tener una buena calidad de vida y el 18,8% afirma poseer 

una calidad de vida razonable. En cuanto al hecho de sentirse sobrecargados debido a las 

actividades del trabajo y la vida académica, el 50% respondió que esto ocurre diariamente, el 

37,5% sólo en la semana de pruebas, el 6,3% al final del semestre y el 6,3% entrega de 

trabajos. Otro aspecto encontrado fue que el 68,8% de los participantes ya tuvieron 

enfermedades debido a la conciliación de la vida académica y rutina de trabajo y el 31,3% no 

tuvieron ninguna enfermedad. Conclusiones: Se puede concluir que la mayoría de los 

estudiantes trabajadores se sienten sobrecargados diariamente y que ya se han enfermado por 

la conciliación de las actividades de la vida académica con los quehacer del trabajo, 

encontrando así algunas dificultades para conciliar la doble jornada. Pero, de manera general, 

la mayoría de los universitarios creen poseer una buena calidad. Sin embargo, es necesario 

desarrollar mayores estudios sobre la base del tema. 

 

Palabras clave: Ansiedad; estudiantes; Trabajo. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos observa-se que um maior número de jovens tem ingressado no 

ensino superior, isso tem sido decorrente da grande concorrência para o ingresso no 

mercado de trabalho. Com isso, nota-se que essa dupla jornada traz prejuízos tanto à 

saúde física quanto mental.  

A ansiedade se refere a uma relação de insuficiência, confronto que ocorre entre 

a pessoa e o ambiente ameaçador, e os processos neurofisiológicos decorrentes dessa 

relação. A ansiedade é estabelecida por meio da experiência subjetiva do ser em uma 

situação catastrófica, que aparece conforme o indivíduo, diante de uma situação, não 

pode enfrentar devido às exigências de seu meio e passa a sentir uma ameaça à sua 

essência ou aos seus valores (BATISTA, 2005). 

O principal traço que vai caracterizar a ansiedade é um pensamento excessivo, 

seguido dos sintomas: inquietação ou sensação de estar com os “nervos à flor da pele”; 

cansaço; resistência em concentrar-se ou sensações de “branco”; irritabilidade; tensão 

muscular e alteração do sono (DSM IV, 1995).  

É importante destacar que, a ansiedade está cada vez mais presente no cotidiano 

das pessoas. Esse fenômeno também se observa em estudantes universitários. Uma vez 

que a partir o seu ingresso na instituição, toda sua rotina sofre alterações significativas, 

fazendo com que o jovem vai necessitar apresentar recursos cognitivos e emocionais 

difíceis de gerenciar a partir das exigências desse novo ambiente (PADOVANI, 2014). 

Desta forma, a ansiedade pode interferir no processo de aprendizagem e no 

desempenho do universitário nas disciplinas, pois compromete o comportamento 

assertivo dos alunos, o que é um fator importante na vida deste (FERREIRA, 2009). 

Os estudantes passam por muitas dificuldades durante sua formação acadêmica e 

por diversos tipos de situações em que têm que aprender a lidar com seus próprios 

limites, como por exemplo, conciliar a carga horária do trabalho com as demais 

demandas que a universidade exige como provas, trabalhos, estágios, horas 

complementares, entre outros. Como também, as sensações experimentadas no 

relacionamento com os professores, os clientes, ou até com os alunos da própria sala de 

aula (TARNOWSKI; CARLOTTO, 2007). 

Com base nesse cenário, nota-se que, atualmente, a grande maioria dos 

estudantes universitários, que ingressam no mercado de trabalho, tem apresentado 

indicativos de sintomas de ansiedade. Devido a esta dupla jornada exaustiva, a qual 
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acaba provocando alterações no comportamento do estudante, afetando seus 

relacionamentos, tanto nos ambientes de estudo e trabalho como em suas relações 

pessoais e familiares, e, até mesmo acometendo a saúde mental dos mesmos.   

De acordo com uma pesquisa realizada com estudantes, a maioria declarou estar 

em sua primeira graduação e exercendo alguma atividade remunerada; dentre os que 

trabalham apenas 33,9% responderam que o trabalho exercido estava ligado ao curso 

que frequentam.  Ao serem perguntados sobre a ocorrência de problemas emocionais, 

cerca de 15% dos alunos responderam afirmativamente, e, considerando o total de 

participantes, os índices de ansiedade foram maiores do que os de depressão, por 

exemplo, e a ansiedade tendeu a se manifestar de forma mais uniforme entre os alunos, 

independente do período no curso ou da área de formação (BRANDTNER; BARDAGI, 

2009). 

Nota-se que devido às constantes mudanças na sociedade, o jovem universitário 

que trabalha, precisa atender tanto demandas advindas do seu ambiente de trabalho, bem 

como da vida acadêmica.   

Assim, ao estudar esse complexo fenômeno da inter-relação trabalho, saúde 

mental do estudante universitário, pretende-se contribuir para a melhoria na qualidade 

de vida destes, visando, como objetivo, compreender de que forma ela interfere na vida 

dos indivíduos e quais são as estratégias de enfrentamento por eles utilizadas, levando 

em conta, até que ponto estas são eficazes, buscando assim desenvolver novas 

estratégias que possam auxiliar na redução dos sintomas da ansiedade nesses estudantes, 

além de fomentar novas políticas estudantis. 

Contudo, no âmbito científico, a pesquisa apresenta relevância, levando em 

conta o fato de que as pesquisas até então desenvolvidas, apresentam somente as 

relações entre a ansiedade e as obrigações universitárias dos estudantes, ou a relação 

entre o a ansiedade e a rotina dos trabalhadores. Desta forma, a pesquisa visa relacionar 

os sintomas da ansiedade com a dupla jornada dos estudantes, que além das obrigações 

universitárias, precisam conciliar as exigências do mercado de trabalho. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

ANSIEDADE 

A ansiedade é considerada uma situação subjetiva de apreensão seguida por uma 

sequência de indicações independente e somáticas, caracterizado pelo aumento dos 
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batimentos cardíacos, respiração e sudorese, causados por eventuais perigos à 

sobrevivência. Nessa condição, ocorre um aumento da atenção perante as circunstâncias 

em que existam perigos à integridade do organismo (SOUZA, 2017).   

Considerando o ângulo evolutivo, a ansiedade, bem como o medo, partem das 

reações de defesa que conduz o indivíduo a reduzir ou até mesmo impedir a ocorrência 

de danos físicos ou psicológicos. É importante ressaltar que a ansiedade pode ser 

relevante para desempenho satisfatório nas atividades de natureza cognitiva (SOUZA, 

2017).   

A ansiedade também pode ser proveniente da memória de uma situação que já 

ocorrida, e serve de base para compreender como a pessoa percebe o quanto de risco de 

fato existe em seu comportamento que é o patrimônio social no qual o comportamento 

de vulnerabilidade que foram aprendidos, e pelo cenário no qual o indivíduo está 

inserido (OLIVEIRA et al, 2017).   

Os altos níveis de ansiedade reduzem a memória operacional e o raciocínio e 

favorece dispersão nos estudantes, e os alunos com maior nível de ansiedade tendem a 

obter notas mais baixas nas avaliações escolares (CARVALHO et al, 2015).  

O Brasil possui o maior índice de pessoas que apresentam transtornos de 

ansiedade no mundo. De acordo com o levantamento recente da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), 9,3% dos brasileiros apresenta algum tipo de transtorno de ansiedade 

e a depressão afeta 5,8% da população. Especialistas apontam que os fatores tanto os 

socioeconômicos, como pobreza e desemprego, quanto os ambientais, como o estilo de 

vida em grandes cidades influenciam na ocorrência de algum tipo de transtorno 

(CHADE; PALHARES, 2017). 

 

 Ansiedade em estudantes universitários  

A ansiedade tem aumentado significativamente no último século, especialmente 

em razão das transformações ocorridas na esfera econômica, social e cultural. Essas 

mudanças requerem o ajuste dos cidadãos a um novo rimo de vida, transformando o 

século XX intitulado de era da ansiedade (ALMODES et al, 2016). 

No estudo realizado por Bezerra el at (2012) profissionais da saúde apresentam 

níveis elevados de ansiedade, peculiaridade que se dá ao iniciar os anos de graduação e 

que levaria a problemas não somente no desempenho acadêmico, como também na 

possibilidade de surgirem outras doenças.   
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Ainda de acordo com essa pesquisa, os cursos de graduação pesquisados foram 

Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Odontologia e Psicologia, pertencentes ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCBS) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) em Campina Grande. Foi 

avaliada a presença dos diferentes níveis de ansiedade, verificou-se que o índice de 

ansiedade-estado apresentou nível médio para 66,1% dos alunos, baixo em 33,6% e alto 

em 0,3%. Pela análise da ansiedade-traço (no geral), 77% dos estudantes apresentavam 

um nível médio, 22% um nível baixo e 0,3% com nível alto. Analisando-se a 

prevalência dos níveis de ansiedade nos diversos cursos e anos avaliados, só houve 

associação significante entre a ansiedade-estado e o curso (BEZERRA et al., 2012). 

Palmeira et al, (2015) realizou uma revisão bibliográfica, na qual foram 

encontrados artigos relacionados a ansiedades em estudantes de medicina. Observa-se 

que desses artigos, doze trazem uma concordância quanto a alta prevalência de 

depressão e ansiedade no público de estudantes de medicina, muitas vezes associando-

os. Destes, seis artigos referem-se diretamente sobre a questão da depressão em 

estudantes, sendo cinco específicos do curso de medicina, enquanto um retrata a 

abordagem da ansiedade relacionada com a cefaleia em estudantes de Medicina. 

Nessa mesma pesquisa, também puderam ser verificados aspectos que se 

referem ao sofrimento psíquico e mental desses acadêmicos. Além disso, a qualidade de 

vida e a prevalência de síndromes somáticas funcionais, também estavam associados a 

quadros de depressão, ansiedade geralmente pós entrada no universo acadêmico. 

Palmeira et al, (2005) ainda afirma que a ansiedade e o estresse são associados pelos 

estudantes a sua inexperiência, ao despreparo em lidar com situações críticas e a 

interferência das horas exigidas para estudos teóricos.  

 

TRABALHO  

Trabalho e saúde mental  

Ao serem relacionados os transtornos mentais e do comportamento, com o 

trabalho, o Ministério da Saúde, (Brasil, 2001), faz uma relação específica entre esses, 

contando com diversos grupos de doenças mentais, dentre as quais se destacam o 

alcoolismo crônico, episódios depressivos, estados de estresse pós-traumáticos, 

neurastenia (síndrome da fadiga crônica), neurose profissional, transtornos do sono e 
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sensação de estar “acabado” (síndrome de Burnout e a síndrome do esgotamento 

profissional. (VASCONCELOS; FARIA, 2008). 

Os transtornos mentais e de comportamento, relacionados ao trabalho, decorrem 

de contextos onde há interação com o corpo e o aparato psíquico dos trabalhadores, os 

quais, normalmente, tornam-se geradores de sofrimento devido à falta de trabalho ou a 

ameaça de perda de emprego; o trabalho desprovido de significação, sem suporte social, 

ou até mesmo não reconhecido; a situações de fracassos, acidentes de trabalho ou 

mudanças na posição hierárquica; ambientes que impossibilitam a comunicação 

espontânea, manifestação de insatisfações e sugestões dos trabalhadores; jornadas 

longas de trabalho, ritmos intensos ou monótonos, submissão do trabalhador ao ritmo 

das máquinas; pressão por produtividade; níveis altos de concentração somada com o 

nível de pressão exercido pela organização do trabalho e a vivência de acidentes de 

trabalho traumáticos (VASCONCELOS; FARIA, 2008, p. 4). 

Segundo pesquisas realizadas, os trabalhadores que se encontram empregados 

em uma condição considerada privilegiada para sua classe social submetem-se a 

situações, sentidas pelos mesmos, como "insuportáveis", tanto com relação ao corpo 

como à mente. Uma vez que, os mecanismos de controle utilizados pelas empresas, são 

enfrentados pelos trabalhadores como formas de violência, esta psicológica, no caso das 

"pressões" e das "humilhações" cotidianas, e, física no caso da imposição de um ritmo 

de trabalho "alucinante" (BERNARDO; NOGUEIRA; BULL, 2011). 

 Desta forma, supõe-se que, a partir do momento em que o limite do suportável é 

ultrapassado, o indivíduo acarretará conseqüências à sua saúde. Nesse sentido, os 

trabalhadores apresentaram relatos de diversos colegas ou deles próprios, onde narraram 

situações de adoecimento ou sofrimento físico e mental, associados à transposição desse 

limite (BERNARDO; NOGUEIRA; BULL, 2011). 

 

METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa utilizado neste artigo foi a qualitativa, cujo foco principal está 

no caráter subjetivo do objeto analisado, dando ênfase as particularidades, não 

preocupando-se em quantificar dados, mas em analisá-los e interpretá-los (MINAYO, 

2014).  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
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ela trabalha com o universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 

2014). 

O público alvo, para a realização deste estudo, foram os estudantes que 

trabalham que fazem parte dos primeiros e últimos períodos dos cursos da área da saúde 

da Faculdade de Pato Branco - FADEP sendo eles: fisioterapia e psicologia. A coleta de 

coleta de dados foi realizada através de um questionário, o qual, de acordo com Marconi 

e Lakatos (2010, p. 184) “é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador”. Assim, o mesmo, é constituído por uma série ordenada de perguntas 

onde, foram 13 questões objetivas, onde o participante escolheu a opção que melhor 

descrevia sua realidade e 2 descritivas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada com 16 estudantes, sendo que estes eram dos cursos 

Fisioterapia e Psicologia, divididos entre segundo e décimo semestres. 

 Inicialmente o questionário versava sobre questões relacionadas ao 

trabalho. Nesse sentido, quando os estudantes foram questionados em relação ao tempo 

de trabalho observa-se que 43,8% (n=7) dos estudantes trabalham de 1 a 2 anos, outros 

25% (n=4) possuem de 06 a 11 meses de trabalho, 12,5% (n=2) de 3 a 5 anos 12,5% 

(n=2) de 6 a 8 anos e 6,3% (n=1) trabalham por tempo superior a 9 anos, conforme a 

Tabela 1. 

Já em relação ao setor de trabalho, 43,8% (n=7) trabalha no setor administrativo, 

18,8% (n=3) setor de produção, 31,3% (n=5) no atendimento ao público e 6,3% (n=1) 

trabalham em outras atividades. 

Por sua vez, a avaliação do ambiente de trabalho 56,3% (n=9) dos participantes 

considerou o ambiente tranquilo e agradável e 43,8% (n=7) consideraram barulhento e 

estressante. 

Em relação à qualidade do sono 25% (n=4) considerou a qualidade como 

excelente, 50% (n=8) considerou boa e 25% (n=4) péssima. 
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Tabela 1 – Perfil da população de estudo, Pato Branco (PR), 2018. 

Variável Categoria n % 

TDT – Tempo 

de Trabalho 

06 a 11 meses  4 25 

 1 a 2 anos  7 43,8 

 3 a 5 anos  2 12,5 

 6 a 8 anos  2 12,5 

 Acima de 9 anos  1 6,3 

ST – Setor de 

Trabalho 

Administrativo  7 43,8 

 Setor Produção 3 18,8 

 Atendimento ao 

Público 

5 31,3 

 Outros 1 6,3 

AT – Ambiente 

de Trabalho 

Tranquilo e agradável  9 56,3 

 Barulhento e 

estressante 

7 43,8 

QS – Qualidade 

de Sono 

Excelente 4 25 

 Boa 8 50 

 Razoável 4 25 

 Péssima 0 0 

Fonte: As pesquisadoras (2018)   

 

Uma outra variável investigada na pesquisa foi a frequência em que os 

participantes se sentem sobrecarregados com as atividades acadêmicas e o trabalho, 

50% (n=8) responderam que se sentem sobrecarregados diariamente, 37,5% (n=6) na 

semana de provas, 6,3% (n=1) no final do semestre e 6,3% (n=1) no período de entrega 

de trabalhos conforme indica o gráfico 1.  

Gráfico 1 – Sobrecarga 

Legenda: 1 – Diariamente; 2 – 

Semana de provas; 3 – Final do 

semestre; 4 – Período de entrega de 

trabalhos; 

 Fonte: As pesquisadoras (2018) 
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De acordo com Silva et al. (2011), os enfermeiros que participaram do estudo 

relataram que a sobrecarga de trabalho, era a razão de grandes dificuldades para a 

pronta resposta à prestação de cuidados e, ao mesmo tempo, à formação dos estudantes. 

Em suma, as atividades decorrentes do trabalho acabam por prejudicar o 

desempenho dos universitários na academia, uma vez que, os mesmos, muitas vezes, 

não conseguem conciliar ambas as atividades, sentindo-se sobrecarregados diariamente, 

e, em alguns casos, na semana de provas, conforme indicou o gráfico 1. 

Araújo et al. (2013) relata que os universitários normalmente apresentam um 

sono irregular, com relação ao início e termino do período de sono, que ocorre de 

maneira diferente nos finais de semana. Durante a semana, o tempo de sono tende a ser 

reduzido com relação aos fins de semana, uma vez que os alunos passam por 

abstinência de sono durante os dias de aula ou trabalho. Essas práticas vão impactar de 

forma negativa na saúde desses jovens.  

É preciso considerar que ao longo do curso, o estudante descobre problemas aos 

quais não está habituado. No momento em que a rotina de estudos avança e a jornada na 

faculdade fica mais acentuada, o estudante torna-se suscetível para desenvolver 

sobrecarga psicológica, isso pode interferir no comportamento, podendo propiciar o 

aparecimento de alguns tipos de transtornos, como por exemplo, os transtornos de 

ansiedade ou transtornos ansiosos (MEDEIROS; BITTENCOURT, 2017). 

Conforme o gráfico 2, nota-se que 68,8% (n=11) dos participantes já tiveram 

doenças devido a conciliação da vida acadêmica e rotina de trabalho e 31,3% (n=5) não 

tiveram nenhuma doença. 

Gráfica 2 – Doenças Adquiridas 

Legenda: 1 – Doenças devido a 

conciliação da vida acadêmica e 

rotina de trabalho; 2 – Não tiveram 

nenhuma doença   

Fonte: As pesquisadoras (2018)  
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Em estudos realizados por Lima (2013) com acadêmicos do curso de 

enfermagem, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a respeito do 

processo de saúde dos mesmos durante a graduação, pode-se perceber que a maioria 

apresentou manifestações de distúrbios gastrointestinais, sobretudo gastrite, cuja causa é 

a alimentação inadequada e o nervosismo, estes, na maioria dos casos, sendo frutos de 

maus hábitos alimentares e distúrbios do sono. Ou seja, os acadêmicos perceberam 

alterações e apresentaram sintomas, assim, acredita-se que, conforme indicou o gráfico 

2, a maioria dos acadêmicos adoecem devido as dificuldades em conciliar a vida 

acadêmica com o trabalho.  

Quando os estudantes foram questionados a respeito de como avaliam o estado 

de humor e físico em relação a vida acadêmica, (gráfico 3), foi de 12,5% (n=2) para 

estresse, 25% (n=4) sentem-se ansiosos, 37,5% (n=6) dos participantes percebem-se 

cansados, 12,5% (n=2) responderam que sentem-se bem dispostos e 12,5% (n=2) 

relataram que percebem-se animados.  

Legenda: 1- Estressados; 2 – 

Ansiosos; 3 – Cansados; 4 – bem 

dispostos; 5 – animados 

Fonte: As pesquisadoras (2018)  

 

 

 

 

 

De acordo com Keleman (1994) os indivíduos tendem a adoecer por não 

saberem adaptar, reestruturar suas vidas, e isso acontece por não receberem auxílio ou 

em função de não terem conhecimento do processo de reorganização somática em fases 

críticas de suas vidas. 

Segundo Szpak e Kameg (2013) cerca de 12% da população universitária 

apresentam graus semelhantes e o transtorno de ansiedade é o problema mais comum de 

saúde mental verificado entre os estudantes, promovendo a falta de interesse na 

aprendizagem, o mau desempenho nos exames e nos trabalhos acadêmicos.  

No item que se refere a quantidade de horas de sono, a tabela 2 indica que 6,3% 

(n=1) considerou excelente- mais de 8h-, 6,3% (n=1) respondeu que possui uma boa 



 
 

16 
 
 

quantidade de horas de sono- 7 a 8h-, 81,3% (n=13) apresenta uma quantidade razoável 

de horas de sono- 5 a 6h- e 6,3% (n=1) possui uma péssima quantidade de horas de 

sono- 2 a 4h. 

Conforme o estudo de Santos e Inocente (s.a), os sujeitos que trabalham no 

período noturno, tendem a possuir um sono de má qualidade durante o dia.  Em razão 

aos conflitos sociais e do ruído que é maior durante o dia. A qualidade ruim do sono vai 

estimular o aumento da sonolência no período de trabalho, seja noturno ou diurno, 

muitas vezes podendo ocasionar por acidentes, desinteresse, ansiedade, irritabilidade, 

perda da eficiência e estresse. 

Ao serem abordados sobre como se sentem durante a semana de provas 12,5% 

(n=2) responderam que se sentem estressados, 12,5% (n=2) se sentem irritados e 75% 

(n=12) dos acadêmicos sentem-se ansiosos neste período. Indubitavelmente, percebe-se 

que o grau de ansiedade dos acadêmicos aumenta durante o período de provas.  

Jesus, et al. (2017), destacam que estudos indicam a presença de uma diminuição 

do controle psicológico no fator qualidade de vida de graduandos de Medicina ao longo 

do curso, o que é fundamentado pelo níveis altos de estresse a que são submetidos ao 

longo do curso.  

Tabela 2 – Períodos de sono e provas, Pato Branco (PR), 2018. 

Variável Categoria n % 

 2 a 4 h 1 6,3 

HDS 

– Horas de sono 
5 a 6 h 

1

3 
81,3 

 7 a 8 h 1 6,3 

 Mais de 8 h 1 6,3 

 Estressados 2 12,5 

SP – Semana de 

provas 
Irritados 2 12,5 

 
Ansiosos 

1

2 
75 

Fonte: As pesquisadoras (2018)  

 

Embora a maioria dos entrevistados afirmaram possuir uma boa qualidade de 

sono (Tabela 1), pode-se perceber, de acordo com a Tabela 2, que 81,3% dos 

acadêmicos apresentam uma quantidade razoável de horas diárias de sono, o que pode 

contribuir para um quadro de ansiedade. Uma vez que, de acordo com Costa e Ceolim 

(2013) as variáveis relativas ao sono (horas de sono por dia e qualidade do sono) 
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apresentaram correlações significantes confirmando a forte relação deste fator aos 

processos ansiosos. Poucas horas de sono por dia e sono de má qualidade podem levar, 

além de estados ansiosos, a cansaço, perda da concentração, fadiga, aumento da 

sensibilidade à dor, nervosismo, ideias irracionais, alucinações, perda de apetite, 

constipação e maior propensão a acidentes.  

A maioria dos acadêmicos participantes, ou seja, 93,8% (n=15), afirmaram, de 

acordo com o (gráfico 4), que quando estão estressados tem dificuldades para se 

concentrar na faculdade, e, apenas 6,3% (n=1) afirmou não perceber nenhuma mudança.  

A pesquisa realizada por Fontana e Brigo (2011) relata que o estresse é um 

agravo comum no cotidiano do estudante. Estudos indicam que o domínio de sofrimento 

mental ocorre frequentemente entre os profissionais e condições de trabalho adversas 

podem colaborar para estes agravos.  

Darido (2007, p.297), sugere que “a atividade física pode ser auxiliar no 

combate ao estresse, pois contribui para diversas modificações no organismo. Os efeitos 

da atividade física, melhorando a aptidão física, ajudam a reagir contra os agentes do 

estresse físico ou psicológico”. 

Roeder (1999) comenta em seu artigo que “estudos já comprovam que a 

atividade física está positivamente associada à boa saúde mental, a uma elevada 

disposição, menores níveis de ansiedade e depressão e que, o estresse possui menos 

impactos negativos sobre indivíduos fisicamente ativos” 

Gráfico 4 – Quando estressados 

 

 Legenda: 1 – Dificuldades para se 

concentrar quando estressados; 2 – 

Nenhuma mudança. 

Fonte: As pesquisadoras (2018)  

 

 

 

 

 



 
 

18 
 
 

No que se refere a qualidade de vida, apresentado no (gráfico 5), 81,3% (n=13) 

acreditam ter uma boa qualidade de vida, já 18,8% (n=3) afirmam possuir uma 

qualidade de vida razoável.  

 

Gráfico 5 – Qualidade de vida  

Legenda: 2 – Boa qualidade de vida; 3 

– Razoável. 

Fonte: As pesquisadoras (2018)  

 

Desta forma, ao fazer um 

comparativo com os estudos de Santos 

et al (2014), quando questionados 

sobre como avaliariam sua qualidade 

de vida, 55% dos universitários 

classificaram como boa, 26,66% como 

nem ruim nem boa, 13,33% como muito boa, 5% como ruim e nenhum como muito 

ruim. Assim, considera-se que, no geral, a grande maioria dos universitários, apesar das 

dificuldades e sobrecarga, decorrentes dessa dupla jornada, acreditam possuir uma boa 

qualidade de vida. 

Nos parágrafos seguintes, apresenta-se o discurso dos entrevistados, seguindo a 

sistemática de perguntas, respostas e análise: 

 - De que forma você procura conciliar seu trabalho com a vida acadêmica?  

“Não misturar trabalho com vida acadêmica e pessoal”.  

“Organizar meu tempo de forma que eu tenha tempo para realizar todas as 

minhas atividades”. 

“Utilizando horas vagas para estudo e na maioria das vezes tentando 

equilibrar”. 

Mattos e Chavez (2006) relataram em seus estudos que embora os estudantes 

reconheçam a dificuldade de conciliar as duas atividades, encaram o processo de 

maneira positiva, como uma oportunidade de desenvolver a flexibilidade, de se 

organizar melhor, de planejar o dia-a-dia. Alguns jovens indicam, também, que o 

trabalho os estimulou a estudar e aprender mais. No entanto, revelam que conciliar 
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trabalho e estudo é muito difícil e cansativo. Para eles falta tempo para estudar e, além 

disso, não conseguem chegar na escola no horário, ou se alimentar direito. 

 - O que você costuma fazer nas horas vagas? 

“Sair com os amigos, ficar com a família'. 

“Estudar”. 

“Descansar”. 

“Assistir séries”. 

 Fontana e Brigo (2011), apontaram em seus estudos que dentre as 

condições que possibilitam a qualidade de vida para os entrevistados, foram 

mencionadas que viajar, sair para se divertir com os amigos e/ou família, ter uma noite 

de sono tranquila, ter uma situação financeira estável, entre outras, contribuem 

positivamente na qualidade de vida dos sujeitos.  

 

CONCLUSÃO 

Em suma, a maioria dos estudantes universitários trabalhadores encontram 

dificuldades em conciliar a dupla jornada possuindo, assim, poucas horas de sono 

diárias, e, em muitos casos, abdicando-se de outros afazeres, principalmente dos 

momentos de lazer para dedicarem-se as atividades da academia, e, geralmente, sentem-

se ansiosos durante a semana de provas. Porém pode-se perceber que a grande maioria, 

apesar de sentirem-se sobrecarregados diariamente e já ter adoecido por conta dessa 

dupla jornada, acreditam possuir uma boa qualidade de vida e que se souber organizar 

seu tempo no final consegue dar conta de realizar todas as atividades solicitadas tanto 

no trabalho como na universidade.  

Contudo, acredita-se que há necessidade de ampliar os estudos com relação ao 

tema, uma vez que, as pesquisas já realizadas com relação ao assunto são muito vagas e 

pouco contributivas. Desta forma, espera-se que a pesquisa realizada possa contribuir 

para que, tanto os estudantes quanto as instituições de ensino, possam rever suas 

políticas de saúde estudantil considerando a metodologia de ensino, afim de que possa 

ser reduzida a sobrecarga gerada por parte da dupla jornada auxiliando-os a encontrar 

estratégias de enfrentamento das mesmas, evitando o acúmulo de tarefas e conseguindo 

organizar seu tempo, promovendo assim saúde mental e uma melhor qualidade de vida. 
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Resumo 

 Nesse artigo propomos averiguar o nível de ansiedade e depressão em acadêmicos do 

ensino superior de uma instituição no Sudoeste do Paraná. Além disso, será realizada 

uma análise nas diferentes áreas do conhecimento (humanas, exatas e saúde) 

apresentando dados para apurar qual área sofre mais com sofrimento mental, bem como 

verificar qual dessas tem maior índice de procura por ajuda especializada. Para isso, 

foram utilizados dois questionários em uma amostra de 746 alunos de 14 cursos 

distintos. Nos resultados, os índices demonstraram que mais da metade dos acadêmicos 

acreditam ser ansiosos ou apresentam sofrimento mental, mas que não se têm uma 

porcentagem significativa de busca por ajuda especializada.  

 

Palavras-chave: Ansiedade. Depressão. Ensino Superior. 

 

Abstract   

In this article we propose to investigate the level of anxiety and depression in higher 

education academics of an institution in the Southwest of Paraná. In addition, an 

analysis will be carried out in the different areas of knowledge (human, exact and 

health) presenting data to determine which area suffers most with mental suffering, as 

well as to verify which one has the highest index of demand for specialized help. For 

this, two questionnaires were used in a sample of 746 students from 14 different 

courses. In the results, the indexes showed that more than half of the academics believe 

to be anxious or present mental suffering, but that they do not have a significant 

percentage of search for specialized help.  

 

Keywords: Anxiety. Depression. Higher education. 
 

 

Resumen 

 

En este artículo proponemos averiguar el nivel de ansiedad y depresión en académicos 

de la enseñanza superior de una institución en el Sudoeste de Paraná. Además, se 
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realizará un análisis en las diferentes áreas del conocimiento (humanas, exactas y salud) 

presentando datos para determinar qué área sufre más con sufrimiento mental, así como 

verificar cuál de ellas tiene mayor índice de demanda por ayuda especializada. Para ello, 

se utilizaron dos cuestionarios en una muestra de 746 alumnos de 14 cursos distintos. 

En los resultados, los índices demostraron que más de la mitad de los académicos creen 

ser ansiosos o presentan sufrimiento mental, pero que no se tienen un porcentaje 

significativo de búsqueda por ayuda especializada. 

 

Palabras clave: Ansiedad. La depresión. Enseñanza superior. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 É perceptível que alunos do ensino superior sofrem com doenças mentais, e as 

doenças mais encontradas no meio acadêmico são a ansiedade e depressão. De acordo 

com a Revista Gestão em Foco no ano de 2017, que realizou uma pesquisa com 939.604 

estudantes de IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) aponta que mais de 50% 

deles sofriam desses transtornos.  

Esses transtornos, de acordo com Mascarenhas; Roazzi; Leon; Ribeiro (S/D) 

apud Reche (2004) apontam que as fontes geradoras de estresse externas e internas, 

presentes quando o organismo humano precisa passar por grandes adaptações podem 

influenciar em mudanças de humor e a construção da personalidade. Consideramos 

assim que a entrada na universidade bem como a adaptação a ela pode ser um momento 

complexo e dessa forma influenciar na promoção de sintomas de sofrimento mental.  

As universidades hoje atuam como mediadoras de relações humanas, sendo 

assim, a instituição torna-se um instrumento de regulação e equilíbrio da personalidade 

dos estudantes, porém, existem limitações na qual as instituições sofrem carência ao 

oferecer desenvolvimento eficiente da personalidade e segurança psicológica para os 

estudantes. Nesse meio, o estudante tem sua saúde mental de certa forma comprometida 

na universidade e esta passa a fazer parte da personalidade do individuo ocasionando 

problemas futuros ao mesmo (MASCARENHAS, ROAZZI, LEON, RIBEIRO [20--]).  

Ainda de acordo com o artigo da revista Gestão e Foco de 2017, foi encontrado 

maior índice de ansiedade nos acadêmicos da área de humanas, onde os mesmos 

buscavam ajuda especializada nas universidades ou fora delas. A partir dessa afirmação 

percebe uma certa preocupação desses acadêmicos com sua saúde mental. Dessa forma, 

com o presente trabalho buscamos compreender se o mesmo acontece com as áreas de 

exatas, e como os acadêmicos dessa área percebem a importância de estar bem em seu 
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estado psíquico procurando ajuda, assim fazendo uma comparação com os dados 

obtidos em cursos das áreas de humanas e de saúde da instituição analisada.  

O assunto “saúde mental no ensino superior’’ no Google Acadêmico, tem 

aproximadamente 47,600 resultados. Entretanto, quando se pesquisa ‘’ saúde mental no 

ensino superior + a incidência de ansiedade e depressão nas diferentes áreas do 

conhecimento’’, encontram-se poucos resultados, aproximadamente 3000 artigos 

relacionados. Esse número ainda teve uma baixa de mais 50% quando incluímos a essa 

pesquisa o tópico “ajuda especializada’’, resultando 1230 artigos. Dessa forma, 

podemos perceber que as pesquisas relacionadas a essa área, apesar de sua grande 

importância, não apresentam muitos estudos. Nesse sentido, esse trabalho tem como um 

de seus intuitos, servir como possível base de acesso ao tema, que tem relevância tanto 

para sociedade em geral, como profissionais de saúde e até mesmo em um âmbito 

social.  

 

REVISÃO DE LITERATURA  

 Saúde Mental 

Para compreender melhor a saúde mental, é necessário entender que o termo 

saúde mental não é o mesmo que doença mental, ambas tem características distintas e 

tratamentos diferenciados.  

