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S U M Ã R I O 

I • 
O objetivo deste estudo foi identificar as pr~n 

cipais necessidades e problemas dos alunos dos cursos bási 

cos de Ciências Biomedicas, Tecnológicas e Humanas da ~ni-

versidade Federal do Rio de Janeiro, bem como o 

Serviço de Orientação (Aconselhamento Pessoal ou 

ção Acadêmica) mais adequado a essas necessidades 

mas. 

tipo d~ 
• I 

Or1e~ta-

e probl!, 

, I 

A amostra constou de 318 estudantes dos cu~sos 

básicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro distri

buídos de forma seguinte: 161 estudantes da Faculdade de 

Esgenharia; 120 estudantes da Faculdade de Medicina e 37 

estudantes da Faculdade de Educação. 
, 

O instrumento utilizado foi a Lista de Proble-

mas de Mooney em sua versão para universitários, traduzida 
, 

e adaptada pelo pesquisador i realidade local e aos objeti 

vos deste estudo. O instrumento abrange diversas áreas' de 
.-

problemas, que, neste estudo, foram divididas em area~ de 

prob 1 emas pe s soai s e acadêmicas com o obj et i vo de obter' sub 
- , -

sídios para a indicaçao 40 tipo de Serviço de Orient~çao 

mais 
. .... 

adequado aos un1verS1tar10S. 

Identificou-se as necessidades e problemas mais 

importantes a partir dos percentuais de sujeitos que o~ a~ 

sinalaram e os consideraram muito importantes nas diversas 
I 

áreas. Esses percentuais foram considerados a partir d~ es 
, -

tabelecimento de niveis de interesse para a in s t i tu i ç'ã o , 

com vistas ã instalação de Serviços de Orientação. 

Foram formuladas hipóteses sobre a existência 

de relaç~es entre tipo de problemas assinalados pelos ~lu

nos e as s e g u in t e s v a r i á v e i s: ( a ) i d a de; (b ) s e x o; ( c) ,c u E

so; e (d) regime de trabalho. O teste utilizado foi o qui

quadrado e o nível de significância estabelecido foi de 

0,05. 

x 



Confirmou-se a existência de relações signific~ 

tivas apenas entre problemas assinalados pelos alunos e as 

variaveis sexo e curso. 

Foram, ainda, formuladas hipóteses que I • 
prev~am 

r e 1 a ç õ e s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e: a ) s a tis f a ç ã o n o c u r s o I e "a s 

variaveis ordem de opção do curso e conhecimento pr~vto do 
I 

curso; e b) tipo de Serviço de Orientação indicado pelos. ~ 

niversitarios e as variaveis tipos de problemas • I I aSSlna a-
I 

dos e problemas a discutir com o orientador. 

ses foram também confirmadas. 

Tais hipóte-

Concluiu-se que parece haver áreas e 

problemas que são comuns aos universitários do 

• I 
tlpOS 

I 

Estado 

de 

do 

Rio de Janeiro, independentemente do curso que frequentam. 
I 

Em diversas áreas houve coincidência quanto aos principais 

problemas assinalados e considerados muito importantes pe-
I 

los alunos. A existência de relações significativas entre 

problemas assinalados pelos alunos e as variáveis se~o e 

curso frequentado, parecem indicar que tais variáveis de

vem ser consideradas no processo orientacional em nível s~ 

perior. A confirmação de relações significativas entre sa-

tisfação do aluno no curso e,as variáveis ordem de I -
~pçao 

do curso e conhecimento pr~vio do curso, parece 

a necessidade de maior informação e orientação 

para o aluno de 29 grau. 

enfatlÍzar 

vocaclonal 
I 

A confirmação de relações significativas entre 

as variáveis problemas assinalados pelos estudantes e pro-
I 

blemas a discutir com o orientador, e tipo de Serviço Ide 2. 
rientação indicado pelos alunos, parece sugerir que os uni 

versitarios percebam a utilidade de um Serviço de Orienta-
-çao Educacional no ensino superior. 

Por fim, concluiu-se que as áreas mais problemá 
I -

ticas nas três instituições pesquisadas, Recreação, Ajust~ 

mento Escolar e Acadêmica, devem merecer atençao especial 
I 

no planejamento de Serviços de Orientação Educacional no 

39 grau. Os problemas pessoais e acadêmicos indicados pe-

XI 



los estudantes levam a supor que o tipo de Serviço de Ori

entação mais adequado aos universitarios seria o tipo mis

to, isto e, aquele em que fossem atendidos tanto os prpbl~ 
mas pessoais como os problemas acadêmicos. 

,I 

.1 
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S U M M A R Y 

The aim of this paper was to spot the main needs 

and prob1ems first-grade co1lege students have in faculties 

of Bio-Medical, Technological and Social Sciences, in the 

Federal University of Rio de Janeiro, as well as to identify 

the kind of Guidance Service (both personal counselini and 
I 

academic guidance) which most adapts itself to the treeds 

and prob1ems. 

The samp1e counted 318 first grade students
l 

at 
,I 

the Federal University of Rio de Janeiro, according t~ the 

fo11owing distribution: 161 Engeneering Students; 120 M~diêa1 
I 

Science Students and 37 Education Students. 

The instrument used to this purpose was ! the 

Mooney Problem Check List, in its co1lege edition, trans-
I 

1ated and adapted by the researcher to the local conditions 

and to the aim of this study. The instrument covers 
I 
many 

different areas of problems, which, in this paper, have 

been divided into personal and academic areas of probl~ms, 
I 

so as to obtain consistent data for the indication o~ a 

kind of Guidance more adequate to the students. 

The most important needs and problems have been 

spotted from the percentile of subjects who checkedthem 

and considered them as very important in the different' 
I 

areas. These percentiles have been observed according I to 

the setting of leveIs of interest for the institution,: so 

as to start Guidance Services. 

Hipotheses have been raised about a possible 

relationship between the type of problems checked by the 

students and the following variables: (a) age; (b) sex; 

(c) course; and (d) Working schedule. The test used wa~ the 

chi-square and the significance leveI which has been set: 

0,05. 
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The existence of significant relationships has 

been checked only between the problems indicated by the 

students and the variables sex and course. 

Hipotheses about significant relationships between 

(a) satisfaction with the course and the variables first 

choice course and previous knowledge of the course; and 

(b) kind of Guidance Service indicated by the student~ and 
I 

the variables concerning the kind of problems that have been 

checked and the kind of problems to be discussed with I the 

counselor, have also been formulated and verified. 

The conclusion was that it seems that there are 

certain areas and types of problems that are common to the 

university students of Rio de Janeiro State, no matterl the 

course they are taking. In many of the areas there has been 

some coincidence as far as the main checked problems and 

those rated as very important are concerned. 

Significant relationships between the problems 

checked by the students and the variables sex and course 

seem to show that these variables should be taken into 

consideration in college orientational 

verification of significant relationships 

processo 

between 

The 

'the 

satisfaction of the student with the course he's takingand 

the variables concerning the choice of this course andthe 

previous knowledge of this course, seems to strees the need 

of a larger information and vocational Guidance for ~igh 

School Students. 

The verification of significant relationships 

between the variables concerning the problems checked by 

the students and those which are to be discussed with the 

counselor, and the kind of Guidance Service indicated by 

the students sugests that the students are aware of the 

facilities of Counseling Service in College. 

At last, we have come to the conclusion that 

the areas which concentrate a larger amount of problems, 

that is: Leisure, Adjustment to College,and Academic, must 

XIV 



get special attention in the organization of 

and Guidance Services in College. Personal and 

Counseling 

academic 

problems indicated by students make us suppose that I the 

best Guidance Service for College Students would be a mixed 
I 

one, i.e.; a Service in which both personal and academic 

problems would be taken care of. 
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CAPITULO I 

O PROBLEMA 

Introdução 

Diversos especialistas têm assinalado que a et~ 

pa de desenvolvimento que corresponde ã passagem pela Uni-
I • 

versidade se caracteriza como um período crítico, em deco~ 

rência da necessidade de concretização de uma serie de,l op -
I 

ções difíceis: adoção de uma filosofia de vida, conquista 

de identidade pessoal e assunção das responsabilidades da 

vida adulta, onde se destaca a escolha e preparação para u 

ma ocupação (Gilmore,1972; Havighurst,l962; Super,1972). 

Muitos desses problemas surgem na fase anterior, 

correspondente ao 29 grau, e poderiam ser adequadamente &~ 

caminhados durante esse período se os Serviços de Orienta-
I 

ção Educacional existentes dispusessem de recursos humanos 

e materiais que lhes permitissem um atendimento eficaz. 

No que diz respeito ã escolha profissional, tais 

dificuldades são agravadas, no Brasil, pela falta de .uma 

infra-estrutura que permita a organização de um sistema a

tualizado de informações profissionais que oriente o candi 

dato ao ensino superior sobre o curso pretendido, requisi

tos necessários ao exercício das profissões e condições do 

mercado de trabalho. 

A introdução, no distema de ingresso ao en~ino 

superior, da possibilidade de uma "2~ opção" de curso, veio 

agravar ainda mais a situação, na medida em que muitos alu 
-nos, para nao terem que se submeter a outro vestibular se 

contentam com uma alternativa que não corresponde a sua 

verdadeira escolha e para a qual não tem aptidão ou inte

resse. Existem ainda aqueles alunos que prestam dois' ou 

mais concursos para áreas diferentes com o objetivo de fr~ 

quentar dois cursos simultaneamente e, segundo Pontes(1977), 



2 

incidência de casos desse tipo vem aumentando, em decorrên 

cia de motivações do meio e da epoca. 

A necessidade de atendimento a essa realidade 

deu origem a introdução de Serviços de Orientação Educacio 

nal nas instituições de 39 Grau. 

A importância de tais Serviços tem sido assina-
, 

lada em países como a França e os Estados Unidos, e sua i~ 

plantação foi preconizada em documento da UNESCO que afir

ma que "a educação em nível superior ê uma forma especiali. 

zada de educação permanente integrada, e portanto, comp em 

outros estágios, precisa ser facilitada por Serviços de O

rientação e Aconselhamento. (Jackson,1973, p.9). 

Apesar do reconhecimento da necessidade de~ses 

serviços, não existe no Brasil uma legislação específica 

que estabeleça sua implantação e condições de organização. 

(Grinspun,1976). Menções podem ser encontradas no artigo 

59 do Decreto-Lei 464 (Brasil, Congresso Nacional,1969),que 

estabelece normas complementares ã Lei 5540 (Brasil, Con

gresso Nacional,1968) e determina que, nas Instituiçõe~ de 

Ensino Superior que mantenham diversas modalidades de habi 

litação, os estudos profissionais de graduação sejam prec~ 

didos de um ciclo comum a todos os cursos afins, com o ob

jetivo de: (a) recuperação de insuficiências evidenciadas 

pelo concurso vestibular na formação dos alunos; e (b) ori. 
entaçao para a escolha da carreira. O Decreto 77455 (~ra

sil, Congresso Nacional,1976) que disciplina as transferên 

cias de estudantes, em seu artigo 39, parágrafo único, faz 

referência ã Orientação e Aconselhamento do aluno, limita~ 

do-se, no entanto, a abrir a possibilidade de que tal ~ri

entação seja feita, caracterizando-a em termos basicamente 

de Orientação Acadêmica: 

O disposto nos artigos anteriores não impede 

que a instituição que recebe o aluno lhe pr~ 

porcione aconselhamento e orientação, no sen 

tido de esclarecê-lo melhor sobre a diferen

ça de currículos, conteúdos e programas, e a 



maior ou menor dificuldade que ele poderá, 

ter na continuidade dos seus estudos. 

3 

Alem disso, no artigo 59, fica estabelecido' que: 

a instituição deverá orientar o aluno que 

estiver concluindo o curso na escolha de 

disciplinas optativas e eletivas que melhor 

se ajustem ã natureza do curso, para cumpri 

mento da carga horária e creditos requeri -

dos. 

i 

Verifica-se, portanto, que em termos legais, a 

orientação para os universitários se restringe aos fin~ a-
I 

cadêmicos. Por outro lado, o Decreto n9 72846 (Brasil,,1 Co,!! 

gresso Nacional,1973), que regula as atribuiç~es do o~~en

tador educacional, estabelece em seu artigo 89 que cabe a 

este planejar e coordenar a implantação e funcionamento 

" dos Serviços de Orientação Educacional, em níveis de "coor 

denação da Orientação Vocacional do educando incorporahdo-, 
o ao processo educativo" e de II s istematização do processo 

de intercâmbio das informações necessárias ao conhecimento 

global do educando". 
I 

Tal decre to, ao enfa tizar a importância do ,I co-

nhecimento integral do aluno para o desempenho da Oriehta-
" ção Educacional, torna implícita a necessidade desse conhe 

cimento para o orientador, quer se proponha a oferecer' aj~ , 
da em termos de problemática pessoal do aluno, quer se res 

trinja ã orientação relativa a problemas acadimicos. 

Em geral, os poucos Serviços já implantados nas 

instituições de 39 grau se restringem ã Orientação Acadimi 

ca, com algumas exceções, como as Faculdades Metropolita

nas Unidas de são Paulo (Revista Manchete, set.1976), I que 

tem se preocupado com o atendimento integral dos 

tes atraves do Serviço de Aconselhamento. 

estudan-

Estudo realizado por Pereira (1977), afirma, en 

tretanto, que a modelo de Orientação atualmente em fas~ de 

" instalação nas instituições de Ensino Superior no Brasil, 

pode ser considerado abrangente em relação aos objetivos 
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orientacionais, por ser oriundo da forma francesa, caract~ 

rizada pela orientação escolar e profissional, e da forma 

americana, caracterizada como educativa, a serviço do alu-

no. 

Objetivo do Estudo 

O presente estudo teve por objetivo identificar 

quaic as necessidades e problemas dos alunos dos cursos bá 

sicos de Ciências Biomedicas, Tecnológicas e Humanas da U-
I 

niversidade Federal do Rio de Janeiro a serem atendjdas 

por um Gabinete de Orientação Educacional, bem como o tipo 

de Serviço de Orientação (Aconselhamento Pessoal ou Orien

tação Acadêmica) mais adequado a essas necessidades e pro

blemas. 

Como objetivos intermediários figuram os se~ui~ 

tes: 
: ~ 

1. Identificar, em cada um dos cursos considerados, q~ais 
" 

os problemas pessoais e acadêmicos que apresentam maior 

interesse para a instituição. ,I 

2. Relacionar, tendo por base a totalidade dos alunos,~ os 

principais problemas assinalados, com as seguintes ~va

r i á v e i s d o e s tu d a n te: ( a ) i d a de, ( b ) s e x o, ( c) es tado c i 

vil, (d) curso, e (e) regime de trabalho. 

3. Relacionar satisfaç~o com o curso com: (a) ordem deop

ção do curso no vestibular e (b) conhecimento previo do 

curso. 

4. Relacionar tipo de Serviço de Orientação (aconselhamen

to pessoal ou acadêmico) indicado pelos alunos, com:, (a) 

tipo de problemas assinalados e (b) tipos de problemas 

que gostariam de discutir com o orientador. 

5. Identificar o tipo de Serviço de Orientação mais adequ~ 

do às necessidades e problemas dos estudantes. 
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Importância do Estudo 

o conhecimento das características, 

vas e necessidades da clientela a que se destina 

.. 
expect~tl.-

e essen-

cial para a eficicia de um Serviço de Orientaçio. A neces

sidade de tal conhecimento encontra-se implícita no Decre

to 72.846 (Brasil. Congresso Nacional ,1973), que regul~ as 

atribuições do orientador educacional, quando coloca! em 

seu artigo 19, como objetivo da Orientaçio Educacional:, "o 

desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade do 
- • - i educando atraves da l.ntegraçao de elementos que exerçam in 

I 

fluincia em sua formaçio e da preparaçio para as opçõ~s bi 

sicas". 

Tendo em vista que no Brasil, os Serviços de 0-

r i en t açio nas ins ti tuições de 39 Grau, se encontram, em sua 

grande maioria, ainda em fase da implantaçio e organiz~çi~ 

um estudo que vise a caracterizaçio das necessidades ~! pr~ 

blemas desses estudantes, bem como suas expectativas ~fu re 
li 

laçio ao atendimento proporcionado por tais Serviços, .tor-

na-se, nio apenas útil, mas oportuno. 

Para a realizaçio deste estudo, foi necessário 
I 

fazer-se a traduçio e adaptaçio da Lista de Problemas! de 

Mooney & Gordon (1950), versio para universitirios, o que 

parece constituir uma contribuiçio adicional a uma area tao 

carente de instrumentos de pesquisa. 

Delimitaçio do Estudo 

Este estudo se limitou aos alunos dos cursos bi 

sicos de Ciincias Biomédicas, Tecnológicas 

UFRJ em 1976. 

e Humanas da 

Procurou-se identificar as necessidades e pro

blemas dos alunos, apenas nas ireas cobertas pela Lista de 

Problemas de Mooney e através de perguntas acrescentadas 

na última pigina do questionirio, perguntas essas de inte

resse para os Serviços de Orientação. 
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As ireas de problemas constantes da LPM sio as 

seguintes: (1) Saúde; (2) Financeira/Emprego; (3) Recreéilção; 

(4) Relaç~es Psicossociais; (5) Psicol~gicas; (6) Rel~ç~es 

com o Sexo Oposto; (7) Lar/Família; (8) Moral/Religião:; (9) 

Ajustamento Escolar; (10) Educac iona I IVo cac ional /Prof i'/, s io 
, "-

nal; (11) Acadêmica. As perguntas acrescentadas ao ques-
- a -tionirio sao referentes a: a) 1. opçao no vestibular; b) co 

nhecimento previo do curso; c) satisfação eom o curso ;I! d) 

problemas a discutir com o orientador educacional; e d) ti 

po de Serviço de Orientação (Aconselhamento ou Orientação 

Acadêmica) indicado (anexo 2). 