Saúde mental está ligada no sentindo afetivo e emocional do indivíduo, na 

maneira que o mesmo busca conhecimento, na sua capacidade de apresentar um 

equilíbrio estável entre as aquisições interiores e as experiências ou pressões exercidas 

pelo mundo exterior. Nesse contexto de bem-estar, os indivíduos desenvolvem suas 

aptidões, começam a enfrentar dificuldades existentes no cotidiano, trabalham, 

produzem e ajudam a desenvolver o grupo social no qual os mesmos se encontram 

(COSTA E LEAL, 2008).  

O bem-estar do indivíduo consiste em admitir as adversidades da sua existência, 

conhecer suas próprias limitações e, saber pedir ajuda quando necessário. É possível 

identificar a presença da saúde mental em alguns fatores, como ações positivas que o 

indivíduo direciona a si mesmo; a evolução, a aprimoração, a realização pessoal, a 

adaptação ao meio que se encontra, conhecimento do contexto em que vive para sua 

melhor integração na sociedade. É perceptível que as relações interpessoais do 

indivíduo afetam e muito a sua saúde mental, as relações do dia-a-dia, as barreiras 
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encontradas no cotidiano, as preocupações, são de certa forma fatores considerados 

normais da vivencia do indivíduo , porém, uma grande porta de entrada para um 

possível desequilíbrio mental e emocional, na qual, o fator causador vem se deslocando 

conforme a necessidade do ser, mas é visto que grande parte traz traços de fatores de 

interação e adaptação com a realidade (COSTA E LEAL, 2008).  

Compreende-se então, que saúde mental seja o equilíbrio entre o mundo interno 

e externo do indivíduo, ganhando capacidade de administrar sua vida e suas emoções 

dentro de um ambiente com vários estímulos positivos e negativos e conseguir se 

manter estável. É portanto a capacidade do sujeito de agir no ambiente sem perder a 

noção de tempo e espaço buscando sua plenitude interior máxima, trata-se da 

capacidade de administrar a própria vida e as emoções dentro de um grande espectro de 

variações, sem, contudo, perder o valor do que é real e precioso (COSTA E LEAL, 

2008).  

Sem esse equilíbrio necessário para o indivíduo, ele pode encontrar riscos a 

respeito de sua saúde mental. Não sabendo manter essa plenitude, começam a surgir 

problemas comuns, o estresse do dia a dia, o desânimo, e ao ignorar esses fatores, 

podem trazer riscos maiores na saúde do sujeito o deixando vulnerável a fenômenos 

externos (COSTA E LEAL, 2008).  

No livro “Saúde Mental e Atenção Psicossocial” de Paulo Amarante, o autor 

especializado em psiquiatria no Rio de Janeiro traz consigo panoramas sobre conceitos 

fundamentais nas áreas de saúde. Para Amarante, a saúde mental não se limita apenas às 

patologias e não pode ser reduzida ao estudo e tratamento das doenças mentais, pois 

afirma ser muito mais complexo e rico na transversalidade de saberes, logo o tema se 

torna um campo polissêmico (AMARANTE, 2017).  

Segundo a Revista da Escola em enfermagem da USP, 2014, os problemas e 

saúde mental principalmente em adolescentes estão associados a baixos níveis de 

realização, tanto pessoal como educacional, desemprego, o uso de drogas, 

comportamentos de risco, saúde sexual e reprodutiva precárias, a automutilação e 

cuidados pessoais inadequados. Esses fatores não só intensificam problemas com a 

saúde mental do indivíduo, mas também, aumenta o risco de morbidade e mortalidade 

prematura, o que leva a se pensar fortemente em como uma instabilidade mental, pode 

ocasionar riscos muito maiores do que se imagina, sendo assim, problemas de saúde 
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mental representam desafio de saúde pública no mundo (USP, REVISTA DA ESCOLA 

EM ENFERMAGEM, 2014).  

É visível a importância da manutenção estável da saúde mental do indivíduo, o 

que leva a pensar em medidas preventivas que podem ajudar o desenvolvimento dos 

fatores de riscos enfrentados no cotidiano. A intervenção precoce, principalmente na 

adolescência, pode reduzir de forma considerável fatores de risco, ajudando seu 

crescimento e desenvolvimento. Segundo a Revista, os adolescentes que tem transtornos 

em sua saúde mental reconhecida, apresentam melhor desempenho a caminho da vida 

adulta, mais propensos a processos de adaptação saudáveis e rendimento escolar 

consideravelmente melhor do que aqueles cujas necessidades não são reconhecidas 

perante a saúde mental (USP, REVISTA DA ESCOLA EM ENFERMAGEM, 2014).  

É extremamente importante a ajuda de familiares, escola, comunidade, colegas 

de trabalho, ajudar a lidar com esses fatores que vem se desencadeando desde a infância 

até a vida adulta, principalmente nesse processo de adaptação. A procura de 

profissionais especializados no tema, podem trazer benefícios visíveis e assim ajudando 

o individuo a lidar com as barreiras encontradas no cotidiano mantendo estabilidade em 

sua saúde mental (USP, REVISTA DA ESCOLA EM ENFERMAGEM, 2014).  

 

 DEPRESSÃO E ANSIEDADE  

Como visto anteriormente, no item em relação à saúde mental, quando 

ignoramos a mesma, podem aparecer transtornos que vem a interferir no dia-a-dia do 

sujeito, entre esses transtornos os mais encontrados são a depressão e a ansiedade.  

Depressão é uma doença que altera o equilíbrio do indivíduo, o que faz que 

ocorra uma distorção do seu modo de ver o mundo. As suas emoções ficam acima de 

sua razão e pode alterar totalmente o humor do indivíduo, o que faz com que ele se 

encontre deprimido, desanimado, triste, muitas vezes sem motivo aparente tendendo a 

isolar-se.  

O indivíduo que se encontra nesse estado, possui um desinteresse ou desprazer 

em atividades que antes lhe causavam prazer. A depressão é um distúrbio recorrente, 

causada por fatores genéticos, ambientais, psicológicos e biológicos. Apesar do seu 

caráter genético (hereditário) nesse distúrbio, existem desencadeantes como o stress, 

perdas afetivas, mudanças no ambiente como emprego ou residência, separações entre 
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outros. Pode ser acompanhada de ansiedade e também estar associada a vários 

distúrbios da mesma (TELLES E BARBOSA, 2009).  

O conceito depressão parece ter origem no termo melancolia, usado por 

Hipócrates, no qual o autor atribuía o estado melancólico ao excesso ou alteração de 

humores básicos. Outros autores nos séculos seguintes apresentaram a melancolia e 

outros conceitos agregados a esta até ter sido elaborada uma conceptualização, em 

meados do século XIX por Kraeplin, na qual estabelece uma fronteira entre a psicose 

maníaco-depressiva e a demência precoce. Já Freud em sua publicação “Mourning and 

melancholia” (1917), classificou a diferença entre luto o normal que não apresenta 

perturbações depressivas, sendo estas resultantes de conflitos intrapsíquicos e podendo 

ser genética. Adolf Meyer descreve que as perturbações depressivas correspondem a 

reações de má adaptação ao stress ambiental, desta forma foram apresentados inúmeros 

modelos de conceitos em depressão (TELLES E BARBOSA, 2009).  

Já a ansiedade, não muito diferente da depressão, é um sentimento vago e 

desagradável de medo, caracterizado por tensão ou desconforto vindo de antecipação de 

perigo, de algo desconhecido ou estranho. Nas crianças, o desenvolvimento emocional 

influi as causas e a maneira como se manifestam os medos e as preocupações normais 

ou patológicos, o que é diferente em adultos, pois crianças, não conseguem reconhecer 

seus medos, principalmente as menores (CASTILLO et al, 2000).  

A ansiedade e o medo passam a ser um fator patológico quando são vistos, 

desproporcionais em relação ao estimulo que está sendo vivenciado e para diferenciar 

uma ansiedade normal de uma patológica basta avaliar se a reação ansiosa é de curta 

duração, autolimitada e relacionada ao estímulo (CASTILLO et al 2000).  

Os transtornos ansiosos são quadros clínicos nos quais os sintomas são 

primários, ou seja, não são derivados de outras condições psiquiátricas como, depressão, 

psicoses, transtornos do desenvolvimento, etc. Os sintomas da ansiedade são frequentes 

em outros transtornos psiquiátricos, podem ocorrer casos em que vários transtornos se 

vivenciam ao mesmo tempo e não consegue identificar o que é primário e o que não é 

(CASTILLO et al, 2000).  

Os transtornos ansiosos são quadros psiquiátricos, comuns em crianças e 

adultos. Nas crianças e adolescentes, os transtornos mais encontrados são os de 

ansiedade de separação, com prevalência de 4%, o transtorno de ansiedade excessiva de 

2,7% a 4,6%, e as fobias 2,4% a 3,3%. As causas desse transtorno ser encontrado em 
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crianças são desconhecidas muitas vezes e podem ser avaliados os fatores hereditários e 

ambientais da criança, de forma geral, os transtornos na infância e adolescência 

apresentam um curso crônico (CASTILLO et al, 2000).  

É difícil separar estes dois conceitos psicológicos por vários fatores, pois a 

comorbidade entre ansiedade e depressão é amplamente citada na literatura, alguns 

autores direcionam as semelhanças encontradas tanto psicopatológicas como 

terapêutica. Já outros autores fundamentam-se na ideia de que a ansiedade é a base do 

desenvolvimento da depressão, sendo então mediadores entre um e outro. 

Compreendendo que a literatura perante o assunto é escassa em estudos que 

investiguem o papel de cada uma isoladamente, torna-se mais difícil a sua separação e 

conceptualização isolada (TELLES E BARBOSA, 2009).  

Os sintomas de ansiedade e depressão são encontrados com frequência nas 

doenças crônicas médicas, o que resulta a um grau de disfunção tanto pessoal como 

social elevado. As perturbações de ansiedade e depressão, portanto podem estar 

associadas a níveis reduzidos de qualidade de vida. Os tratamentos podem ser dados 

através de medicações seguras que tentem a reequilibrar os neurotransmissores e causar 

melhoras no paciente. A psicoterapia é também essencial, fazendo com que o indivíduo 

aprenda a lidar com a situação que se encontra, compreendendo a si mesmo e entender 

os fatores que a desencadearam (TELLES E BARBOSA, 2009).  

 

 INFLUÊNCIAS DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO NOS ACADÊMICOS  

Sabe-se que a ansiedade tem função instintiva. Levando em conta que nossos 

antepassados ao fugir de perigos em sua maioria físicos, como um ataque de um animal 

selvagem, por exemplo, emitiam respostas como falta de ar, palpitação, aceleramento 

cardíaco e sudorese. Esses sintomas eram eliciados diante de perigos, sendo que hoje 

quando somos expostos a situações que nos causam algum desconforto, sejam 

conscientes ou não, existem essas mesmas respostas do nosso corpo, que se frequentes, 

podem indicar um possível transtorno de ansiedade (GUILHARDI, [20--])  

Acredita-se que isso ocorre de maneira muito frequente hoje, visto que a nossa 

sociedade nos exige grande adaptação biológica, social e também mental, sendo que 

esses sintomas tanto de ansiedade, depressão e estresse passaram a ser mecanismos de 

fuga. Logo, os diferentes contextos exigem que essa adaptação ocorra de forma muito 

rápida e isto nem sempre é possível dependendo do organismo particular de cada 
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indivíduo dentro de suas condições tanto físicas quanto psíquicas (MEDEIROS E 

BITTENCOURT, 2017).  

Dentro dos diferentes contextos que exigem grande adaptação, temos a entrada 

no ensino superior, que muitas vezes pode ocorrer em um momento que o sujeito não 

está totalmente preparado. Existem muitas variáveis como o próprio preparo psicológico 

do sujeito, a decisão de curso, a pressa de entrar logo na universidade para ser inserido 

no mercado de trabalho e assim por diante. E dentro dessas variáveis, ainda existe um 

parêntese crucial a ser discutido, que é a questão da escolha do curso (CLAUDINO E 

CORDEIRO, S/D).  

Sabemos que pais são influencias determinantes na vida de algumas pessoas e no 

campo acadêmico não poderia ser diferente. A escolha do curso muitas vezes ocorre não 

por uma questão pessoal, mas por desejo dos pais e demais familiares, tanto por questão 

de seguir carreiras, como questão monetária. Mas, nem sempre o curso coincide com o 

real desejo do sujeito e isso pode atrapalhar tanto seu rendimento acadêmico, como a 

satisfação consigo mesmo, sendo esse último um fator que pode ser gatilho para o 

desenvolvimento de alguns transtornos (CLAUDINO E CORDEIRO, S/D).  

A entrada no ensino superior significa uma nova etapa de adequação. Esta pode 

ocorrer em diferentes fases da vida, sendo que geralmente ocorre logo após a saída do 

ensino médio, onde se estabelece a fase final da adolescência. Com isso, o indivíduo se 

encontra em um momento que não é nem mais uma ‘’ criança’’, por assim dizer, e nem 

mesmo um ‘’ adulto’’. Esse momento, quando acompanhado de novas exigências 

universitárias a outras possíveis cobranças desse contexto, tende a serem motivos fortes 

para o desencadeamento de transtornos ansiosos, tanto em níveis moderados, como 

também mais graves, podendo levar também o indivíduo a quadros depressivos 

(CUNHA E CARRILHO, 2005).  

Além disso, visto que o maior público é o público jovem, se percebe que o 

ensino superior significa uma separação entre indivíduo e família, no sentido de que é a 

partir daquele momento que o indivíduo precisa se autogerir, ou seja, arcar com diversas 

questões sozinho. Fatores como morar sozinho e estar em um local totalmente novo, 

exige que o indivíduo passe a se adaptar mais, criando assim uma independência, que na 

maioria das vezes, se concretiza nessa entrada para o ensino superior (CLAUDINO E 

CORDEIRO, S/D).  
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É também nesse período que podemos perceber grande influência na construção 

da personalidade, isso porque é necessário que o sujeito crie mecanismos de adaptação 

em diversos âmbitos da sua vida. Sejam estes, físico, no sentido biológico como 

alimentação e hábitos e rotinas diferentes; cognitivos, como as novas demandas de 

estudos, que geralmente exigem mais do sujeito; social, na questão de relações 

interpessoais; acadêmico, com a participação ativa na universidade e as demandas que 

ele exige; ou emocional, tanto para conseguir manter-se saudável psiquicamente e 

conseguir se adaptar a todas essas novidades digerindo cada aspecto novo com respeito 

a si, dentro da sua particularidade. Por isso, se entende que não é um período fácil, por 

assim dizer (CLAUDINO E CORDEIRO, S/D).  

Quadros de transtornos psicológicos podem surgir por diversos motivos durante 

este período. Um deles é citado por Pereira (2009) que se refere ao acadêmico frente à 

expectativa do acadêmico para com a universidade, que muitas vezes não coincide com 

a realidade. A discordância dessa realidade acompanhado dos sentimentos pessoais, 

familiares e de exigências que o próprio contexto apresenta, dão ao estudante diversas 

inseguranças que somados ao estresse comprometem o seu rendimento acadêmico.  

Frente a essas diversas novidades que o período apresenta, o acadêmico que se 

percebe em um estado psíquico desprazeroso através de cooping (esforço tanto 

cognitivo quanto comportamental para resolver determinada demanda), busca sanar 

esses estresses diários tais como a procura por automedicação e a utilização de drogas 

lícitas e ilícitas. Os mesmos muitas vezes contribuem para que os quadros de ansiedade 

permaneçam ou se agravem (PEREIRA, 2009).  

Nesse período, ainda são apresentadas diversas novidades ao acadêmico que 

pode colocá-lo em um momento tenso. Este, precisa a partir de então, escolher suas 

prioridades. Por exemplo, estudar versus ir a uma festa com os novos amigos. Enquanto 

que um evento pode deixa-lo com suas responsabilidades em dia o outro pode firmar 

relações com as novas pessoas, os dois eventos são extremamente importantes, mas se o 

indivíduo não saber se organizar, pode assim causar estresses desnecessários 

(PEREIRA, 2009).  

Dessa forma, devido às inúmeras novidades, podem vir a surgir sintomas como 

fadiga, baixa autoestima, baixa energia física e mental, alterações do sono e 

principalmente o baixo rendimento acadêmico, que ocorrem por muitas vezes a rotina 

ter mudado e assim, a mesma exigir muito do sujeito envolvido (PEREIRA, 2009).  
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Pesquisas mostram que os primeiros períodos da universidade, dessa forma, são 

os que apresentam maiores taxas de distúrbios, tanto de ansiedade quanto de depressão, 

incluindo tanto sintomas severos quanto moderados e que os mesmos apresentam dados 

diferentes quando se tratam de diferentes áreas do conhecimento (NOGUEIRA E 

NELFELD, 2014).  

Nas universidades, em sua maioria, as áreas do conhecimento se entrelaçam, 

mas são geralmente separadas nos determinados cursos. No artigo de Nogueira e 

Nelfeld (2014) estudos de Bayram e Bilgel (2008) apresentam dados que apontam 

estudantes da área de ciências políticas e social como apresentando maiores números 

estatísticos com grau de ansiedade e depressão. ‘’ […] Brandtner e Bardagi (2009) 

indicam a depressão como mais evidente na área de humanas, especialmente nos cursos 

de letras e psicologia (NOGUEIRA E NELFELD, 2014)’’.  

Devido as taxas alarmantes de casos de transtornos ansiosos e depressivos dentro 

das instituições, constata-se que esses casos podem influenciar em outros contextos 

também, como institucionais e familiares, não mais apenas acadêmico. Dessa forma, 

percebe-se que a intervenção no meio universitário torna-se cada vez mais necessária 

(NOGUEIRA E NELFELD, 2014).  

 

AJUDA ESPECIALIZADA NAS UNIVERSIDADES  

As mudanças demográficas nos últimos anos têm apresentado cada vez mais a 

crescente diferença de perfis entre os estudantes. Isso demonstra que há também novas 

demandas para a universidade. A adaptação do aluno se torna cada vez mais complexa, 

onde ele precisa conciliar seus diferentes papéis sociais para uma melhor estabilidade 

(PINTO et al, 2016).  

Uma pesquisa realizada no artigo de Pinto et al (2016) aponta os principais 

problemas encontrados nas universidades: 

Dificuldades de aprendizagem (Gallagher, Sysko, & Zhang, 2001), 

transtornos alimentares (Fiates & Salles, 2001), problemas com o álcool, uso 

de outras drogas ilícitas (Wagner, Stempliuk, Zilberman, Barroso, & 

Andrade, 2007) e problemas relacionados com o abuso sexual (Bertocci, 

Hirsch, Sommer, & Williams, 1996). Também (Kitzrow, 2003) salienta uma 

diversidade de problemas sociais e culturais cada vez mais frequentes nos 

estudantes universitários, tais como o divórcio, a disfunção familiar, a 

instabilidade emocional, as dificuldades de relacionamento interpessoal e o 

défice de competências parentais e de tolerância à frustração. 
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Estudos demonstram que existem inúmeros fatores para as crescentes demandas 

psicológicas dentro das universidades. Um exemplo pontual é a entrada da mulher em 

áreas predominantemente masculinas, que muitas vezes podem causar conflitos internos 

e externos dentro do local de estudo (PINTO et al, 2016).  

As universidades hoje vêm se empenhando para promover novas atividades e 

também investigações que promovam a saúde mental e também intervenham quando 

necessário. Com relação à saúde psicológica, o aconselhamento psicológico e a 

avaliação psicológica vêm como o principal serviço oferecido. Entretanto, grande parte 

dos alunos, ainda acham esses serviços pontuais, ineficazes para suprir suas demandas 

(PINTO et al, 2016).  

Isso ocorre principalmente porque, os serviços pedagógicos e psicológicos 

oferecidos, têm cargas diferentes e são frequentemente igualados. Apesar da 

proximidade das áreas e de entender que as duas se complementam em diversos 

contextos, podemos dizer que a área pedagógica volta-se diretamente para o 

desenvolvimento do aluno dentro da área de aprendizagem e a psicologia pode sim, 

estar dentro desse contexto de educação, mas ele é mais amplo e pode interferir não 

apenas nesse campo, como também em questões mais específicas e internas do 

indivíduo, o que muitas vezes, é a real necessidade do acadêmico (LIMA, 1990). 

Os serviços principais oferecidos nas universidades são voltados a orientação 

vocacional, organização de horários e breves conversas que não chegam diretamente a 

ser uma terapia clínica (PINTO et al, 2016).  

Os resultados de avaliações de necessidade psicológica realizada na Faculdade 

de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa no ano letivo de 2012 a 

2013 podem servir de parâmetro para analisarmos os principais motivos de busca por 

auxílio psicológico. Dentro da dimensão pessoal, como principais itens apresentam-se 

superar a procrastinação, ansiedade de falar em público, aumentar a autoconfiança e 

motivação, eliminar comportamentos derrotistas e assim por diante. O estudo apresenta 

um total de 44 itens, divididos por áreas, sendo que a área de aprendizagem está pautada 

como sendo o maior item de dificuldade, a melhora por técnicas de estudo, o que reflete 

no segundo item que é aprender estratégias para a realização de testes e melhorar a 

gestão do próprio tempo (PINTO et al, 2016).  

A procura por ajuda especializada ainda pode ser algo distante, mesmo que 

necessário. Isso ocorre devido muitas vezes às finanças, a confiabilidade e por um medo 
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que associa o estado de não estar bem com o de não se ter uma vida produtiva, o que 

pode interferir ainda mais na vida do acadêmico e assim dificultar cada vez mais a sua 

procura (PEREIRA, 2009).  

 

METODOLOGIA  

A pesquisa realizada no presente trabalho é quantitativa com corte transversal. 

Utilizamos como público alvo, uma amostra de 746 acadêmicos da Faculdade de Pato 

Branco (FADEP), localizada no Sudoeste do Paraná. Os acadêmicos entrevistados 

estavam matriculados nos períodos iniciais e finais dos cursos das áreas de 

conhecimento de humanas e exatas, presentes nessa instituição. Os cursos participantes 

foram 14, sendo eles: Administração, Ciências contábeis, Direito, Educação Física- 

Bacharelado, Educação Física- Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica, Engenharia de Software, Fisioterapia, Pedagogia, Publicidade e 

Propaganda, Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Os instrumentos de aplicação dessa pesquisa foram dois questionários. O 

primeiro analisa os sintomas de ansiedade e depressão, o SRQ 20 (Self-Reporting 

Questionnaire) destinado para a determinação dos sintomas físicos e psicoemocionais, 

em geral o teste avalia o sofrimento mental, na qual apresenta questões objetivas de 

sintomas que o avaliado pode ou não apresentar ou ter apresentado em até 30 dias 

anteriores. O segundo questionário aplicado foi estruturado pelos pesquisadores e 

continha 32 perguntas fechadas.  

A coleta de dados para a presente pesquisa foi feita nas respectivas salas de aula 

escolhidas mediante a autorização do coordenador dos cursos nos períodos vespertinos e 

noturnos. A coleta de dados aconteceu durante o mês de agosto do presente ano. A 

partir da coleta de dados, os mesmos fizeram parte de um banco de dados no Excel e 

posteriormente os resultados foram exportados para o Programa de Análise Estatística – 

SPSS 20, para posteriores análises.  

A presente pesquisa foi realizada dentro dos padrões de considerações éticas na 

qual apresenta o direito de participar voluntariamente e desistir a qualquer momento, 

apresentando também o objetivo do estudo e sua relevância e impacto na população 

envolvida, mantendo sempre a população envolvida com sua privacidade conservada 

entre outros aspectos (CRESWELL, 2007). Todos os procedimentos respeitam a 

Resolução 196 de 10 de outubro de 1996.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O presente estudo contou com a participação de 746 acadêmicos, com 

participantes do sexo feminino e masculino dos cursos citados. De acordo com os dados 

encontrados, o número de participantes da área de humanas equivale a um total de 35,71 

%, os cursos de saúde possuem o mesmo dado estatístico de 35,71%, sendo assim, os 

cursos de exatas equivalem a 28,57% do total de cursos abordados. A primeira análise 

realizada diz respeito ao número de acadêmicos que acreditam ser ansiosos por curso 

pesquisado. Segue a tabela: 
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Inicialmente, percebe-se que o total de respondentes para essas perguntas foi de 

739 acadêmicos. Os cursos de Ciências Contábeis e Direito apresentaram os maiores 

números de acadêmicos que responderam afirmativamente à questão da ansiedade, 

seguidos pelo curso de Psicologia. De acordo com a tabela apresentada, percebe-se um 

alto percentual de acadêmicos que acreditam sofrer de algum sintoma de ansiedade 

sendo mais da metade dos participantes desta pesquisa.  

De acordo com Pereira (2009) os casos de transtornos psicológicos como a 

ansiedade tendem a prejudicar o rendimento acadêmico, bem como pode causar riscos a 

saúde. Entretanto ao questionar os acadêmicos sobre eles se sentirem ou não ansiosos, é 

necessário especificar que isso é um auto exame, sendo que a ansiedade normal e 

patológica tem diferenças significativas. A ansiedade quando adequada ao momento é 

normal, porém quando ela acaba por controlar pensamentos e comportamentos 

bloqueando-os e se torna dolorosa, pode ser considerada patológica. 

A ansiedade no ensino superior se mostra frequenta devido a diversos fatores 

como necessidade de adaptação, organização entre estudos e diversão, nervosismos do 

dia a dia universitário e assim por diante. Com essas preocupações o acadêmico muitas 

vezes procura atividades extracurriculares de maneira inconscientes para não pensar em 

si e dessa forma se constata que a ansiedade apenas permanece ou evolui resultando em 

altos índices de diagnósticos no ensino superior (PEREIRA, 2009).  

Dessa forma ao analisar separadamente os cursos de humanas, exatas e de saúde, 

obteve-se os seguintes resultados: do total de respostas acumuladas em busca por ajuda 

especializada em relação aos três tipos de procura: 1) serviço da faculdade, 2) psicólogo 

particular e 3) psiquiatra, nos cursos de humanas, apenas 5,02% buscam alguma dessas 
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três ajudas apontadas, o que leva a um total de 94,97% que não procuram ajuda 

nenhuma. Em relação à área de Saúde do total de respostas acumuladas, 7,04% buscam 

ajuda e 92,95 não. Na análise dos cursos da área de exatas apontados, mostra um 

número de apenas 4,61% de busca por ajuda especializada e 95,38% não procuram. 

Vale ressaltar que na área de humanas foram considerados os seguintes cursos: 

Administração, Ciências contábeis, Direito, Pedagogia e Publicidade e Propaganda. Os 

cursos na área de saúde são: Enfermagem Educação física, Fisioterapia e Psicologia, e 

por fim, os cursos analisados da área de extas são: Engenharia elétrica, Engenharia 

Civil, Engenharia de Software e Tecnologia  

Juntamente com estes dados, foi analisado o número estatístico dos acadêmicos 

que buscam algum tipo de ajuda especializada, constatando um número extremamente 

baixo, uma vez que mais de 70% dos acadêmicos acreditam estar com sintomas de 

ansiedade. Apenas 19 de 672 dos acadêmicos respondentes buscam ajuda com 

psicólogo da faculdade, 72 de 673 respondentes buscam psicólogos particulares, 25 de 

674 dos respondentes buscam ajuda psiquiatra, e 526 dos acadêmicos não buscam 

nenhum tipo de ajuda especializada entre 677 respondentes. Dessa forma, percebemos 

que apenas 116 acadêmicos buscam por algum tipo de ajuda especializada. As tabelas e 

gráficos a seguir representam esses resultados. 
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Os dados demonstram que os números por busca de ajuda especializada no 

serviço psicológico na faculdade são extremamente baixos. Dentro dessa questão os 

dois cursos que apresentam maior número é enfermagem e engenharia civil.  

As instituições de ensino superior tem colocado a disposição dos alunos 

atendimentos psicológicos e esse número vem crescendo. Em um estudo feito no Brasil, 

foram entrevistadas 61 instituições de ensino superior brasileiras sendo elas públicas, 

privadas ou comunitárias. Constatou-se que em 49 dessas instituições apresentam algum 
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tipo de SAU (Serviço de Atendimento ao universitário) e que dentro desse número tanto 

no quesito de composição de profissional ou área de atendimento, psicologia tem se 

destacado a frente de assistência social ou assistência pedagógica (SERPA E SANTOS, 

2001). 

Mesmo a instituição entendendo essa importância podemos perceber que os 

baixos índices de procura são existentes, mesmo com graus altos de acadêmicos com 

algum sofrimento mental e principalmente a ansiedade. 
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Esse segundo gráfico apresenta o porcentagem de acadêmicos que buscam ajuda 

terapêutica particular. Os números demonstram que essa, dentre as opões de ajuda 

especializada, é a mais procurada, totalizando 72 acadêmicos no total considerando 

todos os cursos.  

Um número que chamou a atenção foi o de acadêmicos de psicologia que 

buscam terapia particular, totalizando 31 alunos de um total de 81 acadêmicos do curso, 

o maior número de procura por ajuda em relação a todos os cursos. A questão é posta 

em um estudo realizado por Meira e Nunes (2005) que apontam o principal desafio da 

formação acadêmica do psicólogo seria promover o autocuidado, por isso, a procura por 

terapia pode ser mais frequente. É na academia que o aluno aprende que para cuidar da 

saúde mental do outro precisa cuidar da sua mesma, promove-se assim o trabalho de 

terapia pessoal para seu próprio desenvolvimento e crescimento com relação ao seu 

futuro profissional.  

Os cursos que sempre apresentam procura por ajuda geralmente são os 

relacionados à saúde, dentro da nossa analise classificamos enfermagem, fisioterapia e 

psicologia como os cursos que procuram ajuda tanto no serviço psicológico da 

universidade, quanto em terapia particular. Estudos de Furegato, Santos e Silva (2008) 

convocam a ideia de que o assunto saúde mental tem se aproximado cada vez mais das 

outras áreas de saúde que não a psicologia e que esse interesse pode ser influente para o 

desenvolvimento presente ou futuro de transtornos psicológicos. 
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Os dados acima mostram a procura por ajuda psiquiátrica e os índices, mesmo 

baixos, se classifica como a segunda procura mais assinalada pelos acadêmicos 

participantes da pesquisa. Os cursos com a maior procura por ajuda psiquiátrica são 

publicidade e propaganda e pedagogia, porém não foi realizada nenhuma relação entre 

os dados desses dois respectivos cursos.  

Os estudiosos tem mostrado que o ensino superior tem sido grande influência 

para o desenvolvimento de transtornos mentais. O inicio da vida adulta é geralmente o 

período onde elas começam a ocorrer, entre elas esquizofrenia, depressão e perturbação 

obsessiva-compulsivo. Muitas vezes mesmo com algum transtorno o estudante busca 

criar empecilhos para não ir em busca desse tipo de ajuda relacionado a sua saúde 

mental. Silveira (2011) aponta que algumas dessas complicações criadas e que tornam a 

busca muito baixa são o medo de discriminação, negação de que pode haver algum 

problema ou até mesmo desconhecimento do serviço que está disponível naquele 

momento.  

Ocorre que a não procura por ajuda especializada, no caso, a psiquiatria, pode 

comprometer significativamente o rendimento escolar e social. Como percebido a 
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procura é realmente muito baixa totalizando 25 alunos de um total de 674. O que é 

preocupante é que justamente os resultados de incidência de transtorno mental analisado 

pelos próprios alunos é muito alta. (SILVEIRA, 2011).  

Foi aplicado na mesma amostra de acadêmicos o questionário SRQ20, onde nos 

resultados obtivemos um total de 53,42% (406) dos acadêmicos que apresentam 

sofrimento mental e 46,58% (354) não apresentam sofrimento mental. Levando em 

consideração esses dados obtidos juntamente com o alto nível de acadêmicos que 

acreditam ser ansiosos, resultamos em uma análise de que apenas uma porcentagem 

muito baixa destes tem procurado recursos para manter sua saúde metal equilibrada.  

Estimasse que os resultados obtidos sejam decorrentes de um conjunto que inclui 

os estados físicos, psíquicos e todo o contexto social onde os acadêmicos estão 

inseridos. Ressaltando que casos de sofrimento mental podem afetar como o sujeito se 

percebe, sua relação com a autoestima, seus relacionamentos e de saúde física 

(FUREGATO, SANTOS, SILVA, 2008). 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com a pesquisa realizada com os acadêmicos, buscou compreender o 

quanto sintomas de ansiedade e depressão estavam presentes no cotidiano acadêmico. 

Com os dados coletados observou que mais de 80% dos participantes apresentam 

sintomas de ansiedade ou até mesmo se consideram ansiosos, que juntamente com o 

baixo nível de procura por ajuda especializada nos leva ao questionamento de como os 

acadêmicos tem percebido a importância de estar com a saúde mental estável, ou até 

mesmo a pensar a que fatores levam a esse baixo índice de busca. Dessa forma, 

questionamos como os mesmos hoje percebem a sua saúde mental como influente ou 

não na sua própria vida, relacionamos assim com a visão que os mesmos têm sobre o 

trabalho dos psicólogos e demais ajudas especializadas como a própria psicoterapia e a 

psiquiatria.  

De acordo com a pesquisa, os cursos foram divididos entre três áreas de 

conhecimentos (humanas, exatas, saúde) para a análise do nível de busca por ajuda 

especializada que trouxe consigo resultados já esperados. De acordo com os dados, o 

curso da área saúde obteve o maior índice de busca, em especial o curso de psicologia, o 

que nos leva a compreensão que o baixo nível de procura pode estar relacionado à falta 

de conhecimentos dos acadêmicos sobre esses fatores, uma vez que psicologia em sua 
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grade se aprofunda nesses conceitos e sintomas. Além disso, foi constatado no estudo 

que pessoas que apresentam maiores interesses sobre a área de saúde mental duplicam a 

chance de estar ou desenvolver um transtorno depressivo. Os interesses por saúde 

mental devido às reformas psiquiátricas e de programas de saúde demonstram que 

interesse pelo assunto não está apenas no âmbito psiquiátrico e psicológico, mas 

também em outras áreas da saúde como a enfermagem (FUREGATO, SANTOS, 

SILVA, 2008).  

Conforme as hipóteses apresentadas, concluímos então que os cursos mais 

ligados a estudos voltados a saúde apresentam um melhor índice de procura por ela, que 

neste caso se refere à saúde mental dos acadêmicos, mesmo que constatado que os 

participantes de todas as áreas sofrem do mesmo mal necessitando de profissionais 

especializados. Levando em consideração que a pesquisa realizada foi no meio 

acadêmico, precisa-se fazer a reflexão de que estes universitários serão futuros 

profissionais da sociedade. Analisar como estes percebem seus fenômenos psicológicos 

deve continuar sendo alvo de pesquisas e análises. É importante que as instituições de 

ensino superior também fiquem atentas a esse número crescente de acadêmicos ansiosos 

e que possam propor formas de amenizar esse sofrimento. 
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Resumo 

Objetivo: O presente estudo teve por objetivo identificar de que forma as múltiplas 

jornadas femininas interferem na vida acadêmica. Materiais e métodos: Estudo 

qualitativo, de natureza aplicada e caráter exploratório. Os dados foram coletados a 

partir da aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas em 8 alunas de 

cursos de graduação de uma Instituição de Ensino Superior localizada na região 

sudoeste do Estado do Paraná. Os dados foram interpretados utilizando a metodologia 

de análise de conteúdo de Bardin. Resultados: A partir das análises evidenciou-se que 

as múltiplas jornadas afetam, de forma negativa, no rendimento acadêmico e também no 

tempo dedicado à família e aos estudos, que ficam em segundo plano. Ademais, 

verificou-se que por mais que a maioria dos professores e chefes facilitem a 

flexibilização de prazos e horários para auxiliar a mulher a desenvolver seus estudos, 

existem casos em que isso não é feito.  Conclusões: As múltiplas jornadas femininas 

afetam negativamente no rendimento acadêmico da mulher e, consequentemente, na sua 

vida social e em família. Tal situação evidencia a necessidade de desenvolvimento de 

ações no meio acadêmico que apoiem as alunas que conciliam múltiplas jornadas. 

Ressalta-se que estudos mais aprofundados devem ser realizados com o intuito de 

corroborar com os resultados encontrados.  

 

Palavras-chave: Jornadas múltiplas. Vida acadêmica. Gênero.  

 

Abstract   

Objective: The objective of this study was to identify the way in which the multiple 

female journeys interfere in the academic life. Materials and methods: Qualitative 

study, of applied nature and exploratory nature. The data were collected from the 

application of a questionnaire with open and closed questions in 8 undergraduate 

students of a Higher Education Institution located in the southwest region of the State of 

Paraná. The data were interpreted using the Bardin content analysis methodology. 

Results: Based on the analysis, it was evidenced that the multiple journeys affect, in a 
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negative way, the academic income and also the time dedicated to the family and the 

studies, which are in the background. In addition, it was verified that although the 

majority of teachers and heads facilitates the flexibility of timetables and schedules to 

help the woman to develop her studies, there are cases in which this is not done. 

Conclusions: The multiple days of women affect negatively the academic income of 

women and, consequently, their social and family life. This situation highlights the need 

to develop actions in the academic environment that support the students who reconcile 

multiple days. It should be emphasized that more in-depth studies should be carried out 

in order to corroborate with the results found.  

 

Keywords: Multiple journeys. Academic life. Genre. 

 

 

Resumen 

 

Objetivo: El presente estudio tuvo por objetivo identificar de qué forma las múltiples 

jornadas femeninas interfieren en la vida académica. Materiales y métodos: Estudio 

cualitativo, de naturaleza aplicada y carácter exploratorio. Los datos fueron recolectados 

a partir de la aplicación de cuestionario con preguntas abiertas y cerradas en 8 alumnas 

de cursos de graduación de una Institución de Enseñanza Superior ubicada en la región 

suroeste del Estado de Paraná. Los datos fueron interpretados utilizando la metodología 

de análisis de contenido de Bardin. Resultados: A partir de los análisis se evidenció que 

las múltiples jornadas afectan, de forma negativa, en el rendimiento académico y 

también en el tiempo dedicado a la familia ya los estudios, que quedan en segundo 

plano. Además, se verificó que por más que la mayoría de los profesores y jefes 

faciliten la flexibilización de plazos y horarios para auxiliar a la mujer a desarrollar sus 

estudios, existen casos en que eso no se hace. Conclusiones: Las múltiples jornadas 

femeninas afectan negativamente en el rendimiento académico de la mujer y, 

consecuentemente, en su vida social y en familia. Tal situación evidencia la necesidad 

de desarrollo de acciones en el medio académico que apoyen a las alumnas que 

concilian múltiples jornadas. Se resalta que estudios más profundos deben realizarse 

con el fin de corroborar con los resultados encontrados. 

 

Palabras clave: Jornadas múltiples. Vida académica. Género. 

 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com estudos de Borsoi e Pereira (2011), a partir da década de 1990 

observou-se, no Brasil, uma ampla reestruturação das instituições públicas de ensino 

superior principalmente no âmbito administrativo e acadêmico. Essas modificações 

acarretaram, de modo geral, na intensificação do trabalho docente e no desenvolvimento 

de uma cultura mercantil, com foco no alcance de metas e de maior qualidade e 

quantidade de produções científicas.  

As principais consequências dessa nova estrutura das instituições de ensino 

envolvem a sobrecarga de trabalho e de produção que pode acarretar em sofrimento 
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psicológico e em adoecimento, como ressalta Lacaz (2010). Apesar de os encargos 

docentes serem semelhantes para ambos os gêneros após as modificações iniciadas na 

década de 90, vale ressaltar que as mulheres são as mais impactadas pela intensificação 

das atividades acadêmicas e, portanto, são as que mais sofrem com essas condições 

(BORSOI; PEREIRA, 2011).  

Ademais, Leta (2016) destaca que a grande parte das acadêmicas realiza suas 

atividades estudantis no ambiente doméstico, e isso pode ser justificado de que essas 

estão mais envolvidas com as responsabilidades familiares do que os homens. Isso faz 

com o que o estudo e o desenvolvimento das atividades acadêmicas passe por maiores 

interrupções e o tempo necessário para conclusão de tal prática se estenda, em 

comparação com as jornadas masculinas.  

Segundo Aquino (2006), as relações entre produção científica, vida acadêmica e 

gênero tem fomentado intensas discussões na sociedade, principalmente no que diz 

respeito à múltipla jornada da mulher na área acadêmica, haja vista que, no âmbito das 

ciências, os valores que prevalecem são desfavoráveis à participação feminina.   

Segundo Rocha (2017) as principais consequências provenientes da múltipla 

jornada acadêmica de mulheres envolvem alterações nos padrões de interação familiar, 

sofrimento psicológico, estresse, sobrecarga de trabalho/atividades, problemas de 

identidade, principalmente em relação à autoestima e à percepção de competência e 

baixo rendimento acadêmico. 

São escassas as pesquisas que envolvem as múltiplas jornadas da mulher no 

meio acadêmico, e grande parte dos estudos produzidos relatam somente a 

multiplicidade de jornadas da mulher quando se considera o ambiente doméstico e o 

ambiente de trabalho, como nos estudos deCarloto (1998), Fernandes (2010) e França e 

Schimanski (2009). Poucos trabalhos focam na jornada da mulher na área acadêmica e, 

dentre os disponíveis, pode-se citar os estudo de Borsoi e Pereira (2011), de Rodrigues e 

Guimarães (2010) e de Santana e Cruz (2012). 

Assim, esta pesquisa objetivou identificar de que forma as múltiplas jornadas 

femininas interferem na vida acadêmica. A partir do que foi explicitado, a relevância 

social do estudo embasa-se no fato de que a análise das múltiplas jornadas adotadas pela 

mulher no meio acadêmico possibilita uma reflexão mais aprofundada sobre a realidade 

da figura feminina em diferentes ambientes da sociedade, sobretudo nas universidades, 
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e favorece a identificação dos fatores que interferem na qualidade de vida e na saúde 

das acadêmicas.  

É importante destacar ainda que, ao contextualizar as múltiplas jornadas 

desenvolvidas pela acadêmica (dona de casa, universitária e muitas vezes trabalhadora) 

e expor as circunstâncias vivenciadas por essas mulheres, levantam-se certas questões 

na sociedade como, por exemplo: como é o rendimento acadêmico de mulheres com 

múltiplas jornadas; quais e como são as estratégias adotadas pelas mulheres e por suas 

famílias em cada uma das jornadas empreendidas; quais são as circunstâncias que 

favorecem ou interferem na saúde dessas estudantes, entre outras (ÁVILA; PORTES, 

2012). 

Ademais, esse estudo possibilita o desenvolvimento de questionamentos 

referentes à necessidade de desenvolvimento de ações nas Instituições de Ensino 

Superior públicas e privadas com o objetivo de valorizar e apoiar psicologicamente as 

acadêmicas que apresentam múltiplas jornadas. Todas essas questões aprimoram a 

conscientização social sobre o tema e fomentam pesquisas mais aprofundadas nessa 

área. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 TRABALHO 

Durante a evolução da humanidade, o termo trabalho adquiriu diferentes 

significados conforme o período histórico de desenvolvimento das sociedades. Na 

antiguidade, o trabalho era compreendido como a atividade realizada por aqueles que 

haviam perdido a liberdade. Assim, a definição da referida palavra era comumente 

adotada como um sinônimo de sofrimento (SOUZA, 1985). 

Corroborando com tais apontamentos, Bueno (1988) recorda que as palavras 

sofrimento e punição estão intimamente relacionadas com o termo que originou a 

palavra trabalho: tripalium, um instrumento feito de três paus e com ponta de ferro 

utilizado, no mundo cristão, como uma ferramenta de tortura. Por conta disso, por 

muitas décadas a palavra trabalho foi entendida como uma experiência dolorosa, como 

um castigo.  

Os gregos, por sua vez, utilizavam dois termos para designar trabalho: ponos, 

que se refere à penalidade e ao esforço; e ergon, que diz respeito À criação, obra de arte. 

É importante destacar também que, na antiguidade, existia a diferenciação entre 
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trabalho e labor (termos que, contemporaneamente, designam a mesma atividade). 

Segundo Albornoz (1988), “O labor é a atividade que corresponde ao processo 

biológico do corpo humano. O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da 

existência humana. A ação corresponde à condição humana” (ALBORNOZ, 1988, p. 

23).  

Com o passar dos anos, já no final da Idade Média, Woleck (s/d.) recorda que 

passou-se a adotar, pela sociedade em geral, o sentido positivo do trabalho, ou seja, uma 

ação auto criadora que fazia do homem o senhor de si e também da natureza, haja vista 

que é por meio do trabalho que o ser humano transforma os recursos disponibilizados 

pela natureza. Tal mudança valorizou o trabalho, que passou a ser associado com a 

capacidade humana, com o esforço e com o empenho.  

Mais recentemente, com a chegada da Idade Moderna e com o advento do 

capitalismo, iniciou-se o processo de diferenciação entre o trabalho qualificado e o não 

qualificado, o que fez surgir também a distinção entre trabalho manual e intelectual. 

Ademais, passou-se a questionar o papel do trabalho como um dos elementos 

fundamentais na vida social do homem, uma vez que a ênfase passou a ser no trabalho e 

na produção (MEDA, 2001). 

Ainda sob esse viés capitalista, Santiago (2014) recorda que, por ser uma força 

de trabalho, o indivíduo deve mostrar-se forte e proativo no enfrentamento das mais 

diversas condições de vida e de trabalho. Por conta disso, é importante destacar que o 

trabalho pode colaborar no desenvolvimento de processos de adoecimento a partir das 

dificuldades oriundas da atuação em conformidade com as normas prescritas do 

trabalhar.  

Nesse contexto, alguns autores passaram a utilizar o termo centralidade do 

trabalho, que designa o grau de importância que o trabalho possui na vida do homem 

em certo momento de sua vida, independentemente das razões que justificam essa 

importância (ganhos econômicos, prazer ou ocupação de tempo, por exemplo) 

(BASTOS; PINHO; COSTA, 1995). 

Ao se abordar a questão do trabalho sob uma perspectiva psicológica, Bastos, 

Pinho e Costa (1995) ressaltam que as experiências do dia a dia dos indivíduos consiste 

na base em que se desenvolvem as percepções e conhecimentos sobre sua realidade. No 

aspecto individual, tais conhecimentos e percepções “se organizam em estruturas 

cognitivas que desempenham importante papel na determinação de percepções e 
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comportamentos futuros em relação aos objetos, situações ou pessoas” (BASTOS; 

PINHO; COSTA, 1995, p. 22), uma vez que possibilitam ao indivíduo a identificação 

dos padrões sociais.  

Dessa forma, pode-se dizer que o significado subjetivo de trabalho pode ser 

compreendido como uma estrutura cognitiva que impacta significativamente as 

percepções, os comportamentos e as avaliações do indivíduo em seu trabalho (KUBO; 

GOUVÊA, 2012).  

Todas essas designações levam ao fato de que hoje o trabalho é cada vez mais 

multifacetado e apresenta uma abrangência muito mais ampla do que a que era 

observada nos moldes antigos. Um dos exemplos para tal colocação está na inserção, 

cada vez mais frequente, da mulher no mercado de trabalho, conforme ressalta Toitio 

(2008): 

O trabalho feminino passa a integrar crescentemente a estrutura econômica a 

sociedade capitalista, sempre sob a determinação mencionada, ou seja, submetida ao 

capital e a sua necessidade de valorização no entanto nas primeiras décadas do século 

passado era ainda muito superior a proporção do trabalho masculino em relação ao 

feminino na esfera produtiva (TOITIO, 2008, p. 47).  

Tal perspectiva culminou em uma nova perspectiva sobre os papeis da mulher na 

sociedade moderna, aspecto que será abordado com mais ênfase nas seções seguintes.  

 

SAÚDE MENTAL 

Mediante o apanhado teórico desenvolvido até o momento, evidencia-se que as 

relações entre o homem e o trabalho sempre foram permeadas de conflitos com 

potencial de causar, em maior ou menor grau, prejuízos à saúde física e mental do 

trabalhador. Segundo Penido (2011), a saúde consiste em um direito fundamental do 

homem, que se relaciona de forma intrínseca com o direito à vida, uma vez que sem 

saúde a vida humana – e também a capacidade de trabalho do indivíduo – fica 

comprometida. 

Com relação à saúde mental, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001) 

reconhece essa variável como um requisito fundamental na manutenção do bem-estar 

dos indivíduos e da sociedade. A saúde mental está estritamente relacionada com a 

saúde física e social do homem, e envolve as ideias de “bem-estar subjetivo, de auto 

eficácia percebida, de autonomia, de competência, de dependência Inter geracional e 
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mesmo de autor realização do potencial intelectual e emocional da pessoa” (OMS, 2001, 

p. 41). 

Contemporaneamente, a problemática da saúde mental é amplamente discutida, 

o que promove o aprofundamento das pesquisas que buscam compreender os processos 

envolvidos no funcionamento mental e as relações existentes em saúde física, social e 

mental. Conforme publicação da Organização Mundial da Saúde (2001), é consenso que 

as doenças de caráter físico e mental sofrem influências de diversos fatores - sociais, 

biológicos ou psicológicos, afetam indivíduos de todas as idades, raças e credos, e 

causam grandes prejuízos à vida e às relações das pessoas, inclusive no ambiente de 

trabalho. 

De acordo com Mundim (2012), houve um aumento na produção de estudos que 

avaliam as relações entre trabalho e saúde mental nos últimos anos, principalmente em 

decorrência das transformações do ambiente de trabalho decorrentes do advento do 

sistema capitalista de produção, dos avanços tecnológicos e da globalização. 

Lucca e Campos (2010) ressaltam que todas essas transformações culminaram 

em reestruturações dos processos produtivos, o que resultou em uma intensificação do 

ritmo de trabalho e, consequentemente, em uma sobrecarga cognitiva proveniente de um 

maior número de exigências no ambiente de trabalho. Os autores relatam que, frente a 

essas exigências, surgem tensões emocionais, rompimento de laços de confiança, 

assédio moral e até mesmo episódios de violência no trabalho, situações que afetam 

diretamente a saúde mental do trabalhador. 

Os autores supracitados discorrem ainda que, por mais que o ambiente de 

trabalho não crie doenças mentais específicas, “o efeito crônico de uma vida mental sem 

saída, mantido pela organização do trabalho, tem, provavelmente, efeito que favorece 

descompensações psiconeuróticas” (LUCCA; CAMPOS, 2010, p. 7). Conforme a 

estrutura psicológica, a personalidade e a história de vida do indivíduo, o trabalho pode 

ser capaz de provocar ou de agravar alguma doença já estabelecida como, por exemplo, 

estresse, síndromes depressivas, quadros neuróticos pós-traumáticos, entre outros. 

Penido (2011) destaca ainda que, em função da competitividade atual do 

mercado e da reestruturação dos processos de trabalho, as relações entre saúde e mental 

ficaram mais complexas. Uma vez que inúmeras variáveis do ambiente de trabalho 

podem acarretar em um processo de adoecimento mental e, consequente, de 

adoecimento físico e até mesmo incapacidade, é fundamental que sejam realizadas 
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intervenções preventivas nessa área de modo a garantir a integridade psíquica do 

empregado e também seus direitos fundamentais. 

 

MULHER E SUAS JORNADAS 

Historicamente, de acordo com os estudos de Freyre (1984 apud FRANÇA; 

SCHIMANSKI, 2009), a mulher brasileira, principalmente a mulher branca, era vista 

pela sociedade como uma esposa obediente, dependente, recolhida e, principalmente, 

passiva. Nesse período, o trabalho realizado pelas mulheres era, basicamente, de cunho 

doméstico. Foi somente a partir das últimas décadas do século XX que a mulher passou 

a transpor novos horizontes em solo nacional e a competir com o homem por um espaço 

nos ambientes externos de trabalho. 

Com o passar dos anos, observou-se uma entrada, cada vez mais crescente e 

diversificada, das mulheres no mercado de trabalho brasileiro. Segundo Teixeira (2013, 

p.91): 

[...] contínuo crescimento da participação feminina é explicado por uma 

combinação de fatores econômicos e culturais. Primeiro, o avanço da industrialização 

transformou a estrutura produtiva. A continuidade do processo de urbanização e a queda 

das taxas de fecundidade, proporcionando um aumento das possibilidades das mulheres 

encontrarem postos de trabalho na sociedade. Segundo, a rebelião feminina do final dos 

anos 60, nos Estados Unidos e Europa, chegou como uma onda nas nossas terras, em 

plenos anos de chumbo; apesar disso, produziu o ressurgimento do movimento 

feminista nacional fazendo crescer a visibilidade política das mulheres na sociedade 

brasileira. 

Assim, além de ficar evidente que a entrada da mulher no mercado de trabalho 

ocorreu por conta de diversos fatores como, por exemplo, busca por independência, 

estabilidade financeira, desenvolvimento de uma carreira ou necessidades econômicas. 

França e Schimanski (2009) destacam que, apesar da inserção feminina no 

mercado de trabalho ser vantajosa em inúmeros aspectos, as mulheres tiveram que 

assumir uma dupla (e até mesmo tripla) jornada, dividida entre trabalho externo e 

trabalho doméstico, que envolve os cuidados com a casa e com os filhos. 

Hirata (2001 apud IMBUZEIRO, 2015) relata que a figura da mulher no 

mercado de trabalho está intima e historicamente relacionada a aspectos precários no 

ambiente e nas condições de trabalho. Embora as mulheres estejam cada vez mais 
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inseridas em inúmeras áreas da sociedade, elas ainda são utilizadas “como instrumentos 

para desmantelar ainda mais as normas de empregos dominantes, levando a uma 

precarização ainda maior para o conjunto da classe trabalhadora” (HIRATA, 2001 apud 

IMBUZEIRO, 2015, p. 8). Tal situação afeita ainda mais a saúde e a qualidade de vida 

da mulher. 

De acordo com publicação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 

Brasil (CTB, 2009), a sobrecarga de atividades e de responsabilidades expõe as 

mulheres a fatores prejudiciais à saúde física e mental como, por exemplo, alimentação 

desequilibrada, stress em decorrência da falta de tempo, acúmulo de tarefas a serem 

realizadas, insônia, sensação de incapacidade, Lesão por Esforços Repetitivos (LER) e 

quadros de depressão. 

Ademais, Imbuzeiro (2015) discorre que as múltiplas jornadas adotadas pelas 

mulheres dificultam a distribuição adequada do tempo, o que dificulta também o 

cuidado com a própria saúde. Vale ressaltar que para mulheres inseridas em trabalhos 

informais, esse quadro pode se agravar ainda mais, acarretando em prejuízos 

econômicos e também à saúde da trabalhadora. 

O autor supracitado relata ainda que, apesar dos intensos avanços econômicos e 

sociais que propiciaram uma vida (um pouco) mais igualitária entre os gêneros no que 

diz respeito ao mercado de trabalho, o sexo feminino ainda passa por inúmeras situações 

de discriminação, fato que suscita o desenvolvimento de debates sobre as relações 

existentes entre mulher, trabalho e saúde mental. 

 

METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDO 

Este estudo, com relação à abordagem, é de cunho qualitativo, ou seja, “não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização” (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009, p. 31). Uma vez que os dados avaliados nesse estudo são não-métricos, isto é, que 

não podem ser mensurados ou quantificados, o foco da presente pesquisa envolve a 

compreensão da realidade e das relações sociais. Dessa forma, segundo Minayo (2002), 

uma pesquisa qualitativa tem por objetivo produzir novas informações que, apesar de 

serem ilustrativas, são capazes de aprofundar determinado tema. 
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Ademais, a pesquisa aqui desenvolvida é de natureza aplicada, pois gera 

conhecimentos de aplicação prática, úteis à solução de adversidades específicas 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Sobre seus objetivos, esse estudo pode ser considerado exploratório, uma vez 

que proporciona maior contato com o problema pesquisado, e também descritivo, haja 

vista que exige, dos pesquisadores, uma quantidade de significativa de informações 

sobre a tema a ser pesquisado com o intuito de descrever fenômenos da realidade (GIL, 

2007). 

Quanto aos procedimentos da pesquisa, utilizamos uma pesquisa bibliográfica, 

realizada, conforme Fonseca (2002), a partir: 

 

[...] do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 

meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Assim, buscamos material já publicado sobre o tema em estudo de modo a 

adquirir conhecimentos prévios que embasarão a análise dos dados e o atendimento aos 

objetivos propostos. 

 

 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

As participantes do estudo foram 08 acadêmicas dos cursos de graduação em 

Psicologia, Fisioterapia, Pedagogia, Direito e Enfermagem de uma Instituição de Ensino 

Superior localizada na região sudoeste do Estado do Paraná e que conta com mais de 3 

mil acadêmicos. 

 

COLETA DE DADOS  

O presente estudo utilizou, como ferramenta para coleta de dados, o 

questionário. De acordo com Marconi e Lakatos (1999), um questionário consiste em 

uma série de perguntas respondidas por escrito pelos participantes da pesquisa. O 

questionário aplicado nessa pesquisa apresenta perguntas abertas, que possibilitam a 

exploração de todas as respostas sobre um item, e também fechadas 
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É importante destacar que o uso do questionário como instrumento de coleta de 

dados leva à algumas limitações na metodologia. A impossibilidade de testar o 

questionário previamente, o que evitaria falhas e identificaria questões ambíguas ou 

pouco válidas para atender os objetivos da pesquisa, é a primeira das limitações. Outra 

barreira reside no próprio formato das questões. As questões abertas podem induzir à 

parcialidade do entrevistador, porém, permitem que o entrevistado responda livremente. 

Por outro lado, as questões fechadas, mesmo que impossibilitem a parcialidade, limitam 

a resposta dos entrevistados (MARCONI; LAKATOS, 1999). 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS  

Para a análise dos dados coletados a partir do questionário, realizou-se a análise 

do conteúdo, que consiste em uma análise clássica de materiais textuais, no qual se 

trabalha com expressões ou palavras significativas encontradas nos textos, nesse caso, 

nos questionários (BARDIN, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário foi aplicado em oito (8) acadêmicas com idade entre 21 e 31 anos 

(idade média de 25,7 anos). Sete (7) acadêmicas moram com cônjuge e/ou filho, das 

quais uma (1) divide o lar também com os pais. Sete (7) participantes afirmaram que 

contam ajuda total ou parcial na realização das tarefas domésticas, e uma (1) relatou que 

não possui qualquer ajuda.  

Com o intuito de facilitar as análises dos resultados obtidas, as respostas 

provenientes dos questionários foram segmentadas em eixos e categorias de análise, 

conforme disposto no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Eixos e categorias de análise 

 
Eixo de Análise Categorias 

Flexibilidade de horário no trabalho 

Não é flexível 

Autonomia de fazer o próprio horário 

Não trabalha 

Compreensão dos professores devido à 

sobrecarga 

Prazos de entrega maiores 

Aconselhamento 

Não, devido às regras 

Acúmulo de tarefas versus Rendimento 

acadêmico 

Acúmulo de tarefas leva a rendimento acadêmico baixo 

Acúmulo de tarefas afeta a dedicação à família 

Psicologicamente esgotada 

Conciliação entre trabalho, família e rotina Estudos em momento indesejável 
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de estudo Tempo mínimo para estudos 

Tempo suficiente e desejável 

  

A seguir foi realizada a análise pormenorizada de cada eixo.  O primeiro eixo 

Flexibilidade de horário no trabalho. Apareceu a categoria Não é flexível, que denota a 

dificuldade que as acadêmicas encontram devido à falta de flexibilidade. Isso pode ser 

melhor entendido na seguinte fala:  

“Não é flexível, a chefe não deixa livre nenhum momento, quando preciso ir a 

algum lugar ela já reina”.  

Tal fala demonstra a total impossibilidade de flexibilização para realizar as 

atividades acadêmicas, o que pode comprometer, de forma direta, o rendimento nessa 

área.  

Outra categoria de análise é a Autonomia de fazer o próprio horário. As 

respostas de 3 acadêmicas se enquadraram nessa categoria, que compreende 

trabalhadoras autônomas ou que exercem atividades em negócios de família, como pode 

ser observado nas falas: 

 “Sim, trabalho com meus pais, então eles entendem minhas necessidades”;  

“Sim, pois sou autônoma e faço meu horário e agenda de trabalho”; “Sim, tenho 

flexibilidade pois é na área do agronegócio”.  

Por fim, encontra-se a categoria Não trabalha. Somente uma das acadêmicas 

enquadrou-se nessa categoria, que apresentou a seguinte fala:  

“Não trabalho quem trabalha é o meu marido 40h semanais”. 

 Pode-se observar que, em decorrência da carga horária do curso de graduação e 

a da necessidade de realizar estágios curriculares, uma acadêmica tem sua inserção no 

mercado de trabalho inviabilizada.  

Um padrão semelhante de respostas foi obtido em um estudo que avaliou a 

conciliação entre trabalho e estudo em sete universitários da Universidade Federal de 

Campina Grande. Abrantes (2012) verificou que a maioria dos alunos possuem chefes 

maleáveis e que compreendem a situação de jornadas múltiplas. Por outro lado, aqueles 

que não encontram uma situação tão reconfortante assim, muitas vezes acabam 

submetidos à frieza e à atitudes intolerantes de seus patrões.  

Vale ressaltar que a CLT (Consolidação das Leis d Trabalho), não assegura 

qualquer direito aos trabalhadores que desejam compatibilizar o trabalho e a formação 
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acadêmica (a formação escolar, no caso de trabalhos menores de 18 anos, é dever da 

empresa conceder-lhes tempo para frequência às aulas). Dessa forma, a existência de 

um acordo diretamente com o empregador pode facilitar a vivência da vida acadêmica.  

A seguir, sobre o segundo eixo de estudo, Compreensão dos professores devido 

à sobrecarga. Três (3) acadêmicas informaram que os professores foram compreensivos 

e auxiliaram a questão da sobrecarga de atividades com aconselhamento ou concedendo 

maior prazo para entrega de trabalhos.  

Na categoria Prazos de entrega maiores, duas (2) alunas relataram que alguns 

professores, ao serem informados da sobrecarga de trabalhos, estenderam o prazo para 

entrega das atividades acadêmicas, como pode ser visualizado em suas falas: Isso pode 

ser observado nas seguintes falas:  

“Sim, trabalhos com mais prazos para entregar” e 

 “Sim, foram flexíveis quanto a prazos de entrega de trabalhos”. 

 Já na categoria Aconselhamento, uma das alunas informou que recebeu esse 

auxílio dos professores quando encontrou-se sobrecarregada, afirmando: “Sim, 

aconselhamento”.  

É importante ressaltar que essas formas de auxílio, sobretudo o aconselhamento, 

fazem com que os alunos se sintam compreendidos e amparados no ambiente 

acadêmico.  Esse apoio é igualmente crucial para evitar que as acadêmicas passem por 

situações estressoras e de sofrimento psicológico e possam melhor conciliar as 

diferentes jornadas que realizam.  

Por outro lado, uma (1) das acadêmicas informou que os professores nunca 

auxiliaram por conta das regras da instituição, relatando que: 

“Não para eles é para entregar o trabalho naquele dia e ponto”. 

 De acordo com Molina (1996), em determinados períodos da graduação ocorre 

um excesso de atividades que acarreta em inabilidade de atender todas as demandas, o 

que gera tensão e estresse e, consequentemente, em desmotivação.  

Além disso, a incompreensão dos professores quanto a esse aspecto evidencia a 

existência de uma pressão acadêmica para que o aluno atenda todos os prazos e obtenha 

sempre um ótimo desempenho em todas as disciplinas. Tais atitudes são extremamente 

nocivas para os acadêmicos, podendo afetar não somente a dimensão acadêmica 

(MOLINA, 1996).  
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Conforme os apontamentos de Nogueira (2017), os professores podem ser 

considerados como fator protetor ou como fator de vulnerabilidade para a saúde mental 

de acadêmicos, conforme suas atitudes perante os problemas enfrentados pelos alunos. 

O autor relata que a grande maioria dos professores adota uma postura de proteção, 

contudo, atitudes que deixam o aluno mais vulnerável são igualmente comuns.  

Na análise do eixo Acúmulo de tarefas versus Rendimento acadêmico, nota-se 

que duas (2) acadêmicas fizeram parte da categoria Acúmulo de tarefas leva a 

rendimento acadêmico baixo, o que pode ser observado nas seguintes falas: 

 “Sim. É afetado nas leituras de livros que preciso ler mas não tenho tempo no 

rendimento das notas no final do semestre” e 

 “Sim. A quantidade de afazeres doméstico e cuidado com os filhos diariamente, 

acabo ficando com acúmulo de conteúdo para estudar/revisar”.  

Duas (2) acadêmicas informaram que o rendimento acadêmico fica afetado por 

conta do tempo que estas devem dedicar às suas famílias, enquadrando-se na categoria 

Acúmulo de tarefas afeta a dedicação à família, como evidenciado nas seguintes falas:  

“Tenho filhos pequenos que necessitam da minha atenção, amor, carinho e 

estudos deles. Muitas vezes deixo esses momentos a desejar, por ter que cumprir com 

meus deveres da faculdade” e  

“Sim, pois deixo de me dedicar a mim e a família e acadêmico”.  

Tais falas denotam que o acúmulo de tarefas implica de forma negativa em todos 

os âmbitos da vida familiar, social e acadêmica, conduzindo inclusive a problemas de 

ordem motivacional. Lipp (1996) destaca que situações estressoras como, por exemplo, 

a sobrecarga de atividades, implicam em problemas de aprendizado, de memória e de 

raciocínio, que prejudicam o desempenho das funções cognitivas.  

Rodrigues (1999) relata que muitos alunos utilizam, como alternativa para fuga 

de situações estressoras, o não cumprimento de certos afazeres com a finalidade de 

evitar sofrimentos relacionados ao desgaste provocado pelo estresse. Entretanto, como é 

de se esperar, essa atitude é extremamente prejudicial à performance acadêmica.  

Uma (1) das acadêmicas, enquadrada na categoria Psicologicamente esgotada, 

apresentou a seguinte fala:  

“Sim, pela falta de tempo e acumulo de tarefas e um pouco psicologicamente 

esgotada”. 



 
 

60 
 
 

 Rodrigues (1999) discorre que o acúmulo de tarefas, por levar a situações de 

estresse, causa cefaleia, sonolência, irritabilidade, dificuldade de concentração e 

desestímulo, que refletem na qualidade da saúde mental.  

Segundo Padovani e colaboradores (2014), relatórios publicados pelo Fórum de 

Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis indicam que aproximadamente um 

terço dos estudantes de graduação possuem sintomas de depressão e ansiedade, sendo 

que a maior parte destes revela que o acúmulo de atividades e as dificuldades de 

adaptação da rotina são os principais motivos estressores. Os autores relatam ainda que 

tais motivos, em associação com os quadros de sofrimento psicológico, são capazes de 

interferir, de forma extremamente negativa, na vida acadêmica do aluno.  