Perguntas e Hip~teses 

Para atender aos objetivos do estudo, foram for 

muladas as seguintes perguntas: 

1. Quais os principais problemas assinalados e con 

síderados importantes pelos estudantes de cada 

uma das três unidades de ensino consideradas? 

2. Em relação as variáveis, idade, sexo, estado ci 

vil, curso e regime de trabalho, quais são con

siderando-se o total de alunos da pesquisa, as 

ireas da LPM de maior interesse para a organiz~ 

ção de Serviços de Orientação? 

Ainda tendo em vista os objetivos do estudo'fo

ram formuladas três hip~teses substantivas. A primeira an

tecipou a existência de relação entre os tipos de probl~

mas assinalados pelos estudantes e as seguintes variáveis: 

(a) idade, (b) sexo, (c) estado civil, (d) curso e (e) re

gime de trabalho. A essa hip~tese corresponderam c~nco hi

poteses nulas, uma para cada variivel considerada: 

HOl. Não hi relação significativa entre tipos 

de problemas assinalados pelos alunos ~ i

dade. 

H ? Não há relação significativa entre tipos de 
o .. 
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problemas assinalados pelos alunos e sexo, 

H03' Não há relação significativa entre tipos 

de problemas assinalados pelos alunos e es 

tado civil, 

H
04

' Não há relação significativa entre tipos 

de problemas assinalados pelos alunos e 

curso frequentado. 

RoS' Não há relação significativa entre tipos 

de problemas assinalados pelos alunos e re 

gime de trabalho. 

A segunda hip5tese substantiva antecipou a ~xi~ 

tência de relação entre satisfação no curso e: (a)orde~ de 

opção do curso no vestibular e; (b) conhecimento privi~ do 

curso. A essa hip5tese corresponderam duas hipóteses nulas, 
I 

uma para cada variável considerada: 

H06' Não há relação significativa entre satisfa 

ção no curso e ordem de opção do curso no 

vestibular, 

H 07' Não há relação significativa entre satisfa 
- conhecimento prévio do çao no curso e cur-

I , 
so, 

A terceira hip5tese substantiva antecipou a, e

xistência de relação entre Tipo de Serviço de Orientação in 

dicado pelos alunos e: (a) problemas a discutir com o ori

entador e (b) problemas assinalados na Lista de Problemas 

de Mooney, A essa hip5tese corresponderam duas hip5teses 

nulas: 

RoS' Não há relação significativa entre Tipo de 

Serviço de Orientação indicado pelos alu

nos e problemas assinalados na Lista de 

Problemas de Mooney, 

Ho9. Não há relação significativa entre Tipo de 

Serviço de Orientação indicado pelos alu
o 
nos e problemas a discutir com o orienta -

dor, 
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~efinição de Termos 

Para fins do presente estudo os termos técnicos 

usados foram definidos da seguinte maneira: 

L~~ta de Pnoblema~ de Mooney (LPM) - Tradução e 

adaptação da'Mooney Problem Check List - College Form, 1950 

de Mooney, R.L. & Gordon (Bureau of Educational Research -

ohio State University). (Anexos 1 e 2). 

T~po de Senv~ço de On~entação - Dicotomizad? em 

Serviço de Orientação Acadêmica e Serviço de Aconselhamen

to. 

Senv~ço de On~entação Acadêm~ca - Tipo de S~rvi 

ço de Orientação em que são tratados apenas assuntos liga

dos ã vida acadêmica do aluno, tais como opções por disci

plinas, dificuldades acadêmicas e de estudo, ajustamento.ã 

instituição e outros. 

Senv~ço de Aeon~elhamento - Tipo de Serviço de 

Orientação em que são tratados quaisquer tipos de proble

mas, pessoais ou acadêmicos. 

Pnoblemát~ca do~ e~tudante~ - Problemas identi

ficados através da versão adaptada da Lista de problemas de 

Mooney, versão universitária (anexo 2). 

Pnoblema~ pe~~oa~~ - Correspondentes, na Lista 

de Problemas de Mooney, às seguintes áreas: (1) Saúde;, (2) 

Financeira-Emprego; (3) Recreação; (4) Relações Psicosso-
, 

ciais; (5) Psicológica; (6) Relações com o Sexo Oposto; (7) 

Lar-Família; (8) Moral-Religião. 

Pnoblema~ aeadêm~co~ - Correspondentes, na Lis

ta de Problemas de Mooney, às seguintes áreas: (9) Ajusta

mento Escolar; (10) Educacional-Vocacional-Profissional; 

(11) Acadêmica. 

NZve~~ de ~ntene~~e do pnoblema pana a~ ~n~t~

tu~çõe~ - Foram definidos da seguinte forma: (a) muito al

~, quando o problema foi assinalado por percentual igual 

ou superior a 75% dos alunos da instituições em questão; 
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(b) medio alto, quando o problema foi assinalado por per

centual de alunos igualou superior a 50% e inferior a 75%; 

(c) medio baixo, quando o problema foi assinalado por per

centual de alunos igualou superior a 25% e inferior a 50% 

e (d) muito baixo, quando o percentual de alunos que assi

nalou o problema se situou abaixo de 25% dos alunos dains 

tituição em questao. 

NZveil.> de Ú1tellel.> I.> e daI.> cllleal.> da L PM palla a Oll

ganização de Sellvi~ol.> de Oll~enta~ão - Foram estabelecidas, 

a partir de indicações de problemas feitas pelo total de 

sujeitos da amostra, as seguintes faixas: a) de pequeno in

teresse; b) de medio interesse; c). de grande interessei~ Os 

limites das faixas de interesse variaram para as colunas 1 

(problemas assinalados) e 2 (problemas considerados '~uito 

importantes" pelos alunos), conforme descrição na Metodolo 

gia. 

Organização do Restante do Estudo 

No 29 Capítulo, Revisão de Literatura, são apr~ 

sentadas as características gerais dos estudantes do 39 

Grau, consideradas de interesse para a Orientação Educacio 

nal, dados referentes às necessidades e problemas pessoais 

dos universitários e às necessidades e problemas acadêmi

cos dos universitarios. A seguir, analisa-se a Orientação 

Educacional no Ensino Superior em função das necessidades 

e problemas do universitario brasileiro. 

No 39 Capítulo, e descrita a metodologia do es

tudo, indicando a população e amostra, o instrumento utili 

zado, os procedimentos adotados para a coleta de dados e o 

tratamento estatístico. 

No 49 Capítulo, são apresentados os Resultados, 

e discutidos à luz da literatura pertinente, e as Conclu

sões e Recomendações do Estudo. 
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CAPÍTULO 11 

REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capitulo examinou-se a fundamentação teó

rica e os dados de interesse para este estudo através 'das 

seguintes seções: 

(1) Características Gerais dos Estudantes do 39 ~ra~ 
;1 

(2) Necessidades e Problemas Pessoais dos Universi-
1 

tirios. Esta seção foi subdividida nas subseções segui~tes: 
,I 

(a) Saúde e Desenvolvimento Físico e Mental; (b) Caracte -

rísticas Financeiras e Emprego; (c) Recreação e Atividades 

Sociais; (d) Aspectos Psicossociais; (e) Aspectos PsicDló

gicos; (f) Relacionamento com o Sexo Oposto; (g)Aspect~ Fa 

miliar; (h) Aspectos Morais e Religiosos. 

(3) Necessidades e Problemas Acadêmicos dos Univer

sitirios. Esta seção foi subdividida em: (a) O Ajustamento 

Escolar; (b) Aspectos Acadêmicos, Vocacionais e Profissio-

na1s. 

(4) A Orientação no Ensino Superior em Função das 

Necessidades e Problemas do Universitirio Brasileiro: 

Características Gerais dos Estudantes do 39 Grau 

Face ã Orientação Educacional 

Os ~niversitirios brasileiros dos cursos basi

cos se situam, em sua maioria, na faixa etiria compreendi

da entre os dezessete e vinte e dois anos. Essa fase cor -

responde aproximadamente ao que Super & Bohn (1972) denomi 

naram de estigio exploratório da escolha ocupacional (entre 

18 e 21 anos) situando o jovem entre o estudo e o trabalho. 

Neste período o estudante inicia seu treinamento profissi~ 

nal procurando autodefinir-se e testar a realidade. Inicia 
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-se portanto; para o' aluno, neste estágio de exploração, o 

período de experiência na vida vocacional, (Super 1972). 

Havighurst, citado por Pfromm Netto(1968), afir 

ma que a evolução durante a adolescência implica no cumpri 

mento de diversas tarefas entre as quais estão: a conqui~

ta da identidade pessoal e da filosofia de vida; a indepe~ 

dência dos pais e de outros adultos sob o ponto de vista e 

mocional e pessoal; o estabelecimento de relações sociais 

mais adultas com os companheiros de ambos os sexos; a ~sco 

lha de uma ocupação, a preparação para a mesma, etc. 

Tyler (1972) esquematizando as areas propostas 

por Gi1more (1972) indicou etapas de desenvolvimento cor -

respondentes i adolescência e i juventude caracteriiadas 

pelo primeiro emprego, a continuação da educação e dos pl~ 

nos vocacionais, a reciprocidade em relação aos outros, a 

constituição de uma família, a possibilidade de manter-se 

e zelar por outros, estabelecimento de relações comunitá

rias, tolerância i incompreensão e estabelecimento de uma 

filosofia pessoal de vida. 

Trata-se pois de um estágio de desenvolvimento 

bastante complexo, em que as necessidades pessoais são mui 

tas e diversas, implicando uma série de dificuldades e de 

problemas a serem resolvidos. Tais fatos levaram alguns 

teóricos a considerar esta fase como um período de cri,se. 

As diversas etapas citadas pelos teóricos, a se 

rem cumpridas durante a juventude, são influenciadas por 

fatores históricos, econômicos, sociais e culturais. 

Luckert (1971) afirma que alguns autores, refe

rindo-se i llatua1 geração cética ll atentaram para a necessi, 

dade de se considerar as características e motivação dos 

jovens sob dois aspectos; o da psicologia do desenvolvimen 

to e o da tipologia da época (p.93). 

o conhecimento da conjuntura temporal, circuns

tancial e pessoal em que surgem as necessidades e proble

mas dos estudantes, é fundamental para a compreensão dos 
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diversos tipos de dificuldades que apresentam. 

Brunson (1959) afirma que a universidade hoje, 

se parece de muitas maneiras com a sociedade urbana de que 

faz parte (p.4). 

A adolescência, diz Furter (1975), e uma c~ise 

somente quando a estrutura social torna difícil ou mesnfo 

impossível o movimento da reflexão .... Talvez essas cri

ses sejam mais frequentes em nossa sociedade, na qual a mo 

bilidade social ê relativamente elevada e onde os adoles -

centes encontram muitos homens, mas poucos adultos dispos

tos a encontra-los (p.103). 

Furter chama a atenção para o fato de que a" so

ciedade, atraves de seus indivíduos e/ou instituições, não 

esta oferecendo condições que facilitem a superação de ,tais 

dificuldades para os jovens. 

Crookston (1973) preocupando-se com aspecto~ se 

melhantes na formação da pessoa, propõe a "educação para o 

desenvolvimento humano", no que se segue: 

a eduea~ão p~ o deóenvoivimento humano dev~ 
ajudaJt o bu:UvXduo a U6aJt .6ua. eneJtg-Út p~ UdaJt 

c.om 0.6 .6eU.6 pltópJÚO.6 .6entimento.6: PÔIt a emoç.ao 

a tnabaihaJt; ltec.onheeeJt impui.60.6 ~vO.6 e plt~ 
du;tolteó de eJte.6c.imento e .6VL c.apaz de UbeJtá.-io.6 

p~ identi6ic.aJt impui.60.6 deótJtutivo.6, apltenden

do não .6Ô a eomplteendê-io.6 e c.ontJtolá-io.6, ma.6 

talvez me.6mo a eonveJttê-io.6 em expeJtiêneia.ó plto
dutiva.6 e de eJte.6c.imento (Warnath, p .59). 

A Orientação de universitarios permite observar 

o desejo dos alunos de encontrar meios capazes de levá-los 

a resolver seus próprios problemas na família, na universi 

dade e no trabalho. 
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No Brasil o estudo da populaçio universitá!ia, 

para fins de atendimento por Serviços de Orientaçio, se en 

contra em fase inicial. Artigos têm sido escritos sobre 

problemas acadêmicos dos estudantes com o objetivo especí

fico de melhorar o ensi~o, antes de visar o atendimento in 

tegral do alunado. 

A literatura referente a problemas pessoai~ ; 

rica. Cada tipo de problemas das diversas âreas consta~tes 

da Lista de Problemas de Mooney (1950) consta em livros e 

revistas especializadas nessas áreas. No entanto, quanto a 

pesquisas específicas entre estudantes brasileiros observ~ 

se apenas alguns estudos isolados, entre os quais uma pes

quisa realizada com a Lista de Problemas de Mooney, em sua 

versão para o 29 grau, e algumas pesquisas recentes entre 

universitários apresentadas em teses de mestrado. 

Esforços para melhor conhecimento das necessida 

des e problemas dos universitários vêm sendo feito~ no Br~ 

sil, por algumas instituições, entre as quais a Universida 

de Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Rio de Ja 

neiro, as Faculdades Metropolitanas Unidas de sio Paulo e 

a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ~ interessan-

te observar que tais iniciativas vêm sendo tomadas 

Serviços de Orientaçio dessas instituições. 

pelos 

No presente estudo os dados que indicam necessi 

dades e problemas pessoais dos Universitârios foram distti 

buídos em subseções conforme se seguem. 

- Saúde e Desenvolvimento Físico e Mental 

Alguns dos problemas dos estudantes se iniciam 

nas condições de saúde e bem-estar físico e mental. A ener 

gia ~ o vigor que caracterizam o estado saudâvel do indiví 

duo, quer sob o ponto de vista físico, quer mental, se ex-
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pressam, entre outros aspectos, atraves da postura e dos 

movimentos. 

Os orientadores muitas vezes se deparam com ~n

dicios de que a saúde dos alunos corre perigo, podendo por 

isso detetar em tempo problemas de ordem física ou mental, 

encaminhando-os a especialistas e, desta forma, participa~ 

do do processo de medicina preventiva, hoje tão enfatizado. 

Como o me.-i.o /!le tOMoU a.JL:tJ..MuaL, o homem o ac.ompE:. 

n.ha aJl.;(:i6-t~zando-.6e. e., nutM cÁJtc.Utt.6.tânUM, 

o que. a ge.og/Uln-ta peJtde. de. 6e.-tção na.twLa1., e. a a.n 

tltopotog-ta de. huma.n..i-6mo, o homem ganha em budab-t

Udade. emoúona1., -ttt.6a.ti..6 6ação e.xi.6te.núa1. e. att.6-te.' 

dade. (B a r b o s a , 19 7 5 t p. 4) . 

Pesquisa realizada na cidade de são Paulo por 

Jorge (1952) com 634 jovens cuja idade variava entre 12 e 

14 anos, submetidos a provas de personalidade, entrevistas, 

exames medicos endocrinológicos, radiológicos e outros, i~ 

dicou o seguinte: 65 a 80 por cento dos adolescentes nece~ 

sitavam de tratamento psicossomático e quase a totalidade 

deles apresentava "acentuado estado de depressão, insegu -

rança, angústia, falta de confiança em si, excitação se

xual, hiperemotividade, tendência à revolta e impulsivida

de. Esta pesquisa evidenciou ainda uma "atitude psicológi

ca alterada que não os capacita a uma atitude produtiva, p~ 

sitiva" (Pfromm Neto, 1968, p.8). 

Considerando-se o homem sob o ponto de vista in 

~egral, a saúde se refere tanto às suas características 

corporais quanto às psicológicas decorrentes de suas rela

ções com o meio, pois, 

o {J.Á-tc.o c.ontJr..-.i.bu-i palUl o vaLoJt e. e..6.:úmuto da P<0: 

.6onaUdade, a6e.tando-a pOJt i.6.60 em gJtande. pa.Jtte., 

a..tJtavê..6 da avaL-tação .6ouaL do -tnd-tvZduo, ã. luz 

de. .6UM caIUlcteJt1..6t-tCM 6Z.6-tCM (Sawrey & Tel

ford, 1971, p.368). 

Argy1e (1976) afirma que uma das principais ma

ne~ras pelas quais uma pessoa influencia outra e por méio 
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d a a p a r ê n c i a f í s i c a ( p . 118). P o r ta n to, e s t a preocupação do s 

jovens não depende exclusivamente da fase de desenvolvime~ 

to em que se encontram, mas também do fato de que sua ,acei 

taçao e integração no grupo esta relacionada com a sua ap~ 

rência. 

o vigor do crescimento e o desenvolvimento da 

maturidade sexual são provavelmente responsaveis pela mu

dança na identidade. A imagem física muda, e com isso pas

sa a existir maior preocupação com as reaç;es dos out~os. 

(Muuss, 1962, citado por Argyle, 1976, p.438). Referindo-

se ã atratividade física, Walster e outros (1976) e Singer 
I 

(1964) afirmam que ela é fator altamente preditivo daslre~ 

ç;es dos outros a uma pessoa, não so no que se refere ia u

rna mulher jovem, mas também em relação aos homens jovens. 

(Argyle, 1976). 

Segundo Baquero e Frantz (1962) a preocupaçao 

com o atrativo físico,conforme indicam as respostas de es

tudantes gaúchos para o item "pouco atrativo físico" da' Lis 

ta de Problemas de Mooney (versão colegiaÚ é maior no sexo 

masculino. Estes autores, consideram insubstituíveis os 

professores de educação física e recreacionistas, par. a 

solução de problemas de saúde e desenvolvimento físico (p. 

58) . 

Na mesma pesquisa (acima citada), laquero e 

Frantz verificaram que entre rapazes de 13 anos, 21% se 

preocupaYam com a "falta de exercício físico" (p.53). 

Os valores atuais relativos ã beleza física e a 

importincia atribuída aos regimes alimentares, parecem' re

forçar a afirmação de Hayes (1974) quando se refere aos 

componentes do ambiente como fatores de satisfação de ne

cessidade, mas também causadores de novas necessidades que 

implicarão em participaç;es emocionais, intelectuais e so

ciais dos indivíduos. 