Por fim no o quarto eixo de análise: Conciliação entre trabalho, família e rotina 

de estudo. Quando questionadas sobre como conciliavam os estudos com as múltiplas 

jornadas, três (3) acadêmicas relataram que estudam em horários considerados 

indesejáveis. Tais situações podem ser explicitadas nas seguintes falas:  

“Rotina de estudos durante a madrugada, entre as 2horas da manhã”;  

“Me dedico aos estudos nos finais de semana”; e  

“Estudo na faculdade realizando todas as tarefas possíveis aqui, ou então 

enquanto filho e marido dormem”.  

Essas falas foram enquadradas na Categoria Estudos em momento indesejável.  

Já na categoria Tempo mínimo para estudos, duas (2) acadêmicas informaram 

que o estudo normalmente fica em último plano, enquadrando-se na categoria Tempo 

mínimo para os estudos, como pode ser observado nas colocações a seguir: 

 “Faculdade/família, primeiramente me dedico a organizar as rotinas em casa e 

o tempo que sobra me dedico a faculdade”; 

 “Os estudos as vezes ficam em último plano pois, quando se trata de saúde da 

minha família, o trabalho, preciso priorizar isso, porque é algo que muitas vezes é 

urgência e os estudos tento dar um jeito depois”.  

O posicionamento das acadêmicas nas duas categorias de análise expostas acima 

indica que as atividades acadêmicas não consistem em prioridade nas suas vidas, o que 

acarreta em baixo rendimento nessa área. Por conta da sobrecarga de funções, pouco 

tempo é destinado para o estudo, o que acarreta em assimilação inadequada dos 

conteúdos e notas insuficientes.  
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Tais consequências podem culminar, inclusive, em dificuldades para inserção no 

mercado de trabalho, haja vista que o aprendizado na graduação fica comprometido. 

Além disso, quando se opta por estudar durante o pouco tempo livre existente para o 

descanso, surge o esgotamento físico e psicológico, que pode acarretar em estresse, 

depressão e ansiedade. 

Três (3) acadêmicas, que encaixam-se na categoria Tempo suficiente e 

desejável, declararam que conseguem estudar suficientemente no período da noite, 

principalmente por conta da ajuda de familiares na organização da rotina. As seguintes 

falas evidenciam essa situação:  

“Meus filhos vão para creche de manhã e voltam a tarde e a noite eles ficam 

com a avó. E de manhã eu levo eles para creche arrumo a casa arrumo meus trabalhos 

se tiver estágio eu só volto para casa as 00:00h”;  

“A noite tiro um tempo para os estudos, no período de estágios e outras 

atividades deixo meu filho na creche e com minha sogra” e  

“Estágio de seg. na sexta das 13:30 às 15:30hs. Aula de seg. à quinta, das 15:30 

às 19hs estudos em casa das 22 às 00:00hs. (provas e relatórios)”. 

Os relatos dessas acadêmicas evidenciam a importância do apoio da família para 

que todas as jornadas sejam concluídas de forma satisfatória. Strobino (2013) ressalta 

que o afastamento da vida acadêmica e do mercado trabalho cresce a cada ano em 

decorrência, principalmente, da maternidade. Por outro lado, o autor reitera que, mesmo 

com apoio de uma rede de familiares, em alguns casos, é comum que a mulher sinta-se 

ausente na vida dos filhos, o que é igualmente prejudicial para sua saúde emocional.  

De acordo com Strobino (2013), é fundamental que as mulheres busquem 

equilíbrio de tempo na dedicação para o trabalho, para a família e para os estudos, haja 

vista que o desequilíbrio nessa conciliação pode acarretar em baixo rendimento 

acadêmico ou no trabalho, tensão, estresse e sofrimento psicológico. A autora afirma 

ainda que a divisão do tempo entre as múltiplas jornadas normalmente é marcada por 

pressões e, na maioria das vezes, a sobrecarga de estudos e trabalho é apontada como 

um dos principais fatores de estresse.  

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados encontrados na pesquisa, evidencia-se que as múltiplas 

jornadas femininas impactam, de forma negativa, na vida e no rendimento acadêmico 
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das mulheres. O estudo evidenciou que as acadêmicas que possuem múltiplas jornadas 

se sentem muitas vezes sobrecarregadas e acabam por deixar as atividades acadêmicas 

em segundo plano para se dedicarem, preferencialmente, à família, 

Além disso, foi possível observar que algumas acadêmicas encontram apoio das 

famílias, do ambiente de trabalho e até mesmo dos professores para conseguirem 

realizar todas as atividades necessárias. Esse apoio é substancial para que as alunas não 

se sintam esgotadas e desmotivadas. 

Entretanto, vale ressaltar que nem todas as acadêmicas encontram esse apoio, e 

acabam sendo pressionadas para alcançarem um elevado rendimento acadêmico, o que 

nem sempre é possível. É importante destacar ainda que tais atitudes repercutem de 

forma negativa na vida e na saúde das acadêmicas.  

Levando em consideração tais resultados, pode-se indicar certas sugestões para 

contornar a sobrecarga de atividades enfrentada pelas acadêmicas como, por exemplo, a 

flexibilização dos prazos de entrega de trabalhos, o auxílio e compreensão dos 

professores e familiares e também políticas de escuta e acolhimento por parte da 

universidade com o intuito de identificar e melhor administrar a sobrecarga. 
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Resumo 

 

Atualmente têm aumentado o número de estudantes no ensino superior, sabe-se que 

cursos de ciências humanas e exatas possuem particularidades. Objetivo: Correlacionar 

semelhanças e diferenças entre os cursos de ciências humanas e exatas, em relação à 

saúde mental no que se refere aos gêneros em acadêmicos do último ano. Materiais e 

métodos: Foi realizado um estudo transversal descritivo de natureza quantitativa e 

qualitativa no qual foi pesquisado um recorte em relação a saúde mental de estudantes 

universitários trabalhadores. Para isso, utilizou-se um questionário elaborado pelas 

pesquisadoras, contendo 25 questões, sendo 6 de caráter descritivo e 19 objetivas. 

Resultados: Referente ao estresse, o gênero feminino apresentou taxa maior de 70% 

(n14) em contrapartida com o gênero masculino, apresentou 55% (n11). Nos cursos de 

humanas teve resultado de 65% (n13) e exatas 50% (n10).  O que se evidencia também 

a respeito da ansiedade, quando as mulheres acadêmicas tiveram como resultado 95% 

(n19) enquanto nos acadêmicos 70% (n14). Comparando entre cursos de humanas e 

exatas, constatou-se nos cursos de humanas, 95% (n19) dos participantes apresentam 

sintoma. E nos cursos de exatas 70% (n14). Conclusões: As mulheres estudantes e os 

cursos de ciências humanas apresentam de forma significativa maiores resultados de 

estresse e ansiedade, sendo possível verificar nos resultados dessa pesquisa diversos 

sintomas físicos e psicológicos presentes nos acadêmicos. Bem como, o quanto se sente 

sobrecarregados e fragilizados em decorrência dos ambientes faculdade e trabalho, o 

que mostra a necessidade de atitudes serem tomadas diante dessa realidade. 

 

Palavras-chave: Saúde mental. Estudante universitário. Gênero.  

 

Abstract   

At present the number of students in higher education has increased, it is known that 

courses in human and exact sciences have particularities. Objective: To correlate 

similarities and differences between the courses of human and exact sciences in relation 

to mental health with regard to the genres in last year 's academics. Materials and 
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methods: A descriptive cross-sectional study of a quantitative and qualitative nature was 

carried out in which a cut in relation to the mental health of university students was 

investigated. For that, a questionnaire prepared by the researchers was used, containing 

25 questions, 6 of which were descriptive and 19 were objective. Results: Regarding 

stress, the female gender presented a higher rate of 70% (n14) in contrast with the male 

gender, presented 55% (n11). In human studies, the results were 65% (n13) and exact 

50% (n10). This is also evidenced by anxiety, when academic women have resulted in 

95% (n19) while in academics 70% (n14). Comparing between courses of human and 

exact, it was found in the courses of human, 95% (n19) of the participants present 

symptom. And in the courses of exact 70% (n14). Conclusions: Female students and 

courses in human sciences present significantly greater results of stress and anxiety, and 

it is possible to verify in the results of this research several physical and psychological 

symptoms present in the academics. As well as, how much you feel overwhelmed and 

weakened as a result of the college and work environments, which shows the need for 

attitudes to be taken in the face of this reality.  

 

Keywords: Mental health. University student. Genre. 

 

 

Resumen 

 

Actualmente han aumentado el número de estudiantes en la enseñanza superior, se sabe 

que cursos de ciencias humanas y exactas poseen particularidades. Objetivo: 

Correlacionar semejanzas y diferencias entre los cursos de ciencias humanas y exactas, 

en relación a la salud mental en lo que se refiere a los géneros en académicos del último 

año. Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal descriptivo de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa en el que se investigó un recorte en relación a la salud mental 

de estudiantes universitarios trabajadores. Para ello, se utilizó un cuestionario elaborado 

por las investigadoras, conteniendo 25 cuestiones, siendo 6 de carácter descriptivo y 19 

objetivas. Resultados: Referente al estrés, el género femenino presentó una tasa mayor 

del 70% (n14) en contrapartida con el género masculino, presentó el 55% (n11). En los 

cursos de humanos tuvo el resultado del 65% (n13) y exacto 50% (n10). Lo que se 

evidencia también sobre la ansiedad, cuando las mujeres académicas tuvieron como 

resultado el 95% (n19) mientras que en los académicos el 70% (n14). Comparando entre 

cursos de humanos y exactos, se constató en los cursos de humanas, el 95% (n19) de los 

participantes presentan síntoma. Y en los cursos de exactas 70% (n14). Conclusiones: 

Las mujeres estudiantes y los cursos de ciencias humanas presentan de forma 

significativa mayores resultados de estrés y ansiedad, siendo posible verificar en los 

resultados de esa investigación diversos síntomas físicos y psicológicos presentes en los 

académicos. Así como, cuánto se siente sobrecargado y fragilizado como consecuencia 

de los ambientes de la universidad y del trabajo, lo que demuestra la necesidad de que 

las actitudes sean tomadas ante esta realidad.  

 

Palabras clave: Salud mental. Estudiante Universitário. Género. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas tem se observado a crescente preocupação com a saúde 

mental das pessoas. Tanto pesquisadores quanto profissionais da saúde, ou mesmo a 

população tem percebido que muitas vezes as próprias tarefas do dia a dia, como 

trabalho doméstico ou fora de casa, juntamente com o acúmulo de coisas a serem feitas 

e pressão para fazê-las de uma boa maneira, acabam que de forma muito gradual, por 

acumular-se a ponto de poder gerar problemas muito significativos, como depressão, 

ansiedade e vários outros tipos de transtornos.  

Assim como concordam Junior e Aquino (2017, p.01), em uma matéria por eles 

escrita na Revista Amazônia: Science & Health, quando afirmam haver: 

 

... uma tendência mundial relacionada à preocupação da população, 

profissionais e pesquisadores, com desordens psicológicas, cognitivas e 

comportamentais decorrentes, muitas vezes, das atividades sociais, 

laborais, culturais, que podem culminar em transtornos relacionados à 

ansiedade, depressão, suicídio, preconceitos (sociais, sexuais, religiosos e 

culturais), racismo, discriminação, bullying, fanatismo, transtornos 

esquizofrênicos e compulsivos, entre outros. 

 

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) apud Junior e 

Aquino (2017) essa mudança de comportamento e maior preocupação com a saúde 

mental, se deu em razão de pesquisas feitas pela OMS, que apontam 4,4% da população 

mundial como depressivas, sendo 5,8% somente brasileiros. Sem falar no índice de 

ansiedade de 9,3%, que classifica os brasileiros como a população com maior nível 

deste transtorno. 

Pesquisas feitas por Cerchiari, Caetano e Faccenda (2005), sugerem que os 

estudantes universitários são uma população de alto risco. Pois como pode ser 

percebido, nos últimos anos devido às constantes mudanças no mercado de trabalho, um 

número cada vez maior de jovens tem entrado em curso superior. E ao entrar em contato 

com indivíduos recém ingressados em alguma universidade, é notável suas percepções 

de mudanças, principalmente, em jovens que recentemente concluíram o ensino médio. 

Fatores como a complexidade e quantidade dos conteúdos, assim como o 

comprometimento que se deve ter para com a nova vida, são os primeiros pontos 

relatados. Levando em consideração também, o ritmo acelerado de vida, as constantes 

pressões por excelência no âmbito profissional e pessoal, a rotina dos estudantes 

universitários trabalhadores torna-se repleta de desafios, como responsabilidades, a 
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necessidade de conviver com diferentes pessoas, o cansaço físico, cobrança, trabalhos, 

provas e diversos outros fatores que variam de instituição e curso. 

Outro ponto que auxilia nessa transformação, é a saída de casa de muitos 

estudantes e certo abandono do antigo grupo de amigos, como cita Fernandes e 

Rodrigues (1993) e Cerchiari (2004, p.04). 

 

As situações de perda presentes no desenvolvimento normal tendem a ser 

maiores quando os jovens ingressam na universidade, por se afastar de 

um círculo conhecido de relacionamentos familiares e amigos, o que pode 

desencadear situações de crise. 
 

  Por isso, como diz Adlaf (2001), se comparados, jovens estudantes que 

não estão na universidade, possuem taxa de sofrimento mental menor, dos que estão. 

Nesse sentido, para Cerchiari (2004) e Mowbray et al (2006), os estudos 

epidemiológicos têm revelado que transtornos mentais têm maior chance de surgir pela 

primeira vez no início da vida adulta, principalmente no período universitário. 

Tanto que Huang et al (2007) e Irazusta et al (2007) destacam que, ao entrarem 

na universidade, os jovens estão em um ponto crítico das suas vidas, e fazem escolhas 

de estilo de vida. Isto pode ter sério impacto para a saúde no futuro.  

Aliado a isso, Bezerra e Lucca (2016) citam que, também é comum que este 

jovem esteja iniciando sua inserção no mercado de trabalho. Local este, em que as 

demandas ou exigências das atividades de trabalho são excessivas e há pouco controle 

ou autonomia para sua realização, podendo haver predisposição a uma situação de 

estresse, desencadeando sofrimento psíquico e adoecimento. 

Como apresentado, se realizar as duas atividades de forma isolada, já é capaz de 

acarretar mudanças e alguns sintomas de possíveis doenças psíquicas na vida do 

indivíduo, conciliá-los será uma tarefa extremamente mais difícil. Irá demandar mais 

dedicação, foco e consequentemente, facilitará e muito o aparecimento de sintomas que 

se refiram a possíveis alterações psíquicas. 

É importante salientar também a preocupação apresentada por Bardagi e Hutz 

(2009), em que muitos acadêmicos dizem estar insatisfeitos com sua experiência 

acadêmica, em boa parte da graduação. O que pode acontecer também no contexto do 

trabalho, desencadeando diversas manifestações físicas e psicológicas. 
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Partindo de tal cenário, o objetivo desta pesquisa é verificar as semelhanças e 

diferenças em relação a saúde mental, entre cursos de ciências humanas e exatas de uma 

mesma instituição, e identificar sintomas físicos e psicológicos presentes na vida dos 

acadêmicos, assim como, verificar a forma com que os estudantes lidam com saúde 

mental e trabalho. 

Para isso, foi realizado um estudo transversal descritivo de natureza quantitativa 

e qualitativa no qual foi pesquisado um recorte em relação a saúde mental de estudantes 

universitários trabalhadores. Além disso, nesse estudo foi realizada uma pesquisa 

descritiva, tendo também cunho exploratório, no intuito de buscar os sintomas presentes 

na população acadêmica pesquisada.  

Quanto à escolha do tema, foi feita em razão de sua importância, pois como 

defende Andrade et al (1997), os estudantes universitários são considerados um grupo 

especial de investimento social do país, particularmente em razão de funções de 

liderança que deverão exercer na sociedade em futuro próximo. Tal aspecto evidencia a 

relevância científica, em que possibilitará novos dados acerca desse fenômeno ainda 

pouco investigado. Além disso, ampliará as possibilidades de intervenção do campo da 

ciência psicológica.  

Espera-se também que a pesquisa possa contribuir na esfera social, de forma a 

aumentar as políticas públicas no ambiente acadêmico, a fim de criar novas estratégias 

que de fato promovam mudanças e tragam benefícios a saúde mental dos acadêmicos. 

Pois como foi percebido pelas pesquisadoras, há um número pouco expressivo 

de estudos e pesquisas feitas sobre acadêmicos-trabalhadores, sobre como lidam com 

sua saúde mental, pois como será apresentado, muitos sintomas foram identificados em 

decorrência do estresse e ansiedade, gerados principalmente pela união dos dois 

ambientes e das inúmeras variáveis envolvidas que acabam dificultando suas vidas.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Trabalho 

Segundo Krawulski (1998, p. 02): "(...) o trabalho pode ser concebido como o 

exercício da atividade humana, quaisquer que sejam a esfera e a forma sob as quais esta 

atividade seja exercida." 

O trabalho, na visão de Braverman (1987), Friedmann (1973, apud Krawulski, 

1998), também é realizado por animais, mas estes o realizam de forma instintiva, como 
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as formigas e abelhas, usadas por eles como exemplo. Já o ser humano, desempenha 

esta atividade de forma consciente, buscando adaptação e confecção de ferramentas. 

Para Bastos, Pinho e Costa (1995) há visões diferentes sobre o conceito do 

trabalho. A primeira delas trata o trabalho como algo árduo, sacrificante e esgotante 

para quem o realiza, tanto que quando alguém diz que não quer dar trabalho, quer dizer, 

que não quer causar incomodo, esforço ou transtorno ao outro. A outra visão é de 

caráter positivo, pois é descrita como uma atividade que capacita o homem para se 

tornar dominador da natureza, sendo "responsável pela própria condição humana". 

(Bastos, Pinho e Costa, 1995).  

Ainda segundo Bastos, Pinho e Costa (1995), há também um ponto de vista 

psíquico e cognitivo sobre o trabalho, pois a medida que os indivíduos se relacionam 

entre si, seja em uma empresa, instituição ou grupo, compartilham entre si crenças, 

valores e significados que contribuem para a formação pessoal e subjetiva de cada um, 

assim como novos conhecimentos são agregados nos mesmos.  

 

Trabalho e saúde mental 

 

“Há muito tempo se sabe que o trabalho, quando executado sob determinadas 

condições, pode causar doenças, encurtar a vida, ou mesmo matar os trabalhadores”. É o 

que defende Agostini (2002), quando intercalados o trabalho e a saúde física. 

Santo e Freitas (2009), defendem que falar em uma pessoa saudável já há 

bastante tempo não se trata apenas da ausência de uma doença, mas de uma interação 

equilibrada entre os aspectos físico, psíquico, social e econômico. 

E o trabalho, muitas vezes, acaba por não gerar apenas benefícios, como 

aprendizagem, salário e interação entre colegas, mas pode trazer um “ônus”, por 

inúmeros fatores. Ou o ambiente em que está não lhe agrada, os colegas com os quais 

passa o dia, não se encaixam ao jeito do sujeito, ou ainda, como cita Dejours (1987, 

apud Santo e Freitas, 2009), o sujeito pode criar expectativas, ter desejos e projetos que 

podem ser ignorados em seu ambiente de trabalho e segundo ele, o "impacto é o 

aparelho psíquico". 

Segundo Gomez, Costa (2004, p. 154) apud Santo, Freitas (2009), há muitos 

anos já era percebida a ligação entre trabalho e possíveis doenças, como ele cita: 
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Embora a relação saúde-doença seja uma constatação feita desde a 

antiguidade, só se tornou preocupação e alvo de ações com o advento da 

Revolução Industrial. O cuidado com a saúde no regime escravocrata e 

servil era inexistente, pois os escravos e servos eram vistos como mera 

peça do processo de trabalho. 

 

Atualmente, porém, segundo Santo e Freitas (2009), ciências como a 

Ergonomia, a interação entre o homem e a máquina, Toxicologia, o estudo de 

substâncias tóxicas, Saúde Coletiva e Epidemiologia, que estuda doenças e epidemias, 

são área que vem ganhando espaço e suas pesquisas tem ressaltado a importância do 

tema, valorizando-o.  

 

Estudante Universitário 

Quando se fala no mundo acadêmico e em seus estudantes, não se tem um 

padrão estabelecido quanto a idade, sexo, personalidade ou qualquer outro possível 

adjetivo. Entretanto, existem questões subjacentes que auxiliam na caraterização de tais 

personagens no contexto universitário. 

O fato de inserir-se a uma faculdade, é normalmente somado com uma rotina de 

trabalho, família e relacionamentos externos ao que se vive dentro de um curso. Unindo 

estas questões de “vida externa” à tanta mudança provocada pela inserção à faculdade, 

infelizmente, é quase normal existirem alterações e desequilíbrios psíquicos em seus 

praticantes, como defende Calais (et al, 2007, apud Friedrich et al, 2015, p. 63):  

 
O ingresso na universidade ocorre nessa fase de transição e pode colocar 

os adultos jovens em contato com estressores específicos como medo, 

ansiedade, insegurança, aquisição de novas e maiores responsabilidades, 

questões de moradia, distanciamento da família e dificuldade no 

estabelecimento de relacionamento afetivo. 

 

Segundo Castro (2017), em 1958, com Galdino Loreto, começou a ser dada 

importância à saúde mental dos estudantes universitários, que então abriu portas para 

mais pesquisas. 

Como já citado, muitos dos estudantes possuem dupla ou tripla jornada diária, 

como são os casos de quem trabalha o dia todo e também possui casa para sustentar e 

organizar, marido ou esposa e filhos. Isso tudo somado ao fato de estar inserido no meio 

acadêmico. 

Assim como Milsted, Amorim e Santos (2009, apud Friedrich et al, 2015) citam 

que uma pesquisa feita com acadêmicos de psicologia, perceberam que 65,47% 
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participantes se mostravam estressados, sendo que uma das principais razões por eles 

ressaltada, seria a conciliação entre trabalho e estudo. 

Por isso a junção dos papeis de trabalhador e acadêmico, merecem ter mais 

atenção e ter um olhar mais voltado a eles, pois, depois de todos os fatores 

apresentados, a tendência destes indivíduos necessitarem de algum tipo de ajuda, é 

extremamente perceptível.  

 

METODOLOGIA 

 

Realizamos um estudo transversal descritivo de natureza quantitativa e 

qualitativa onde buscou-se um recorte em relação a saúde mental dos acadêmicos 

trabalhadores. 

Por quantitativo entende-se segundo Ramos; Ramos; Busnelo (2003) 

transformar em números as opiniões para serem analisadas. Por outro lado, qualitativo 

segundo Minayo (2014), possibilita construir novas abordagens e criar novos conceitos 

e revelar processos sociais pouco conhecidos de determinados grupos.  

Além disso, nesse estudo foi realizada uma pesquisa descritiva que segundo 

Cervo, Bervian, Da Silva (2007) precisa ser clara e objetiva para que o leitor possa 

visualizar o que o pesquisador observou, bem como descrever os passos realizados na 

pesquisa. Sendo também exploratória, no intuito de buscar os sintomas presentes na 

população acadêmica pesquisada. Que de acordo com Zikmund (2000) são utilizados 

para descobrir novas ideias, diagnosticar situações e explorar alternativas. 

Dessa forma para a realização desse estudo optou-se pela Faculdade de Pato 

Branco - FADEP que é uma instituição de ensino que conta com comunidade acadêmica 

integrada por aproximadamente mais de 3.000 acadêmicos, 160 professores e 120 

colaboradores e 19 cursos. 

Justifica-se que em razão do tempo e estrutura do projeto foi utilizado nessa 

pesquisa 40 acadêmicos trabalhadores de cursos de ciências humanas de psicologia e 

publicidade e propaganda, e ciências exatas de engenharia elétrica e engenharia civil, do 

último ano de graduação da instituição de ensino FADEP. 

Para realizar a aplicação do estudo, foi buscada aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa. Após, feito contato com as coordenações dos cursos da instituição 

pesquisada, e assinado a Declaração de Ciência e Concordância da Instituição (curso).  
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Em seguida, os acadêmicos dos cursos em questão foram contatados, 

esclarecidos sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e convidados a participar. 

Àqueles que aceitaram tomar parte neste estudo, foi solicitado assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi emitido em duas vias, ficando uma de 

posse do sujeito de pesquisa e outra com as pesquisadoras. 

E para coletar os dados foi utilizado o instrumento questionário que de acordo 

com Minayo (2014) supõe hipóteses e questões de acordo com o conhecimento do 

pesquisador. Elaborado com 19 perguntas fechadas e 6 abertas.  

Após realizada a aplicação do instrumento questionário na população 

pesquisada, foi passado para a fase de análise e interpretação que conforme Marconi; 

Lakatos (1996) é onde serão apresentados os resultados e a conclusão da pesquisa. 

Buscando comparar as semelhanças e diferenças entre os sexos feminino e 

masculino, e os cursos de ciências humanas e exatas do último ano de graduação. 

Para analisar os dados de natureza qualitativa, optou-se nessa pesquisa pela 

análise temática que segundo Bardin (1979, p. 105) “tema é a unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria 

que serve de guia à leitura”. Buscamos encontrar os pontos principais das respostas para 

delimitar a compreensão, formando categorias e verificando as hipóteses que poderiam 

ser acrescentadas para uma melhor análise. 

Após, foram feitas as regras de contagem dos dados construindo códigos e 

índices em uma planilha de Excel. Os resultados brutos na planilha de Excel passaram 

por operações estatísticas para criação de gráficos e planilhas expondo os resultados 

obtidos, para então serem analisados e interpretados, com base na análise qualitativa. 

Por outro lado, realizamos também, de acordo com a pesquisa de natureza 

quantitativa que de acordo com Cervo; Bervian; Da Silva (2007) analisar a partir da 

classificação dos dados comparando os resultados das tabelas e provas estatísticas 

possibilita verificar a comprovação das hipóteses da pesquisa ou não. 

Dessa forma, foram construídos bancos de dados no programa Excel. Após, os 

dados passaram pelo programa SPSS Statistic no qual buscamos verificar o processo de 

análise de consistência, para a garantia da sua qualidade com gráficos e tabelas para 

visualização e interpretação dos resultados estatísticos da pesquisa quantitativa. 
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Após serem feitas, as análises e interpretações individualmente, das partes 

qualitativa e quantitativa, como objetivo final da parte de análises, buscamos interpretar 

e comparar os resultados gerais da pesquisa das duas naturezas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A pesquisa contou com o número de 40 participantes, sendo 50% (n20) homens 

e 50% (n20) mulheres. Foi percebido que nos cursos de humanas 80% (n16) dos alunos 

são mulheres, enquanto que no curso de exatas, a prevalência está no sexo masculino, 

contando com uma porcentagem de 80% (n16) de homens. 

Inicialmente o questionário contemplou um bloco de perguntas relacionadas ao 

trabalho, buscando entender que função os participantes exercem e quanto tempo têm 

passado nesses locais. 

Quanto as funções relatadas, formaram-se 8 categorias, sendo elas:  área 

administrativa, atendimento ao público, estagiários, gestão empresarial, mídias sociais, 

mecânica e elétrica, construção e outros.  

 Quando os participantes foram questionados sobre as horas trabalhadas 

diariamente pode-se observar os seguintes dados. Em ambos os sexos, a prevalência das 

horas de trabalho é de 6 a 8 horas, contando com uma porcentagem de 57,7% (n23), 

sendo que no sexo masculino, a taxa é de 50% (n10), neste mesmo período de tempo, 

assim como no sexo feminino, o número foi de 65% (n13). Quanto aos cursos avaliados, 

os percentis ficaram em 70% (n14) para a área de humanas e em 45% (n9), para exatas, 

ambos também com o mesmo período de tempo, de 6 a 8 horas diárias de trabalho. 

Quanto a isso, Friedrich et al (2015, p. 66), cita em uma pesquisa feita com 

acadêmicos da cidade de Cascavel, no Paraná que "o tempo no qual o indivíduo trabalha 

em uma dada função parece interferir na suscetibilidade ao estresse". 

Um segundo bloco de questões foi elaborado sobre o estresse, a fim de 

identificar o estresse auto referido em diferentes situações dos participantes. Quando 

avaliado, ambos os sexos, 57% (n23) relataram sentir-se estressados, sendo que quando 

examinados separadamente, o gênero feminino apresentou uma taxa muito maior, de 

70% (n14) em contrapartida com o gênero masculino, que apresentou uma taxa menor 

de 55% (n11), para o mesmo questionamento.  

Semelhante a estes resultados, em uma pesquisa feita por Assis et al (2013), 

notou-se a prevalência do estresse em 72% dos 25 acadêmicos de Psicologia 
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entrevistados. No sexo feminino, das 21 mulheres participantes, 16 apresentaram algum 

nível de estresse, e quanto aos homens, 2 dos 4 que participaram, também relaram sofrer 

com o estresse.  

Para Calais, Andrade e Lipp (2013, apud Friedrich et al, 2015) o fato de o 

estresse ser mais apresentado pelas mulheres do que pelos homens, é inesperado, pois 

para os autores, o homem ainda se vê como responsável pela família e com quem 

convive, o que provavelmente seria um fator contribuinte ao estresse.  

No que se refere aos cursos, humanas teve um resultado de 65% (n13) e exatas 

50% (n10).  Resultados condizentes com o que defendem Gastaud (et al, 2006), em uma 

pesquisa feita com estudantes de Psicologia, onde constataram haver uma probabilidade 

maior para o surgimento de transtornos mentais quando existe o contato com o 

sofrimento psíquico ou com a subjetividade humana. Ou seja, dependendo a área do 

curso escolhido, há mais chances de ter a saúde mental mais fragilizada. 

Quanto as possíveis causas do estresse, em uma pesquisa feita por Moretti e 

Hübner (2017), 89% (n=73) dos 102 alunos informou que a rotina universitária tem 

influência no estresse sentido por eles. Provas, trabalhos, falta de tempo, excesso de 

matérias, cobrança pessoal, estágios obrigatórios, desorganização da faculdade e 

professores teriam sido citados na pesquisa como itens contribuintes para o estresse 

acadêmicos. Assim como na presente pesquisa, onde os resultados mais expressivos se 

deram em razão da semana de provas e o próprio contexto da faculdade. 

Quanto a semana de provas, obteve-se os seguintes números que ressaltam a 

influência desse fator: para ambos os sexos, 50% (n20); para o sexo masculino 65% 

(n13); para o sexo feminino, 35% (n7); para os cursos de humanas, 30% (n6); e para os 

cursos de exatas, 70% (n14). Quanto ao contexto da faculdade, os resultados foram: 

22,5% (n9) para ambos os sexos; 20% (n4) para o sexo masculino; 35% (n5) para o 

sexo feminino; 35% (n7) para os cursos de humanas; e 10% (n2) para os cursos de 

exatas. 

Para Lipp (1999, apud Friedrich et al, 2015, p. 62), o organismo sempre procura 

formas para estar em equilíbrio, o estresse, porém, seria um dos fatores que tiram o 

organismo da homeostase, fazendo com que sejam necessárias estratégias para eliminá-

lo. Quando o organismo não consegue combatê-lo, acaba por sofrer e adoecer, ficando 

mais suscetível a patologias, como "gripe, gastrite e problemas dermatológicos, além de 

reações psicológicas como ansiedade, depressão, apatia, angústia, entre outras". 
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Posen, 1995 (apud por Filgueiras & Hippert, 2007, apud Assis et al, 2013), traz 

como principais sintomas físicos do estresse além do cansaço constante, a "fadiga, dor 

de cabeça, insônia, dores no corpo, palpitações, alterações intestinais, náuseas, tremores, 

extremidades frias e resfriados constantes".  

Nesse sentido, os achados da presente pesquisa, reforçam os dados da literatura, 

como no caso do que cansaço se manifesta diariamente em 40% (n16) da população 

questionada, sendo seguida por dor de cabeça por 30% (n12), insônia com uma taxa de 

27% (n11) e mudanças de apetite com 25% (n10), todos pelo menos uma vez por 

semana.  

Analisando de forma qualitativa, percebe-se semelhanças e aproximações de 

resultados, quando dadas respostas como “Sinto cansado e com pouco sono”, “Dores de 

estômago, falta de apetite, dor de cabeça”, “...como compulsivamente, sinto muito 

sono, e mudo de humor com facilidade, intestino perde regularidade e dores de 

cabeça”.  

Quanto ao cansaço sentido, o gênero feminino também apresenta alto percentual 

diário, de 50% (n20), assim como os homens, que expõe um resultado de 30% (n6) 

diariamente e também 30% (n6) para pelo menos 1 vez por semana. Como também 

ocorre nos cursos de exatas, que além de apresentar uma porcentagem de 25% (n5) 

diariamente, 30% (n6) também sentem-se cansados pelo menos três vezes na semana, e 

quanto aos cursos de humanas, 55% (n11) sentem-se cansados diariamente. 

No que se refere a dores de cabeça, a maior frequência é de uma vez por semana, 

sendo de 35% (n7) nos homens, 25% (n5) nas mulheres, 35% (n7) nos cursos de 

humanas, e 25% (n5) os cursos de exatas, que também apresentou uma taxa 

considerável de 25% (n5), em sentir dores de cabeça pelo menos três vezes durante a 

semana.  

No que diz respeito aos sintomas psicológicos sentido em decorrência do 

estresse, Posen, 1995 (apud por Filgueiras & Hippert, 2007, apud Assis et al, 2013) cita 

como principais a "diminuição de concentração e memória, indecisão, confusão, perda 

do senso de humor, ansiedade, nervosismo, depressão, raiva, frustração, preocupação, 

medo, irritabilidade e impaciência".  

Constata-se assim que os participantes apresentaram os sintomas de irritação e 

impaciência, na amostra geral 27,5% (n11) que refere sentir-se irritado e impaciente 

diariamente. Importante destacar que, as mulheres estudantes tiveram 35% (n7) da 
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manifestação de irritação e impaciência diariamente, sendo que outras 35% (n7) das 

mulheres manifestam os sintomas três vezes ou mais na semana.  

Já no que se refere aos estudantes homens observa-se 25% (n5) que sentem 

estresse ao menos uma vez na semana. Quando comparado os sintomas de irritação e 

impaciência entre cursos de humanas e exatas, pode-se constatar que nos cursos de 

humanas, 35% (n7) dos participantes apresentam-se irritados e impacientes diariamente. 

Já nos cursos de exatas notou-se que 25% (n5) dos estudantes manifestam sintomas de 

irritação e impaciência três vezes ou mais na semana.  

Tais dados, também foram observados a partir das falas dos estudantes 

participantes nas seguintes manifestações: 

 “Fico irritado mais facilmente” 

“Me sinto mais emotiva, irritada”  

 “Fico impaciente e acabo descontando em pessoas próximas” 

“Sinto menor tolerância a atividades rotineiras que não me agradam, menos 

paciência” 

 “Fico mas irritada com situações que não são tão importantes” 

Já no segundo item da questão dos sintomas psicológicos do estresse os 

acadêmicos foram questionados a respeito da frequência que sentem nervosismo, 

angústia e preocupação em excesso. Verificou-se que, 30% (n12) da amostra geral 

afirma sentir os sintomas diariamente. Sendo que as mulheres estudantes tiveram 35% 

(n7) da manifestação de nervosismo, angústia e preocupação em excesso diariamente. Já 

nos estudantes homens observa-se 25% (n5) que sentem esses sintomas diariamente e 

outros 25% (n5) ao menos uma vez na semana. Quando comparado os sintomas de 

nervosismo, angústia e preocupação em excesso entre cursos de humanas e exatas. 

Pode-se constatar que nos cursos de humanas, 35% (n7) dos participantes apresentam os 

sintomas diariamente. Já nos cursos de exatas notou-se que 25% (n5) dos estudantes 

manifestam os sintomas diariamente e outros 25% (n5) uma vez na semana. 

Sendo observados os sintomas a partir das falas dos estudantes participantes nas 

seguintes manifestações:  

 “Sim. Eu acabo por ficar apreensivo” 

 “Sim. Fico impaciente e acabo descontando em pessoas próximas. Gosto de ter 

tudo resolvido e se isso foge do controle me sinto sufocada” 
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 “Quando fico nervosa ou estressada tento terminar tudo de uma vez, mas 

raramente consigo. Aí já me decepciono, fico angustiada e tenho vontade de desistir de 

fazer. Nervosismo, vontade de chorar”  

Diante desta realidade, percebe-se que, a sobrecarga sofrida por estes indivíduos 

é muito pesada, e assim como Dejours (1987 apud Santo, Freitas, 2009) cita que, no 

trabalho têm-se esperanças, desejos e projetos para fazê-lo de boa forma. Polydoro e 

Mercuri (2004, apud Castro 2017) também ressaltam o desejo do acadêmico em 

dedicar-se aos estudos, organizar-se e persistir, para que a adaptação às mudanças sejam 

bem-sucedidas.  

Outros sintomas são falta de concentração e memória, que segundo Lipp e 

Tanganelli (2002, apud Friedrich et al, 2015, p. 61) esses sintomas podem aparecer 

quando o sujeito "é obrigado a enfrentar situações que vão além de sua habilidade de 

enfrentamento". 

Na presente pesquisa, observou-se que, 35% (n14) da amostra geral refere 

apresentar problemas de concentração e memória diariamente. Referente as mulheres 

estudantes apresentaram como maior resultado 55% (n11) de manifestação de 

problemas de concentração e memória diariamente. Por outro lado, os estudantes 

homens afirmam 25% (n5) sentir os sintomas de problemas de concentração e memória 

ao menos uma vez na semana.  

Quando comparado os sintomas de problemas de concentração e memória entre 

cursos de humanas e exatas constata-se que nos cursos de humanas, 50% (n10) dos 

participantes apresentam os sintomas diariamente. Já nos cursos de exatas notou-se a 

mesma porcentagem de 20% (n4) dos estudantes que manifestam os problemas de 

concentração e memória diariamente e outros 20% (n4) três vezes ou mais na semana.  

Evidenciando os sintomas também na manifestação de um dos pesquisados que 

relata:  

“Falta de atenção principalmente, sono”,  

“Sinto que perco a concentração facilmente, fico bem esquecida muitas vezes”. 

Segundo Moretti e Hübner (2017), a entrada para o mundo acadêmico, 

geralmente traz mudanças na vida do indivíduo, que pode se tornar uma situação de 

muito estresse, podendo ser responsável por gerar altos níveis de ansiedade, que pode 

vir a ser uma condição crônica, fazendo com que o sujeito fique menos produtivo.  
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Assim como traz o relatório FONAPRACE (2014, apud Castro, 2017), que 

apresenta resultados de uma pesquisa feita com estudantes universitários, em que os 

quais apresentaram de forma muito acentuada, sintomas como ansiedade, desânimo e 

falta de vontade. 

Com relação a isso, no terceiro bloco de questões o foco foi em relação a 

perguntas sobre o sintoma ansiedade, a fim de identificar o sintoma em questão em 

diferentes situações dos participantes. 

Os participantes foram questionados a respeito se manifestam o sintoma 

ansiedade ou não. Tendo como resposta da amostra geral 82,5% (n33) que afirmam 

sentir o sintoma. As mulheres acadêmicas tiveram como maior resultado 95% (n19) da 

apresentação do sintoma. 

De acordo com os autores Altemus (2006); Maki (2008) tem sido demonstrado 

que as mulheres são mais susceptíveis a desenvolver e manifestar diferentes subtipos de 

ansiedade. 

Já no que se refere aos estudantes homens observa-se que o sintoma também se 

faz presente em 70% (n14) dos pesquisados. Quando comparado o sintoma de ansiedade 

entre cursos de humanas e exatas, nota-se que nos cursos de humanas, 95% (n19) dos 

participantes apresentam sintoma. E nos cursos de exatas o resultado também foi 

afirmativo em relação ao sintoma com 70% (n14). Importante destacar maior 

prevalência do sintoma no curso de publicidade e propaganda com 100% (n10) dos 

pesquisados que apresentaram o sintoma. 

Tais aspectos também foram encontrados nos dados qualitativos, o que reforça 

tais achados como as seguintes falas: 

 “Sempre aumenta o nível de ansiedade.”, 

 “Problemas relacionados a faculdade – provas e trabalhos escolares – 

ansiedade” 

Buscou-se com as respostas afirmativas em relação ao sintoma, identificar quais 

são os sintomas psicológicos que sentem em decorrência da ansiedade, sendo que a 

questão foi dividida por itens, sendo eles: agitação e balanço das pernas e braços, dor de 

barriga e diarreia, nervosismo, roer as unhas e preocupação. Sendo que apenas este 

último contou com resultados mais expressivos, como consta abaixo. 

Pode-se observar que, 45% (n18) da amostra geral refere sentir o sintoma 

preocupação com frequência diária. Importante destacar que tanto nas mulheres 
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estudantes quanto nos homens, houve a manifestação do sintoma preocupação 

diariamente, sendo 50% (n10) nas acadêmicas e 40% (n8) nos homens estudantes. 

Quando comparado o sintoma preocupação entre cursos de humanas e exatas, pode-se 

constatar que nos cursos de humanas, 55% (n11) dos participantes apresentam sintoma 

diariamente, assim como, nos cursos de ciências exatas 35% (n7) dos estudantes 

também apresentam o sintoma preocupação diariamente. 

Esses achados também ficam evidentes no discurso dos estudantes como se 

observa a seguir: 

 “Passo a ficar mais preocupado”,  

“Preocupação com o mercado de trabalho para depois de formado”,  

 “Me preocupo geralmente com coisas que vão acontecer, sofrer por 

antecedência, no caso as vezes não seria necessário tanta preocupação”, 

 “Preocupação com os trabalhos e provas da faculdade, pois por conta do 

trabalho, não tenho tempo suficiente para me dedicar tanto como gostaria”. 

Sendo que segundo Simpson e Budd (1993), os estudantes tem fatores 

estressores como exames, excesso de conteúdo, problemas financeiros, preocupação 

com o futuro profissional e dificuldades relacionais. O que se identifica com as falas dos 

acadêmicos e desencadeia sintomas de estresse e ansiedade. 

Ainda sobre o bloco referente a ansiedade foi aplicada uma questão buscando 

identificar a partir de que momento percebe que sente ansiedade. Pode-se observar 

como resultado que, 42,5% (n17) da amostra geral refere perceber que sente o sintoma 

depois de iniciar a faculdade. Como maior resultado das mulheres estudantes 

pesquisadas obteve-se 40% (n8) de manifestação do sintoma depois de iniciar a 

faculdade. Já no que se refere aos estudantes homens observa-se 45% (n9) também 

perceberam que sentem ansiedade depois de iniciar a faculdade. Quando comparado o 

momento em que percebe sentir o sintoma ansiedade entre cursos de humanas e exatas, 

ambos perceberam sentir ansiedade depois de iniciar a faculdade, sendo, nos cursos de 

exatas o percentual de 40% (n8) e nos cursos de humanas 45% (n9) dos estudantes. 

O que de acordo com Ferreira et al., (2009) pode ser explicado devido a rotina 

de estudos e as demandas exigidas pela faculdade que antes não existiam e tornam o 

estudante vulnerável para desenvolver sobrecarga psicológica, que pode influenciar no 

comportamento, desencadeando transtornos de ansiedade. 
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Na questão seguinte o questionamento aos participantes se dava a respeito de 

quando estão ansiosos consideram que os sintomas aparecem mais em decorrência da 

faculdade, do trabalho ou pela junção dos dois ambientes e suas variáveis. Pode-se 

observar que, 60% (n24) da amostra geral refere sentir os sintomas por uma junção dos 

dois ambientes e suas variáveis. Importante destacar que tanto as mulheres estudantes 

tiveram 80% (n16) de manifestação dos sintomas pela junção dos dois ambientes e suas 

variáveis, quanto os estudantes homens 40% (n8) que também consideram sentir os 

sintomas devido a junção dos dois ambientes e suas variáveis. 

 Fazendo a comparação entre cursos de humanas e exatas, pode-se constatar que 

nos cursos de humanas, 90% (n18) dos participantes consideram ser em virtude dos dois 

ambientes, faculdade e trabalho, e suas variáveis.  

Já nos cursos de exatas notou-se que 35% (n7) dos estudantes consideram sentir 

os sintomas da ansiedade em decorrência da faculdade. Importante relatar uma 

predominância de 100% (n10) dos acadêmicos pesquisados no curso de publicidade e 

propaganda que consideram sentir os sintomas da ansiedade pela junção dos dois 

ambientes e suas variáveis. 

Fiorelli (2001) sinaliza que “é preciso haver um equilíbrio entre a capacidade 

física de produção e a quantidade exigida pela organização, visto que seu desequilíbrio 

pode gerar ansiedade no profissional que não conseguir atingir sua meta”. 

Podendo ser observadas semelhanças e aproximações nas falas dos pesquisados 

que evidenciam apresentar os sintomas em virtude da grande exigência das 

organizações, quando dadas respostas como: 

“Sim. Há um grande desgaste físico e mental tendo que conciliar a faculdade e 

o trabalho pelo motivo de que o curso exige muita dedicação extra sala de aula, 

desgastando o tempo de descanso”.  

“Com certeza. Os primeiros anos da faculdade foram muito difíceis. 

Atualmente, faço tratamento psicológico e com ansiolíticos”,  

 “Sim, pois o curso exige muito da gente”,  

“Sim. Principalmente pelos trabalhos da faculdade, colegas da sala de aula, 

coordenação do curso” 

 “Sim, pois são tantas preocupações e estresse vivenciados em ambos os locais 

que é difícil para o corpo e a mente se adaptarem. ...”  
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Sendo que a presença de estressores do contexto da faculdade, tais como o 

“excesso de tarefas acadêmicas, a falta de motivação para os estudos e a carreira 

escolhida, a existência de conflitos com colegas e professores, a apresentação de 

trabalhos, dificuldades na aquisição de materiais e livros” podem gerar uma situação de 

ansiedade maléfica (BRANDTNER e BARDAGI, 2009, p. 81). 

Bem como, segundo Rainho (2006), a insatisfação e degradação do ambiente de 

trabalho, diminuição da qualidade de trabalho, absentismo e abandono da 

profissão podem ser causadores do sintoma de ansiedade.  

Sendo assim, fica evidente que ambos os contextos trabalho e faculdade 

associados provocam nos acadêmicos ansiedade. 

Incluímos o bloco quatro, referente as questões da faculdade, a fim de verificar e 

relacionar estado de saúde física e mental dos estudantes.  

Neste bloco os participantes foram questionados se durante o período da 

faculdade tem ou teve dificuldade de parar de sentir preocupado. Pode-se observar que, 

70% (n28) da amostra geral se refere que tem ou teve dificuldade de parar se sentir 

preocupado. Importante destacar que, as mulheres e os homens estudantes tem ou 

tiveram dificuldade de parar de se sentir preocupados sendo as mulher com percentual 

de 85% (n17) e os homens 55% (n11).  

Realizando a comparação entre cursos de humanas e exatas, pode-se constatar 

que nos cursos de humanas e nos cursos de exatas os participantes afirmam que tem ou 

já tiveram essa dificuldade, os percentuais são 80% (n16) nos cursos de humanas e 60% 

(n12) dos cursos de exatas. Identificou-se também, um maior predomínio no curso de 

psicologia com resultado 90% (n9) dos acadêmicos pesquisados com dificuldade de 

parar de sentir preocupado durante o período da faculdade. 

Observa-se nas falas dos pesquisados a relação com os dados quantitativos da 

questão, nas manifestações:  

“Me preocupo geralmente com coisas que vão acontecer,  

“sofrer por antecedência” no caso as vezes não seria necessario tanta 

preocupação”, “Sim, pois são tantas preocupações e estresse vivenciados em ambos os 

locais que é difícil para o corpo e a mente se adaptarem”. 

Assim como explica Assis et al (2013), que no final da graduação existe uma 

exigência maior dos estudantes, assim como, a pressão social e a própria necessidade e 

desejo de graduar-se e conseguir um emprego, tornando-se bem-sucedido.  
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Questões relacionadas a sentirem-se irritáveis ou chateados, sentirem-se tristes 

ou desanimados e terem dificuldade em relaxar, também foram sintomas apresentados 

pelos estudantes dentro do contexto acadêmico.  

Buscamos identificar também, se durante o período da faculdade os pesquisados 

sentiram sintomas como extrema exaustão física, depressão, crise de ansiedade ou 

nenhum sintoma. De todos os pesquisados, somente 35% (n7) das mulheres relataram 

sentir depressão, crise de ansiedade e extrema exaustão física, os demais, homens, curso 

de humanas e curso de exatas, não relataram ter nenhum dos sintomas acima citados.  

Segundo Moretti e Hübner (2017) em um estudo realizado em Portugal, 

explicam que a convivência contínua com fatores estressantes, normalmente são os 

causadores de ansiedade, sintomas depressivos e alterações na vida dos estudantes. 

Quanto à exaustão física, segundo Silva e Martinez (2005, apud Assis et al, 2013) pode 

estar relacionada a um nível mais profundo do estresse, juntamente com a depressão. 

Sobre a frequência que se sentem sobrecarregados pelo acúmulo de tarefas do 

trabalho e vida acadêmica. Pode-se observar que, 45% (n18) da amostra geral se refere 

sentir-se sobrecarregado diariamente. A manifestação do sintoma nas mulheres 

estudantes foi 60% (n12) diariamente. Já no que se refere aos estudantes homens 

observa-se 35% (n7) que afirmaram sentir-se sobrecarregados em semanas de provas. 

Quando comparado referente a frequência que se sentem sobrecarregados entre cursos 

de humanas e exatas, pode-se constatar que nos cursos de humanas, 50% (n10) dos 

participantes afirmaram apresentar o sintoma diariamente. Já nos cursos de exatas 

notou-se que 40% (n8) dos estudantes também apresentam o sintoma com frequência 

diária. 

Nas seguintes falas dos participantes, algumas já condizentes com outros 

aspectos, é possível verificar semelhança com os dados estatísticos, nos relatos:  

“Pressão no trabalho, pessoas difíceis de lidar, TCC, estágio e mais 5 

matérias”, 

 “São muitas coisas a serem feitas em um curto prazo de tempo e a angustia 

desencadeia tais sintomas”,  

“Preocupação com os trabalhos e provas da faculdade, pois por conta do 

trabalho, não tenho tempo suficiente para me dedicar tanto como gostaria”, 
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 “Sim. Há um grande desgaste físico e mental tendo que conciliar a faculdade e 

o trabalho pelo motivo de que o curso exige muita dedicação extra sala de aula, 

desgastando o tempo de descanso”, 

“Sim, pois são tantas preocupações e estresse vivenciados em ambos os locais 

que é difícil para o corpo e a mente se adaptarem. É muito exaustivo acordar cedo para 

trabalhar, ir pra aula e voltar só 23:30 h p/ casa”. 

Manifestações de falta de tempo de descanso e poucas horas de sono se 

relacionam com Gaspar, Moreno & Menna-Barreto (1998) os quais relatam que 

jornadas intensas podem causar transtornos do sono, e sintomas de irritabilidade, tensão, 

confusão e ansiedade.  

Aspectos que são condizentes com a pesquisa de Moretti e Hübner (2017), onde 

a união da faculdade com o trabalho, é indicada como grande causadora do estresse. 

Sendo citadas como principais dificuldades dentro destes contextos, a conciliação entre 

trabalho e estudo, a fadiga e o sono. 

Por se sentir sobrecarregados questionou-se se os acadêmicos já pensaram em 

desistir do curso. Pode-se observar que, 57,5% (n23) da amostra geral se refere já ter 

pensado em desistir. Quanto ao sexo feminino, 70% (n14), já pensaram em desistir, em 

contrapartida, 55% (n11) dos homens estudantes afirmaram não ter pensado em desistir 

do curso por se sentir sobrecarregados. 

Quando comparado referente os cursos de humanas e exatas, pode-se constatar 

que nos cursos de humanas, 65% (n13) dos participantes afirmaram que sim, já 

pensaram em desistir. Já nos cursos de exatas ocorreu oposição onde notou-se que 50% 

(n10) dos estudantes já pensaram em desistir, enquanto que outros 50% (n10) não 

pensaram em desistir do curso. Constatou-se um resultado maior no curso de psicologia 

com resultado 90% (n9) dos acadêmicos pesquisados que já pensaram em desistir do 

curso por se sentir sobrecarregado. 

Como em uma pesquisa feita por Moretti e Hübner (2017), onde os alunos 

pontuam as provas e trabalhos em excesso, falta de tempo, cobrança pessoal e 

descrevem o ambiente universitário como: cansativo, exigente, preocupante e 

sobrecarregado. Sendo todos esses, possíveis justificativas e motivos para os 

pensamentos tidos a respeito da desistência do curso. 
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com o estudo realizado, que buscou salientar semelhanças e 

diferenças entre os gêneros masculino e feminino e os cursos de humanas e exatas. 

Notou-se que, apesar de alguns resultados terem sido muito próximos, tanto o 

estresse quanto a ansiedade são sintomas que tem maior expressão no gênero feminino. 

Assim como, no curso de humanas, em que também houveram resultados muito 

próximos aos de exatas, mas também teve manifestação dos sintomas de formas mais 

expressiva. 

Outro ponto percebido com a pesquisa foram as poucas discussões encontradas 

na literatura a respeito do tema. Fato que salienta a necessidade de serem feitos mais 

estudos, devido à grande importância que o tema saúde mental possui. Além de, através 

disso, possibilitar novas políticas que tragam melhorias e auxílios aos estudantes-

trabalhadores em suas jornadas diárias.  
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Resumo 

Atualmente estudar e trabalhar são atividades que se fazem muito presente na vida das 

pessoas, o que exige uma rotina acelerada, com tempo limitado para cada tarefa a ser 

realizada, consequentemente isso afeta diretamente a qualidade de vida desses 

indivíduos, exercendo influência em sua saúde mental, níveis de estresse e também na 

alimentação. Pensando nisso, o presente estudo teve como objetivo analisar os hábitos 

alimentares, o estresse e ansiedade, bem como a qualidade de vida dos estudantes 

universitários trabalhadores. Foram avaliados 20 estudantes do curso de Psicologia, com 

idade entre 18 e 32 anos, através de um questionário quantitativo contendo perguntas 

relacionadas a estresse, alimentação, lazer, qualidade de vida, prática de exercícios 

físicos e horas dormidas por dia. Como resultado, se demonstrou que os estudantes 

universitários trabalhadores se sentem constantemente estressados e não mantêm 

hábitos alimentares saudáveis.  

 

Palavras-chave: Alimentação. Estresse. Qualidade de vida.  
 
Abstract   

Currently, studying and working are activities that are very present in people's lives, 

which requires an accelerated routine, with limited time for each task to be performed, 

consequently it directly affects the quality of life of these individuals, exerting influence 

on their mental health , stress levels and also in food. Thinking about this, the present 

study had as objective to analyze the eating habits, the stress and anxiety, as well as the 

quality of life of the university student workers. Twenty students from the Psychology 

course, aged 18 to 32 years, were evaluated through a quantitative questionnaire 

containing questions related to stress, food, leisure, quality of life, physical exercise and 

sleeping hours per day. As a result, it has been shown that college student workers feel 

constantly stressed and do not maintain healthy eating habits. 

Keywords: Feeding. Stress. Quality of life. 
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Actualmente el estudio y el trabajo son actividades que se hacen muy presentes en la 

vida de las personas, lo que exige una rutina acelerada, con tiempo limitado para cada 

tarea a realizar, consecuentemente esto afecta directamente la calidad de vida de esos 

individuos, ejerciendo influencia en su salud mental , niveles de estrés y también en la 

alimentación. Pensando en ello, el presente estudio tuvo como objetivo analizar los 

hábitos alimentarios, el estrés y la ansiedad, así como la calidad de vida de los 

estudiantes universitarios trabajadores. Se evaluaron 20 estudiantes del curso de 

Psicología, con edad entre 18 y 32 años, a través de un cuestionario cuantitativo que 

contenía preguntas relacionadas a estrés, alimentación, ocio, calidad de vida, práctica de 

ejercicios físicos y horas dormidas por día. Como resultado, se demostró que los 

estudiantes universitarios trabajadores se sienten constantemente estresados y no 

mantienen hábitos alimentarios saludables.  

 

Palabras clave: Alimentación. El estrés. Calidad de vida. 

 

INTRODUÇÃO 

A saúde mental e física dos estudantes universitários tem sido um tema muito 

discutido nos últimos anos, e quando estes ainda trabalham, a questão fica um pouco 

mais complexa. A qualidade de vida de estudantes universitários trabalhadores é 

fortemente acometida por esta dupla jornada, estresse e má alimentação são fatores 

geralmente mencionados neste assunto (POLYDORO, 2000). 

Trabalhar e estudar são atividades dicotômicas, muito comuns aos indivíduos 

que ingressam na educação superior nos dias de hoje. A motivação que leva esses 

estudantes a percorrerem tal caminho é a busca pela melhoria da condição financeira, 

associada à realização profissional (MATTOS; MAIER, 2016).  Na atualidade, é cada 

vez mais frequente a inserção de jovens no mundo universitário ao mesmo tempo em 

que ingressam no mercado de trabalho, isso faz com que a porcentagem de estudantes 

universitários trabalhadores continue crescente. Decorrente desta rotina acelerada 

acontece mudanças de hábitos nesses jovens, e uma destas mudanças se relaciona com 

os hábitos alimentares, fazendo com que haja também alterações na qualidade de vida.  

Alguns fatores que os estudantes enfrentam, tanto em suas vivências pessoais 

como acadêmica, influenciam diretamente na qualidade de vida, afetando a saúde física, 

psicológica e a interação social, problemas estes que derivam de conflitos familiares, 

saúde, questões do trabalho bem como problemas financeiros Além de interferir no 

desenvolvimento educacional, na motivação, no interesse e na formação profissional 
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(LEITE et al, 2011). Por isso destaca-se a relevância e preocupação de se investigar as 

condições que interferem no bem estar e fatores associados à qualidade de vida.  

Em um estudo, (TEO et al, 2014) diz que a entrada no meio acadêmico em 

conjunto com suas mudanças, exige na vida do estudante mais responsabilidades e 

também demanda que ele realize outras tarefas, e diante desta nova rotina algumas 

coisas negativas podem aparecer , tais como a alteração na alimentação, tanto nos 

alimentos consumidos, como curto período em que as refeições acontece, um aumento 

de estresse, pouco tempo destinado a realização de atividade física e lazer.  

Nas últimas décadas a globalização vem fazendo com que os jovens ingressem 

na universidade cada vez mais cedo. Neste contexto, a qualidade de vida e o 

comportamento alimentar, sofre alterações decorrentes da escassez de tempo ocasionada 

pelas tarefas do trabalho e da universidade, e tais alterações requerem atenção.  

Diante disto o tema em questão foi escolhido, devido à importância de 

ampliarmos o entendimento referente às interferências da rotina acadêmica e trabalhos 

na qualidade de vida e hábitos alimentares na vida dos estudantes universitários 

trabalhadores, para que os resultados obtidos ajudem a contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias de intervenções adequadas e efetivas. 

O presente artigo pretende chamar a atenção pra questões como essas, 

mostrando através de uma pesquisa realizada com 20 estudantes do curso de Psicologia, 

como a rotina acelerada dos mesmos, afeta sua qualidade de vida ao mesmo que tempo 

que interfere nos seus hábitos alimentares, bem como a dupla jornada exercida, é fonte 

causadora de estresse. Identificar quais fatores interfere na qualidade de vida e 

alimentação dos estudantes universitários trabalhadores se constituiu como tema central 

da pesquisa que será relatada neste artigo. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Alimentação e trabalho  

 

A alimentação é uma necessidade fisiológica básica, um direito humano e está 

submetida à tabus culturais, crenças e diferenças do meio social, étnico, filosófico, 

religioso e regional, tais perspectivas reunidas salientam a influência dos fatores 
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econômicos, sociais, nutricionais e culturais na escolha dos alimentos consumidos pela 

população (SOUZA; HARDT, 2002). 

Com início do uso do fogo e de algumas práticas de cozinha, o homem passou a 

melhorar os alimentos que ia consumir, não somente em relação ao sabor do mesmo, 

mas também fazendo com que ele ficasse mais saudável e higiênico (MONTANARI, 

2008). 

Desta maneira, o autor enfatiza portando que a relação do homem com o 

alimento, fica evidentemente mais forte após a descoberta do fogo. Além da descoberta 

do fogo, o conhecimento de hortaliças e plantios de grãos, e também das frutas, resultou 

para um maior e melhor desenvolvimento da culinária do homem, fazendo também com 

que, o alimento deixasse de ser visto como algo somente para saciar a fome, ele passou 

a ser considerado também como algo prazeroso. (MONTANARI, 2008)  

Um outro acontecimento que teve grande influência no comportamento 

alimentar e nos tipos de alimentos consumidos pelas pessoas, foi a Revolução Industrial 

que ocorreu na Inglaterra e depois continuou pelo resto do mundo. Foi neste período 

que muitas pessoas abandonaram o campo e partiram para a cidade em busca de 

trabalho nas grandes fábricas, é aqui também que as mulheres deixam o seu papel de 

simples donas de casas, e começam a se inserir no mercado de trabalho.  

Resultado disto foi uma rotina acelerada, pois as mulheres já não ficavam em 

casa com tempo de sobra para cozinhar para seus maridos, e com isto, cresceu o 

consumo de alimentos em gorduras, aqueles alimentos congelados, que são de fácil 

consumo, bem como alimentos prontos, tais como os salgadinhos e lanches, houve 

também um maior consumo de açúcar, e em contrapartida disto, os alimentos saudáveis 

principalmente aqueles ricos em carboidratos e vitaminas, tiveram uma grande redução 

de consumo. (KOPRUSZYNSKI; MARIN, s.a). 

Neste sentindo podemos entender que atualmente, a alimentação se caracteriza 

pelo estilo de vida moderno, sendo demarcada pela escassez de tempo para o preparo e 

consumo de alimentos, o que faz com que alimentos do tipo fastfood sejam consumidos 

com alta frequência (CAMPOS, 2004). 

Assim como no restante do mundo, no Brasil, o desenvolvimento das indústrias 

ocasionou na saída do homem do campo e sua vinda para a cidade para trabalhar nas 

indústrias, o que lhe exigiu uma adequação na sua rotina, e consequentemente na sua 

alimentação. Para Garcia, (2003, p.284):  
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Produto deste modus vivendi urbano, a comensalidade contemporânea se 

caracteriza pela escassez de tempo para o preparo e consumo de 

alimentos; pela presença de produtos gerados com novas técnicas de 

conservação e de preparo, que agregam tempo e trabalho; pelo vasto 

leque de itens alimentares; pelo deslocamento das refeições de casa para 

estabelecimentos que comercializam alimentos – restaurantes, 

lanchonetes, vendedores ambulantes, padarias, entre outros; pela 

crescente oferta de preparações e utensílios transportáveis; pela oferta de 

produtos provenientes de várias partes do mundo; pelo arsenal 

publicitário associado aos alimentos; pela flexibilização de horários para 

comer agregada à diversidade de alimentos; pela crescente 

individualização dos rituais alimentares. 

 

Diante tais considerações, é visível que o modo de trabalho das pessoas, sempre 

exerceu grande influência na qualidade de vida das pessoas, e consequentemente na sua 

alimentação. É no cotidiano de trabalho extremamente acelerado, que ansiedade e a 

pressa afetam as escolhas alimentares e as maneiras de comer, sendo executadas com 

muita rapidez e pouco tempo de investimento (GARCIA, 1997). 

Muitas vezes o horário de trabalho, limita a alimentação dos trabalhadores, isto 

ocorre quando o mesmo não disponibiliza intervalos dirigidos para a realização das 

refeições, ou quando oferece períodos de tempo curtos para tal, ou até mesmo quando 

concede períodos do dia em que os alimentos são de árduo acesso e pouco disponível. 

(SILVA, 2009)  

Estudos realizados sobre as mudanças no padrão dos hábitos alimentares da 

população brasileira nas últimas décadas demonstraram uma redução do consumo 

hortaliças e frutas, e um aumento do consumo de carnes e alimentos industrializados 

(biscoitos, refrigerantes e refeições prontas. (LEVY apud CLARO, et al. 2015 ).  

As  consequências desses comportamentos inadequados de alimentação vão 

desde o aumento das taxas de obesidade, doenças cardiovasculares e crônicas, até uma 

baixa qualidade de vida, e uma má saúde mental. Os comportamentos alimentares 

inadequados podem ainda, simultaneamente com a insatisfação com peso e aparência 

física desencadear síndromes psicológicas (FORTES et al., 2012; PERINI et al., 2009). 

 

Qualidade de vida  

O termo qualidade de vida não deve se limitar somente as condições de saúde e 

intervenções médicas, e sim deve abranger uma variedade de condições que são capazes 

de afetar a vida da pessoa, ou os seus comportamentos diários ou até mesmo seus 

sentimentos (BULLINGER apud FLECK, 1998). 
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O conceito de qualidade de vida é estabelecido de várias formas ao decorrer da 

história e assim levando em consideração a importância para a literatura científica, a 

Organização Mundial da Saúde – OMS estabeleceu qualidade de vida como: 

(SILVA;HELENO, 2012) .“A percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no 

contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOLBREF, 1996, p.6, apud 

SILVA; HELENO, 2012, p.70). 

O conceito de qualidade de vida há muitos anos vem sendo debatido, ele pode 

ser empregado em duas vertentes, seja na linguagem cotidiana, que acontece quando é 

usado pessoas em geral, na área jornalística, ou áreas que envolvem políticas públicas, 

ou seja, no senso comum. A segunda vertente é quando o termo qualidade de vida é 

empregado em contextos de pesquisas, em variados campos de conhecimento, como 

sociologia, medicina, psicologia, educação, entre outras (SEIDL; ZANNON,2004).  

A Qualidade de Vida (QV) pode ser vista três conceitos básico sendo o nível 

socioeconômico, aptidão funcional e satisfação, entre muitas outras definições 

assimiladas, assim como o estado emocional, nutricional, física, intelectual, interação 

social, econômica e a saúde (FAZZIO, 2012). 

É bem normal que qualidade de vida seja conceituada como um campo de saúde 

(MINAYO E COLS, 2000). Rufino Neto acrescenta que quando se fala que só é uma 

boa qualidade de vida quando se tem: 

(...) um mínimo de condições para que os indivíduos nela inserido possam 

desenvolver o máximo de suas potencialidades, sejam estar: viver, sentir 

ou amar, trabalhar, produzindo bens e serviços (...) Falta o esforço de 

fazer da noção um conceito e torna-lo operativo. (Rufino Neto, 1994 apud 

Minayo et al, 2000, p.8). 