Gail & Rucker (1975) afirmam que as pessoas ob~ 

sas quando comparadas a indivíduos de peso normal, mostra~ 

se mais sensíveis a estímulos externos. Binger (1967) cita 
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do por B1aine Jr. & McArthur (1967) verificou que algumas 

jovens tentam acalmar suas ansiedades comendo muito(p.125) • 
I 

Khan (1976) fez experi ências em que usou o lau to 

governo no processo de aconselhamento, verificando uma re

dução da gulodice e obesidade; fato confirmado por est'udos 
, 

realizados por Harris (1976). A1im disso, pesquisas sobre 

fen~menos psicossomiticos têm mostrado que as caracte;ís~i 

cas fisicas dos individuos afetam o seu psiquismo e ~1ce

versa (Howard & Lewis, 1974). 

Cannon citado Howard & Lewis (1974) colhendo a

mostras de urina de universitários de Harvard por ocas.ião 

de exames dificeis, verificou que com notive1 freqUê'ncia 
I 

estas amostras de urina apresentavam taxas exageradas de ~ 

çúcar, como conseqUência dOa adrenalina lançada na circ'ula-

ção sangUínea em resposta à situação de tensão 

determinada pelos exames (p.26). 

emocional 

.-! • 
U1hoa (1974) num estudo sobre as caracter1st1-

cas do comportamento do adolescente brasileiro, 

a existência da correlação entre a disposição 

verif,icou 
- .1 neurot1ca e 

I 

a labilidade neurovegetativa, sendo esta relação mais I es

treita em. nível cultural mais elevado. ° coeficiente de 

correlação entre as variiveis disposiçio neur5tica e labi

lidade neurovegetativa foi de 0,348 em nível cultural 'infe 

rior, e de 0,681 em nível superior. 

Nol.> úLtimO'-> anO'-> toltnamo- nO'-> c.on.6cientu de que a6 I' 

cU6-ic.u1.dadu no pltOC.U.60 da. ada.ptaçã.o podem .6e Ite-

6tetin em p~baçõu de 6uncionamento do C.OltpO e I 

em danol.> nol.> tec.i..dol.> C.OltpO~ - .6endo ute um ~ 

téJúo de -inadequação, adaptativa. ( L a z a r u s, 19 7 7 

p. 35) . 

Tais dificuldades podem manifestar-se ainda' de 

outra forma, expressa por Binger (citado por Blaine & Mc

Arthur, 19ó7, p.2l2), ao afirmar ter encontrado entre uni

versitirias, frequente perda de interesse, sentimento de a 

patia ou fadiga e uma necessidade evidente de horas de so-



no extra. 

A resposta de uma adolescente, citada por Baqu~ 

ro e Frantz (1962), caracteriza o que se costuma ouvir por 

parte dos estudantes de 39 grau: "Estou sempre cansada, a

pesar de deitar cedo e levantar tarde. De tanto corre-corre, 
.. i 

no fim do dia estou frequentemente com dor de cabeça (p~56) . 

Pontes (1977) afirma que entre os três proble-
I 

mas que apresentaram maior percentual de necessidades, nos 

níveis "muito alto" e "alto" na área da saúde, então: '~'vi
vo sempre tão esgotado que não consigo estudar" (27,4%) e 

"e comum eu já me sentir cansado ao acordar" (21,4%) alem 

de "preciso com urgência um tratamento dentário" (47,~O%) 

(p.102). 

o cansaço nem sempre decorre exclusivament~ do 

esforço físico, podendo tratar-se tambem de situações de 

tensao, conforme afirmação da Lazarus (1977). 

Um neurologista da Columbia University College 

of Physicians and Surgeons, A. Friedman, citado por Howard 

e Lewis 1974, afirma que a maioria dos pacientes com enxa

quecas, que estao sob seus cuidados, provêm de famílias i

nexpressivas, que não se comunicam e que reprimem sentime~ 

tos de agres~ão e hostilidade. são pessoas que adotam nor

mas rígidas e valorizam certas realizações pessoais tais 

como bom desempenho escolar ou boa renumeração no trabalho. 

Jacques (1974) descobriu que o tipo de te;nsao 

que constitui ameaça ã saúde decorre mais 

de uma das seguintes circunstâncias 

frequentemente 

o IndivIduo ê ene~egado de exee~ uma ~e6a 

que e InexeqUZvel 6aee ao~ ~ee~o~ IMdequado~ 

ou qu~qu~ ou:t/t(U) MZÕU In~en.tu ã o~ganiza -

ção ou ainda, o IndivIduo é ene~egado de ~e6a 
mtú.to a1.êm de ~ua eapaddade pU.6oa1. (Howard & 

Lewis, 1974, p.60). 

Blaine Jr. e McArthur (1967) afirmam que Temby 

(1967), estudando o suicídio entre universitários verifi -
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cou que, de 22 casos, 7 foram de estudantes calouros. Além 

disso verificou que entre os estudantes que procuraram a 

clínica médica devido a dores físicas, em 4 casos a mani -

festação principal foi de problemas psicossomáticos, e em 

outros 6 casos esses problemas estavam presentes.Em um dos 

casos foram apresentadas queixas de sintomas somáticos tais 

como o cansaço. Neste caso a observação indica ainda ten-

sao, apreensão e depressão (p.162, 174). 

Na realidade "os problemas desta área pertence 

ao serviço médito, quer para o tratamento, quer para a o

rientação" afirmam Baquero e Frantz (1962, p.57). 

Os resultados encontrados por Pontes 1977 na a

rea da saúde em pesquisa na UFPb, antes citados, parecem 

confirmar a ~firmação de pfromm Netto (1968) de que (segun

do Freudentha1, 1958) "a carência de dentistas e particu -

larmente aguda no Nordeste, onde para um total de 13,7 mi-

lhões de habitantes, há pouco mais de 1000 dentistas", e 

considerando este como um dos motivos de negligência no 

cuidado com os dentes (p.68). 

No entanto, "na cidade de são Paulo em 1966,60% 

do total de jovens que se apresentaram para o serviço mil! 

tar foram reprovados por incapacidade física e no interior 

do estado foi igualmente elevado o número dos que não con

seguiram aprovação no exame de saúde (Pfromm Netto 1968, 

p.84). Sabendo-se que neste Estado a assistência medica -e 

bem mais ampla, as condições de incapacidade física 

representar também, indicação de que nossa população 

podem 
-nao 

esta ainda suficientemente preparada para procurar por si 

própria os recursos disponíveis na área da saúde, princi -

palmente em caráter preventivo. 

Pesquisa realizada na UFPb (NORED/NUPE 1976)so-

bre o conhecimento e utilização dos benefícios oferecidos 

pela instituição aos estudantes na area da saúde, pode ser 

citada como exemplo, indicando que para 50,4% dos alunos 

que tinham conhecimento da assistência medica oferecida p~ 

la universidade, 9,8% haviam utilizado esse serviço(Pontes, 
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1977, p.27). Isto leva a refletir sobre a importância da 

educação san~tária para estudantes do 39 grau, consid~ran

do-se que, não obstante as dificuldades financeiras indica 

das pelos alunos, a assistência medica oferecida pela uni

versidade foi pouco utilizada. 

- Características Financeiras e Emprego 

Como característica da própria fase de vida ob

serva-se entre os universitários o desejo de independência 

financeira e de obter um emprego. No entanto, dada a con4i 

ção de estudante, obter um emprego condizente ~ disponibi

lidade de horário nem sempre e possível. Este fato se tor

nou evidente quando alunos da UFRJ de rendimento escolar 

baixo, indicaram como motivo principal, dificuldades de 

conciliar seus horários da universidade com os horários de 

trabalho. Conforme consta do Relatório sobre a"Prob1e~áti

ca dos Alunos da UFRJ com Deficiência de Rendimento Acadê-

mico" (1976), observou-se "elevada freqUência de 

na área financeira e de'emprego" (p.5). 

A vida em grande cidades COmo O Rio de 

prob~emas 

Janeiro 

oferece maiores possibilidades de trabalho aos alunos en

quanto estudantes, pore~, as próprias condições de vida nes 

tas cidades dificultam Ó bom desempenho acadêmico dos 'alu

nos que trabalham. As distâncias a serem percorridas entre 

o lar, a faculdade e o trabalho, associadas ao prob1e~a de 

transporte significam um ônus considerável a ser compensa

do pelo desdobramento de esforços por parte do estudante. 

Em tais condições o aluno põe facilmente em risco o seu 

curso na universidade, e tambem apresenta uma série d~ con 

flitos que dificultam seu ajustamento pessoal e escolar. 

Tal fato justifica a indicação de necessidade de Ser~iços 

de Orientação e Aconselhamento por parte de 99% dos alunos 

constantes da pesquisa feita com os estudantes da UFRJ de 

rendimento acadêmico deficiente, acima citada. 

Baquero & Frantz (1962) referem-se aos proble-
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mas econômicos e habitacionais como a um "peso" para o es

tudante, citando preocupaç~es expressas pelos mesmos como: 

"Preocupa-me a vida eco~ômica de minha família, pois temo 

que por falta de recursos tenha que sair do colégio (p.64, 

66) . 

Diversos estudantes universitirios tim manifes

tado, em entrevistas, suas preocupaç~es com sacrifícios fi 

nanceiros muito grandes por parte dos familiares, para que 

possam concluir seus estudos (Relatório do GAOAE da Facul

dade de Educação, 1976). 

Segundo Pont~s (1977) as necessidades financei

ras podem atingir outras ireas, o que levou os alunos' da 

UFBp a marcar em índices bastante elevados questoes c.omo: 

"preciso conseguir um trabalho remunerado" (73,0% dos alu-

nos); "necessito ganhar dinheiro para custear meus estu-

dos" (71,6% dos alunos) e "tenho que controlar minhas des

pesas rigidamente" (67,4% dos alunos) p. 104. 

Nessa pesquisa, a maior concentraçao em 

considerados "muito alto" e "alto" de necessidades dos es-

tudantes, foi constatada na area financeira 54% para os es 

tudantes do 29 semestre (p.114). 

Albuquerque (1977), em pesquisa com universiti

r10S latino-americanos, inclusive brasileiros, verificou 

como fatores considerados mais importantes em relação a 

seus emprego~, a valorização da experiincia profissional 

ou do salirio e a estabilidade no emprego (p.124). 

Segundo Albuquerque (1977), resultados de pes

quisas sobre o ~tatu~ no emprego confirmaram a hipótese de 

que os estudantes latino-americanos fazem sua experiincia 

de trabalho em condiç~es anilogas às que enfrentarão ao té~ 

mino dos estudos (p.lll). Tal fato se verifica no Brasil, 

predominantemente em relação aos alunos da Faculdade de E

ducação. Observa-se que destes alunos, muitos ji exercem a 

profissão do magistério no 19 grau. 

Em 1977, entre 29 estudantes empregados, do cur

so básico da Faculdade de Educação da UFRJ, 27 trabalhavam 
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no magistério. ~ interes~ante observar, que destes 27 alu

nos, 23 recebiam um salário cujo valor máximo e de Cr$ •.•. 

1.300,00, indicando que os salários continuavam ainda infe 

riores a Cr$ 1.300,00, na educação. Este e certamente .um 

dos motivos que levou os alunos a indicar como assunto 'im

portante para discutir com os orientadores no GAOAE "o es

clarecimento sobre as possibilidades de emprego oferecidas 

aos formandos e alunos de Educação". 

Segundo Castro (1976), as condições de 
I 

emprego 

representam u~ ponto crucial. Castro afirma que e poss!vel 

abrir escolas, e ate persuadir os alunos a fazer os cursos 

e obter diplomas, não se~do no entanto. possível fazer 'com 

que estes graduados se empreguem nas ocupações para ,as 

quais foram preparados, quando eles puderem obter 

de remuneração mais elevados em outro mercado. 

níveis , 

Em geral, os alunos procuram atividades profis

sionais ligadas aos cursos que freqUentam, indicando com 

isso interesse em obter experiência e melhor formação., Da 

mesma forma, é possível observar que em geral as ativida -, 

des sociais e recreativas procuradas pelos alunos vêm com~ 

pletar carência dos próprios cursos. A autora do presente 

estudo verificou em pesquisa realizada com 4S alunos do 

curso básico da Faculdad'e de Comunicação da UFRJ (l976}que 

as maiores necessidades expressas pelos estudantes se con~ 

tituiam em necessidades"de ordem cultural, de formação, e 

de expressão pessoal. 

- Recreação e Atividades Sociais 

A falta de tempo de lazer e frequentemente cita 

da pelos estudantes quando afirmam que "não têm tempo para 
, 

fazer o que gostariam de fazer". Ao se referirem ao tempo 

disponível, os alunos indicam como atividades aquelas que 

ampliam seus conhecimentos, situando-se geralmente em as

pectos afins aos de sua$ atividades estudantis. 

Ragon (1971) afirma: 



Sem vida e..óp.úLU.ua1. e. c.uUuJta1., .6obJte.vêm o tempo 

do tédio .•• • iNada. é ma..<..6 .tJtá.gic.o do que. a vida. 

do.6 jo.ve.J1,~ -6em Ivivênc1.a.. da. c.uUuJta., e.nc.ontJta.ndo 

.6a.ti-66a.ç.ão tattt,o na. 6e..óta qua.nto na. violênc1.a.. (p. 

136). 

Para Ragon (i97l) o lazer e a arte tim in~meras 

semelhanças e por isso questiona: 

"M pe..ó-60M .6e. 'pe.Jtguntam pa.!ta O que. .6e.Jtve. a aJLtéj 
I 

poJt que. não -6e. IplLe.OC.Upam em -6a.be.Jt paJta.. o que. .6e.Jt-

ve. o laze.tr."? (pi.137). 
I 

I 
O autor afirma que a ausincia do lazer conduz 

_ I ...... i 

aberraçoes que a ausenC1a da art~pois tanto 
I 

as mesmas 

lazer como a arte são perturbações que reestruturam, 

se sentido são educativés. 

o 

e nes 
I' 

Binger (1967) cita a afirmação de uma universi

tária de que "podia fazer bem as suas tarefas, mas que e

las não lhe deixavam tempo para crescer"(p.220). 

Baquero e Frantz (1962) afirmam que "os estudan 

tes manifestam um desejo legítimo de participação em ativi 

dades sociais e recreacionais, uma vez que a formação hum~ 

na integral não se resume no estudo sistemático dos progr~ 

mas escolares". Para exemplificar, os autores citam o que 

dizem os próprios estudantes: "Durante o tempo livre que 

tenho, não cansigo outr~ coisa a não ser ler e ir ao cine

ma. Confesso que já estou chateado com a falta de fazer aI 

go e não consigo ma1S concentrar-me" (estudante de 16 anos, 

do sexo masculino). 

Diante de tai& afirmações vale lembrar o ques -

tionamento de Medeiros (1975): "Será o lazer, como querem 

alguns, preocupação características da sociedade indus-

trial, ... ou corresponde a uma das necessidades básicas 

do ser humano, apenas mais aguçada nos nossos dias pelo 

ritmo veloz, as tensões e a insegurança do mundo moderno?," 



9 em a-tenç.ão e. me.cUcf.a.h e. 6-ic<.e.nte6 no !:, e.n:t<.do de. !:, e. . 

ampüaJr..em e. oILg'a.n-tzaJLem me.-thOIL a.l.l a.:ti..v-ida.de6 e.x

tJr.a. - Ua.l.l.6 e., q ue;Jt bwr..a. - e...6 c.oia.Jte6 queJt e.Wr..a. - e6 c.o 

ia.Jte6" . 
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Para justificar este pensamento, Baquero & Frantz 

(1962) se referem ã Lei'de Diretrizes e Bases da Educação 

que prescreve a obrigat~riedade dessas atividades (p.72, 

73, 75). 

Verificaram, ,ainda, esses autores que 33% dos 

sujeitos do sexo feminino de 17 anos expressaram "Desejo 

de maior cultura" e 30%: expressaram "Dificuldade em manter 

uma conversa". O atendirilento a tais necessidades dos lestu 

dantes relaciona-se com:as idéias de Carkhuff (1976), o 

qual, segundo Alvarenga (1976), nos faz a proposta constan 
I -

I 

te de "trabalhar no sen~ido de promover nosso crescimento 

e o das pessoas que nos cercam". 

Em 1970, na Conferência realizada em Veneza,por 

Ministros e Secretários de Estado para discutir o desenvol 

vimento cultural, insistiu-se sobre possibilidades rtovas 

para um plano cultural, ipossibilidades essas que deveriam 
I 

ser usadas em âmbito nacional, para contrabalançar os efei 

tos nocivos das transformações tecnológicas (Ragon, 1971, 

p.138). 

Medeiros (1977) enfatiza como algo fundamental 

para as pessoas "a educação para o lazer", no sentido de 

que, cada um tenha o direito e a possibilidade de auto-ins 

truir-se e s~r ele próprio. 

Stern (1967) enfatiza a educação pela arte,afi~ 

mando que "a ed ucaç ão ar t is t i ca 1 i b era, mas tamb em constrói 

a personalidade" (p.lO). 

Considerando-se a fase de vida em que se encon

tram os universitários, caracterizada por mudanças, confli 

tos e inseguranças, a importância do lazer e de atividades 

que implicam simultaneamente em liberação e construção da 

personalidade se torna evidente. Nessas atividades o jovem 
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encontra possibilidade de adquirir segurança, por partici

par de grupos e sentir-se valorizado. 

- Aspectos Psicossociais 

Baquero e Frantz (1962) verificaram a preocupa

çao dos estudantes com a, "impressão causada nos outros" e 

o "desejo de ter uma personalidade mais agradável", consti 
• I -

tuindo tais indicações 20% e 18%, respectivamente, dos su-

jeitos do sexo masculino de 17 anos. Também em relação ao 

sexo feminino obse"rvação, semelhante foi feita, verificando 

os autores que entre os sujeitos de 16 anos 37% "preoc6pa

vam-se com a impressão causada nos outros" e o fato de~'sen 

tir-se inferior", além de 31% indicarem "sentimentos facil 

mente feridos" (p.9l). Esses autores sugerem que 

Q.6 olÚe.IU:a.do.lte..6 a.uU1.-ie.m, não a.pe.na.6 no a.6 pe.c.to .6 o 

uaJ!. e.x.te..ltno, ma.6 plÚnupaJ!.me.nte. no .6 e.u dinam..wmo 

e..tio.io 9 ..t.c.o, a. .lte60.i v e.Jt 0.6 p"'r..o b.ie.ma.6 de. .úna..twúda.d e. 

e. de..6a.j M:ta.mI!JU:O da. pe'r...60 na.Uda.de. (p • 95) • 

Segundo Muss (1974) a mudança da imagem física 
- -dos jovens cria ao mesmo tempo a preocupaçao com as reaçoes 

dos outros, o que por sua vez pode aumentar o sentimento 

de insegurança e comportamentos desajustados (p.348). Tais 

comportamentos freqUentemente se manifestam por imaturida

de e atitudes infantis. 

Eksterman (1977) afirma que o que ocorre em al

guns casos na medicina é, o fato do médico responder a de

pendência do cliente de forma a rechaçar esses vínculos ou 

a alimentar as suas próprias fixações infantis. (O G.iobo, 

16.11.77). No caso da educação, o relacionamento se estabe 

lece entre professor e aluno, ocorrendo, também problemas 

de relacionamento interpessoa1. Tais problemas poderão ser 

minorados através do atendimento oferecido por Serviços de 

Orientação Educacional. Pontes (1977) enfatiza a necessida 

de de se oferecer maior assistência ao aluno através do re 
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lacionamento Frofessor-aluno. Serio assim atendidas, a de

manda de maior atençio aos alunos por parte dos professo-

res e oportunidade de falar com estes a fim de esclare-

cer dúv.idas. 

No que se refere as suas 

Universidade 

. - . 1nteraçoes pessoa1s na 

mWo,ó utudantu UYÚVeM..LtáJúM e.xpJtu,óam ,óu.a in

,óati-66ação, tanto com a quantidade. como com a qua
lidade. de. ,óUM inte.Jtaçõu ,óo~ (Pend 1 e ton, 

Shelton & Wilson, 1976, p.484-7). 

- Aspectos Psicológicos 

Bates (1976) preocupando-se com as relações po~ 

co satisfatórias entre as pessoas afirma ser um dos maiores 

problemas da sociedade atual, "a falta de participaçio e 

comunicaçio verbal e não verbal entre as pessoas e os ,gru-

poS". Disso resulta, segundo Bates, o isolamento de 'cada 
, 

individuo em seu mundo particular, transformando-se por 

fim em solidio (p.192-5). Tais afirmações ganham importân

cia, se for considerado o que afirmam Blaine Junior & Mc

Arthur (1967); 

nO-6 úttimo,ó vinte. e. ~nco anO-6 che.gamo-6 a convic

ção de. que. o clima emocionai. uco.taJr..., tem p!to6u.nda 

Jtelação com o apltove..ltame.nto e.ducacional.. 

Para McArthur (1967) o estudante ê uma pessoa 

altamente selecionada, mas que apresenta motivos e confli

tos que por vezes exigem a presença do psiquiatra. Os moti 

vos freqUentemente consistem em circunstâncias especiais 

do ambiente universitário, enquanto os conflitos sio mU1-

tas vezes decorrentes da relaçio entre a situação do estu

dante, a familia e a universidade (p.64). 

De 600 casos de estudantes da Universidade de 

Harvard observados pelos serviços psiquiátricos durante o 

ano letivo de 1956-1957, um quarto foi diagnosticado como 
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caso de neurose. Outro quarto foi diagnosticado como esta

do de depressão ou estado esquizoide, além de casos de 

diagnóstico incerto(McArthur, 1967, p.75). 

CClnforme afirma Pear1man (citado por Small,1974), 

a expl06ão populauonal no eYL6-<.no .6UpvúoJt vw a

c.ompanhada da ne.c.c?-M-<-dade. de atenção ma-<..6 v-<-goJto.6a 

quanto ao.6 pJtoble.ma..6 e.mauona-<..6 d0.6 nlLtWtO.6 um -
dante.6 ( p • 1 O) ~ 

pois segundo Blaine Jr. e McArthur (1967), um em cada dez 

estudantes, apresenta sintomas de perturbação emocional su 

ficientemente séria para afetá-lo pelo resto da vida. 

A.6 pe.6.6 Oa..6 c.om pJtobl.e.ma..6, têm .6 entúne.nt0.6 de. -<-nade 

quação, -<-nc.ampe.tê.nua .6aual, de.p1teMão e. -<-nc.apau 

dade de. c.onc.e.ntJtaçãa ou e . .6tudo, além de. gJta.nde nú.

meJto de de.6 otr..deM .6e.c.w1dáJU.a..6 de. c.ompotr..tame.nta e 

fu.t.Wtb-t0.6 e.moua~. (Sawrey 8. Telford,197l, 

p.48l). 

Tais distúrbios emocionais são citados por Ba

quero e Frantz (1962) quanto ã pesquisa realizada com ado

lescentes, ao afirmarem: "o fenômeno da sensibilidade, in-
, 

segurança e perturbação em geral, avulta em percentagem e-

levada nos itens "ser nervoso" .•.. "Frequentemente pr'eoc~ 

pado" (p.l04). 

Concluindo, Cray (1976) afirma a existência' de 

dificuldades óbvias entre os neuróticos, citando entrei es-

sas dificuldades um sentimento subjetivo de medo , -no neuro-, 

tico introvertido e no estado de ansiedade (p.249). 

Compreende-se pois que estudantes inibidos, tan 

to no imbito acadêmico como social, necessitam de ajud~ (p. 

20-1). Tal fato se torna mais importante considerando-se a 

afirmação de Bates (1976) de que nos Estados Unidos, mais 

de dezenove milhões de pessoas necessitam atendimento anual

mente, devido a depressão grave (p.192-5). 
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- Relacionamento com Pe~soas do Sexo Oposto 

A vida nas grandes cidades, tende a isolar as 

pessoas, levando-as a problemas comoos citados anteriormen 

te. Segundo Bates (1976), este isolamento ocorre porqde u

ma participação mais pr~xima da vida das pessoas, bem como 

uma comunicação mais efetiva verbal ou não verbal tim, na 

nossa sociedade, uma conotação sexual devido a tabus ainda 
I 

existentes (p.l92-5). Tais fatos vem agravar o que Baquero 

e Frantz (1962) discute~ quanto, a "perplexidade dos JO

vens perante o namoro ("ser ou não-ser", "escolha", "i'nte~ 

sidade", "maneira de le~á-lo", "desfecho") afirmando ai fal 

ta de orientação lamentável para os mesmos. Esta falta, p~ 

de ser percebida através da indicação dos tipos de proble

mas marcados pelos sujeitos de ambos os sexos na Lista de 

Problemas de Mooney, como por exemplo "a dificuldade em 

controlar os impulsos sexuais", "pensar demasiado em assun 

tos do sexo"; "acanhamento no trato com o sexo oposto" e 

"preocupação em encontrar o companheiro que convêm"(p. 82-

83) . 

Segundo Kirpatrick (1975) os aconselhadores, que 

trabalham com jovens cujas idades variam entre doze e vin

te e cinco anos invariavelmente atendem pessoas com prob1~ 

mas ou preocupaçoes sexuais. Tal fato decorre de mudanças 

recentes e rápidas na sociedade, frente ã sexualidade huma 

na, e as mudanças dos padrões de comportamento sexual das 

pessoas. Diante dessa situação Kirpatrick afirma que QS 

aconselhadores precisam desenvolver e manter uma competi~ 

cia profissional muito elevada nesta área (p.145-8). 

Ca1derone (1976), como Kirpatrick (1975)enfati

za a formação de aconselhadores para o aconselhamento se

xual, citando a definição da saúde sexual, emitida no rela 

torio técnico da Organização Mundial de Saúde (1975). 

A .6aúde. ,6e,xua..t é. a irtte.g!ta.ç.ão do.6 a..6pe.etO.6 .6om~ 

c.o, emouol1a.€., irtte.ie.etua..t e. .6oc.ia.i do .6Vt .6e.xua..t, 

de. 604ma pO.6itiva.me.rtte. e.~que.c.e.do~a e. p~opic.ia.d~ 
!ta. ao de.,~e.l1voivime.rtto da pe.MoYl.ll.Udade. humana, da. 



c..omuYÚc..ação e. do amaI/... 

- ASEecto Familiar 

As bases para a integração dos aspectos, somáti 

co, emocional, intelectual e social são lançadas muito ce

do, tendo como origem o ~eio familiar. Embora a orient~ção 

em relação ã problemática familiar seja também atribuição 

dos orientadores e acons~lhadores, não é possível ignorar, 

afirmações como de Baquero e Frantz (1962) ao enfatizarem 

o axioma no qual se fundamenta a educação: "os 

natos dos filhos são os pais". 

, 
educadqres 

A indicação de problemas no meio familiar, tan

tas vezes expressa pelos estudantes, aponta um clima fami

liar que muitas vezes não propicia o desenvolvimento da 

personalidade, da comunicação e do amor, conforme recomen

da a Organização MundiaL de Saúde. Os motivos são diversos, 

desde "as circunstâncias sociais e ocupacionais dos re~po~ 

saveis, ã inculpada ignorância" (Baquero e Frantz, 1962,p. 

132), como ainda,ãs co~dições atuais da sociedade e tecno

logia. 

Alguns autores, entre os quais McArthur(1967)se 

referem ao fato de que "encontramos hoje em muitas famílias 

-a primeira geração universitária". Tal fato e comum entre 

estudantes brasileiros e segundo Scheeffer (1975), naFa

culdade de Educação, "os progenitores dos alunos se classi 

ficam de forma equivalente quanto aos graus de instrução: 

primário, secundário e superior. As mães apresentam nível 

de instrução mais baixo, sendo interessante observar que 

15,76% são analfabetas" (Relatario Anual do GAOAE, Faculda 

de de Educação, UFRJ, 1975). 

Os aspectos acima citados parecem sugerir moti

vos possíveis das dificuldades de relacionamento entre os 

universitários incluídos nas circunstâncias descritas e 

seus familiares. Alem disso, devido a outras condições an

teriormente apresentadas, grande parte dos estudantes men-



29 

ciona algum tipo de problema no relacionamento com seus fa 

miliares. 

McArthur (1967) referindo-se aos problemas da 

"primeira geração universitária", cita o "conflito de cons 

ciência" dos estudantes no sentido de que, "todos os seus 

familiares se sacrificam em função de seus estudos" (p.74) 

problema que é também apresentado em relação a situação fi 

nanceira dos universitários da UFRJ. 

Na realidade, tais circunstâncias impõe muitas 

vezes à mãe de família o trabalho fora de casa a fim de mi 

norar problemas financeiros. Consequentemente, a mulher e 

a família passam a viver certo desequilíbrio e conflito em 

relação às suas atitudes (Roach, 1976). 

Tambem as etapas de vida dos adultos determinam 

comportamentos diversos, exigindo, segundo Neugarten(1976), 

"mudanças no autoconceito, nos papeis sociais, e adapta

ções novas diversas". Esses fatos colaboram para dificulda -. 
des no interrelacionamento dos membros da família, e por

tanto a orientação se torna necessária em muitos casos 

(Schlossberg, 1976). 

Segundo Grinspun (1977), a Lei 5.692 de 1971 no 

seu artigo 59 prevê que a orientação assuma função integr~ 

dora na comunidade escolar, incluindo nessa função a atua

ção junto ã família, "por ser o indivíduo frequentemente 

submetido às influências familiares, as quais podem facili 

tar ou dificultar suas escolhas básicas" (p.187). 

Existem famílias "excessivamente boas",nas quais 

se admitem condições facilitadoras para os jovens, que no 

entanto, exercem pressões caladas sobre os filhos, pres

sões essas geradoras de uma sensibilidade desesperada em 

cumprir todos os deveres (Blaine Jr. & McArthur, 1967). E

videntemente, tais pressões atuam sobre o indivíduo, parti 

cularmente sobre os aspectos psicológio e moral. 
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- Aspectos Morais e Religiosos 

Observa-se as vezes, nesta área, uma tendência 

nas pessoas a encarar os valores como aspectos inteiramen

te bons da personalidade. ~ evidente que esta ê uma pers

pectiva limitada, porém muito mais frequente do que gosta

ríamos de acreditar afirma (Hultman, 1976). Desta forma a 

influência exercida sobre os jovens a partir de certos va

lores considerados bons por parte dos adultos, pode resul

tar em atitudes e comportamentos opostos por parte daque -

leso 

Delais (1974), em entrevista concedida a revis

ta L'Express sobre a atitude dos pais e a reação dos jo

vens, afirmou que as crianças seguem os pais atê o momento 

em que conquistam a autonomia. A partir deste momento de 

independência, o jovem se preocupa. Segundo Delais (1974), 

as crianças são racistas, porque os pais o são, ou melhor, 

porque a sociedade ensina a desprezar e a odiar. 

A preocupaçao dos jovens com relação a diversos 

tipos de valores sociais e tipo de relacionamento interpe~ 

soaI com os familiares, amigos e outras pessoas, sugere a 

ênfase dada por eles, ã necessidade de encontrar alguem 

com quem discutir tais questões. 

Isto se evidencia nos grupos de universitários 

que se formam nos corredores e em torno de professores nas 

horas vagas. 

A Orientação visando atender essas preocupações 

e necessidades se concretiza no Aconselhamento, que segun

do Scheeffer (1975) 

obj~va a obtenção de autocom~eenóão e da com

p'Leenóao da.'.> eugênCÁ.it6 do ambiente, a 6im de 

pOJ.>J.>ibLUtalt a ava..U.a.ção da.'.> a..UeJlrr.a.tivM viá. 

vei.6, de6ini'L p~oblemM e di6icuidadeJ.> ~elacio~ 

da'.> aoJ.> papw J.>o~ a .6eJlem deJ.>empenhadoJ.> e 

conduz~ a eJ.>colhaJ.> v~ ~e~tiCM. 

Alguns indivíduos relutam em procurar o orienta 
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dor apesar de necessitarem de ajuda. Nei1 (1975)afirma que 

isto ocorre, porque necessariamente os individuos seriam 

levados a fazer escolhas, que implicariam em assumir res

ponsabilidades no cumprimento de metas pré-estabelecidas 

(p.139-42). No entanto, Warman (1960), citado por Pereira 

(1977), afirma que 

v~ pe...õqtU..6M têm .incücado que. o~ e...õtudante...õ 

cOn..6.ideJta.m 0.6 pltoblemM Pe..6l.>o~ e. I.>o~ como 

muito me.nol.> apltoplt.iadol.> pa!ta d.il.>cut.ilt com 01.> a

co n..6 ei..hadoltu ( p • 54) . 

Ainda assim, segundo Pereira (1977), o resulta

do de pesquisa com alunos de Pedagogia da UFRJ em 1976, p~ 

rece indicar que 

uwdante..6 do.6 peJr1odol.> -<..rú~ podwo mlLÍ-6 

6ac.ilme.nte. .6e.1t ajudado.6 (p. 79) 

o que faz ~rescer a importância do tipo de funcionamento 

dos próprios Serviços de Orientação e Aconselhamento no en 

sino superior. 



Necessidades e Problemas Acadêmicos dos Universitários 

o Ajustamento Escolar, Aspectos Acadêmicos, 

Vocacionais e Profissionais 
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Planejamentos atuais em educação, têm procurado 

atender adequadamente alguns tipos de necessidades e pro

blemas dos estudantes que estão diretamente ligados à es

trutura e funcionamento do ensino em 39 grau. Considerand~ 

se porem diversas manifestações dos universitários que ex

pressam dificuldades encontradas em alguns setores da uni

versidade, bem como no relacionamento muitas vezes insufi

ciente com os professores, parece válido questionar, ate 

que ponto o atendimento aos estudantes corresponde às suas 

reais necessidades e problemas. 

Segundo Furter (1975), os educadores devem com 

preender os problemas pedagógicos a partir da realidade vi 

vida pelo aluno, e Tyler, R. (citado por Rice & Baskin, 1970) 

afirma: 

o e-6tudante. apJte.nde. a -6 e. de.-6 e.nvo.e.ve.Jt nwn cLúna. 

~omp.e.e.xo, -6e.ndo inó.e.ue.nciado e. inó.e.ue.nciando o 

gJtupo de. e-6tudantu de. que. ê me.mbJto, M a.miza

de-6 que. óaz e. 0-6 papw que. de-6e.mpe.nha na uni

ve.~idade.. t -6e.n-6ZVe..t à inó.e.uência que. e.xe.Jt

~e.m -6e.M pJt0Óe.MOJtU, ~ort-6e..e.he.iJto-6 e. o úz.ta.ng~ 

ve..t c.1-Úna wúv~.itâJr.io (p. 293-304) . 

Tais ideias foram confirmadas pelos alunos da 

UFRJ atendidos pelo GAOAE da Faculdade de Educação em 1976, 

que manifestaram em entrevistas com os orientadores, sua 

satisfação por terem sido considerados como "pessoas" com 

problemas individuais, merecendo a atenção dos responsáveis 

dentro da universidade (Relatório sobre a Problemática dos 

Alunos da UFRJ com Deficiência de Rendimento Acadêmico 

Gabinete de Assistência Orientação e Aconselhamento do Es

tudante, Faculdade de Educação, 1976). 

Observou-se durante as entrevistas acima cita-
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das, como se observa também entre universitários de outras 

instituições, o desconhecimento, e mesmo certa despreocupa 

ção, com aspectos administrativos e legais das institui

ções que lhes dizem respeito, o que no entanto parece es

tar ligado à falta de informações suficientes e adequadas. 