 

As alterações no estilo de vida da atualidade têm comprometido o nível de 

exercício físico e na alimentação, assim deixando a população em geral expostas a 

riscos que cada dia mais aumenta a possibilidade de se contrair uma doença crônica não 

transmissível. O tabagismo, a bebida alcoólica, a inatividade física, a alimentação 

inadequada e o estresse são uma das principais causas dessas doenças estando assim 

relacionados aos vícios e práticas de vida (PIRES  et  al, 2013). 

Ao falar em qualidade de vida, o que aparece frequentemente é o lazer. O lazer 

aparece em três fundamentos essenciais sendo eles o ambiente de sua vivência, o 

período de não trabalhar e o comportamento do sujeito, concluindo assim que o lazer 
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esta interligado a muitos campos de atividade do homem, e sendo um de muitos fatores 

muito importante na vida do ser humano. (MARCELINO, 2006) 

De acordo com Dumazedier (1979, p. 34), o lazer: 

 É um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 

livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 

entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação 

desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade 

criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 

familiares e sociais. 

 

Desta maneira pode se afirmar que quando a pessoa, tem bons hábitos, uma boa 

interação social em ambientes variados, e realiza atividades que lhe agrada com 

diversão, este comtempla maiores probabilidade de obter uma boa e constante qualidade 

de vida, sendo esta, interligada diretamente com a saúde física, aprendizagem, convívio 

familiar e amigos (NERI, 2008). 

Ao falar de qualidade de vida, destaca-se também a importância da saúde 

mental, sendo esta reconhecida pela OMS como indispensável para o bem-estar geral 

das pessoas, das sociedades e dos países, tendo em vista que saúde mental das pessoas 

está diretamente relacionada com a sua saúde física e social (OMS, 2001a). 

 

Estudantes Universitários Trabalhadores 

Nas últimas décadas o numero de estudantes universitários vem crescendo 

significativamente, no ano de 2016, o Ministério Da Educação (MEC) divulgou 

que 8.052.254 estudantes estavam matriculados no ensino superior.  

 Os estudantes universitários podem ser definidos como um grupo digno 

de uma certa atenção especial, devido ao seu momento evolutivo, geralmente de 

passagem da adolescência para a vida adulta e estarem ao mesmo tempo vivenciando 

um ciclo de adaptação às novas exigências, desafios e conflitos do mundo do ensino 

superior. (POLYDORO,2000) 

Em um estudo, os autores chamam a atenção para o fato de que a 

vulnerabilidade que os estudantes vivenciam nesta época, pode consequentemente afetar 

a saúde dos mesmos, e também prejudicar o desenvolvimento tanto profissional, como 

pessoal. (ALMEIDA; SOARES, 2003) Os autores dizem haver uma estimativa de que 

mais da metade dos estudantes que iniciam sua jornada no mundo universitário passam 

por dificuldades, e é neste período que há um aumento de casos de psicopatologia em tal 

população. (ALMEIDA; SOARES,2003) 
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Outro dado marcante na vida dos estudantes universitários é o padrão de sono 

irregular, este sofre modificações de início ou termino, ou seja o estudante sempre 

dorme e acorda em horários diferentes, isto se justifica pela privação de sono 

intensificada principalmente nos dias de semana. Tais irregularidades afetam 

negativamente a saúde destes estudantes, podendo ser prejudicial para a atenção, a 

memória, dificultando a capacidade de resolução de problemas e com isso o 

desempenho acadêmico é diretamente comprometido. (ARAUJO et al, 2013). 

Não obstante ainda, deve se considerar o fato de que muitos estudantes 

universitários exercem duplas jornadas, ou seja, trabalham e estudam. Neste sentido, 

Foracchi (1977, p. 51) fala a respeito dos efeitos que o trabalho causa na vida destes 

estudantes:  

O trabalho e o estudo podem ser conjugados porque tanto existe o trabalho em 

tempo parcial quanto os cursos noturnos. O jovem que se desdobra entre essas duas 

atividades, igualmente solicitadoras e absorventes, apresenta, portanto, algumas 

características peculiares. Trabalho parcial: acentua o divórcio entre interesses e 

necessidade, sem concentrar-se neste ou naquele setor, se dilui entre estudo e trabalho, 

convertendo-os em atividades precárias e insatisfatórias. Contudo, nesse caso, o 

trabalho é o setor mais atingido por ser, na perspectiva do estudante, um trabalho 

incompleto e parcial. O estudante que trabalha vive a fragmentação do estudante: não 

estamos mais em presença de um mero intervalo que possibilita, como numa fuga, a 

realização de determinada atividade. Estamos diante de um intervalo amplo que marca, 

porque separa em tempos sociais distintos, o trabalho e o estudo. 

Muitas vezes o resultado desta dupla jornada pode não ser somente prejudicial 

ao desempenho acadêmico, mas também no envolvimento do estudante nas experiências 

do meio universitário, pois trabalhando, faz com que o mesmo tenha menos 

possibilidades de aproveitar plenamente sua condição de estudante, em virtude de que 

se encontra dividido entre as duas atividades. (RABELLO,2012), 

Por mais que não existam dados oficiais com extrema exatidão a respeito do 

perfil do aluno universitário em termos socioeconômicos, de gênero, faixa etária, e 

outras características pessoais (VARGAS, 2010) já se tem o conhecimento de que a 

maioria é constituídas por alunos trabalhadores através de observação prática. Salas de 

23 aulas lotadas no curso noturno indicam como fator principal a possibilidade de 

conciliar o trabalhado com a vida acadêmica. (CARDOSO; BZUNECK 2004) 
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Relativamente à saúde e qualidade de vida é importante considerar que alguns 

hábitos dos estudantes muitas vezes acabam afetando negativamente o desempenho dos 

mesmos, como dormir tarde, e a má alimentação. As cargas horárias de trabalho 

interligadas às horas insuficientes de descanso interferem diretamente no rendimento 

acadêmico, familiar e convívio social, o que pode vir a ocasionar distúrbios físicos, 

familiares e emocionais (VARGAS, 2010) 

É diante a essas escolhas que os estudantes universitários trabalhadores se vêm 

encurralados por uma rotina acelerada, demanda por pressões e cobranças do trabalho e 

dos estudos, o que acaba afetando outros aspectos das suas vidas, no qual pode ser 

evidenciada uma forte alteração negativa nos hábitos alimentares (GARCIA et al,2013 

A decisão em relação às escolhas alimentares é um processo muito mais 

complexo do que apresenta ser, além de ser influenciado por outros fatores, como as 

emoções, destacando-se o estresse. Isto faz com que aumente o consumo de alimentos 

com maior valor energético, como aqueles ricos em açúcar e gordura, gerando com isso, 

hábitos alimentares não saudáveis, o que consequentemente afeta a saúde física, a 

qualidade de vida desta demanda. (PENAFORTE et al,2016). 

 

METODOLOGIA 

Caracterização do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, realizado por meio de 

questionário. O questionário continha 21 perguntas, das quais duas eram perguntas 

dicotômicas, e 19 de múltipla escolha, e foram respondidas voluntariamente por 

estudantes do curso de Psicologia.  

 

Caracterização dos participantes 

 

Participaram deste estudo 20 acadêmicos de Psicologia, dez do segundo período, 

e dez do oitavo período, sendo que todos trabalham; 75% do sexo feminino e 25% do 

sexo masculino.  A idade destes ficou entre 18 e 32 anos, tendo maior porcentagem 19, 

21,22 e 27 anos.  Dos entrevistados 40% dos trabalham no setor administrativo, 30% 

atendimentos ao público, 5 % trabalham na produção, 25% outros setores. Entre os 
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participantes 50% que moram com os pais, 40% residem com amigos, 5% sozinho e 5% 

com cônjuge. 

 

Instrumento utilizado 

 

O questionário elaborado possuía quatro partes, a primeira solicitava dado sócio 

demográficos dos alunos, tais como idade, gênero, setor de trabalho e com que reside, a 

segunda parte eram perguntas relacionados a qualidade de vida e estresse, como por 

exemplo o período de maior estresse;  A terceira constituía-se por perguntas 

relacionadas a lazer, e a prática de exercícios físicos, ou seja o tempo destinado a isso, e 

qual tipo; e por fim, as perguntas eram direcionadas a questão dos hábitos alimentares, 

como as preferências alimentícias e tempo designado para tal.  

 

Procedimentos  

 

A pesquisa foi realizada no início do segundo semestre, nos dias 13 e 15 de 

Agosto de 2018, sendo que aplicação ocorreu inicialmente no segundo período, e no 

segundo dia no oitavo período.  Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e o 

aceite da coordenação do curso participante.  As pesquisadoras foram até as salas em 

questão, explicaram o objetivo da pesquisa e os requisitos necessários para a 

participação. Cada entrevistado assinou o termo de esclarecimento livre, obtendo para si 

uma cópia do mesmo.  

 

Analise dos dados  

 

Após a aplicação dos questionários, criou-se um banco de dados no Excel, com 

as respostas de cada pergunta de todos os participantes.  Posteriormente, este banco de 

dados foi mensurado pelo software SPSS versão 21, o que resultou na confecção dos 

gráficos, que foram analisados seguidamente pelas pesquisadoras, para que se fosse 

observado às concordâncias e divergências dos resultados obtidos com as literaturas já 

pesquisadas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente os participantes foram questionados sobre questões relacionados ao 

seu perfil sociodemográfico: idade, tempo de trabalho, com quem reside entre outras.  

A idade dos participantes ficou entre 18 e 32 anos, sendo 75 % do sexo feminino 

e 25 % do sexo masculino.  Com relação ao setor de trabalho,40% dos pesquisados 

trabalham no setor administrativo, 30% atendimentos ao público, 25% em outros setores 

e 5 % trabalham na produção. Metade da amostra sendo 50% reside com os pais, 40% 

com amigos, 5% sozinho e 5% com cônjuge. 

Na sequência o questionário teve um bloco de perguntas que versavam a auto 

percepção da qualidade de vida.  

 

 

 

Gráfico 1 : Qualidade de vida.  

Fonte: Pesquisadoras(2018).  

 

O gráfico demonstra que dos entrevistados 70% qualifica que sua vida é boa, 

25% sendo razoável e 5% excelente. 

Novamente se observa um dado que é discrepante a maior parte das pesquisas 

realizadas com esses fenômenos. Já que os estudos indicam que esse público tem a sua 

qualidade de vida afetada pela dupla jornada, ou seja, trabalho e estudo.  

Um desses estudos é o de Oliveira et al, (2008) que diz que o ingresso no meio 

universitário é uma fase muito complexa na vida do estudante, tendo em vista que a 

mesma demanda a integração do indivíduo a um ambiente que lhe apresenta novas 

obrigações, e exigências nunca experimentadas em outro momento da vida. 
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 Fontana e Brigo (2011) também confirmam que a QV e a saúde do estudante 

trabalhador demonstra grande indicio de ameaça, acrescentando assim o cansaço físico e 

mental, e não menos importante a adaptação as novas rotinas e novos conhecimentos. 

A vida do estudante trabalhador com a múltipla jornada de atividades acaba se 

tornando intolerável, a dedicação para com essas várias atividades trabalhistas quanto 

acadêmicas acaba ficando impossível a realização de atividades de lazer e 

consequentemente problemas financeiros pois boa parte da sua remuneração se destina a 

pagamentos institucionais (COSTA, 1992). 

 Erikson, (1976) complementa que a entrada no ensino superior é uma transição 

que traz efeitos significativos para o desenvolvimento psicológico dos jovens 

estudantes, pois ela representa muitas vezes a primeira tentativa importante de 

concretizar um senso de identidade autônomo, de uma independência, tentativa esta que 

se traduz através da escolha profissional. E assim ficando evidente no gráfico abaixo 

que os estudantes trabalhadores tem sim influência tanto do trabalho quanto do ensino 

superior em suas vidas. 

 

Gráfico 2 : Frequência do estresse.  

Fonte: Pesquisadoras(2018).  

 

Ao serem questionado com relação frequência de estresse 75% responderam as 

vezes, 20% sempre e 5 % raramente. Observando esses dados, constata-se que os 

estudantes trabalhadores pesquisados, estão apresentando estresse em sua maioria, 

quando somado os itens sempre e as vezes, chega-se ao percentual de 95% da amostra 

sentindo-se estressado.  

Esses achados reforçam os dados encontrados nas literaturas pesquisadas. 

Apontando que há uma ambiguidade entre os dados de qualidade de vida e o sentir-se 
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estressado, já que anteriormente a maioria referia ter uma boa qualidade de vida, no 

entanto ao preencher o questionário, eles podem ter se dado conta de que há sim alguns 

aspectos que podem ser afetados pela dupla jornada.   

Mondardo e Pedon (2005) comentam que a rotina do estudante vem crescendo 

gradativamente e assim se tornando algo extremamente estressor; o crescente aumento 

das atividades acadêmicas exige mais do indivíduo aumentando assim também suas 

responsabilidades, ansiedades e o intuito de competividade. 

A situação da saúde geral do sujeito tem como objetivo o bem-estar do corpo, o 

de sentir a sensação do bem-estar psicológico, e o estar bem consigo mesmo, nas 

relações interpessoais e com o meio ambiente (NAKAGAVA; RABELO, 2007). 

Assim Soares; Campos (2008), dizem que ao falar do estilo de vida dos 

estudantes universitários é muito comum que comtemple algumas situações tais como: 

carga horária extensa em sala de aula e campo de estágio, tempo inadequado para a 

realização das refeições o que acaba por gerar hábitos alimentares não muito saudáveis, 

uso abusivo de álcool e outras drogas; um tempo muito curto destinado a repouso e 

sono, pouco ou nenhuma prática de exercícios físicos; ansiedade/angústia constante 

ocasionada pela exigência do desempenho acadêmico; mudança e a adaptação à outra 

cidade.  

E quando os pesquisados foram questionados, em que período os mesmos se 

sentem mais estressados, 50% responderam que na parte da tarde é a parte do dia que o 

estressa mais afeta em sua vida; 45% se perceberam mais na parte da manhã e 5% na 

parte da noite, sendo assim perceptível que o período mais afetado é o diurno, ou seja, 

manhã e tarde. 

E confirmando os dados obtidos Rabello (2012), aponta que muitas vezes o 

resultado desta dupla jornada pode não ser somente prejudicial ao desempenho 

acadêmico, mas também no envolvimento do estudante nas experiências do meio 

universitário, pois trabalhando, faz com que o mesmo tenha menos possibilidades de 

aproveitar plenamente sua condição de estudante, em virtude de que se encontra 

dividido entre as duas atividades. 

O estudante trabalhador é muito solicitado, pois a múltipla jornada exige muito 

do sujeito, pois conseguir conciliar as várias funções levo o mesmo à exaustão física e 

psicológica, o desgaste de energia acaba contribuindo assim para o aumento da fadiga e 
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estresse e especialmente em casos de privação de sono (FURLANI; CEOLIM, 2005; 

SILVA et al., 2011). 

 

Gráfico 3: Relação do estresse faculdade x trabalho.  

                 Fonte: Pesquisadoras(2018). 

 

Uma outra variável investigada no questionário foi se os estudantes relacionam 

seu estresse devido à faculdade ou trabalho. Nesse sentido, evidencia-se que 75% dos 

pesquisados referiram que o maior estresse vem do trabalho e os 25% disseram que é a 

faculdade.   

No que se refere as atribuições dados a fatores estressantes, 75% dos 

respondentes referiram o trabalho. Esse dado acaba por reforçar o dado anterior do 

período em que eles se sentem estressados, ou seja, durante o dia.  

 “Estresse significa experimentar situações que são percebidas como 

ameaçadoras a nosso bem-estar físico ou psicológico” (ATKINSON, ATKINSON, 

SMITH & BEM, 2002. P. 509) 

   Vargas & De Paula, (2012) dizem que o horário de trabalho é um fator 

determinante impõe ao turno em que o aluno pode estudar. Se o estudante tem a carga 

horária no trabalho de 40 horas, é forçado a escolher o turno noturno para estudar, e 

mesmo que trabalhe mais de 20 e menos de 40 horas, este horário geralmente atende o 

horário comercial, fazendo novamente com que reste somente a opção noturna para se 

estudar. Em casos menos comum, trabalhando até 20 horas, sendo estas podendo ser 

exercidas de manhã, a tarde ou a noite, faz com que haja mais opções de escolha em 

relação ao turno.  

O estudante universitário não é nenhuma exceção quando se fala de estresse, 

pois o mesmo está transitando por um momento importante que exige que o indivíduo 

passe por várias transformações e mudanças, e assim podendo ocasionar o estresse e até 
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mesmo ocasionando dificuldades de aprendizagem e decadência do desempenho 

acadêmico. (CAMPOS, ROCHA & CAMPOS, 1996) 

 

Gráfico 4 : Sobrecarga das tarefas.  

Fonte: Pesquisadoras(2018).  

Ao serem questionado em relação a se sentirem sobrecarregados, 45% dos 

entrevistados disseram que se sentem mais sobrecarregados no final do semestre e em 

seguida 35% responderam que diariamente, após 15% diz que início do mês, e por fim 

5% responderam que final do mês seria o período que mais se sentem sobrecarregados.  

 A sobrecarga no final de semestre se justifica por ser época de avaliações, e 

como esses estudantes universitários trabalhadores, exercem dupla jornada, trabalhar e 

estudar, este período fica ainda mais acelerado em suas vidas. Em seu estudo, Silva e 

Heleno (2012) afirmam que a sobrecarga de atividades acadêmicas, contribui para que 

os estudantes universitários tenham uma baixa qualidade de sono, bem como pouca 

energia para realizarem as tarefas do cotidiano.  

Neste mesmo sentido Morreti e Hubner (2017) dizem que umas das maiores 

criticam no meio universitário é em relação à sobrecarga de atividades, gerado pela 

grande quantidade de provas e trabalhos que são aplicados, o que acaba por gerar 

influencias negativas nos níveis de estresse. Além de interferir diretamente no estresse, 

a sobrecarga faz com que os estudantes se sintam desanimados com o curso, com a 

instituição e consigo mesmos.  

Como no presente estudo em que revelou que os estudantes universitários se 

sentem mais sobrecarregados ao final do semestre, em outra pesquisa com público 

semelhante, evidenciou-se que os mesmo se sentem incomodados pela sobrecarga e 

alguns períodos e em outros não terem afazeres acadêmicos, essa inconstância vivida no 
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âmbito acadêmico, também se demonstrou como fator estressante (MONTEIRO; 

FREITAS; RIBEIRO , 2007).  

 

5 : Qualidade da alimentação.  

Fonte: Pesquisadoras(2018).  

Outro aspecto que o questionário buscou identificar foi os hábitos alimentares 

dos estudantes, a fim de compreender como a alimentação ou seu comportamento 

alimentar está relacionado a dupla jornada de trabalho e estudos.  Dessa forma, nota-se 

que 60% dos entrevistados disseram considerar sua alimentação razoavelmente 

saudável, 35% pouco saudável e 5% consideram a alimentação saudável. O fato de 

apenas 5% dos entrevistados responderem considerar sua alimentação saudável 

confirma o que diz Feitosa et al, (2010) quando afirma que pelo fato de estarem mais 

focados em atender as demandas do trabalho, com as exigências para ter boas notas e 

evitar o baixo rendimento estudantil, a importância de uma alimentação saudável acaba, 

que quase completamente, sendo esquecida.  

É nessa constante busca de ajustar a alimentação ao ritmo acelerado do dia-a-dia, 

os hábitos alimentares e suas escolhas se voltaram para alimentos mais convenientes 

com o novo estilo de vida, isto faz com que sejam adotados hábitos rápidos e práticos, 

estes nos quais muitas vezes não possuem valores nutritivos adequados. (ABREU et al, 

2001; SOUZA; HARDT, 2002). 

É cada vez mais comum que a população jovem assumirem hábitos alimentares 

irregulares e também desequilibrados, trocando a alimentação saudável pela ingestão de 

alimentos de alto valor calórico, contendo excesso de açucares e de gorduras. Essas 

características de uma má alimentação se justificam devido ao ritmo de vida atual 

(DANELON et al, 2006). 

É relevante considerar que ter uma alimentação saudável é um dos fatores que 

está ligado diretamente como um dos principais determinantes da saúde, desta maneira, 
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a saúde de quem se alimenta mal fica muito mais vulnerável quando comparado com de 

a quem apresenta bons hábitos alimentares (GIBNEY, 2005). 

Além de estarem mais propensos a adquirir doenças devido à má alimentação, o 

fato de não praticarem ou praticarem com baixa frequência exercícios físicos surge 

como um agravante da situação e isto se revelou na sequência do estudo, quando foi 

organizado um bloco de perguntas que se referiam à prática de exercícios físicos, neste 

bloco de perguntas tinha-se como objetivo verificar como o público da pesquisa realiza 

ou não exercícios físicos. Nesse sentido, observa-se que 40 % dos entrevistados 

responderam não praticar nenhum tipo de exercício físico, 25% dizem praticar 

diariamente, 20% semanalmente, 10% mensalmente 5% quinzenalmente.   

Ao se falar de inatividade física dos jovens universitários, é comum achados que 

comprovam esta questão ser muito elevada entre tal público, e as causas deste 

sedentarismo são geralmente a falta de tempo, de motivação e apoio social, sem contar 

também de que muitos não tem condições de pagar por um espaço privado para tal 

prática, e com isso dependem de espaços públicos, o que dificulta ainda mais, por 

geralmente estarem localizados longe de suas residências (QUADROS et al, 2009). 

 

Gráfico 6 : Relação estresse/ansiedade com o apetite. 

Fonte: Pesquisadoras(2018).  

Ainda em relação à alimentação, foi indagado aos entrevistados em relação a 

alterações de apetite, dessa maneira 50% dos entrevistados disseram comer bastante 

quando se sentem estressado/ansioso, 25% dizem perder o apetite e outros 25% não 

percebem mudanças. A maioria dos entrevistados se dizer comer bastante, justificando a 

fuga do estresse mental e físico, torna alimentação se torna um refúgio (GARCIA et al, 

2013). 
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Neste sentido, nota-se que as escolhas na hora de se alimentar são muito afetadas 

pelas emoções, isso acontece porque tal escolha, a quantidade e frequência, não 

dependem somente de necessidades fisiológicas, mas de vários fatores, inclusive as 

emoções (LOURENÇO, 2016 apud SOUZA et al, 2017). 

Outro fator que está implicado é a ansiedade, geralmente vista como um dos 

estados emocionais que mais interfere nas escolhas alimentares, quando ansioso a 

pessoa se percebe com medo, angustiada e inquieta, isso porque ela está vivenciando 

uma preocupação excedente em relação à determinada situação (SOUZA et al, 2017).  

Para tentar reduzir os danos causados por tal estado emocional, acontece o que 

chamamos de mecanismo “emotional eating” , que vem a ser justamente  o  consumo de 

alimentos devido a alterações emocionais, e neste consumo o indivíduo está tentando 

encontrar uma solução para melhorar o seu estado emocional, ou pelo menos estabilizar, 

fazendo com que a alimentação seja um item adicional, e nesta busca pela solução, 

pouco se importa com o valor nutricional que alimentos ingeridos contém, portanto o 

ato de comer, faz com que haja uma redução bem significativa em das emoções 

negativas vivenciadas naquele momento (LOURENÇO, 2016 apud SOUZA et al, 

2017).  

Além disso, o estresse também é citado como um dos influenciadores nos 

hábitos alimentares, uma vez que a mesmo, demanda da pessoa uma resposta 

instantânea, ou seja, a luta ou fuga, o que acaba por gerar então, a supressão do apetite 

uma maneira de fuga (WARDLE; GIBSON, 2002 apud BOSA, 2010)  

 Neste mesmo sentido os entrevistados foram questionados em relação a 

preferência alimentar quando se encontram estressados e/ou ansiosos, sendo que 50% 

responderam ter preferência por alimentos doces, 35% dizem não terem preferência e 

15% responderam preferir alimentos salgados, esta preferência por doces apontada pela 

metade da amostra justifica o consumo de alimentos com maior valor energético, como 

aqueles ricos em açúcar e gordura, gerando com isso, hábitos alimentares não saudáveis 

(PENAFORTE et al,2016).  

Essa preferência por alimentos doces se justifica pelo fato de que os alimentos 

ricos em gordura e em açúcar são capazes de propiciar ao sujeitos prazer e emoções 

positivas, e por estar associado também a uma lembrança de recompensa, desta maneira 

a vontade de consumi-los é aumentada quando estão em expostos a eventos estressores 
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ou ansiosos, na esperança de aliviar os sintomas causados por tais acontecimentos 

(PENAFORTE et al,2016).  

Outro dado que se obteve na pesquisa, foi que desses 50% que responderam 

preferir alimentos doces, todas são do sexo feminino, o que vai de encontro com outros 

estudos anteriores, no qual dizem que mulheres estressadas tem muito mais 

probabilidade de consumir alimentos ricos em açúcar, calóricos, em comparação com as 

mulheres que não se sentem estressadas, e este dado aparece quando se comparam os 

homens. O fato das mulheres comerem mais doces, ou simplesmente comerem mais, 

funcionaria como uma espécie de relaxamento, uma vez que a ingestão de alimentos 

principalmente no caso das mulheres vem taxada de regras sociais e padrões 

(PENAFORTE et al,2016). 

 

CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como principal objetivo apresentar e analisar a qualidade 

de vida e alimentação em estudantes universitários trabalhadores, tendo assim o intuito 

de trazer conhecimentos mais aprofundados acerca do tema proposto.  

Através do questionário aplicado em estudantes universitários trabalhadores, foi 

alcançado o objetivo desta pesquisa, identificando assim a interferência e as 

dificuldades na vida do sujeito que estuda e trabalha, pois o ingresso ao ensino superior 

requer maior atenção, habilidades e consequentemente mudanças subjetivas e 

emocionais, e como tudo isso afeta sim as suas escolhas alimentares.  

Um ponto de relevância para nosso estudo é a qualidade de vida do sujeito 

levando assim em conta os níveis de estresse a baixa frequência de exercícios, lazer e a 

má qualidade na alimentação por conta da dupla jornada. 

Ainda assim, mesmo que este estudo tenha proporcionado uma visão mais 

aprofundada de estudantes que trabalham, recomenda-se que novas pesquisas sejam 

realizadas, bem como, busca se chamar a atenção da instituição em que a pesquisa foi 

realizada, a fim de que observem os dados e desenvolvam maneiras de melhorar tanto 

em questão de sobrecarga acadêmica quanto em alimentos oferecidos na cantina da 

instituição.  
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Resumo 

Objetivo: verificar a qualidade de sono dos acadêmicos e como a ansiedade afeta o 

mesmo. Materiais e Métodos: foi realizada uma pesquisa quantitativa do tipo 

transversal com aplicação de dois questionários, o SRQ-20 (self reportquestionnaire) e 

outro questionário estruturado pelos pesquisadores. A aplicação foi realizada em turmas 

dos segundos e últimos períodos de 14 cursos da Instituição de Ensino Superior FADEP 

–Faculdade de Pato Branco. A amostra é composta de 746 estudantes. Esses dados 

foram analisados no programa de análises estatísticas–SPSS. Resultados: A partir da 

análise dos dados obtidos, foi possível verificar que (58,7%) dos acadêmicos não 

dormem o suficiente, a maioria da população envolvida na pesquisa se considera 

ansiosa (78,3%) e (73,2%) percebeu que a ansiedade afeta o sono. Conclusão: de 

acordo com os dados observados sugerem que as pessoas que dormem menos tendem a 

ter transtornos de ansiedade.  

 

Palavras-chave: Ansiedade. Acadêmicos do ensino superior. Qualidade de sono. 

 

 

Abstract   
 

Objective: To verify the sleep quality of the students and how the anxiety affects the 

same. Materials and Methods: a quantitative cross-sectional study was carried out 

with the application of two questionnaires, the SRQ-20 (self reportquestionnaire) and 

another questionnaire structured by the researchers. The application was carried out in 

classes of the second and last periods of 14 courses of the Institution of Higher 

Education FADEP - Faculty of Pato Branco. The sample is composed of 746 students. 

These data were analyzed in the SPSS statistical analysis program. Results: From the 

analysis of the obtained data, it was possible to verify that (58.7%) of the students did 

not sleep enough, the majority of the population involved in the research considered 

themselves anxious (78.3%) and (73.2%) realized that anxiety affects sleep. 

Conclusion: According to the data observed suggest that people who sleep less tend to 

have anxiety disorders.  
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Resumen 

 

Objetivo: Para comprobar la calidad de la calidad de los estudiantes y cómo la amenaza 

afecta al mismo. Los métodos y los métodos: el cuantitativo transversal de estudio se 

llevó a cabo con la aplicación de dos preguntas, el SRQ-20 (self reportquestionnaire) y 

otro cuestionado por el investigador. La aplicación se realizó en las clases de los 

segundos y los últimos períodos de 14 cursos de la Institución de educación superior 

FADEP - Faculty of Pato Blanco. El ejemplo se compone de 746 estudiantes. Estas 

fechas se analizaron en el SPSS estadístico del programa. Resultados: Desde el análisis 

de los datos obtenidos, fue posible para comprobar que (58.7%) de los estudiantes no se 

sentía suficiente, la proporción de la población implicada en la investigación 

considerada era ansiosa (78.3%) y (73.2%) que se preocupa por dormir. Conclusión: 

De acuerdo con la fecha mencionada que las personas que no soportan tienden a tener 

desórdenes. 

 

Palabras clave: Anxiety. Académica de educación superior. Calidad del sueño. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 O ingresso de estudantes em Instituições de Ensino Superior e a posterior 

adaptação dos mesmos a nova rotina, pode gerar sentimentos de ansiedade e estresse. 

Costa e Leal (2008) destacam que “a mudança é um fator recorrente na vida dos 

indivíduos, mas se associada com experiências perturbadoras, resultam em efeitos 

adversos sobre a saúde física e psicológica”. A entrada para a Universidade constitui um 

momento de transição, etapa marcante no desenvolvimento dos jovens, exigindo 

adaptações a novas realidades (PEREIRA, 2009). 

Os indivíduos em fase de profissionalização em nível superior estão em 

passagem entre a adolescência e a idade adulta. Usualmente, apresentam maior privação 

de sono com tendência à sonolência excessiva diurna e, como consequência, 

comprometendo o desempenho escolar, a memória, instabilidade no humor, ansiedade e 

problemas comportamentais (GASPAR, MORENO & MENNA – BARRETO, 1998). A 

ansiedade patológica ocorre quando essa moção passa a ser disfuncional, ou seja, a 

trazer prejuízos sociofuncionais e/ou sofrimento importante para o indivíduo (BERNIK 

et al, 2012).  



 
 

116 
 
 

Vários estudos brasileiros avaliam a presença de depressão e ansiedade em 

universitários e indicam índices elevados para ambas as patologias (FUREGATO et al, 

2006). Em termos gerais, tensão e ansiedade se referem a complexas transações 

ocorridas entre as ·pessoas e seu ambiente. Envolvem: perigos ou pressões (tensores) 

externos potencialmente nocivos; pensamentos e lembranças, e processos fisiológicos 

internos; e as reações emocionais intensas e desagradáveis evocadas pelos estímulos de 

tensão (SPIELBERGER, 1981). Revisões de literatura no contexto acadêmico, que 

descrevem estudos brasileiros e internacionais, apontam percentuais entre 15 a 29% de 

estudantes universitários apresentando algum tipo de transtorno psiquiátrico durante sua 

vida acadêmica (Cavestro& Rocha, 2006; Cerchiari, Caetano &Faccenda, 2005; 

Fonseca, Coutinho & Azevedo, 2008).  

O tema proposto no presente projeto se torna relevante à medida que 

percebemos que vários estudantes do ensino superior, os quais a rotina semanal gira em 

torno de trabalho e estudos acabam queixando-se da perca de sono diário pelo fator da 

ansiedade, vindo a afetar, também, o seu desempenho acadêmico e social. Destaca-se na 

pesquisa, o importante alerta aos estudantes e a sociedade, referente aos números de 

acadêmicos que sofrem ou podem vir a sofrer com as implicações da ansiedade e de 

distúrbios de sono. Através do estudo abre-se possibilidade de se pensar e discutir a 

situação dos acadêmicos nas instituições de ensino superior, dando importância à saúde-

mental.  

Essa pesquisa tem o objetivo de proporcionar benefícios em prol dos estudantes 

e também dos pesquisadores, enquanto acadêmicos do curso de Psicologia, para agregar 

conhecimento e colocar em prática toda a teoria vista em sala, produzindo 

conhecimento científico.  

Em relação ao estado da arte do estudo foi realizado uma pesquisa no site 

Google Acadêmico com os seguintes descritores: saúde mental + acadêmicos do ensino 

superior e obteve-se 55.200 resultados. Adicionando ansiedade tem-se um total de 

26.300 resultados, filtrando ainda mais a pesquisa com os descritores efeitos + 

distúrbios do sono tem-se um total de 14.000 resultados. Como último descritor 

utilizou-se sudoeste do Paraná e obteve-se assim 199 resultados, destacando então a 

relevância da pesquisa.  
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Dessa forma, a seguir será apresentada a fundamentação teórica que embasa o 

estudo e logo após a metodologia para que posteriormente os dados e a discussão sejam 

apresentados. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Serão apresentados os seguintes tópicos referentes à fundamentação teórica: 1) 

Aspectos da Saúde Mental, 2) Ansiedade, 3) Higiene e efeitos da privação do sono, 4) 

Ansiedade e qualidade de sono no ensino superior. 