Pontes (1977) confirma esse aspecto, citando es 

tudo realizado com estudantes da Universidade Federal da 

Paraiba (NORED, NUPE, UFBp, 1976), em que um grupo de 133 

alunos matriculados em cursos humanisticos e biocentificos 

daquela universidade, indicou entre suas maiores dificulda 

des;"informações insuficientes recebidas sobre o currtcul~ 

incompatibilidade entre horário de trabalho e disciplinas 

oferecidas; pouco tempo dispontvel para o estudo e choque 

de horário das disciplinas"(p.2U. 

Não obstante tais dificuldades, o estudante uni 

versitário se encontra hoje, diante de responsabilidades e 

consequências bem mais graves do que antigamente, apesar 

de se encontrar ainda em fase de formação da personalidade 

(Blail'le Jr. e McArthur, 1967). 

Albuquerque (1977) apresenta esse fato através 

de pesquisa realizada com estudantes universitários da Am~ 

rica Latina, afirmando ter como objetivo, entre outros,mo~ 

trar a "normalidade" da experiência de trabalho entre es

ses estudantes. A amostra, nessa pesquisa, indicou que 80% 

dos alunos haviam participado de uma atividade remunerada 

durante os estudos em seus respectivos paises. Para 72% 

desses estudantes, o trabalho se estendeu, ao menos, dura~ 

te um ano e 38% trabalharam durante três anos ou mais (p. 

107-8) . 

Scheeffer, no Relatório - Problemática dos Alu

nos da UFRJ, com Deficiência de Rendimento Acadêmico(1976), 

afirma; 

Há p~edominância ab~oluta de aluno~ que tnab~ 
lham. O~ pouc.0.6 d~emp~egad0.6 aMhn ~e enc.on

tnam p~ov~o~ente. 



Tal fatq, significa frequentemente uma 

diária entre o horário de trabalho e o horário das 
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-opçao 

aulas, 

o que evidencia a impossibilidade de resolver problemas in 

dividuais dos alunos através do computador. 

Afirmações dos teóricos, como; "a proposta do 

19 emprego" (Gilmore, 1972); "a iniciação numa ocupação" 

(Havighurst, 1962) e "a entrada para o mercado de trabalho" 

(Super & Bohn, 1972), se concretizam pois em situações ba~ 

tante difíceis e geradoras de grande tensao. Essas situa

ções se agravam pelo fato dos alunos dos cursos profissio

nalizantes serem obrigados a fazer estágios, que, geralme~ 

te não coincidem com seus empregos efetivos, ainda que, c~ 

mo se observa algumas vezes, trabalhem exatamente na pro

fissão em que deverão estagiar. 

Em pesquisa realizada com estudantes latino-ame 

ricanos, Albuquerque (1977) verificou que três quartos da

queles que trabalhavam, o faziam no próprio ramo profissi~ 

nal futuro, tratando-se em geral de instituições estatais 

em que o emprego consistia em funções do tipo permanente. 

Albuquerque observou ainda que desses estudantes, menos de 

10% exerciam atividades ocasionais, classificados pelos mes 

mos como "emprego temporário" (p.108). 

Torna-se, portanto, mais importante o desconten 

tamento expresso por alunos que trabalham, quando frustra-

dos por óbices burocráticos de todo tipo, que se antepoem 

aos anseios mais autênticos e tentativas diversas de conci 

liação estudo-estágio profissionalizante e trabalho. Nesse 

sentido, uma mudança na filosofia educacional parece tor

nar-se necessária, atenta sobretudo ao desenvolvimento in

tegral do estudante, concretizando-se em Serviços de Orien 

taçao capazes de favorecer tal desenvolvimento. 

Segundo Lemaresquier (1971), os estudantes re

provaram a escola, pelo fato desta valorizar um método de 

aprendizagem baseado essencialmente em dados abstratos, em 

detrimento de um ensino que alie a teoria à vida prática. 

(Forum de jovens sobre a democratização da educação,197l). 



G1ass (1977) afirma; 

".6e ao meno.6 pequena paJtc.ela da.ó cúJ..v-i.dade.6 C.OIt 

lte.6ponde.6.6e à.6 nec.e.6.6-i.dade.6 do.6 e.6tudante.6, :tal.. 

vez e.te.6 v-i.e.6.6em a CÜ.6peMaJt o tempo, a.ó via

geM e a enettg-i.a nec.e.6.6áJúa.ó paJta pa.4Üupatt". 

35 

o número de universitários que trabalham ou de

sejam trabalhar, parece confirmar a posição de Glass, re -

forçando ao mesmo tempo 9 que afirma Rabello (1973) citado 

por Pontes (1977), IIfoi rompida uma espécie de tradição de 

que so os alunos carentes devem trabalhar para se manter ll 

(p.20). Entrevistas com estudantes tem evidenciado que e

les estão ávidos de um bom preparo profissional. No entan

to, é preciso questionar que opções as instituições estao 

oferecendo aos jovens, e se essas opções correspondem real 

mente as suas necessidades. 

Segundo Becker (1970), no estado atual da educa 

ção se faz necessário assumir medidas, que em certo senti

do contrariam futuras estruturas, porque, as necessidades 

de hoje devem ser superadas com meios que nem sempre podem 

conter as formas de amanhã. E, nessa situação, as institui 

ções requerem alto grau de flexibilidade quanto a sua orga 

nização (p. 31) . 

Numa un-i.velt.6-i.dade, o pitO duto e.6pecZ6-i.c.o ê educ.~ 
ção pana a c.tt-i.at-i.v-i.dade plto6-i..6.6-i.onal, uentZ6-i.

c.a ou e.6têtic.a, e nada mai~ lõg-i.c.o do que a 

plteoc.upaçao c.om 0.6 me-i.o.6 de o6ettec.ett -i.n6oltmação 

e 60ltmação, de modo a ot-i.m-i.zatt e.6~e pitO duto • 

Mascarenhas (1969). 

Isto se torna ainda importante pelo fato de que 

para muitos universitários o seu futuro e o de sua família 

dependerão exclusivamente de sua formação no ensino supe

rior, tendo em vista o fato já citado, da "primeira gera

ção universitária ll
• Isso é agravado, segundo Perkins(1970), 

porque os pais desses estudantes não fizeram estudos supe

riores nem houve tradição familiar que os iniciasse na du-
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ra tarefa de adquirir o saber (citado por Piaget 

1970, p.42). 

et alii, 

Dificuldades como as acima citadas, são precedi 

das por outras, como a orientação e escolha vocacionais. Se 

gundo Parson (1909) esse processo se realiza através de u

ma análise consciente das condições favoráveis e desfavor~ 

veis obtidas em informações sobre as profissões e ocupa

çoes (p.135, cito por Crites, 1974). 

Thorensen & Ewart (1976) afirmam que fatores e-

conômicos, pressões fami'liares e outras influências do meio, 

limitam as oportunidades para uma tomada de decisão siste

mática apoiada na previsão e antecipação de eleições possí 

veis (p. 30) . 

Na identificação das necessidades mais freqUen

tes apontadas pelos alunos na área vocacional, Pontes(1977) 

indica elevados percentuais relacionados ã informação ocu

pacional (81% de respostas em nível muito alto e alto) no 

desejo expresso pelos alunos, quanto a informação sobre as 

qualidades requeridas para as profissões". Oitenta e três 

por cento desses alunos manifestaram também a necessidade 

de "conhecer melhor os cursos de minha área de estudos" e, 

desejo de 1I 0r ientação na busca de uma carreira ou especia

lização futura ll (76,3%). 

Ginzberg (1951) citado por Crites (1974),chegou 

a conclusão de que os interesses mudam e evoluem com a id~ 

de o que resulta no desenvolvimento vocacional, e amadure

cimento das opções vocacionais. Ginzberg afirma que o ado

lescente precisa superar determinadas tarefas em suas op

çoes vocacionais tais como: enfrentar pressões, saber dis

tinguir o presente do futuro próximo e futuro distante, a

diar gratificações atuais, propor objetivos realistas e e

leger enfoques adequados, para o alcance dos mesmos(p.117-

118). O amadurecimento vocacional nessa fase da vida, se

gundo Super (1972), parece ser lIum processo acidentado e 

irregular" uma vez que, o I.>tatul.> dos individuos varia em 

traços, tendência para planejar com vistas ao futuro, acei 
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tação da responsabilidade e consciência das contingências, 

alem das caracteristicas da personalidade (p.114). 

Esses aspectos, parecem justificar as dúvidas 

freqUentes quanto ã "adequação da escolha profissional"por 

parte dos unJversitãrios, e a demanda de orientação e in

formações nesse sentido verificada por Pontes (1977). 

Observação feita por um estudante de medicina in 

dica, também, a interferência de problemas pessoais no a

justamento escolar no que se segue: 

GO.6:taJúa de 6wa.lt que muit0.6 deMu ptLob.lemM 

konótan..tu da LPM), pltewa.m Ite.a..lme.n..te. de., pe.

.lo me.no.6, uma te.nta;üva de. .6ofuç.ã.o, pov., e..lu 

a6e.ta.m demav., nO.6.6a vida de. utudan..te.. 

A importância do ajustamento pessoal para 08-

justamento escolar pode ser considerada em face da afirma

ção de Sawrey & Telford (1971) de que, os erros podem ser 

em grande parte resultado de tendências interferentes de 

resposta, sendo o número de erros para sujeitos ansiosos 

positivamente relacionados com a dificuldade do ponto de 

escolha. Existe assim, uma interação entre o nível de an

siedade e a complexidade da tarefa. 

Sawrey & Te1ford (1971) afirmam ainda: 

.6 e. o rÜ.ve..l de. anóie.dade. 60lt demMiada.me.nte. a.lto, 

dã.-~e. um c.o.lap.6o no duempe.nho e. ~e.Jtã.o ob~Vtva

dM ItUpO.6tM~e..te.van..tu e. não adaptativM. 

(p.2l7). 

Sendo a inquietação e preocupação freqUentes e~ 

tre alguns universitários, sobretudo naqueles que traba-

lham, torna-se importante o que afirma Lazarus "(1977): 

c.ondi-

ç.õu, no âmbito da ate.nç.ã.o e. na. aplte.ndizagem de. 

matélúM c.omple.x.M ( p. 3 1) • 

Muitas vezes a ansiedade dos estudantes aumenta 

em função de fatores externos, e suas maiores dificuldades 
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s~o independentes de sua~ qualidades de intelig~ncia e von 

tade, oriundas do ambiente em que vivem e do ensino na pr~ 

pria escola. Observa-se por exemplo, que muitos alunos não 

sabem como estudar eficientemente, e no entanto, também não 

recebem orientação nesse sentido. A própria metodologia do 

ensino por parte de alguns professores, não oferece oport~ 

nidades aos alunos no sentido de uma aprendizagem relacio

nada às potencialidades dos mesmos. A decepção com os me-

todos de ensino tem sido expressa por, "muitos trabalhos 

repetitivos e pouco criativos". Isso reforça o ponto de vis 

ta dos estudantes, de que a Faculdade e os professores são 

indiferentes às suas necessidades. 

Mackensie, Eraut e Jones (1974) procuram ligar 

o bom ensino ao conceito de "amadurecimento", afirmando que 

a ~v~~dade da6 expeniênciah ~opo~~ a um 

utudante c.ontJúb~, a longo pJta.zo, paJta. ~eu 

6lo~uc.imento, ao 6az~ dele uma pu~oa c.apaz 

de o~ganizan ~eU6 c.onhec.imento~ e de ~zá
lM na ~nMnita gama de ~iluaç.õu que enc.ontJr..a.

~ ao longo da ~ua v~da (p.45). 

A falta de base nas disciplinas, tantas vezes 

citada pelos universitários, e decorrente dos fatores aci

ma indicados, associada à dificuldade de organizar seus e~ 

tudos e conhecimentos, favorece o desajustamento pessoal e 

escolar dos alunos. 

FreqUentemente, afirma Adams (1940) citado por 

Sawrey & Telford (1971), a ansiedade decorre de tarefas es 

colares difíceis ou impossíveis de serem realizadas em te~ 

po determinado, ou ainda, diante de dificuldades próprias 

dos estudantes como aquelas em que eles se vêm em face de 

opções necessárias, como as opções por Faculdades e carrei 

ras na inscrição para o vestibular. 

Estudo realizado por pereira(1977) evidenciou a 

necessidade, no ciclo básico, da orientação vocacional e e 

ducacional, como atividade "recuperadora" de falhas na for 
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mação pré-universitária (p.87). 

Dados os recursos ainda insuficientes para a o

rientação dos adolescentes no período pré-universitário, é 

frequente o fato dos estudantes recorrerem a colegas para 

tomar decisões. 

Segundo Sawrey & Telford (1971) 

oó ~tudant~ têm ~6~euldade em de~~ entne 

do~ e~oó u~v~~o~ po~que um e o~o ~e 

~ev~tem de g~aYl.d~ a.:tJr.o.;tivo~, e e..tu têm ~6~

euldade em tomM uma dewão, ~ob~e qu.a1. dM 

do~ e~M o6~eevui mMO~U .6~6aç.õu (p. 

249) • 

Decisões, momentâneas muitas vezes levam a ina

daptações futuras, expressas em afirmações como: "Não sei 

o que realmente quero". 

A opção vocacional é focalizada pelos teóricos, 

como um processo, ora consciente (Parson, 1909 e Ginzberg, 

1957), ora inconsciente (Brill, 1949 e Menninger, 1942) to 

dos citados por Crites, 1974 (p.135). 

Super (1972) se fundamenta em ambos os aspectos, 

propondo o amadurecimento vocacional através de estágios 

diversos. Durante a juventude, nas decisões de carreira, o 

amadurecimento vocacional pode ser facilitado atraves do 

processo de ajuda aos individuos para que desenvolvam o au 

to-conhecimento e apliquem essa compreensão às ocupações 

em opção, o que evidencia a importância da orientação voca 

cional e profissional (p.206). 

o processo de ajuda e facilitação do amadureci

mento do estudante, não se limita porem ao aspecto vocaci~ 

nal, abrangendo o desenvolvimento integral do universitá

rio e constituindo-se num recurso da instituição para maior 

interação Faculdade-aluno. 

Wilson, citado por Pascare1la (1976), verificou 

que os estudantes que apresentavam intensa interação infor 
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mal com o corpo docente diferiam daqueles que não mantumam 

tal interação pelo fato de terem apresentado maior desen

volvimento, bem como maiores interesses intelectuais, ar

tísticos e culturais comuns ã Faculdade. 

A interação professor-aluno, facilita a compre

ensão do estudante e de suas necessidades, o que segundo Co

oper (citado por Baskin,1970) ~ fundamental para melhorar 

os programas e o ensino. Referindo-se ao trabalho dos pro

fessores, Cooper (1970) afirma: 

o óundamental paka O en6ina eói~az ê O ~onheci

menta da maXvu..a, a ~omplLeeMãa do.6 e.6:tudante.6 

e a ~apacidade do plLOÓe.6.601L em lLeuniIL utu 

dai.6 óaXalLe.6 ; pOlLque, li medida em que 0.6 pILO 6 ~ 
.6 01Le.6 . apILo Ó undalLem .6 eM ~o nhecimento.6 e a ~om

plLeen6ão do.6 aluno.6, pode -.6 e e.6 peJLaIL que bU.6-

quem meihOILe.6 60Junlt6 paJt.a. olLganizaIL .6ua.6 au.l.a..6 

(p .• 292) • 

Dearing (1970), apresenta um enfoque semelhante, 

apontando a importância da preocupação com o estudante, e 

de m~todos de aprendizagem centrados no aluno como 

veis promotores de mudanças no comportamento (p.6l). 

Bauzer, R.(l973), afirma: 

Mtú:to.6 vuübu1..ando.6 (alguM PILe.6tando eXame.6 

paILa U~O.eM cU.Óe.JLentu, em MeM nem .6emplLe a

Mn6 J, uma vez u1..tJLaPM.6 ado , pena.6 amente, o um

bJLa.e da Unive~idade, ~edo abandonam o ~~o .6U 

pe/LiolL, duxando - o M vez u em muo, aubtM ve

zu qUMe no Mm. Vupe.JLdiçam, M.6im UÓOILÇO.6 

pU.6oai.6 e ~a.eeüvo.6, num pa.2.6 ~alLente de lLe~UIL 

.60.6 maXe.lLiai.6, pOlLêm ne~u.6itado .6oblLe.:tudo de 

lLe~~o.6 humano.6 qualiM~ado.6 (p .106) . 

~ 

poss~-

Serpa (1977) referindo-se ã evasão de universi

tários nos dois primeiros anos do ensino superior (25% das 

matrículas) questiona se tal evasão estaria ligada a condi 
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ções econômicas, ao desencontro com a carreira ou ao desen 

canto com a universidade (Jornal O Globo, 21.6.77). 

Segundo Pe11etier, Bujo1d & Noiseaux (1977), em 

1956 Wa110n afirmava: 

Ac.onte.c.e. que. o adoluc.e.nte. I.>e apcúxona pOIL um 

tipo de. e.J.>tudo, ac.JtedLta-l.>e. poeta, pen-6adolL ou 

~ta. são e.xpeniênciaJ.> totalmente ~ag~nâ

tU.aI.> pelai.> qu~ põe. li pILova I.>ua pe.MonaUdade.. 

Mal.> não I.>ão -ÚnagbtM...i..M ai.> novai.> aptidõu de ~ 

uoc1~o e. de. pode.Jte.J.> de. c.omb~nação, que.Jt men

~ que.Jt mateni~ ... (p.52). 

Segundo Bei1in (1955) é necessário prestar esp~ 

cia1 atenção a esses processos cognitivos possivelmente im 

p1icados no desenvolvimento vocaciona1. ~ preciso pois, a

tender para o que afirma Super (1973) sobre a clarificação 

da auto-imagem em termos ocupacionais durante a ado1escên

cia,afirmam Pe11etier, Bujold & Noiseaux, 1977 (p.43, 39). 