 

ASPECTOS DA SAÚDE MENTAL 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que saúde é o "estado de 

completo bem-estar físico, mental e social", e não apenas a ausência de doenças 

(AMARANTE, 2007). Estudiosos de diferentes culturas definem diversamente a saúde 

mental numa perspectiva transcultural, é quase impossível definir saúde mental de uma 

forma completa. De um modo geral, porém, concorda-se quanto ao fato de que a saúde 

mental é algo mais do que a ausência de perturbações mentais. Sabemos que elas afetam 

pessoas de todas as idades, em todos os países, e que causam tanto sofrimento às 

famílias e comunidades, quanto aos indivíduos (OMS, 2001).  

O comportamento humano é configurado, em parte, através de interações com o 

meio ambiente natural ou social. Essas interações podem resultar em consequências, 

quer desejáveis, quer indesejáveis para os indivíduos (OMS, 2001). A ciência 

psicológica mostrou que certos tipos de perturbações mentais e comportamentais, como 

a ansiedade e a depressão, podem ocorrer em consequência da incapacidade de fazer 

face adaptativamente a um acontecimento vital gerador de stress. Provas disso vêm de 

décadas de investigação sobre aprendizagem e comportamento, confirmados ainda pelo 

êxito da terapia do comportamento, que usa esses princípios para ajudar as pessoas a 

alterar padrões mal-adaptativos de pensamento e comportamento (OMS, 2001).  

De um modo geral, as pessoas que procuram não pensar nos fatores de stress ou 

que não os enfrentam, têm mais probabilidades de manifestar ansiedade ou depressão, 

enquanto as que discutem os seus problemas com outras e procuram encontrar meios de 

controlar esses fatores funcionam melhor com o decorrer do tempo. Essa descoberta 

levou ao desenvolvimento de intervenções que consistem em ensinar aptidões para 

enfrentar a vida (OMS, 2001). 
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ANSIEDADE 

“A ansiedade é um sentimento de apreensão difuso, altamente desagradável, 

frequentemente vago, acompanhado por uma ou mais sensações físicas (…)” (KAPLAN 

& SADOCK, 1990). O estado de ansiedade é conceituado como um estado emocional 

transitório ou condição do organismo humano que é caracterizada por sentimentos 

desagradáveis de tensão e apreensão, conscientemente percebidos e por aumento na 

atividade do sistema nervoso autônomo. Os escores de ansiedade-estado podem variar 

em intensidade de acordo com o perigo percebido (ANDRADE & GORENSTEIN, 

1998).  

A ansiedade pode ser considerada como uma reação natural e fundamental para 

a auto-preservação. Porém a ansiedade, também pode ter repercussões negativas para o 

indivíduo, se for excessiva e de prolongada duração, pois em vez de contribuir para o 

confronto da situação que causa ansiedade, limita, dificulta ou impossibilita a sua 

capacidade de adaptação (CLAUDINO & CORDEIRO, 2016). Segundo Bernik et al 

(2012) a ansiedade pode ser caracterizada como uma sensação desagradável, uma 

inquietação interna, uma preocupação exagerada com o futuro, acompanhada de 

sensações corporais como tontura, secura na boca, sensação de vazio no estômago, 

aperto no peito, batimentos cardíacos acelerados, suores, calafrios, tremores, 

formigamentos, cãibras, urgência para urinar e cólicas abdominais.  

A ansiedade está presente em todos os seres humanos, em maior e em menor 

grau, algumas vezes agindo como um “instinto” uma vez que pode tornar previsíveis 

situações de perigo, ou de ameaça que se aproximem, preparando desta forma o 

organismo para tomar as medidas necessárias, de modo a impedir a concretização 

desses possíveis prejuízos, ou pelo menos diminuir as suas consequências (CLAUDINO 

& CORDEIRO, 2016).  

A maneira prática de se diferenciar ansiedade normal de ansiedade patológica é 

basicamente avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada e relacionada 

ao estímulo do momento ou não (CASTILLO et al, 2000). Então, subtipos de 

transtornos de ansiedade, que apresentam características psicopatológicas particulares. 

Estes são: transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno de pânico (TP), 

transtorno de ansiedade social (TAS) ou fobia social, fobias específicas, transtorno de 
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estresse pós-traumático (TEPT) e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) (NARDI, 

2000).  

O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) está entre os transtornos da 

ansiedade e, consequentemente, transtornos mentais, mais frequentemente encontrados 

na clínica. Embora visto inicialmente como um transtorno leve, atualmente se avalia que 

o TAG é uma doença crônica, associado a uma morbidade relativamente alta e a altos 

custos individuais e sociais (ANDREATINI, BOERNGEN-LACERDA & FILHO, 

2001).  

A identificação precoce dos transtornos de ansiedade pode evitar repercussões 

negativas (CASTILLO et al, 2000). Essas patologias indicam que os transtornos de 

ansiedade constituem um grupo de transtornos de grande importância para a saúde 

individual e pública (ANDREATINI, BOERNGEN- LACERDA & FILHO, 2000). 

 

HIGIENE E EFEITOS DA PRIVAÇÃO DE SONO 

O sono, fenômeno essencial para a sobrevivência, tem como função primordial a 

restauração corporal e mental, com diversos efeitos fisiológicos, entre eles o 

processamento de vários tipos de memória (GAMBELUNGHE et al, 2001). É um 

fenômeno vital, tão necessário à manutenção da existência quanto o ato da alimentação. 

Dormir tem uma função biológica fundamental na consolidação da memória, 

normalização das funções endócrinas, termorregulação, conservação e restauração da 

energia, e na restauração do metabolismo energético cerebral (RIBEIRO, SILVA & 

OLIVEIRA, 2014).  

Devido a essas importantes funções, as perturbações do sono podem acarretar 

alterações significativas no funcionamento físico, ocupacional, cognitivo e social do 

indivíduo, além de comprometer substancialmente a qualidade de vida (RIBEIRO, 

SILVA & OLIVEIRA, 2014).  

Sabe-se também que o sono tem impacto a nível da qualidade de vida e da 

longevidade de cada indivíduo, por isso é extremamente importante ter uma boa higiene 

do sono (Rente e Pimentel, 2004). Higiene do Sono trata-se de um processo que 

organiza a rotina, o ambiente e os rituais que antecedem o sono, a fim de ajudar a evitar 

ou minimizar algumas dificuldades ao dormir, como terror noturno, sonambulismo, 

sono agitado, insônia, pesadelos e até mesmo doenças como Síndrome das Pernas 

Inquietas e Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (BARRETO, 2017).  
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O aumento da sonolência durante o dia; fadiga; diminuição do desempenho 

escolar; diminuição da capacidade de memorização; déficit de atenção; decréscimo do 

rendimento cognitivo; problemas de saúde, entre outros (BANKS E DINGES, 2007) 

estão relacionados com a má qualidade de sono. Estas consequências poderão ser 

reversíveis caso se adotem hábitos de sono saudáveis (CURCIO ET AL., 2006). O sono 

desempenha papel fundamental para a reposição de energias para o dia seguinte, no 

equilíbrio metabólico e no desenvolvimento físico e mental, enquanto a falta de sono 

provoca irritabilidade, falta de memória e de concentração (INOCENTE, 2001). Pessoas 

que dormem mal tendem a ter mais morbidades, menor expectativa de vida e 

envelhecimento precoce (PEREIRA, GORDIA & QUADROS, 2011).  

Fatores que interferem no ciclo sono-vigília, dentre eles a privação do sono, 

presença de distúrbios mentais, efeitos de drogas no Sistema Nervoso Central (SNC), 

hábitos irregulares, idade, patologias físicas e cognitivas, mudança de fuso horário e 

ritmo circadiano (HIDALGO, SOUZA & NUNES, 2003).A insônia é um dos principais 

distúrbios relacionados ao sono e possui alguns fatores precipitantes, entre os quais 

destacam-se o estresse e a ansiedade (RIBEIRO, SILVA & OLIVEIRA, 

2014).Transtornos do sono nos quais a privação do sono é a característica principal, 

como a insônia e a apnéia do sono, resultam em alterações importantes no sistema 

imunológico. O estresse é considerado como um dos grandes fatores desencadeantes de 

insônia, à medida que os estudos epidemiológicos relatam que pacientes com insônia 

primária atribuem o início do transtorno a algum evento estressante (DRAKE et al, 

2003).  

A remoção parcial ou supressão do sono em um organismo é conhecida como 

privação de sono (ANTUNES et al, 2007). São vários os estudos que demonstram que a 

privação do sono pode também desencadear um aumento da prevalência da diabetes 

mellitus bem como da obesidade (Bixler, 2009), poderá levar ao desenvolvimento de 

diversas doenças, tais como hipertensão arterial ou epilepsia (Gangwisch et al., 2006; 

Bixler, 2009; Banks e Dinges, 2007). Um sono de má qualidade poderá desencadear 

também alterações a nível dos processos neurocomportamentais, como déficit de 

atenção ou diminuição da capacidade cognitiva (raciocínio mais lento e diminuição da 

memória) (Trockel et al., 2000; Banks e Dinges, 2007).  

O traço de ansiedade, como característica de personalidade do indivíduo, 

influencia o padrão do ciclo sono-vigília, pois os sujeitos com maiores escores de traços 
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de ansiedade apresentaram menor labilidade na alocação temporal do ciclo sono-vigília 

aos estímulos temporais do ambiente (ALMONDES & ARAUJO, 2003).  

Posto isto e com base em vários estudos, pode afirmar-se que o sono tem um 

enorme impacto sobre a consolidação da memória, bem como em diversos processos de 

reparação e na aprendizagem, isto porque no decorrer do sono ocorrem vários processos 

neurocognitivos e fisiológicos que poderão ser afetados pela privação do sono (Banks e 

Dinges, 2007; Curcio et al., 2006; Krueger e Obal, 2003; Benington, 2000). 

 

ANSIEDADE E QUALIDADE DE SONO NO ENSINO SUPERIOR  

O final da adolescência e início da vida adulta é um período marcado por 

mudanças psicossociais importantes, entre as quais a transição de estudante de ensino 

médio para estudante universitário/futuro profissional. Nessa transição, os estudantes 

enfrentam desafios relacionais (estabelecimento de novos vínculos), acadêmicos 

(adaptação a um modelo diferente de avaliação e aprendizagem), vocacionais 

(estabelecimento de uma identidade de carreira), entre outros (ALMEIDA & SOARES, 

2003).  

Estudantes universitários estão especialmente sujeitos as modificações no estilo 

de vida e no padrão do ciclo sono vigília. Muitos estudantes estão deixando pela 

primeira vez a casa da família e, além das modificações naturais em função da 

puberdade, são inseridos em um novo ambiente em função de suas aulas e estudos 

(MARTINI et al, 2012).  

A preocupação com a saúde mental do estudante universitário surgiu nos 

Estados Unidos, no início do século XX, a partir do reconhecimento de que os 

universitários passam por uma fase naturalmente vulnerável, do ponto de vista 

psicológico, e de que a responsabilidade em ajudá-los, nesse momento, é da instituição 

em que estão inseridos (REIFLER et al. 1969; LORETO, 1985).  

A forte pressão e estresse pela exigência de alto rendimento tendem a reduzir a 

quantidade de sono e dessincronizar o ciclo sono-vigília, obrigando-os a decidir entre se 

manterem acordados ou satisfazer as necessidades de sono. A privação do sono a que o 

acadêmico se submete pode levar à deterioração mental, psicológica e física, com 

diminuição da capacidade de raciocínio, de reter informações, de resolução de 

problemas e da interpretação de exames (RIBEIRO, SILVA & OLIVEIRA, 2014).  
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Em nossa pesquisa realizada sobre ansiedade e distúrbios do sono em 

acadêmicos do ensino superior, a maioria da população estudada trabalha durante o dia 

e cursa a faculdade no período noturno. Assim a má qualidade de sono pode estar 

associada à utilização do tempo de sono para cumprir compromissos ligados aos 

estudos, como realização de pesquisa na internet para elaboração de trabalhos de 

conclusão de curso, entre outros. Desta forma, os horários de sono tornam-se irregulares 

e o tempo de sono muitas vezes insuficiente (COELHO et al, 2010).  

A ansiedade desencadeada pela pressão de arcar com os estudos, ao mesmo 

tempo em que, muitas vezes, garante-se a sobrevivência longe dos pais, pode 

representar um fator de influência no padrão do ciclo vigília/sono (CVS) dos 

universitários. Por outro lado, a ausência de proximidade dos pais pode contribuir para 

que o estudante adote um ritmo de vida descompassado, privando-se de horas de sono 

para participar de eventos sociais, ou adquira hábitos de estudos irregulares que 

invadem os períodos de descanso (FURLANI & CEOLIM, 2005).  

A população que cursa o nível superior, que é em sua maioria jovem, pode 

apresentar maior privação de sono com tendência à excessiva sonolência durante o dia 

(MARTINI et al, 2012). Os universitários encontram-se mais propensos a situações de 

estresse que afetam a qualidade do sono e causam ansiedade e sintomas de depressão, 

mesmo que em grau leve, portanto, é uma população que merece atenção quanto às 

queixas de sono para que haja uma possibilidade de prevenção e diagnóstico precoce de 

distúrbios psicológicos. (COELHO et al, 2010).  

Os problemas de sono são muito comuns entre os estudantes universitários, pois 

estão mais expostos a modificações no seu estilo de vida e a fatores comportamentais 

tais como, alcoolismo, tabagismo, sedentarismo ou o uso excessivo de internet (Cheng 

et al., 2012; Kloss et al, 2011). De acordo com Almondes e Araújo (2003) dados 

demonstram que a ansiedade tem aumentado expressivamente na população humana, 

incluindo a categoria dos estudantes universitários. Desta forma, buscou-se mostrar 

evidências empíricas de uma relação entre o sono e a ansiedade, avaliando quanto a 

ansiedade pode ser um fator de labilidade do ser humano de organizar o ciclo sono-

vigília em situações de conflitos temporais. Além disso, procurou-se verificar se a 

alteração do ciclo sono-vigília contribui para o desencadeamento de respostas 

ansiogênicas (ALMONDES & ARAÚJO, 2003). 
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METODOLOGIA 

A pesquisa realizada é quantitativa do tipo transversal. A amostra deste estudo é 

composta por 746 acadêmicos de uma Instituição de Ensino Superior do Sudoeste do 

Paraná, que foram entrevistados ao longo do mês de Agosto de 2018. A Instituição de 

Ensino Superior conta com aproximadamente 2500 estudantes, sendo distribuídos entre 

20 cursos, das áreas de Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Exatas, que são eles: 

Administração; Ciências Contábeis; Direito; Educação Física – Bacharelado; Educação 

Física – Licenciatura; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia 

de Produção; Engenharia de Software; Fisioterapia; Medicina; Nutrição; Odontologia; 

Pedagogia; Publicidade e Propaganda; Psicologia; Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Estética e Cosmética e Tecnologia em 

Gastronomia.  

Nesta pesquisa optou-se pela amostra não-probabilistica (ou amostra de 

conveniência), na qual os respondentes são escolhidos com base em sua conveniência e 

disponibilidade (Babbie, 1990). A amostra garante a capacidade de generalizar para a 

população.  

Inicialmente, foi usado como instrumento de coleta de dados o questionário 

SRQ-20 elaborado por Harding et al (1980). O SRQ-20 foi validado no Brasil para o 

rastreamento de transtornos mentais não psicóticos. As respostas são do tipo sim/não e 

resposta positiva equivale a um ponto. Para que seja caracterizada a presença de TMC é 

necessário que o sujeito atinja a pontuação acima de 7 pontos independente do sexo. 

Este instrumento é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

estudos coletivos por apresentar critérios como facilidade de aplicação e custo reduzido 

(Gonçalves, Stein &Kapezinski, 2008).  

Logo após, foi realizada a aplicação de outro questionário estruturado com 32 

perguntas fechadas estruturado pelos próprios pesquisadores.  

A coleta de dados foi realizada no mês de Agosto de 2018, os acadêmicos do 3º 

período do curso de Psicologia da Faculdade - FADEP, após concordância dos 

coordenadores de curso da Instituição, conduziram-se até as salas de aula para aplicação 

dos questionários. Os acadêmicos se apresentaram e explicaram o objetivo dessa 

pesquisa, com a confirmação dos interessados os questionários foram aplicados. Os 

participantes assinaram o Termo Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, 

sendo que uma das vias ficou com o estudante participante e outra com os 
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pesquisadores, em seguida responderam a um questionário, após breve explicação sobre 

o mesmo.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE é o documento mais 

importante para a análise ética de um projeto de pesquisa. Pela nossa legislação, o 

TCLE é o documento que garante ao participante da pesquisa o respeito aos seus 

direitos. 

A análise de dados consiste de extrair sentido dos dados de texto e imagem. 

Envolve preparar os dados para análise, conduzir análises diferentes, aprofundar-se cada 

vez mais no entendimento dos dados, fazer representação dos dados e fazer uma 

interpretação do significado mais amplo dos dados (BABBIE, E. 1990. P. 194).  

Neste estudo, após a coleta de dados, as respostas foram tabuladas e dessa forma 

foi construído um banco de dados no programa Excel®, os quais passaram por um 

processo de análise de consistência para, garantida a sua qualidade, serem transpostos 

para o programa estatístico StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS®) versão 

19.0, com o qual foram analisados.  

Neste protocolo de pesquisa são respeitados todos os princípios éticos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde na Resolução Nº 196 de 10 de outubro 

de 1996. O projeto de pesquisa foi avaliado e validado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas com Seres Humanos. Está assegurado o direito à confidencialidade dos dados 

e o cuidado na utilização das informações nos trabalhos escritos, de modo que os 

participantes não possam ser identificados. 

 

RESULTADOS 

Na presente pesquisa será analisada a relação do sono dos acadêmicos de uma 

Instituição de Ensino Superior do Sudoeste do Paraná com a ansiedade. Os resultados 

foram obtidos por meio da aplicação de dois questionários, os quais abrangiam 14 

cursos da Instituição de Ensino FADEP nos primeiros e últimos períodos. O número de 

pessoas que responderam à pesquisa foi 746. Inicialmente será apresentado a tabela e o 

gráfico referente às horas de sono que os acadêmicos costumam ter. O resultado é 

apresentado a seguir: 
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Pela análise da tabela anterior, podemos perceber, inicialmente, o número de 

respondentes, sendo 743 acadêmicos, destes, 2 tiveram a resposta considerada como 

nula, dessa forma o total de respostas válidas é de 741. Em relação as horas de sono que 

os acadêmicos costumam ter, de acordo com o gráfico 1 e a tabela 1, 31 acadêmicos 

responderam que dormem menos de 4 horas, o que equivale a porcentagem 4,2%, 324 

responderam que dormem de 4 a 6 horas (43,7%), sendo ela a maior porcentagem do 

gráfico, a porcentagem dos que dormem de 6 a 8 horas é de 42,4% e por último os que 

dormem 8 horas ou mais são apenas 9,7%.  

O sono normal varia ao longo do desenvolvimento humano quanto à duração, 

distribuição de estágios e ritmo circadiano (POYARES & TUFIK, 2002; 

THORLEIFSDOTTIR, BJÖRNSSON, BENEDIKTSDOTTIR, GISLASON &  

KRISTBJARNARSON, 2002). Na vida adulta decresce a quantidade e varia o 

ciclo do sono em função da idade e de fatores externos. Com o avanço da idade, 

ocorrem perdas na duração, manutenção (FERRARA & DE GENNARO, 2001) e 

qualidade (TRIBL ET AL., 2002) do sono.  

Para descobrir se as horas de sono dos acadêmicos são suficientes, será 

apresentada a tabela e o gráfico a seguir: 
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Como pode ser observado na tabela e no gráfico acima, o número de 

respondentes é 743, destes, 2 respostas foram consideradas nulas, assim o número de 

respostas válidas é de 741. Os que consideram as horas de sono suficiente foram 306 

(41,3%) e os que acham não ser suficiente foram 435 acadêmicos (58,7%). Com esses 

resultados podemos perceber que a maior parte dos universitários entrevistados dormem 

menos do que desejam.  

A maioria dos adultos não se sente completamente refeito de sua necessidade de 

sono com menos de 7 horas por dia (FERNANDES, 2006). O campo do trabalho como 

na capacitação profissional e nos estudos, fez com que as pessoas aumentassem o seu 

tempo de vigília, sacrificando assim algumas horas de sono em busca de uma boa 

qualificação para o mercado de trabalho e maior recompensa financeira (PEREIRA, 

GORDIA & QUADROS, 2011).  

Em relação aos resultados dos acadêmicos que se consideram ansiosos será 

apresentada a tabela e o gráfico a seguir: 
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Observando a tabela e o gráfico 3 foi verificado que o número de pessoas que 

responderam foram 743, destes, 4 respostas foram consideradas nulas, assim foram 739 

respostas válidas. Analisando a tabela e o gráfico, percebemos que 579 dos acadêmicos 

acreditam ser ansiosos, o que equivale a porcentagem de 78,3%, e apenas 160 (21,7%) 

responderam que não. Considerando esses resultados, percebemos que a maior parte dos 

acadêmicos entrevistados acreditam ser ansiosos. 

A ansiedade é uma experiência emocional em função da previsão de situações 

futuras ou em presença de situações consideradas como desagradáveis para o indivíduo. 

Ao longo do percurso acadêmico o estudante é confrontado com situações geradoras de 

pressão psicológica e ansiedade (CRUZ ET AL, 2010). Jean Twenge (2000) estudou 

através da técnica de meta-análise se realmente tem ocorrido um aumento da ansiedade 

na sociedade americana de 1952 a 1993. Neste trabalho, o autor analisou os dados de 

traço de ansiedade de estudantes universitários e de crianças. O resultado do trabalho 

mostrou que houve um aumento dos escores de traço de 1952 a 1993. Por isso, pode-se 

afirmar que estamos ficando mais ansiosos (ROSEN, 1998). Percebemos esse resultado 

na amostra pesquisada neste estudo, onde mais de 50% dos acadêmicos acreditam estar 

ansiosos. Dessa forma, percebe-se a importância de trabalhar com esse público nas 

instituições de Ensino Superior.  
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A seguir será apresentado a tabela e o gráfico que mostram os resultados dos 

acadêmicos que consideram se a ansiedade afeta o sono ou não: 

 

 

De acordo com a tabela e o gráfico 4, o número de acadêmicos que responderam 

foi 743, porém a resposta de 71 deles foi considerada nula, assim temos 672 respostas 

válidas.492 acadêmicos responderam que a ansiedade afeta no sono (73,2%) e apenas 

180 responderam que não percebem que a ansiedade afeta no sono (26,8%). Assim 

percebemos que a maior parte dos respondentes acreditam que a ansiedade afeta de 

alguma forma o sono.  

Autores destacam que transtornos da ansiedade podem alterar a qualidade e a 

continuidade do sono (MÜLLER & GUIMARÃES, 2007). Desta forma, buscou-se 

mostrar evidências empíricas de uma relação entre o sono e a ansiedade, avaliando 

quanto a ansiedade pode ser um fator de labilidade do ser humano de organizar o ciclo 

sono-vigília em situações de conflitos temporais (ALMONDES & ARAÚJO, 2003). 

Roberts, Roberts e Chen (2001, 2002) encontraram entre jovens com problemas de 

sono, comparados com seus pares com sono normal, maior incidência ansiedade. Hicks 

et al (1979) observaram maior ansiedade face aos testes e superior ansiedade de 
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desempenho em “curtos” dormidores, comparativamente com “longos” dormidores 

(GOMES, 2005).  

A tabela a seguir apresenta uma tabulação cruzada entre se os acadêmicos 

acreditam ser ansiosos e se a ansiedade afeta no sono: 

 

Na tabulação cruzada acima, notamos que o total de respondentes foram 669 

acadêmicos. 437 deles acreditam ser ansiosos e concordam que a ansiedade afeta o sono 

(75,9%), e 139 responderam que acreditam ser ansiosos e acham que a ansiedade não 

afeta o sono (24,1%). 54 dos acadêmicos entrevistados acreditam não ser ansiosos e 

concordam que a ansiedade afeta no sono (58,1%), já 39 responderam que acreditam 

não ser ansiosos e não concordam que a ansiedade afeta no sono (26,6%). Dessa forma 

podemos perceber que a maior parte dos respondentes acreditam ser ansiosos e 

percebem que a ansiedade afeta o sono.  

Em um estudo Coelho et al (2010), revelou que quanto maior o prejuízo no sono, 

mais altos os ansiedade-traço e os níveis de depressão.Observa-se, não raras vezes, uma 

concepção do sono como “perda de tempo”, a reduzir para se ter mais tempo para outras 

atividades supostamente mais “produtivas” ou importantes (como o trabalho ou o lazer) 

(GOMES, 2005).  

A próxima tabela apresenta uma tabulação cruzada entre se os acadêmicos 

acham suficiente as horas que costumam dormir e se acreditam ser ansiosos: 
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Observando os dados da tabela acima, notamos que738 acadêmicos responderam 

às perguntas, dentre eles 212 acham suficiente as horas que costumam dormir e 

acreditam ser ansiosas, contando uma porcentagem de 63,3%, já 94 dos acadêmicos que 

responderam ser suficiente acreditam não ser pessoas ansiosas, o que resulta em uma 

porcentagem de 30,7%. Os acadêmicos que responderam não ser suficiente as horas de 

sono que costumam ter e que acreditam ser ansiosos foi um total de 366, resultando em 

uma porcentagem de 84,7%, e 66 deles não acreditam ser ansiosos e acham não ser 

suficiente as horas de sono que costumam ter, tendo com isso uma porcentagem de 

15,3%. Assim notamos que os acadêmicos que acreditam não dormir suficiente são 

mais ansiosos, dessa forma podemos fazer uma relação das horas de sono que 

costumamos ter com a ansiedade.  

De acordo com Biddle e Mutrie (2008), Gerber et al (2010), bons hábitos de 

sono é mediador do funcionamento psicológico, pois diminui sintomas de depressão 

(DUNN et al., 2005; BRAND et al., 2010), de ansiedade (O’CONNOR et al., 2000; 

HARTMANN et al., 2010), e estresse (GERBER et al., 2010).  

O sono está associado não só ao desempenho acadêmico, mas, também à outros 

comportamentos de saúde (WELLS et al., 2008; STROEBELE et al., 2013). 

A tabela a seguir apresenta uma tabulação cruzada entre as horas de sono que os 

acadêmicos costumam ter e se eles se consideram pessoas ansiosas: 



 
 

131 
 
 

 

Analisando os dados da tabela 7 observamos que 738 acadêmicos responderam à 

pesquisa, dos que dormem menos de 4 horas, 27 acreditam ser ansiosos (87,1%) e 4 

acreditam não ser ansiosos (12,9%). Dos que dormem de 4 a 6 horas, 265 acreditam ser 

ansiosos (82,6%) e 56 deles acreditam não ser ansiosos (17,4%). Dos que dormem de 6 

a 8 horas, 235 acreditam ser ansiosos (74,8%) e 79 acreditam não ser ansiosos (25,2%). 

Dos que dormem 8 horas ou mais, 51 deles responderam que acreditam ser ansiosos 

(70,8%) e 21 responderam que acreditam não ser ansiosos (29,2%). Pode-se concluir 

com essa análise, que os acadêmicos que dormem menos de 4 horas por noite são mais 

ansiosos, percebemos também que dos 321 respondentes que afirmaram dormir de 4 a 6 

horas por noite, 265 deles são ansiosos, o que representa uma porcentagem de 82, 6%. 

É de esperar que ocorram algumas modificações e dificuldades de sono após a 

entrada na universidade. Mesmo reconhecendo que os estudantes universitários nem 

sempre terão uma boa higiene de sono (e.g., em virtude de estudarem noite dentro, 

saírem à noite e/ou consumirem substâncias), são frequentes comentários do tipo: é uma 

população que em princípio ainda tem um sono bastante bom, não terá propriamente 

problemas de sono; hábitos de sono menos adequados, ou dificuldades menores de 

sono, numa população saudável e jovem, não terão implicações significativas no 

funcionamento durante o dia (apenas problemas clínicos terão repercussão diurna 

assinalável). Na população universitária, a sua experiência indica que as queixas agudas 

e transitórias de insônia (durando alguns dias ou poucas semanas) são as mais comuns e 

na maioria dos casos motivadas por um aumento de ansiedade devido a circunstâncias 

de stresse (e.g., prazos de entrega de trabalhos, exames, conflitos inter-pessoais, 

mudanças de vida), resolvendo-se quando a situação de estresse é ultrapassada. Alunos 

com pior qualidade de sono / mais dificuldade de sono apresentam menores resultados 

escolares (classificações) e pior bem-estar percebido em aspectos como sonolência 
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durante o dia, fadiga, energia, tensão/ansiedade, humor, atenção, concentração, 

eficiência e motivação (GOMES, 2005).  

De acordo com os gráficos acima, os resultados mais importantes para a 

pesquisa são do gráfico de tabulação cruzada 7- Horas de sono que costuma ter X 

Acredita ser uma pessoa ansiosa: a maior parte dos que acreditam ser ansiosos, são os 

acadêmicos que dormem menos de 4 horas por noite sendo 27 respondentes e outras 

265 pessoas que dormem de 4 a 6 horas. Já, 366 respondentes acreditam ser ansiosos e 

acreditam não serem suficientes as horas que dormem, revelando um grande número de 

acadêmicos ansiosos e que consideram dormir pouco. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo foi elaborado com o objetivo de verificar a qualidade de sono dos 

acadêmicos do ensino superior e como a ansiedade afeta o mesmo. A pesquisa foi 

realizada em uma instituição de Ensino Superior do Sudoeste do Paraná, FADEP – 

Faculdade de Pato Branco. Foram 746 acadêmicos que participaram da pesquisa. Os 

resultados obtidos apontaram que 4,2% dos acadêmicos que responderam dormem 4 

horas ou menos por noite, o maior resultado é dos acadêmicos que dormem de 4 a 6 

horas (43,7%), os que dormem de 6 a 8 horas são 42,4% e 9,7% dormem 8 horas ou 

mais por noite. Dê 743 participantes que responderam à pergunta sobre o sono, 41,3% 

consideram ser suficientes as horas de sono e 58,7% acham que não dormem o 

suficiente por noite. Habitualmente o sono é definido como uma necessidade humana 

básica e fundamental para que o indivíduo tenha uma vida saudável (Bergamasco & 

Cruz, 2006; Geib, Neto, Wainberg& Nunes, 2003; Buboltz et al., 2009). Este é um 

fenômeno essencial para a sobrevivência e tudo indica que tem como principal função a 

restauração corporal e mental segundo estudos referidos por Coelho, Lorenzini, Suda, 

Rossini e Reimão (2010).  

Sobre a ansiedade, verificou-se que a maior parte dos acadêmicos acreditam ser 

ansiosos, sendo 78,3% e apenas 21,7% responderam que não. Com uma porcentagem 

alta de 73,2% responderam que a ansiedade afeta no sono e apenas 26,8% responderam 

que não tem perturbação no sono devido a ansiedade. Na população universitária, a sua 

experiência indica que as queixas agudas e transitórias de insônia (durando alguns dias 
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ou poucas semanas) são as mais comuns e na maioria dos casos motivadas por um 

aumento de ansiedade devido a circunstâncias de estresse (GOMES, 2005).  

Como percebemos na pesquisa, as pessoas que dormem menos de 4 horas, 87, 

1% delas se consideram ansiosas e das pessoas que dormem de 6 a 8 horas, 82,6% delas 

acreditam ser ansiosas. Sendo assim, os dados observados sugerem que as pessoas que 

dormem menos tendem a ter transtornos de ansiedade. 
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Resumo 

 

 Objetivo: Verificar a incidência do uso da maconha em relação a ansiedade em 

acadêmicos do ensino superior de uma Instituição Privada de Ensino Superior do 

Sudoeste do Paraná. Materiais e métodos: A pesquisa realizada utilizou o método 

quantitativo do tipo transversal, utilizando a aplicação de dois questionários o SRQ-20 e 

outro questionário estruturado pelos pesquisadores. A amostra teve 746 participantes, 

ingressantes e concluintes de 14 cursos da Instituição. Resultados: 78,3% dos 

acadêmicos acreditam ser ansiosos, 95% responderam que não fazem uso da maconha, 

enquanto 5% responderam que fazem o uso. Conclusões: Podemos perceber que a 

maioria dos acadêmicos são ansiosos e que uma pequena parcela dos mesmos faz uso de 

maconha.  

 

Palavras-chave: Ansiedade. Maconha. Acadêmicos. 

 

Abstract   

 

Objective: To verify the incidence of marijuana use in relation to anxiety in higher 

education academics of a Private Institution of Higher Education in the Southwest of 

Paraná. Materials and methods: The research used the quantitative method of the 

cross-sectional type, using two questionnaires SRQ-20 and another questionnaire 

structured by the researchers. The sample had 746 participants, freshmen and graduates 

of 14 courses of the Institution. Results: 78.3% of academics believe to be anxious, 



 
 

138 
 
 

95% said they do not use marijuana, while 5% said they use it. Conclusions: We can 

see that most academics are anxious and that a small portion of them makes use of 

marijuana. 

 

Keywords: Anxiety. Marijuana. Academics. 

 

 

Resumen 

 

Objetivo: Verificar la incidencia del uso de la marihuana en relación a la ansiedad en 

académicos de la enseñanza superior de una Institución Privada de Enseñanza Superior 

del Sudoeste de Paraná. Materiales y métodos: La investigación realizada utilizó el 

método cuantitativo del tipo transversal, utilizando la aplicación de dos cuestionarios el 

SRQ-20 y otro cuestionario estructurado por los investigadores. La muestra tuvo 746 

participantes, ingresantes y concluyentes de 14 cursos de la Institución. Resultados: 

78,3% de los académicos creen ser ansiosos, el 95% respondió que no hacen uso de la 

marihuana, mientras que el 5% respondió que hacen el uso. Conclusiones: Podemos 

percibir que la mayoría de los académicos son ansiosos y que una pequeña parte de los 

mismos hace uso de marihuana. 