Os aspectos acima citados, caracterizam o que se 

considera o 19 momento de dificuldades em face dos estudos 

universitários. 

O processo da atualização da auto-imagem em ter 

mos ocupacionais e profissionais, característica do final 

da adolescência e início da idade adulta, apontada por Su

per, 1973 (citado por Pe1letier, Bujold & Noiseaux, 1977), 

é caracterizado, na Uni'Tersidade, pelo que se considera o 

29 e 39 momentos, respectivamente, de opções pelas habili

taçoes profissionai~ após o 29 ano básico,e início profis

sional no mercado de trabalho. No entanto, para o indiví

duo que se encontra em processo de desenvolvimento vocacio 

nal. 

OI.> plLoblemM de. e.J.>c.olha· el.>c.olaJt ou plLo6~I.>~onal 

podem l.>eIL c.onJ.>~de.Jtadol.> c.omo pILoblemM a longo 

plLazo, c.uja I.>ofução -ÚnpUc.a um c.e.Jtto nUme.Jto de 

talLe.6a1.> 
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afirmam pelletier, Bujold & Noiseaux (1977) citando as tare 

fas propostas por Super, 1973. 

Diante dessas dificuldades Hershenson & 

(1966) citados por Pelletier, Bujold & Noiseaux (1977) 

.6ugVteJn na PJtâti..c.a do Ac.oMei.hamento, que.6e a

jude 0.6 c.liente.6 a c.ompJteendVt o .6eu pJtoc.e.6.60 

de deci6ão e a ,[n6Vf..-Úl a.6 c.oMequênUa.6 de :t.a.,W 

deci6õe.6 (p. 32) • 

Roth 

Pode-se assim concluir com a afirmação deRogers 

(1973) que: 

o 6a..to de um e.6tu.da.nte duxaJt um depaJL:tamento 

deve .6Vt c.on.6,[dVta.do c.omo pOM1.vei. malogJto do 

pJtô pJt..i.o Vepa!l..tamento, na .6 ei.eç.ão , no eM,[no, na 

Jtei.ação Fac.uldade-aluno, ou na c.Jtiação de um ~ 

timulante c.lima pJt06i.6.6,[onal ou uent1.6,[c.o. Tal 

óa..to deveJtia .6eJt e.6tu.dado .6ob todo.6 0.6 â.ngulo.6 

(p.176). 

A Orientação Educacional no Ensino Superior em 

Função das Necessidades e Problemas do 

Universitário Brasileiro 

Para melhor compreensao da orientação recebida 

pelos alunos no período pré-universitário torna-se impor

tante o conhecimento da Orientação Educacional no 29 grau. 

O estudo do gesenvolvimento desse processo, no Brasil, rea 

lizado por Grinspun (1977), apresenta aspectos legais e· 

funcionais dessa realidade, e segundo o autor, não existe, 

em termos legais, determinação sobre a Orientação Educacio 

nal em 39 grau. 

Pereira (1977) reforça a posição de Grinspun(l977) 

quanto ao aspecto legal da Orientação Educacional para o 

Ensino Superior referindo-se apenas a algumas determinações 

isoladas, citadas anteriormente na presente pesquisa. No 
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estudo do desenvolvimento da Orientação Educacional no 39 

Grau, no Brasil, Pereira caracteriza o estágio atual como 

fase de instalação de Serviços de Orientação e Aconselha -

mento. 

A necessidade da Orientação e Aconselhamento p~ 

ra estudantes universitários, principalmente para os alu

nos dos cursos básicos, é também enfatizada por Abu-Merhy 

(1976) . 

ma: 

0-6 aluno-6 do 3<? glUW., mOlUnetU:e 0-6 que c.uJl..6am o 

Pnim~o C~c.lo, nec.e-6-6itam, ~ovavetmente, de 

óOlUna m~ pJtemente de ac.oMe1.hamento voc.auo -

nal, já. que a-6 uc.olhM .6ão ma.L6 ~ecUttt1t6 e, 

poJttanto, geJtadoJta.6 de aM~edade. Em ltazão di.6-
-60, o ac.oMe1.hamerLto .6e óaz nec.e-6.6áJúo também 

no pJtõp~o planejamento geJtal do.6 e-6.tudO.6 e, em 

paJt..t,i.c.ulaJt, na oJtgaMzação do c.uNt1c.ulo. Um S~ 

v~ço de A.6-6~tên~, O~etU:ação e Ac.oMe1.hamen

to, -6~temalizando a-6 ~óoJtmaçõe-6 educ.auon~ 

e a-6-6o~ndo-a-6 à.6 exp~ênUa-6 exploJtatõ~ 

do aluno, pode ~opoJtúonM ~MtJtumentO-6 v~o

-60-6 de auto e heteJto-exploltação, além de oóeJte

c.eJt c.on~çõu upe~ pMa que o utudatU:e e

volua, em teJUnO-6 voc.aúon~, atJtavê-6 da Jteati

zação de u c.olha-6 ma.L6 autên.tic.a-6. 

Pontes, 1977, citando Rose & Elton (1972) afir-

A ~ematU!ta ~dentió~c.ação de ~oblema-6 e a a.6-

-6~tên~ pltutada ao.6 utudatU:e-6, podvr.ã. -6~ 

v~ c.omo um muo de ~eve~ mai.e-6 c.omo o bMxo 

Iten~ento acadêmic.o, a~andono ou au.6ên~ C.OM 

tantu à.6 aulM e ~n.6~ óação geJtal ( p • 6 5) • 

Pesquisa realizada junto aos universitários ca

louros da Universidade Federal da Paraíba, por Pontes(1977) 

caracterizou-se por objetivos semelhantes aos indicados por 

Rose & Elton (1972),isto é, identificar problemas dos estu 
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dantes, no sentido de oferecer assistência e orientação aos 

mesmos. 

Segundo pfromm Netto (1976) 

o a~on6eihamento p~i~olõgi~o em nZvei univ~i

:táJúo ainda não ~e di6undiu no enóino ~upeJÚoJt 

bltMilwo, a d~ púto de ~ ua impou.ânua 6und~ 

mental e do gJtande númeJto de ~on6iJtmaç.õ~ do~ 

bene6Zuo~ que pJtopoJtuona paJta aluno~, ~o6~

~oJt~ e p~~oal tê.~ni~o admi~.tJta..tivo (Man

chete, set. 1976). 

Com a afirmação acima verifica-se mais uma vez 

que as tentativas de oferecer tal tipo de atendimento aos 

universitários são raras no Brasil e que aquelas institui

ções em que existem esses Serviços se encontram ainda em 

fases iniciais, de planejamento e instalação. 

A situação acima citada foi verificada em campo, 

no município do Rio de Janeiro, em 1975, pela pesquisadora 

do presente estudo. A pesquisa estendeu-se a todas as ins

tituições de Ensino Superior do município, abrangendo Fa

culdades, Institutos, Centros e Departamentos, num total 

de 259 unidades de ensino público e particular. Verificou

se que apenas 46 instituições indicaram a existência de 

Serviços de Orientação Educacional, entre as quais 32 se 

caracterizavam como Orientação Acadêmica e 14 como Aconse

lhamento. 

Diversos aspectos de interesse para a pesquisa 

e para a Orientação Educacional no Ensino Superior foram 

observados nesse estudo como; o despreparo das institui

ções no sentido de oferecer os dados adequados e necessa

rios ã pesquisa, notando-se que apenas uma Universidade 

forneceu todos os dados necessários deta1hadamente. Por ou 

tro lado, observou-se o interesse de alguns responsáveis 

pelas instituições que, embora não podendo indicar a exis

tência do Serviço de Orientação Educacional em suas esco

las, procuraram informar o possível. Como exemplo, o que 



se segue: 

EmboJta. a Eóc.ola, não cU.6ponha de. um -6e.:tOIL de. 0-

lLie.ntação ac.adêmic.o e. ac.onõe.ihame.nto, a dilLe.ção 

de.óta Unidade. e.ó:tá. inte.JLe.Mada no pILoblema tan

to que. a:tJta.vê6 dM c.he.óiM d0.6 de.paJL:tame.nto-6 e. 

d06 6e.U6 P'taÓe.ó60ILe.ó pJtoc.uJLa olLie.ntaJL 0-6 e.ó:tu -

dante.ó nO-6 M6unt0-6 pe.JLÜne.nte.6 li vida ac.adêmi

c.a, ao lado doó Mpe.C.tO-6 ê.ÜC.O.6 e. emouoY/.w, 

ine.ILente.ó a pltoói.6-6ão. 
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Nota-se portanto nesta comunicação, não apenas 

o interesse por Serviços de Orientação no Ensino Superior, 

como ainda o fato de que instituições que não possuem Ser

viços de Orientação Educacional instalados oficialmente, ~ 

ferecem esse tipo de atendimento aos seus alunos. Por ou

tro lado, observou-se pessoalmente, que instituições que ~ 

firmaram ter Serviços de Orientação, na realidade não ofe

recem este tipo de atendimento aos seus alunos, ate mesmo 

em questoes, as mais óbvias por serem de origem acadêmica 

e portanto diretamente ligadas a qualidade do ensino na 

instituição. 

Acrescenta-se, às observações acima, o fato de 

que instituições que afirmaram a existência de Orientação 

Acadêmica, na realidade oferecem um atendimento integral 

ao aluno, no sentido do seu desenvolvimento como estudante 

e como pessoa. 

Neste mesmo estudo, a pesquisadora pôde consta

tar a existência de projetos de Serviços de Orientação Edu 

cacional distribuídos da seguinte forma quanto ao tipo de 

atendimento a ser oferecido ao estudante: 16 projetos de 

instalação de Serviços de Orientação Acadêmica e 13 proje

tos de instalação de Serviços de Aconselhamento. 

Tendo em vista a dificuldade em poder oferecer, 

atraves do Serviço de Orientação Educacional, um atendimen 

to adequado ao grande número de alunos e ao estudante em 

particular, ganha em importância, a afirmação da Professo

ra Isolda Paes) da Comissão Permanente de Seleção e Orienta 
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-çao da UFRGS, de que nao se trata de um "Serviço de Orien-

tação" oficialmente instalado, mas apenas de uma "Comissão 

Permanente", no sentido de atender às necessidades do alu

nado e favorecer o relacionamento entre o aluno e a Univer 

sidade (comunicação verbal da Professora Iso1da Paes à Pes 

quisadora em 11.11.77). 

Ainda segundo a Professora Isolda Paes, a insta 

lação oficial do Serviço de Orientação Educacional da Uni

versidade, implicará na colaboração de diversos profissio

nais. 

Isso se justifica pela demanda de atendimento a 

necessidade e problemas diversos por parte dos universitá

rios, demanda essa caracterizada pela fase de vida, pelos 

tipos de necessidades acadêmicas, profissionais, vocacio

nais e pessoais. 

As questoes formuladas pelos estudantes de eng~ 

nharia, sobre "oportunidades de emprego e tipos de ocupa

ções", durante a realização de entrevistas, exemplificam o 

que se afirma acima. 

Os Centros de Orientação e Informação Profissio 

nal da França (ONISEP, 1974) estão preocupados com tais 

questoes manifestando-se no seguinte: 

Paltec.e que um cüp.ioma., mUmo que de aLto n1vel, 

ganantindo uma c.~ ~oma de c.onhe~ento~, ten 

de a não ~Vt o únic.o elemento a ~eJt tomado em 

c.o~..i..deJtaçã.o na empJlua. Cada vez ma-ú, ~ã.o pilE. 
c.uJtado~: a adaptação ao :tJtabalho em equipei a 

óacitidade de expJlu~ã.o; o go~to pela aç.ã.oj o 

~en~o de ~upo~abitidade. Cada vez maih, ~e dá 

ênóMe M apüdõu e aütudu do .incU.v1.duo. A 

mobilidade, ~to ê., a aptidão pana mudalt, tanto 

de emp~ego quanto de iugalt geogMó.ic.O, pode ~Vt 

.:também um óato~ de ~Uc.u~o (p. 27) • 

Verifica-se com isso, que a Orientação Educacio 

nal poderia colaborar em muito, para a formação pessoal e 
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profissional do univp.rsitário. 

Segundo Thorensen & Ewart (1976), entre as fun

ções mais importantes realizadas pelos aconselhadores, es

tá o fato de ajudar pessoas a encontrar soluções inteligen 

tes para as principais questões da vida. Thorensen & Ewart 

afirmam, que: 

o,~ ac.onõe1.hadoJte.-6 u.tã.o c.onve.nudo-6 de que tan

to homeM c.omo mulheJte-ó de todM M -i.dade-ó ne

c.e-ó-6-i.:tam de ajuda ao 6azeJt e-óc.otha-6 paJta M 

qua-i.-ó não e-ó.tã.o pJtepalUldct6. VeMa 6oJtma, a ta.Jt~ 

6a de-óempenhada peto ac.oMe.thadoJt -6e ct6-6emetha 

ã ta.Jte6a do pJto6u-6oJt, po-i.-ó ajuda ct6 pU-60M a 

apJtendeJt a adq~ hab~dadu, e 

Brunson (1959) afirma que nas universidades ame 

ricanas tem-se focalizado o valor intrínseco e a dignidade 

do indivíduo, na convicção de que o estudante pode ser aj~ 

dado no sentido de se ajudar a si pr~p~io. Muitas vezes es 

se aspecto ê considerado necessariamente ligado à educação, 

enquanto em outras ocasiões ele se constitui em parte int~ 

grante do pr~prio processo educativo, através dos objeti -

vos, funções e currículos da educação superior. Dessa for

ma, toda orientação na universidade, tem por base o inte

resse de que o estudante possa progredir individualmente 

em autodireção, auto-realização, como pessoa e como membro 

da sociedade (p.l). 

Scheeffer (1976), afirma: 

o Ac.oMe1.hameVL:to v-i.-óa ajudaJt o -i.nd-i.vZduo a a:tin 

g-i./t duenvolvimeVL:to ótimo em todo-6 0-6 ct6pecto-6 

de -6 ua peM o nalida.de. 

Constitui portanto, o Aconselhamento,numa situa 

ção de aprendizagem, em que o aconselhador atua como pro

fessor, ajudando e aconselhando a adquirir autoconhecimen

to, e desenvolver sua autocompreensão e capacidades de a

ceitação face às suas aptidões, interesses e característi-
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cas pessoais. O aconselhador oferece ainda condições que 

possam facilitar ao aconselhando a avaliação dos conheci

mentos e da compreensão adquiridos face às exigências da 

realidade, a fim de garantir a realização mais completa 

possível de suas potencialidades. A afirmação de que o a

conselhamento se processa em situação de aprendizagem ê 
ainda enfatizada por Scheeffer (1976), ao indicar a motiva 

ção como fundamental, tanto na aprendizagem como no aconse 

lhamento (p. 30) . 

Verifica-se assim através das afirmações de 

Scheeffer (1976), enfoque semelhante ao de Brunson 

no seguinte: 

(1959) 

o utudante. pode. J.leJt ajudado no J.le.n:t<.do de. J.le. 

ajud~ a J.lZ p~óp~o. 

O meio universitário, hoje muito dividido em fa 

culdades e departamentos, leva o aluno a também viver des

sa forma na universidade. Isto precisa ser considerado 

quando se tem em vista a compreensão do atendimento pessoal 

ao aluno no campus universitário. Visando esse objetivo, 

Brunson (1959) propõe o exame de alguns aspectos como: (a) 

o desenvolvimento na educação superior, que, contribuindo 

para a despersonalização, faz crescer ao mesmo tempo a ne

cessidade de uma volta à individualização; (b) a dicotomia 

entre a orientação e a educação e; (c) os objetivos comuns 

* a Orientação, à Educação e à Administração (p.2) • 

Alguns desses aspectos citados por Brunson(~59~ 

são característicos do meio universitário brasileiro, 

sendo raro, por exemplo, expressões de descontentamento 

-nao 

dos 

estudantes por viverem isolados em Faculdades e Departame~ 

tos dentro da Universidade. Alguns alunos têm manifestado 

sua insatisfação por ficarem alheios a informações muitas 

* Sublinhas da pesquisadora 

'J 
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vezes fundamentais ao seu bom desempenho na Universidade. 

Confirma-se assim, o aspecto da despersonalização no Ensi

no Superior citado por Brunson. 

Acrescente-se a esses aspectos citados por Bru~ 

son (1959) as caracteristicas dos universitários brasilei

ros, em particular das grandes cidades como o Rio de Janei 

ro, que apontam necessidades e problemas decorrentes do 

meio em que vivem tais como: (a) dificuldade de ingresso 

no Ensino Superior diante do número de candidatos e da com 

petição crescentes; (b) necessidade de opções conscientes 

e responsáveis pelos cursos, consideradas as dificuldades 

de mudanças posteriores; (c) problemas financeiros que le

vam muitos e~tudantes a empregos e ao trabalho paralelo ã 

Universidade; (d) dificuldades em opções por disciplinas, 

decorrentes dos horários de trabalho dos estudantes; (e) 

dificuldades diante de opções por habilitações específicas 

na área profissionalizante; (f) dificuldades em conciliar 

horários dos empregos com os horários dos estágios profis

sionalizantes; (g) dificuldades na procura de emprego no 

próprio ramo profissional após a conclusão do curso, alem 

de problemas pessoais diversos. 

Dessa forma, um Serviço de Orientação Educaci?

na1 no Ensino Superior, se torna integrante do próprio pr~ 

cesso educativo, considerando-se que precisa acompanhar o 

estudante desde a preparação para determinada área de estu 

dos, ou Faculdades especifica, oferecendo as informações 

necessárias aos candidatos, ate o seu encaminhamento para 

empregos após a conclusão do curso e se possível, o segui

mento dos egressos no mercado de trabalho. Tal enfoque po

de ser exemplificado atraves da demanda de informações, dos 

alunos no Gabinete de Assistência Orientação e Aconselha

mento do Estudante da Faculdade de Educação da UFRJ, onde 

se observa o impacto causado aos mesmos, quando são infor

mados da exigência de "um ano de exercício do magisterio" 

para o ingresso nas habilitações profissionais após os dois 

anos de estudos básicos. 
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Alem disso, ex-alunos da Faculdade de Educação 

e bachareis em outras áreas, têm procurado o GAOAE no sen

tido de obter informações sobre empregos possíveis em suas 

areas profissionais. 