 

Palabras clave: Ansiedad. Marihuana. Académicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Pode definir-se a ansiedade através de uma experiência emocional em previsão 

de situações futuras ou situações presentes as quais são consideradas como 

desconfortáveis para o indivíduo. Há uma grande parcela de influências e motivos que 

podem ser considerados como principais neste processo, podendo considerar entre eles 

as mudanças, o ambiente e a pressão psicológica. Essas causas são de extrema 

relevância e muitas vezes, os indivíduos não buscam um auxílio por encontrarem meios 

mais fáceis e acessíveis, como o uso de substâncias psicoativas, as quais podem ser 

associadas com a amenização dos sintomas de ansiedade. Em relação a isso, Claudino & 

Cordeiro (2004, p.55) afirmam que “hoje em dia, os jovens estão susceptíveis a 

perturbações de ansiedade como os adultos. Esta problemática deve ser encarada com 

seriedade e compreensão, pois nessa idade todos os sentimentos e emoções tomam 

grandes proporções”.  

Acredita-se que os fatores de ansiedade se mostram muito presentes na vida dos 

universitários, e o processo de adaptação a essa nova etapa é um dos problemas que 

permeiam a vida dos acadêmicos, alguns autores como Almeida (1998), transpassam a 

ideia de que o processo de adaptação para o estudante há uma nova fase ocorre de forma 
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bem-sucedida, através da persistência ao longo de suas experiências acadêmicas, 

buscando sempre enfatizar seu desempenho. 

A relação entre o uso de substâncias psicoativas e o desempenho do acadêmico 

acaba muitas vezes acarretando em uma série de problemas que perturbam e atrapalham 

o seu desenvolvimento. Segundo Correa, Andrade e Bassit (1997), o comportamento 

dos acadêmicos perante ao uso dessas substâncias, já foi alvo de diversos estudos 

envolvendo várias universidades do Brasil, buscando sempre ressaltar e trazer pesquisas 

e meios para a diminuição destes fatores. Em relação aos aspectos das Universidades, 

Cardoso (2004, p.89) ressalta que: 

O ensino superior ao longo das últimas décadas vem sofrendo com as 

acentuadas mudanças da sociedade. Neste sentido a universidade 

necessita de uma nova organização, englobando e ressignificando a 

maneira da sociedade produzir, criando e difundindo seus valores de 

forma a promover a melhoria da condição humana em suas múltiplas 

dimensões. 

 

Ao adentrar o ensino superior, o sujeito lida com diversas mudanças, novas 

relações, ambientes, funções e papéis que devem ser desempenhados e que, contribuem 

para o seu desenvolvimento. Deste modo, espelham a respeito da ação do estresse no 

processo de aprendizagem, recaindo ao uso de drogas ilícitas e licitas prejudicando seu 

desempenho, cabendo a universidade a promoção de saúde através de caminhos de 

acolhimento e prevenção (VIEIRA ET AL, 2012).  

A saúde mental dos acadêmicos precisa estar em boas condições para a 

adaptação do indivíduo a uma nova fase, para que o mesmo não sofra drasticamente 

com certas mudanças em sua vida. No entanto para Almeida (1998) o maior desafio 

encontra-se por trás da entrada para a universidade, podendo trazer uma variação no seu 

desenvolvimento, de indivíduo para indivíduo. 

Dê acordo com Peuker, Fogaça, Bizarro (2006) o ensino superior exerce uma 

pressão psicológica muito intensa sobre o acadêmico, que muitas vezes ligados a 

problemas internos não resolvidos geram ansiedade e outros fatores psíquicos. Podemos 

levar em conta o aumento, a distribuição e o consumo de drogas no país, forçando uma 

crescente caçada pelas mesmas, em busca de prazer rápido para escapar da realidade 

difícil, obtido pelo uso das substâncias. Dessa maneira, é importante que esse assunto 

comece a ser discutido também no ambiente das instituições de ensino superior. 

Em um breve estado da arte realizado no site de pesquisas Google Acadêmico, 

foi obtido um resultado geral de 1.250 artigos tratando sobre o assunto de (Drogas + 
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Licitas + Ilícitas + Ansiedade + Acadêmicos + Ensino Superior + Desempenho 

Acadêmico). Dessa forma, esse estudo é justificado pela importância do tema e pela 

possibilidade de novas pesquisas na área, assim, de acordo com Lacerda (2015), a 

Universidade é um lugar de certa forma privilegiada na reflexão e debate de 

conhecimentos e expansão de saberes, com isso acaba desencadeado na maioria das 

vezes fatores emocionais prejudiciais ao desenvolvimento acadêmico tornando o espaço 

universitário um pouco difícil de conviver e lidar com esses aspectos, por isso o corpo 

docente deve oferecer programas de auxílio para que seja de fácil acesso aos ingressos 

evitado o isolamento e a decadência as drogas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

SAÚDE MENTAL NO ENSINO SUPERIOR  

Amarante (2007) traz o assunto saúde mental de maneira muito abrangente e 

complexa de conhecimento, mas não podemos reduzi-la somente ao estudo e análise das 

doenças mentais, pois “...além da psiquiatria, a complexa rede de saberes da temática da 

saúde mental apresenta a psicologia, a psicanálise, a fisiologia, a filosofia etc.” Autores 

como Silveira et al (2011) trazem essa preocupação como responsabilidade da 

universidade fornecer programas que auxiliem os acadêmicos nesta passagem de 

adaptação, sendo de fácil acesso e devem estar familiarizados com os sintomas e sinais 

de transtornos mentais para auxiliarem os indivíduos de forma adequada. Alguns 

autores como Galleazi et al (2004), sugerem que para reduzir alguns impactos é 

necessário que as pesquisas, os treinamentos e o desenvolvimento dos serviços 

contemplem o trabalho com recursos de profissionais capacitados para atuar dentro da 

equipe e para a atenção com os usuários. Deve-se ressaltar que a visão sobre a 

necessidade e a importância de investimentos nos recursos humanos da saúde vem se 

ampliando e algumas ações já estão sendo realizadas. 

Conclui-se que para essa nova fase, se faz necessário ao acadêmico um 

acompanhamento perante as demandas necessárias, para que esse não passe a afeta-lo 

diretamente no seu desempenho estudantil. A universidade tem o papel de acolher os 

usuários de seus serviços, para Merhy (2002) o acolhimento e a preservação da saúde 

mental favorecem ao usuário dos serviços universitários uma promoção de saúde, que 

busca visar sempre o melhor desempenho do acadêmico.  

 



 
 

141 
 
 

 ASPECTOS GERAIS DA ANSIEDADE E ANSIEDADE NO ENSINO 

SUPERIOR  

A ansiedade, já definida por um sentimento vago, pode ser ocasionado por 

inúmeras causas, podendo se manifestar perante a inúmeras situações, sendo assim, é 

algo que está presente de maneira muito explicita em boa parte dos indivíduos. De 

acordo com Lewis (1979) “existem manifestações corporais involuntárias que podem 

ser alinhadas aos sintomas de ansiedade, sendo elas sudorese, arrepios, tremor, vômitos, 

palpitação, dores abdominais e outras alterações biológicas e bioquímicas detectáveis 

por métodos apropriados de investigação”. Alguns outros autores como Baptista et al 

(2005) consideram que o medo quando existente em um estímulo desencadeador 

externo, provoca comportamento de fuga e evitação, enquanto que a ansiedade é um 

estado emocional aversivo sem desencadeadores claros que, obviamente, não podem ser 

evitados.  

Outro autor famoso dentro da psicologia, Skinner (2000) apud Arruda (2006) 

define: 

A ansiedade é como uma condição emocional complexa e aversiva que é 

condicionada como resultado de um emparelhamento de estímulos. Um 

único evento aversivo pode levar uma condição de ansiedade a ficar sob o 

controle de estímulos incidentais. Quando uma pessoa é submetida a uma 

situação a qual foi desagradável, provocando um enorme grau de 

ansiedade, então quando submetido a situações parecidas irá associar o 

sentimento de ansiedade com o evento ocorrido. A exposição de 

estímulos aversivos produz uma resposta de ansiedade, juntamente com 

sintomas somáticos, gerados no sistema nervoso autônomo. 
 

A ansiedade atua como um mecanismo de defesa do ser humano, lutando ou 

fugindo, vindo de uma ameaça interna, eminente de um sentimento conflituoso, 

alertando perigo e que se deve temer algo. Assim o sujeito tende a subestimar o perigo, 

desencadeando os sintomas fisiológicos (BATISTA & OLIVEIRA, 2005). De acordo 

com Salkovskis (2004), a ansiedade faz com que o sujeito acredite ser ameaçado por um 

dano físico ou social, não sendo necessária sua real presença para a ansiedade vir à tona. 

Deste modo, acredita-se que as emoções são sentidas de acordo com a relevância em 

que o indivíduo as classifica. Podendo envolver tanto crenças disfuncionais em ameaça 

física ou psicológica ao self, para com sentimentos de vulnerabilidade pessoal. 

Pode-se fazer uma relação com o ensino superior, que ao longo das últimas 

décadas vem sofrendo com as acentuadas mudanças da sociedade. Neste sentido, a 
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universidade necessita de uma nova organização e novos métodos, criando e difundindo 

seus valores de forma a promover a melhoria da condição humana em suas múltiplas 

dimensões, trazendo uma multiplicidade de fatores que possam auxiliar na adaptação do 

indivíduo as novas mudanças (Cardoso, 2004 p. 179-190). 

Em relação ao processo de adaptação a universidade, Costa e Leal (2008, p.105) 

afirmam que “a mudança é um fator recorrente na vida dos indivíduos, mas se associada 

com experiências perturbadoras, resultam em efeitos adversos sobre a saúde física e 

psicológica. Um evento que pode ser avaliado como ameaçador é a transição e 

adaptação à universidade”. Durante a transição do ensino médio para o ensino superior, 

o indivíduo presencia variadas mudanças que interferem em sua adaptação acadêmica, 

como as exigências por parte da instituição. A maioria dos ingressantes trazem grandes 

expectativas para com a vida acadêmica, e acabam por ficar frustrados ao não conseguir 

se equilibrar perante a essas mudanças. Um novo contexto, novas amizades, novos 

ambientes, novas formas de estudos, uma nova adaptação ao estilo de vida, acabam 

gerando aflição fazendo com que a não adaptação traga um crescente número de evasão 

acadêmica, cabendo o papel de auxílio para com essa transição tanto por parte dos 

programas de apoio psicossociais da universidade quanto pelas características 

individuais e desenvolvimento de cada um, escolhendo a melhor forma para enfrentar e 

absorver as informações (CUNHA & CARRILHO, 2005). 

Verifica-se pela literatura, que as dificuldades ao contexto universitário são de 

diversas naturezas passando tanto pelas questões individuais dos alunos como também 

pelas novas exigências acadêmicas e o novo ambiente, influenciando o desempenho e o 

desenvolvimento psicossocial dos estudantes (CUNHA & CARRILHO, 2005). 

Segundo Costa e Leal (2008) essa passagem para o ensino superior recai 

dificuldades sobre o indivíduo, gerando altos índices de ansiedade e estresse. Os 

sintomas revelados, nada mais são do que formas inconscientes de dar respostas para 

algum fator de estresse, o indivíduo sente-se limitado e incapaz perante ao seu âmbito 

social, ocupacional ou até mesmo acadêmico, (CLAUDINO & CORDEIRO, 2004). 

A ansiedade pode ser considerada como uma reação natural e 

fundamental para a autopreservação. Porém a ansiedade, também pode ter 

repercussões negativas para o indivíduo, se for excessiva e de prolongada 

duração, pois em vez de contribuir para o confronto da situação que causa 

ansiedade, limita, dificulta ou impossibilita a sua capacidade de 

adaptação, (CLAUDINO & CORDEIRO, 2004). 
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Sendo assim, mostra-se evidente que o aluno universitário necessita de uma 

atenção especial para que os desafios encontrados na adaptação ao curso superior 

estimulem a sua transição da adolescência para a vida adulta e não gerem consequências 

negativas no nível do aproveitamento acadêmico destes alunos. Em atenção especial a 

alunos recém-chegados ao ensino superior, a universidade deveria implementar 

programas de intervenção psicopedagógico que pudessem facilitar a adaptação 

acadêmica e minimizar o impacto educacional da universidade nestes estudantes. Como 

a chegada na universidade sempre é cheia de novas expectativas positivas na vida do 

acadêmico, o universitário traz consigo uma carga enorme de planos perante a essa nova 

fase, mas Soares e Almeida (2001) acreditam que muitas vezes pode haver uma 

discordância dentre essas expectativas e sentimentos, e o que a universidade 

efetivamente pode oferecer gera uma fonte de dificuldades refletida na adaptação, na 

satisfação e no sucesso acadêmico. 

 

USO DE DROGAS E RELAÇÃO COM A ANSIEDADE  

Acredita-se que essa relação se encontra vinculada as mudanças na vida dos 

acadêmicos, sendo o principal fator a pressão psicológica. Por ser uma nova fase, onde 

as mudanças, para muitos, ocorrem de forma drástica, é inevitável que alguns 

indivíduos sofram de ansiedade e outros transtornos psíquicos, os quais sempre se 

manifestaram por conta de inúmeros fatores. Para Wagner e Andrade (2008), o uso em 

excesso de substâncias psicoativas, constituem um problema de relevância extrema nas 

sociedades atuais. A vida universitária é um período no qual as vivências são muito 

positivas, mas pode se tornar um período crítico de maior vulnerabilidade para o início e 

a manutenção do uso dessas substâncias. 

O assunto se trata de uma grande parte da população dos acadêmicos, Leite, 

Santos e Marques (2008), acreditam que o conhecimento sobre o uso de algumas 

substâncias auxilia e define qual o tipo de intervenção que deve ser feita. Mas para que 

isso possa ocorrer, há uma necessidade de dados específicos a respeito do uso de 

determinadas substâncias em certos grupos populacionais e em variados ambientes.  

Há poucos estudos com relevância ao assunto drogas e ansiedade, mas apesar de 

suas limitações, viabilizam e possibilitam adequações de programas de prevenção na 

comunidade acadêmica, auxiliando na melhoria de qualidade de vida, e desenvolvendo 

novas frentes preventivas (STEMPLIUK ET AL, 2005).  
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Alguns autores como Corrêa, Andrade, Bassit (1997) trazem a ideia de que o 

fenômeno do consumo e dependência de substâncias psicoativas no contexto 

universitário e suas consequências diretas no desempenho acadêmico e profissional têm 

provocado a criação de programas de prevenção. 

 

MACONHA  

O uso da maconha se faz muito presente nos jovens de hoje em dia, de modo 

geral, as substâncias psicoativas são consumidas em diversas épocas e culturas com 

finalidades terapêuticas, religiosas e lúdicas e ainda para obtenção do prazer. Autores 

como Arnaud (1996) e Maciel (1997) acreditam que a história da humanidade está 

atrelada ao hedonismo e utilização de certas substâncias psicoativas pode facilitar o 

acesso ao prazer. Na Antiguidade a droga era incentivada por suas múltiplas funções: 

econômica, religiosa, social e medicinal, atendendo ao contexto cultural da época.  

No que diz a respeito a efeitos colaterais a curto prazo do uso destas substâncias, 

Noto (2002) ressalta que as implicações da utilização dessa substância não são muito 

evidentes, mas, são frequentes os problemas de concentração e memória, dificultando a 

aprendizagem e a execução de algumas tarefas. Graeff (1989) também faz uma 

comparação citando a hipersensibilidade a estímulos sensoriais e principalmente 

alterações da percepção temporal. Com doses mais elevadas surgem perturbações da 

memória, alterações do pensamento e sentimentos de estranheza.  

A inserção da maconha na vida cotidiana de diferentes segmentos sociais 

justifica-se pelas inúmeras consequências que o uso desta substância vem acarretando à 

sociedade, por ocasionar um sofrimento que interfere significativamente na diminuição 

da qualidade de vida, rompendo fronteiras de idade, classe socioeconômica, culturas e 

raças (SOARES & ALMEIDA, 2001). Desta forma, as representações acerca do uso 

desta substância por parte dos acadêmicos são muito evidentes fazendo correlação a sua 

prática excessiva para buscar a satisfação rápida e de curto prazo. Para Andrade (2003), 

são esses indivíduos que irão gerenciar essa problemática que afeta tanto o indivíduo 

quanto a sua família. Espera-se, portanto que essas ações futuras por parte destes 

indivíduos sejam direcionadas a uma intervenção multidisciplinar, ou outros meios que 

visam contribuir na promoção e na prevenção da saúde. 

 

METODOLOGIA  
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Primeiramente, para a realização desta pesquisa, foi enviado um projeto para o 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, com posterior aprovação.  

A pesquisa realizada utilizou-se do método quantitativo do tipo transversal, 

sendo feita com 746 acadêmicos de uma Instituição de Ensino Superior do Sudoeste do 

Paraná, (Fadep) sendo estes dos cursos: Administração, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Engenharia de Software, Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Pedagogia, 

Psicologia, Publicidade e Propaganda.  

Para coleta de dados, foi aplicado o questionário SRQ 20, desenvolvido por 

Harding et al (1980), proposto para estudos tanto nacionais quanto internacionais, com 

sensibilidade variando de 62, 9 a 90%, e especificidade, de 44% a 95%. O questionário 

é composto por 20 questões de cunho sim/não, quatro referentes a sintomas físicos e 16 

sobre distúrbios psicoemocionais. Posteriormente foi aplicado outro questionário 

estruturado contendo 38 questões de múltipla escolha, elaborado pelos próprios 

pesquisadores.  

Para iniciar a coleta de dados os pesquisadores entraram em contato com os 

coordenadores dos cursos oferecidos nesta instituição. Logo após, foram agendadas as 

datas para a realização da pesquisa com os professores, momento em que os 

pesquisadores se dirigiram até as salas de aulas e convidaram os acadêmicos 

regularmente matriculados a participar, de forma voluntária da pesquisa, respondendo 

ao questionário. Após explicar os objetivos da mesma, foi entregue uma cópia do 

questionário e duas vias do termo de consentimento livre e esclarecido. Ao final da 

leitura do mesmo, os acadêmicos foram orientados a devolver uma das vias assinadas 

para os pesquisadores.  

Os dados coletados foram tabulados constituindo um banco de dados no 

programa Excel®, do qual passou por análise e consistência para garantir sua 

veracidade, então os dados foram lançados no programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS®) versão 19.0, onde foram estabelecidas análises univariadas, na 

finalidade de compreender os atributos da amostra e analises bivariadas, como forma de 

comparação dos dados coletados. Os resultados foram discutidos quantitativamente e 

terão seus resultados publicados em forma de banner. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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A presente pesquisa contou com a participação de 746 acadêmicos de uma 

Instituição de Ensino Superior do Sudoeste do Paraná. Os dados obtidos em relação a 

ansiedade dos acadêmicos do Ensino Superior, destacam que 78.3% dos respondentes 

acreditam ser ansiosos, como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Porcentagem de acadêmicos que acreditam ser ansiosos. 

 

Através da análise da tabela acima, podemos perceber que tivemos um total de 

743 acadêmicos respondentes, sendo que a resposta de 4 deles foi considerada ausente. 

Dessa forma, apresenta-se a seguir um gráfico de barras mostrando esse resultado: 

 

 

Gráfico 1: Porcentagem de acadêmicos que acreditam ser ansiosos. 

 

Segundo Gama et al (2008, p. 20):  

A ansiedade, apesar de ser um fenômeno universal, vivenciado por todo 

ser humano, inúmeras vezes ao longo de sua vida, ainda não possui uma 

definição exata. Existe pouca concordância entre o que os vários 

estudiosos chamam de ansiedade, chegando mesmo a ser considerada 

como irredutível e indefinível. Embora ainda sem uma definição exata, a 

ansiedade pode ser facilmente notada. No homem, ela é percebida como 

uma emoção caracterizada por um alerta tenso e fisicamente exaustivo, 

focalizado em um perigo ou emergência iminente e inevitável, embora 

não objetivamente aparente, com uma incerteza dolorosa sobre a 

possibilidade de se resolver a situação. 
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Em uma análise cruzada entre o sexo dos respondentes e a questão da ansiedade, 

temos o resultado a seguir: 

 

     Tabela 2: porcentagem de acadêmicos do sexo feminino e masculino que acreditam ser ansiosos 

 

Em relação a tabela 2, temos 736 acadêmicos respondentes, destes 414 são do 

sexo feminino, o que equivale a 56.3% dos respondentes. Referente aos participantes do 

sexo masculino, temos 322 entrevistados, obtendo assim o valor de 43.8%. Destaca-se 

assim a porcentagem maior de entrevistados do sexo feminino. Também, podemos 

perceber na tabela o número de respondentes do sexo feminino e masculino que se 

consideram ansiosos. Dos 322 respondentes do sexo masculino, 215 (37.3%) acreditam 

ser ansiosos, em relação ao sexo feminino, das 414 pessoas, 362 (62.7%) se consideram 

ansiosas. Percebe-se então, que existe um número maior de pessoas do sexo feminino 

que acreditam ser ansiosas. Ao verificarmos os dados dos entrevistados que não 

apresentaram ansiedade, percebe-se que 107 destes são do sexo masculino o que 

equivale a 67.3% e 52 destes são do sexo feminino, o que equivale a 32.7%. 

Em relação ao número mais elevado de mulheres que acreditam serem ansiosas, 

destaca-se que atualmente a mulher tem assumido, dia após dia, diferentes papéis e 

múltiplas tarefas em seu cotidiano. Ela é parte integrante de uma sociedade que nas 

últimas décadas tem passado por profundas transformações socioeconômicas e culturais, 

as quais repercutiram intensamente nas diferenças esferas da vida familiar. Além disso, 
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sabe-se que as mulheres vivenciam alguns estressores que só fazem parte da condição 

do sexo feminino, como a tensão pré-menstrual (TPM), a gravidez, a menopausa e as 

alterações hormonais. Segundo Calais (2003) apud Joaquim (2011) as mulheres são 

mais afetadas pelo estresse do que os homens em todas as faixas etárias, e certamente 

necessitam de mais atenção quanto ao estresse emocional do que os homens.  

Investigou-se também o número de acadêmicos que possuem algum tipo de 

vício, como resposta temos a tabela a seguir: 

 

Diante da tabela acima, pode-se verificar que dos 743 acadêmicos respondentes, 

7 desses não emitiram respostas, totalizando assim 736 entrevistados com respostas 

válidas. Em relação a vícios percebemos que 77.3% dos entrevistados afirmam não 

possuírem vícios, o que equivale a 569 entrevistados. Por outro lado, 167 respondentes 

(22.7%) afirmam que possuem vícios. Dessa maneira, apresenta-se a seguir um gráfico 

de barras mostrando essa relação: 

 

Para os autores Alvarez, et al (2014): 

A dependência química é um grave problema de Saúde Pública, atingindo 

o indivíduo de diferentes maneiras. Ela afeta crianças, adolescentes, 

homens e mulheres de qualquer classe social, sem distinção de sexo, 

credo ou cor. Devido a seu crescimento, passa a ser banalizada, como se 

fosse uma situação comum e cotidiana. Nesse sentido, modificar o 

comportamento através de uma droga tornou-se habitual e corriqueiro. 

Drogas são substâncias que produzem mudanças nas sensações, no grau 
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de consciência e no estado emocional das pessoas. As alterações causadas 

por essas substâncias variam de acordo com as características individuais, 

emocionais e físicas de quem as usa, da droga escolhida, da quantidade, 

frequência de uso e circunstâncias em que é consumida. É qualquer 

substância natural ou sintética, que ingerida, inalada ou administrada, 

altera as estruturas e funções orgânicas, afeta o comportamento e leva à 

dependência, seja por uso ocasional, hábito, vício ou abuso. 
 

Traremos a seguir a tabela que analisará a questão da ansiedade juntamente com 

o uso de substâncias, mais especificamente o uso da maconha: 

 

Verifica-se o total de 732 acadêmicos respondentes, sendo que 546 destes 

responderam que acreditam ser uma pessoa ansiosa e não fazem o uso de maconha, o 

que se refere a 95%. Já em relação ao número de acadêmicos que acreditam não ser 

ansiosos e que fazem uso de maconha temos um total de 7 (4,5%) respondentes. 

Quando analisamos o número de acadêmicos ansiosos e que fazem o uso de maconha 

temos um total de 29 respondentes (5,0%).  

No entanto ao observarmos o uso da maconha entende-se que temos um número 

baixo de acadêmicos que fazem uso dessa substância. Dessa forma, percebe-se que o 

uso de maconha e sua relação com a ansiedade não se fez relevante nessa pesquisa, 

descartando nossa hipótese inicial, que o percentual de acadêmicos que fazem uso de 

substancias seria maior.  

Porém para os autores Wagner et al (2010) a dependência e o abuso de 

substâncias psicoativas são vivenciados com mais frequência na fase da adolescência, 

pois é a fase de desenvolvimento que surgem inúmeras transformações físicas, cognitiva 

e psicológicas. Devido a essas transformações torna-se conveniente o surgimento do 

consumo de drogas, sendo que de certa forma o adolescente não desenvolveu de 
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maneira adequada algumas habilidades, podendo ser estimulado ao uso de cigarros, 

álcool, maconha até ao consumo de múltiplas drogas ilícitas. 

De acordo com os autores acima, a maconha é a droga mais facilmente 

encontrada e mais usada no Brasil, sendo três vezes maior o uso nas pessoas do sexo 

masculino do que no sexo feminino e em todas as faixas etárias. Esse resultado não é 

encontrado neste estudo, onde o número de acadêmicos que fazem o uso de maconha é 

baixo. Os autores também ressaltam que os fatores que levam à dependência dessas 

substâncias estão relacionados a déficits escolares, o grupo de amigos/familiares, a 

disponibilidade as drogas, capacidade de resolução de problemas, entre outros.  

No que diz respeito aos vícios, exclusivamente ao uso da maconha, verifica-se a 

tabela a seguir: 

 

Ao analisarmos as respostas dos entrevistados, referente ao uso da maconha, 

nota-se o total de 743 acadêmicos, sendo que a respostas de 7 desses foram ausentes, 

totalizando 736 respostas válidas (99,1%). Dos 736 acadêmicos, 36 deles fazem uso da 

maconha, sendo 4,9% das respostas válidas. Mas ao nos referirmos aos que não fazem 

uso da maconha, obteve-se 700 respondentes, o que equivale a 95,1%. Sendo assim, 

percebe-se o número elevado de acadêmicos que não fazem uso de maconha.  

A seguir apresenta-se o gráfico de barras mostrando esse resultado: 

 

Também foi analisado no estudo a frequência do uso de substâncias por parte 

dos acadêmicos, principalmente referente ao não uso das mesmas. Segue a tabela: 
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Ao observarmos a tabela 6, percebe-se o total de 743 entrevistados, sendo que 29 

destes não emitiram respostas, totalizando 714 (96,1%) respondentes. No entanto, 467 

destes responderam que não fazem uso de substância, o que equivale a 65,4% das 

respostas válidas. Em relação aos que fazem uso, obteve-se 247 entrevistados, 

equivalente a 34,6%. Dessa forma seque-se a baixo o gráfico que mostra esse resultado: 

 

 Destaca-se a tabela a seguir, dados referentes a frequência do uso diário de 

substâncias: 

 

 

Na tabela acima, pode-se notar um total de 743, entrevistados, sendo que 30 

respostas foram consideradas ausentes, totalizando 713 respostas válidas. Dessas 

respostas, 681 estão relacionadas ao não uso diariamente de substâncias, o que consiste 

95,5% dos respondentes. Porém, 32 dos entrevistados responderam que fazem uso 
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diariamente de substâncias, equivalente a 4.5%. No gráfico a seguir pode-se observar 

esses resultados. 

 

A tabela a seguir refere-se à frequência que os acadêmicos fazem uso de 

substâncias, especificamente nos finais de semana.  

 

Percebe-se na tabela 7, que foram emitidas 743 respostas, porém 31 delas foram 

consideradas ausentes, totalizando 712 respostas válidas. Destes, 592 entrevistados 

manifestaram que não fazem uso de substâncias nos finais de semana, equivalente a 

83.1%. No entanto, 120 dos respondentes, revelaram que fazem uso de substâncias nos 

finais de semana, o que se refere a 16.9% das respostas. A baixo destaca-se o gráfico 

contendo esse resultado. 

 

A seguinte tabela refere-se à frequência que os acadêmicos fazem o uso de 

substâncias psicoativas antes ou depois de situações que geram ansiedade e estresse: 



 
 

153 
 
 

 

Ao observarmos a tabela acima, verifica-se um total de 743 entrevistados, sendo 

que 32 deles não emitiram respostas, totalizando 709 respostas válidas. Dessas 709 

respostas, 681 (96.1%) dos acadêmicos revelam que não fazem o uso de substâncias 

mediante a situações de estresse e ansiedade. Por outro lado, 28 acadêmicos (3.8%), 

responderam que fazem uso de substâncias psicoativas, perante a situações de ansiedade 

e estresse.  

No gráfico a seguir pode-se observar esses resultados: 

 

Também foi analisado no estudo, a frequência em que raramente os acadêmicos 

fazem o uso dessas substâncias: 

 

 

Observa-se nos resultados obtidos, que 743 acadêmicos responderam, sendo que 

39 dessas respostas foram ausentes, podendo resultar em um total de 704 respostas 
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válidas. Dessas 704 respostas, 668 dos acadêmicos não fazem raramente o uso de 

substâncias, o que equivale a 94.8%. Já em relação aos outros respondentes, percebe-se 

um total de 36 acadêmicos que fazem o uso de substância, referindo-se a 5.1% da 

amostra. A baixo verifica-se o gráfico, resulte do estudo:  

 

Foi verificado no estudo se o uso da maconha diminui a ansiedade. A tabela a 

seguir demostra esses resultados: 

 

 

Ao analisarmos a tabela 10, pode-se perceber um total de 743 entrevistados, 

sendo que 628 desses não emitiram respostas, totalizando 115 respondentes. Desses 

115, 12 (1,6%) dos entrevistados responderam que algumas vezes consideram o uso da 

maconha um diminuidor da ansiedade. Em relação aos acadêmicos, 64 destes 

responderam que o uso da maconha não diminui a ansiedade, o que equivale 55,7% das 

respostas válidas. Porém, 39 (33.9%) dos respondentes consideram que o uso da 

maconha diminui a ansiedade. A seguir o gráfico que mostra esses resultados: 
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Nesse estudo também iremos mostrar algumas tabelas em relação a alguns 

lugares que os acadêmicos fazem o uso de substâncias psicoativas, sendo esses: casa, 

faculdade, eventos e na rua. Contudo, nas tabelas abaixo, pode-se perceber que há um 

total de 743 entrevistados em cada uma das amostras, porém nota-se um número maior 

de acadêmicos que fazem uso de substâncias nos eventos, o que equivale e a 51.1% dos 

acadêmicos. 
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Por fim, Pratta, et al (2009, p. 203) ressaltam que o uso de substâncias 

psicoativas, não é um evento novo na vida de nós seres humanos, e sim algo de muitos 

anos atrás, não sendo um fenômeno exclusivamente da atualidade. Segundo os autores, 

a história do uso de substâncias (dependência) se confunde com nossa a própria história, 

ou em outras palavras, o consumo de drogas, álcool, entre outras, sempre existiu, desde 

as épocas mais antigas e em todas as culturas e religiões, cada uma com sua finalidade 

específica. “Isso porque o homem sempre buscou, através dos tempos, maneiras de 

aumentar o seu prazer e diminuir o seu sofrimento”.  

Conclui-se que na presente pesquisa realizada o uso da maconha não se faz 

presente relacionado com a ansiedade, 95% dos acadêmicos que responderam o 

questionário dizem não fazer o uso, e o restante, 5% faz o uso desta substância, porém a 

mesma não se relaciona com a ansiedade segundo eles, e deixam explícitos que o uso da 

mesma é realizado em eventos ou fora da instituição, o que resulta em 51.1% dos 

acadêmicos. 

 

CONCLUSÃO 

Podemos considerar a ansiedade como um sentimento vago, de medo, aflição 

que causa apreensão e desconforto, a maioria dos seres humanos já teve algum contato 

ou ainda vai ter. Inicialmente, tínhamos como objetivo geral nesse estudo, verificar se o 

uso da maconha tinha relação com a ansiedade, através da coleta de dados e da análise 

nosso objetivo foi alcançado com sucesso, pois pode-se verificar que não existe relação 

da ansiedade com o uso da maconha.  

Deste modo, podemos concluir que a pesquisa foi de suma importância para o 

aprofundamento de conhecimentos em torno do tema saúde mental, e também a 

descoberta da real situação dos acadêmicos de nossa instituição.  

Consideravelmente, a maioria dos participantes da pesquisa acreditam ser 

ansiosos e boa parte sofre com os efeitos da ansiedade. Através deste estudo obtivemos 

o resultado que 95% da amostra não utiliza da maconha, porém 5% destes, fazem uso. 

Sendo assim é indispensável serviços de apoio psicológico nas instituições de ensino 

superior para combater a ansiedade e outros transtornos psicológicos, e também 

trabalhando na promoção de saúde. 
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