Diante dessas considerações, observa-se a impo~ 

tância do entrosamento dos Serviços de Orientação do 29 e 

39 Graus, ou na ausência desses últimos, entre os Serviços 

de Orientação do 29 Grau'e as Faculdades; no sentido de au 

xi1iar o a1unado no processo de adaptação no Ensino Supe -

rlor e de desenvolver nele opções mais conscientes e 

ponsáveis. 

res-

A demanda de possibilidades de emprego apos os 

cursos, está ligada ao mercado de trabalho de áreas espec! 

ficas, exigindo por isso amplo conhecimento de cada uma des 

sas areas e portanto um trabalho conjunto com outros espe

cialistas. 

C~stro(l976) analisando a situação das profe~s~ 

ras primárias afirma que o fluxo de novas professoras, em 

sua maioria nos centros urbanos já ê, há muito tempo,maior 

do que o fluxo de novas contrataçoes, e a tendência do mer 

cado e deprimir-se cada vez mais. 

Ricoeur (1968) referindo-se a ambos os aspectos, 

universitário e profissional, propõe um sentido realmente 

dinâmico de "construir a universidade", com o objetivo de 

deixar cada instituição em posição de concorrência em rel~ 

çao as demais, quanto a demanda pelo mercado de trabalho 

em relação aos seus egressos. 

Observa-se portanto a importância de profissio

nais diversos ligados a áreas específicas das instituições, 

dispostos a clarificar questões profissionais para os uni

versitários facilitando-lhes as decisões. 

Por se ter observado ainda, no Gabinete de Ori

entaçao da Faculdade de Educação da UFRJ, a importância da 

localização accessível aos estudantes, do Serviço de Orie~ 

tação, parece desejável que as Faculdades mantenham ao seu 

próprio Serviço de Orientação. Isto porque o estudante sen 
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do atendido desde a entrada para a Faculdade, familiariza

se com os orientadores e recursos que lhe são oferecidos, 

recorrendo ao Serviço quando dele necessitar seja para di

rimir dúvidas, fazer melhores opções ou resolver seus pro

blemas acadêmicos e pessoais. Nota-se neste tipo de traba

lho a preocupação da Faculdade com os estudantes em geral 

e com o aluno em particular, atendendo desta forma ã deman 

da dos universitários, no sentido de maior compreensão e a 

poio para as suas dificuldades. 

Segundo Pfromm Netto (1976): 

o Ac.o Y1-6 e1.hamen.to ÓW1ÚO na bMic.amen.te no .6 en.ti

do de humaniz~ a exp~ênc.ia de e..6tudo.6 .6upe -

nio~e..6, de adequá-la a c.ada pe..6.6oa, de to~ná-la 
meno.6 Mp~a, mer-0.6 ó~, meno.6 impe..6.6oal. 

Dessa forma as dificuldades dos estudantes -sao 

encaradas sob ponto de vista do processo de desenvolvimen

to do indivIduo e portanto ligadas ao processo educativo. 

Considerando-se o aspecto acadêmico, são três os 

momentos fundamentais em relação às dificuldades encontra

das pelo estudante. O primeiro momento é de sua entrada na 

instituição, em que o aluno precisa adaptar-se ã ela, e o 

segundo se refere ã opção das habilitações profissionais 

que o estudante deverá fazer na passagem do curso básico 

para o curso'profissionalizante. O terceiro momento se re

fere ã procura de emprego e entrada no mercado de trabalho. 

Além desses aspectos, opções diversas precisam 

ser feitas ao longo de todo curso universitário que, envol 

vendo aspectos pessoais do aluno, necessitam mais em ter

mos de amadurecimento e escolha pessoais, do que a mera i~ 

dicação de opções poss!veis em termos administrativos, mui 

tas vezes realizáveis através de computador. 

Estudantes de diversas Unidades de Ensino da 

UFRJ atendidos no GAOAE da Faculdade de Educação em 1976, 

manifestaram sua satisfação em poder discutir suas dificul 

dades com os orientadores. Houve quem afirmasse: "S Ó o fa-
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to de encontrar, na Universidade, quem nos ouça e dê aten

ção, ajuda a ver os problemas sob outro prisma", o que pe~ 

mite observar a tensão e preocupação dos alunos em relação 

a seus problemas. 

Tais preocupações tendem a aumentar pelas pro

prias condições do ensino na universidade, em que, segundo 

Brunson (1959), os alunos passam pelas salas de aula,giram 

em torno de um professor, depois de outro por alguns mome~ 

tos, nao sendo conhecidos por esses professores senão de 

forma muito superficial, e limitando com isso em muito as 

interações pessoais (p.4, 5). 

Diante do exame vestibular, portanto, a Orient~ 

ção Vocacional se torna necessária. Preferencialmente uma 

orientação que se fundamente no processo do desenvolvimen

to vocaciona1 proposto por Super (1972, 1973) abrangendo a 

personalidade do individuo em formação e não centrada ape

nas no momento da escolha. 

A Orientação Profissional baseada no estudo do 

histórico escolar é realizada na escola secundária france

sa, oferecendo-se paralelamente, ao estudante, todo o tipo 

de informações profissionais possíveis, através de recur

sos diversos como: (a) informações dadas pelo orientador e 

ducacional em entrevistas individuais com os alunos (b) 

sessões de informação profissional em grupo; (c) programas 

de televisão de informações profissionais em horários espe 

cíficos e; (d) informações oferecidas através de computa

dor, enviadas em folhetos ao estudante individualmente, s~ 

bre as diversas opções de carreiras possíveis e 

ções correspondentes. 

institui-

No entanto, sendo a orientação vocacional nes

sas escolas baseada nas perspectivas do mercado de traba

lho, se constitui muito mais em direção para determinada ~ 

rea de estudos, conforme as aptidões dos alunos detetadas 

atraves do rendimento escolar, do que de possibilidade de 

livre escolha (observação pessoal do pesquisador). 

É interessante notar, que na França, as deci-
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sões de carreiras se fazem ao final do 19 grau de ensino, 

dado o fato de se fazerem encaminhamentos especificos para 

escolas de 29 grau (liceus, clássicos, modernos ou escolas 

técnicas) conforme as habilidades dos alunos. Reuchlin & 

Bacher (1969) pesquisaram e discutiram esse aspecto deter-

minista em relação ã orientação profissional, concluindo 

que "em face do conjunto de fatores constatados, as deci

soes efetivas, tomadas ao final do 19 grau, foram razoa

veis e equitativas em função dos resultados" (p.78). 

Esse tipo de orientação, característica da teo

ria traço e fator, visa, segundo Scheeffer (1969), "situar 

o aconselhando no seu ambiente e entender o seu sistema 

de interdependência e de inter-relacionamento com o mesmo" 

(Wi11iamson, 1950) p. 30. 

Contudo uma vez na universidade, o aluno enfre~ 

ta problemas de ajustamento ã instituição, pois 

o eYL6.úw .6UpeJU.OI!. MO e mVta. exteYL6ã.o do .óec.un

d~o. Coloc.a-.óe, em plano q~vo, de modo 

pec.~. Muda a natu.l!.eza da.6 I!.elaçõe.ó entlle 

~oóe.ó.6ol!.-aluno; e modió~c.a o ~0c.e.ó.60 de ollien 

:Caç.ão da apl!.endizagem (Lauwery,,) . 

o que ocorre, segundo Crites (1974), é que 

o ~ndivZduo 6az uma opção, ap.'l..oXÁ.madame.u:e, no 

mome.u:o em que .6 e e.ó pel!.a ~M o dele (eY1-tl!.e O.ó 1 7 

e 18 ano.6) ma.6 ba.6Ua-.6e em de.óejo.6 pM.e~, 

em .6u.a.6 6a.u:a.6~a.6 ou .6el1.6 hobb~u. PoJt.:t.a.u:o, a 

medida em que ele c.l!.e.óc.e e :tJtata de pOI!. em pJtá.

tic.a a .6ua opçã.o, duc.obl!.e que não u.:tã. .óWó -

6eito c.om u:Ca. Compl!.eende, que ela não I!.epl!.e -

.6 en:t.a .6 el1.6 ~.u:eI!.U.6 e.ó, aptidõe.ó e valOI!.U, e a 

I!.ej~, de modo que, quando já tem 20 ano.6 e 

dev~ u..taJz. c.on6~ando .6ua e.óc.olha, não tem 

nenhuma ( p • 1 89) • 

A1 em di s so ver if i cam-s e prob 1 emas acadêmi cos, co 
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mo a falta de base em determinadas matérias, que dificul

tam a adaptação do estudante ao ensino superior. Este fato. 

consta de Relatarias do GAOAE (Faculdade de Educação da 

UFRJ), como também de depoimentos de professores universit~ 

rios. Fato agravante de tal situação é que muitas vezes, as 

disciplinas para as quais os alunos não tem base são just~ 

mente aquelas consideradas fundamentais para as suas pro

fissões, como sejam a matemática para as ciências exatas e 

a linguagem para áreas da comunicação. 

Problemas acadêmicos implicando em falta de ba

se em determinadas disciplinas, são naturalmente mais en

volventes para os alunos universitários do que para os es

tudantes de 29 grau, pois eles estão mais próximos ã forma 

ção profissional. 

Outros fatores dificultam o ajustamento do estu 

dante por ocasião de sua entrada na universidade. 

(1977) se refere a este aspecto ao afirmar: 

a adaptação do ~tudante ~eeém-adm~do na uni

veJt.6J..dade eOrL6.tUui um p~oe~.6o lento e, não ~~ 
~o, também dolo~o.6o, poJ...6 ao J..ng~~.6~ na J..rL6~ 

tuJ..ção o ~tuda~e nee~.6J..ta e~ num aeo~do 
eom o ambJ..ente e ~:te nem .6em~e o6~eee eondJ..

çõ~ 6avo~âvw a um bom ajU.6tamento" (Pontes, 

1977), p.68. 

Pontes 

Para Cline (1972), o papel do orientador inclui 

o atendimento direto do estudante, inclusive orientação vo 

cacional e o aconselhamento especifico para problemas de 

comportamento, levando o aluno ã abertura para a comunica

ção com os diversos subsistemas da escol. e visando sem

pre o seu melhor desenvolvimento. 

Gilmer (1974), citado por Pontes (1977), relata 

que investigações sobre estudantes que haviam sido prepara 

dos para se adaptar ã escola superior, demonstraram que os 
. . ., . 

sUJe1tos apresentavam caracter1st1cas comuns, entre as 

quais, a de poder se valer da experiência passada, adquiri 

da na orientação de situações-problemas, e a de procurar a 
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juda quando dela necessitavam (p.67). 

Estudantes da Faculdade de Educação (UFRJ) de

monstraram comportamento semelhante em 1977, verificando

se, no GAOAE, que alunos que haviam recebido ajuda dos Se~ 

viços de Orientação no 29 Grau, procuravam o Serviço de O

rientação na Faculdade, quando necessitavam de ajuda. 

As Faculdades Metropolitanas Unidas de são Pau

lo (junho de 1977), publicaram informações sobre a ajuda 

que os alunos podem receber no Serviço de Aconselhamento, 

procurando dessa forma a melhor integração do estudante na 

Faculdade atraves da assistência dada ao aluno no sentido 

de sua adaptação. Esse tipo de informação oferecida aos a

lunos e muito importante, tendo em vista a afirmação de 

Snyder, Hill & Derksen (1972), de que um dos motivos pelos 

quais os universitãrios não usavam o Serviço de Aconselha

mento era a falta de conhecimentos das facilidades que o 

Serviço oferecia, e em que aspectos poderiam ser atendidos 

(p.263-8) • 

A Orientação Educacional aos universitãrios,pr~ 

C1sa pois desenvolver-se como parte integrante do processo 

educativo e não apenas numa perspectiva terapêutica e de 

solução de problemas particulares. 

Larsen (1973), preocupado com o atendimento de 

maior numero de estudantes, propõe um Centro de Desenvolvi 

mento do Estudante, caracterizado por objetivos de preven

ção de problemas e desenvolvimento do indivíduo, procuran

do eliminar todos os aspectos de um modelo medico em suas 

atividades. Segundo ele, os programas preventivos são aqu~ 

les que se destinam às tarefas normais de desenvolvimento 

dos estudantes tais como as tarefas de desenvolvimento da 

carreira, desenvolvimento da sexualidade humana, e a com

preensão de grupos minoritários etc. (p.219). 

As tarefas normais de desenvolvimento do univer 

sitãrio, caracterizadas por Havighurst (1962), se expres

sam ao longo do curso universitãrio,motivo pelo qual enfa

tizou-se momentos em que essas tarefas se tornam aparentes 
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Opções necessárias após a conclusão do curso bá

sico, caracterizam o segundo momento crucial no ensino su

perior, e demandam orientação por grande parte dos alunos. 

Bordin (1968) enfatiza a importância do Aconse

lhamento como um atendimento oferecido ao indivíduo em pe

riodos de crise, períodos esses que se apresentam em dete~ 

minados momentos do desenvolvimento vital. Scheeffer(1976~ 

analisando a posição de Bordin (1968) afirma 

Pantindo da QonQepção de d~envotv~ento Qomo 

~.:tá.g..tO.6 :tJtan.6..tcÃ.ona.i.6, que QOn.6iliuem o cÃ.do 

vitai, o aQO n.6 elhamento v.i.6 a ã .6 upVtação de d..t-

6..tQutdad~ pana a exeQução de det~na~ ta

~e6a.6 evotutiva.6, que, oQa.6..tonando de6..tcÃ.ênc.ia 
no d~envotv~ento, QotoQam o ..tnd..tvZduo em mo

mentâneo ~tado de teYl.6ã.o e aYl.6..tedade (p. 19) . 

No Serviço de Aconselhamento Psicológico das Fa 

cu1dades Metropolitanas Unidas (São Paulo), observa-se a 

preocupação com o desenvolvimento integral do estudante. 

Esta preocupação é também evidenciada na afirmação de Tyler 

(1972) . 

A meta p.6..tQotóg..tQa da O~entaçã.o ê 6a~ o 

duenvotv~ento. VU.6a 6o~a, pode .6eJt QOYl.6..tde
~ada Qomo paJLte do P~OQU.6 o eduQalivo ( p • 36) . 

Para Crookston (1970), obter o desenvolvimento 

integral do estudante, implica em planejar e executar tare 

fas que o proporcionem. Para isso, também os professores 

deveriam ser orientados,~para que pudessem favorecer o se

senvolvimento e crescimento dos alunos (p.53). 

Scheeffer (1976) citando Shostrom & Brammer, 

1960 afirma: 

o aQon.6ethamento ê QonQe..ttuado Qomo eduQat..tvo, 

p~eventivo de apo..to, .6..ttuacÃ.onat, voltado p~a 
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a. -6oluçã.o de pitO blemM. Uda. c.om matvúa1 c.o n6-; 

c.iente e en6~za. a. noltmalida.tie (p.17). 
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Por isso, o cliente de aconselhamento tende a 

ser mais crítico do que o de psicoterapia, e o papel do a

conselhador mais ativo, exigindo soluções mais rápidas, a

firma Scheeffer (1976), p.19. 

o aspecto preventivo do Aconselhamento e a res

ponsabilidade mais direta para com a comunidade, caracteri 

zam esse processo de ajuda no que Small (1974) considerou 

"trabalho inovador e criativo". O Aconselhamento visa por-

tanto o bem-estar social através do atendimento de 

número de pessoas. 

Segundo Small (1974) 

o que -6 e plte:tende a.tua..e.mente é. 6oltnec.eJt uma. in 

teJtvenção .imediata. num pltoblema., onde queJt que 

Oc.oJtJta. CÜ-6.túJtbio p-6ic.olôgic.o de c.eJt.to nZve.t, a. 

6.im de me.thoJta.Jt 0-6 ~in.tomM, não c.wui -io~ (p • 17). 

maior 

Dessa forma, um espaço de tempo em que há um a

livio nas tensoes emocionais possibilita ao individuo ref~ 

zer-se e procurar novas soluções. Isso se torna mais impo~ 

tante considerando-se a afirmação de Bellak e Small(1974), 

de que "muitas pessoas só procuram ajuda durante a crise", 

referindo-se com isso) os autores, às diversas crises (fa

miliares, econômicas e outras) pelas quais passam todos os 

seres humanos e que podem levar a graves problemas psico1õ 

gicos se não forem resolvidas (p.14). 

Por isso, os períodos em que os jovens são obri 

gados a fazer opções, associados a outras dificuldades in

dividuais, muitas vezes se constituem em crises. 

Em função de tais fatores, alguns estudantes mo 

dificam suas inclinações iniciais por determinadas habi1i

taçoes profissionais e segundo Crites (1974) 



de 6az~ o que ~e d~eja ~o mu~do do tnabalho, 

do que po~~am i~i~uan ~tô~ de êxito. Como 

co~eqUê~cia o ~edo da cuituna e~co~ uma 

co~6inmação muito 6~gif ~~ exp~ê~~ de 
m~cado e, a ~p~~ça de p~og~e~ leva 6~e

qUe~eme~e a ~colh~ vocacio~~ pouco ~ea -
w~ em t~o~ de opolLtu.~dad~ de empllego e 
ac~~o. A cui..:twta. p~omete mMo~ Ub~dade de ~ 
colha do que a que p~opo~cio~a (p .102) • 
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A partir dessa realidade, a consciência da ne

cessidade de aplicações práticas das teorias estudadas em 

classe, têm levado muitos estudantes a reivindicações fre

qUentes de atuações mais dinâmicas e funcionais do corpo 

docente. Paralelamente, o desconhecimento de um real "espi 

rito e processo educacional universitário" (Ricoeur,1968), 

faz com que outros alunos permaneçam ã margem de reais 

estudos superiores por não se sentirem integrados no pro

cesso ensino-aprendizagem, e com isso insatisfeitos, revo1 

tados, agressivos ou indiferentes; muitas vezes, incapazes 

de expressar suas legítimas necessidades e problemas. 

Segundo Brunson (1959), os programas mais efici 

entes de Orientação na Faculdade, contam com a participa

ção dos professores no processo (p.19-20). Isso reforça a 

demanda dos universitários no sentido de aumentar as possi 

bilidades do relacionamento entre professores e alunos. 

Ampliando o que aponta Brunson (1950), Scheeffer 

(1975) a f i rma : 

To~na-.6e cl.aJta. a .únpo~.6ibiUdade de o acon6el~ 
do~ atu.an ~ofudamen:te, po~ ~.tã 6o~ do ~eu 

alcance a inco~po~ç.ã.o de toda a gama de in6o~

maçõ~ nec~~cVúa..6 p~ ate~d~ a ~u.a clientela 

atual. 0.6 p~oblem~ v~ .6ã.o muUi..cU.men6io

~ e ~tão p~eadO.6 de di6icu.ldadu de o~dem 

têc~ca, legal, 6inanc~ que ~pah.6am O~ 

co~hecime~o~ do aco~elhado~. Em~ge,d~~a 6o~ 

ma, o c.aJr.á;t~ multifucipUI'tM d~ atividad~ 
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de. ac.on6e.1hame.nto (p. 44) • 

As indicações de Scheeffer tornam evidente a ne 

cessidade de avaliar o Aconselhamento face ã realidade qua~ 

do se tem em vista a instalação de Serviços de Orientação 

Educacional pois, a realidade social e escolar serão indi

cadoras para melhor atendimento ã clientela. 

Segundo Grinspun (1977) os aspectos a serem co

nhecidos quanto a realidade escolar e necessários para que 

o processo da Orientação Educacional se efetive, podem ser 

resumidos no seguinte: 

o o~e.ntado~ 6az e~o4ame.nto c.om 04 agente4 e
dUc.atiV04; c.onhec.e a e4~~ e dinâmic.a da e4 
c.o.ta.; c.onhec.e o c.Lúna. da e4c.o.ta.; conhece M ex
pecta.t<.vM a ~e4 p<ÚtO da O~entação Educ.auo

nai; de4envolve ~e.ta.ÇÕe4 capaze4 de ~ uma ~ 

magem p~06~4ionai do O~e.ntado~ Educauonal e; 
adota e4~atêgicM adequadM ~a o S~v~ço de 
O~entação Educ.auonai (p.30S). 

As estratégias incluem informações baseadas em 

coletas de dados que caracterizam o pessoal discente; e se 

gundo Almeida (1976) 

o planejamento em O~e.ntação Educauonai ~ata 

do 6utMO, bU6c.ando e4dMe.Umento no pM4ado. 

No entanto, esse esclarecimento nem sempre cons 

titui tarefa simples, pois segundo Nei1 (1975) 

tic.n.M a .6 o.tução paIUl 0.6 pMblemM à6 veZe4 e 
m~ 6á~ do que ac~ 0.6 ~oblemM. 04 ~en
te4 nem .6emp~e. cüzem o que p~e:tendem. Cabe ao a 

cOMe.thado~ :tMMpo~ a m<Í6CMa dM palav~ do 
c.Uente e de4cob~ 04 p~oblemM. AM-<m, junt04, 

o~entado~ e ~ente, pod~o enco~ a .6olu
çao. 
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CAPtTULO 111 

METODOLOGIA 

Este capítulo inclui a caracterização da popul~ 

ção e amostra, a coleta de dados, a crítica do instrumento 

original com indicação de aspectos considerados importan

tes para este estudo, a adaptação do instrumento aos obje

tivos aqui propostos, a coleta de dados, o tratamento esta 

tístico. 

População e Amostra 

A população alvo deste estudo foi constituída 

pelos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Definiu-se, como população acessível, os estu

dantes dos cursos básicos das áreas de Ciências Biomedicas, 

Ciências Tecnológicas e Ciências Humanas. A razão da esco

lha destes cursos deveu-se ao fato de representarem as 

três grandes áreas do vestibular. 

A amostragem foi de tipo misto: intencional,não 

probabilístico, para a seleção das unidades, uma de cada 

centro respectivamente: Faculdade de Medicina, Faculdade de 

Engenharia e Faculdade de Educação; e aleatório para a se

leção dos sujeitos de cada unidade incluída no estudo. 

A seleção intencional das unidades justifica-se 

por: (a) constituírem as Faculdades de Medicina e Engenha

ria, escolas tradicionais; e (b) ser a Faculdade de Educa

ção responsável pelo fornecimento de recursos humanos para 

o ensino, alem de dispor de um Serviço de Assistência, O

rientação e Aconselhamento do Estudante. 

Na decisão sobre o numero de sujeitos da amos-

r 
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tra utilizou-se a Tabela de Arkin e R.eolton (citados por 

Tagliacarne,1973), fixando-se a margem de erro em 5%, na 

hipótese de P = 507., com um coeficiente de confiança de 

95,57. e tomando-se o universo de 1000 sujeitos (valor ime

diatamente acima do número real de 840), obtendo-se a am

plitude de 286. 

A amostra foi dividida proporcionalmente aos e

fetivos de cada unidade de ensino, salvo no caso da Educa

ção, pelo fato de se ter obtido um número considerado insu 

ficiente (20), correspondente a 7% da população total. Des 

sa forma, aumentou-se a amostra da Educação para 30, núme

ro a partir do qual as amostras são classificadas como não 

pequenas. Na Tabela 1 pode-se observar as distribuições da 

população e da amostra, segundo as unidades e percentual ~ 

bedecido. 

TABELA 1 

Distribuição da População e da Amostra 

segundo Faculdade de Origem 

Faculdade População % da População Total 

Engenharia 460 55 

Medicina 320 38 

Educação 60 7 

Total 840 100 

Amostra 

158 

108 

20 (30) 

286(296) 

O número de alunos que responderam ã Lista exc~ -deu o numero previsto na amostra obtendo-se efetivamente: 

161 estudantes da Faculdade de Engenharia; 120 estudantes 

da Faculdade de Medicina e 37 estudantes da Faculdade de E 

ducação, perfazendo um total de 318 universitários. 

Instrumentação 

Na identificação dos tipos de problemas dos es

tudantes, utilizou-se a Lista de Problemas de Mooney(1950), 

( 
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versão para universitários (Anexo 1), traduzida e adaptada 

à realidade local e aos objetivos deste estudo pela pesqui 

sadora (Anexo 2). Para isso obteve-se a autorização do Cen 

tro Editor de Psicologia Aplicada (CEPA). 

Segundo Mooney e Gordon (1950), a prática, educa 

cional moderna se preocupa com a personalidade integral do 

estudante, o que levou a mudanças, tanto nos currículos, 

quanto nos serviços pessoais através dos quais a escola a

tende aos alunos. Para conhecer os problemas que caracteri 

zam os grupos de estudantes e os alunos individualmente, a 

escola pode ~obilizar os Serviços de Aconselhamento, adap

tando programas e ofertas curriculares às necessidades dos 

universitários. 

Mooney & Gordon (1950) afirmam que este tipo de 

levantamento tem os seguintes objetivos: (1) preparar o es, 

tudante para entrevistas de aconselhamento, ajudando-o a 

perceber e sintetizar suas dúvidas e dificuldades; (2) ca

racterizar a problemática de grupo, conduzindo a planos de 

ação individualizada para: (a) identificar os tipos de pr~ 

blemas que preocupam os jovens; (b) identificar estudantes 

que desejam e necessitam de aconselhamento; (c) identifí-

car problemas acadêmicos predominantes numa classe de estu 

dantes; (d) fundamentar programas de orientação; (e) esti

mular o auto-conhecimento; (f) indicar tópicos de discus

são que sirvam de base para a compreensão e aconselhamento 

do individuo. 

A Lista de Problemas elaborada por Mooney e Go~ 

don (1950) compõe-se de 330 itens, igualmente distribuídos 

por 11 áreas, a saber: (1) saúde e desenvolvimento físico; 

(2) finanças, condições de vida e emprego; (3) atividades 

sociais e recreativas; 

colõgica; (6) namoro, 

(8) moral e religião; 

(4) relações psicossociais; (5) pai 

sexo, casamento; (7) lar e família; 

(9) ajustamento à escola e trabalho; 

(10) futuro vocacional e educacional; (11) currículo e pr~ 

cedimento didático. 

Em sua forma original, a Lista de Problemas de 
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Mooney (LPM) e impressa em se1S páginas, sob a forma de 

questionário auto-admini~trado. Não há tempo marcado para 

o preenchimento do questionário. 

Mooney e Gordon afirmam que um índice globa~ ~

n1CO, da validade desta Lista seria completamente sem sen

tido, uma vez que não se trata de um teste; alem do fato 

dos dados deverem ser considerados ã luz de muitos fatores. 

A 1PM;, segundo seus autores, fundamentalmente, um instru

mento de comunicação entre aconselhador e aconselhando. vá 

rios estudos foram, entretanto, realizados com o instrumen 

to, com o objetivo de verificar sua adequação aos fins a 

que se propunha. 

-Estudo nao publicado, citado por Mooney e Gor -

don (1950) propôs a universitários que haviam respondido a 

LPM, a seguinte pergunta: "Você percebe que os itens que 

marcou na Lista dão uma imagem global de seus problemas?" 

Os resultados apresentaram 92% de respostas afirmativas e 

foram confirmados em outros estudos com populações diferen 

tes (mooney e Gordon,1950). 

Outros estudos realizados por Stogdill e Denton, 

citados por Mooney e Gordon (1950) verificaram que grupos 

especificos, cujos problemas já haviam sido identificados 

por outros criterios, evidenciaram esses mesmos problemas 

nas respostas dadas ã Lista. 

Segundo os autores, a fidedignidade em instru

mentos como a LPM não pode ser estabelecida da mesma manei 

ra que a de um teste em que se obtem escores. A Lista foi 

construída para expressar os problemas que um 

tem e deseja manifestar, em determinada época. 

estudante 

Metodos conhecidos para avaliar a fidedignidad~ 

tais como teste-reteste, divisão do teste, fórmula de Kuder 

- Richardson, que admitem escores de teste total ou meio 

teste, como medidas significativas, não podem ser conside

radas da mesma forma em relação ã Lista. Um n~mero determi 

nado de respostas na Lista, não expressará necessáriamente 

as intensidades diversas dos problemas assinalados pelo es 
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tudante. Os autores afirmam (1950) que expressões como "mui 

to alto" ou "muito baixo" na área da saúde e desenvo1vimen 

to físico, não podem ser racionalmente colocados em termos 

de divisão para um estudo de fidedignidade. 

Por outro lado, segundo os autores, modifica-

çoes nas respostas dos i~ens numa segunda aplicação da LP~ 

nao comprometem a fidedignidade do instrumento, uma vez 

que podem estar expressando mudanças no indivíduo. 

e Gordon (1950) procuraram, inclusive, determinar 

Mooney 

o grau 

em que a Lista expressa mudanças de problemas, entre duas 

aplicações consecutivas. Para isso, aplicaram a Lista duas 

vezes a um grupo de 70 homens e 46 mulheres, com nove dias 

de intervalo. Após a segunda aplicação, os estudantes fo

ram levados a indicar, em formulário especial, se algum de 

seus problemas tinha sido resolvido ou se novos problemas 

tinham surgido neste período. Em caso afirmativo, pergun

tou-se quais eram esses problemas. A correlação entre as 

mudanças evidenciadas na Lista e as indicadas no formulá

rio especial foi de 83%. 

Mooney e Gordon (1950), entretanto, reconhecem 

que, embora a Lista tenha sido construída de modo a expre~ 

sar modificações individuais quanto a situações e experiê~ 

cias, deve se mostrar suficientemente estável para assegu

rar um programa de planejamento, baseado nos seus resulta

dos. 

Evidências sobre a estabilidade dos dados forne 

cidas pela LPM foram apresentadas em estudo não publicado, 

~itado por Mooney e Gordon (1950) em que foram feitas duas 

aplicações do instrumento, com um intervalo determinado, a 

116 estudantes universitários, tendo sido encontrado um 

coeficiente de correlação de 0,93 entre as freqUências com 

que cada um dos itens foi assinalado na primeira e na 

gunda aplicação. 

se-

Outro estudo que parece evidenciar a estabi1id~ 

de dos dados fornecidos pelo instrumento foi realizado ·com 

quatro grupos de estudantes de educação, aos quais a Lista 

foi aplicada duas vezes com intervalos que variaram de uma 
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a dez semanas. A ordenação das onze áreas de problemas, de 

acordo com a media de problemas assinalados na área, perm~ 

neceu a mesma de uma aplicação para a outra, em cada um 

dos grupos estudados. Neste caso, os coeficientes de corre 

lação da ordenação variaram de 0,90 a 0,98. 

A aus~ncia de outras informaç~es sobre validade 

e fidedignidade do instrumento ê, portanto, justificada por 

Mooney e Gordon sob a al~gação de que sua Lista não e um 

instrumento de medida e sim de comunicação entre aconselh~ 

dor e aconselhando (Burgess,1965). Entretanto, os estudos 

citados anteriormente parecem indicar a validade de cons

tructo do instrumento, assim como sua fidedignidade. 

Segundo Burgess (1965), os autores da LPM evi

denciam responsabilidade profissional ao apresentarem mi

nuciosas instruç~es sobre o instrumento, fazendo repetidas 

advert~ncias sobre as diversas formas segundo as quais a 

LPM poderia ser erroneamente interpretada. Recomendação e 

feita por Bu~gess, no sentido de que o usuário da Lista ob 

serve cuidadosamente essas recomendações. 

Adaptação do Instrumento 

Para fins do presente estudo, fizeram-se algu

mas adaptaç~es ã Lista original de Mooney, em sua forma p~ 

ra universitários (Anexo 1): (1) na capa da Lista, foi fei 

ta a comunicação dos objetivos do estudo e solicitada a co 

laboração do estudante; (2) a página inicial foi modific~

da, incluindo dados sobre o aluno, curso que freqUent~ sua 

ocupação e regime de trabalho; (3) a forma de preencher a 

Lista foi modificada para fins de computação; (4) a forma 

de responder às perguntas finais foi modificada, incluindo 

se tambem questões sobre o ingresso e a situação do aluno 

na Universidade, problemas que o aluno gostaria de discu

tir com o orientador e tipo de orientação que ele julga de 

va existir na Universidade (anexo 2). 

Para o preenchimento da Lista em sua forma ada~ 
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tada, foram introduzidas duas colunas: (1) para problemas 

existentes e (2) para problemas considerados muito impor-

tantes pelos alunos. Em sua forma original, a Lista era 

preenchida por meio de sublinhas e círculos em volta dos i 

tens, para problemas existentes e problemas considerados 

muito importantes, respectivamente. Dado a natureza das mo 

dificações introduzidas, acredita-se que a Lista não tenha 

sido afetada em seus elementos substanciais. 

Para verificar a validade de conteúdo da Lista, 

em sua forma adaptada, esta foi aplicada em 1976 a 79 estu 

dantes de diversas unidades de ensino da Universidade Fede 

ral do Rio de Janeiro. Imediatamente após a aplicação, es

tes estudantes foram entrevistados sobre as ireas que mais 

os afligiam, verificando-se concordância entre os proble

mas assinalados e os indicados durante a entrevista. Ainda 

em 1976, a Lista foi novamente aplicada a 45 estudantes da 

Faculdade de Comunicação da UFRJ, dos quais 10 foram entre 

vistados 15 dias apos, tendo-se verificado concordância en 

tre os problemas que haviam sido assinalado~ e os proble

mas que foram indicados nas entrevistas. 

Coleta de Dados 

o processo da coleta de dados ficou a cargo da 

própria pesquisadora e de professores por ela especialmen

te treinados. Dada a dificuldade de horirios, a aplicação 

da LPM foi coletiva e na própria sala de aula. 

A coleta dos dados foi realizada na terceira se 

mana de novembro do período regular das aulas, no ano leti 

vo de 1976, estendendo-se por toda a semana. 

A maioria dos alunos gastou 35 minutos nas res

postas. Salvo raras exceções, observou-se boa aceitação do 

instrumento por parte dos estudantes. Após o preenchimento 

da Lista, alguns alunos procuram os orientadores para a 

discussão de problemas pessoais e acadêmicos, bem como pa

ra obter informações sobre a possibilidade de receberem 0-
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rientação. 

Tratamento Estatístico 

No tratamento dos dados referentes ã identifica 
-çao de necessidades e problemas dos estudantes, seguiu-se 

indicação de Mooney e Gordon (1950) que consideram a análi 
, 

se da freqUência com que cada item foi marcado pelos alu-

nos, como forma mais trabalhosa porém mais útil. 

Segundo os autores da Lista, a grande utilidade 

desta forma de análise está no fato de que, a partir dos 

itens assinalados por mais de 30, 20, 10 por cento dos alu 

nos (ou outra percentagem estabelecida em função dos obje-

tivos do estudo) os resultados identificam necessidades 

que requerem solução imediata ou avaliação em termos de 

causa e efeito (Mooney e Gordon,1950). 

N~ste estudo, os níveis de interesse dos probl~ 

mas, para cada uma das instituições consideradas foram es

tabelecidos a partir de dois tipos de dados: (a) percenta

gens de problemas assinalados pelos alunos (coluna 1 da 

LPM); e (b) percentagens de problemas considerados impor-

tantes pelos alunos (coluna 2 da LPM). Em função de cada 

tipo de dado foram estabelecidos diferentes critérios. Os 

níveis de interesse para a instituição, t0mando por base 

os problemas assinalados, foram estabelecidos conforme in

dica o Quadro 1. 

QUADRO 1 

Níveis de interesse do Problema 

para a Instituição 

Nível de Interesse % de Alunos que 
Assinalaram o Problema 

Muito Alto 
"-

;, 75% 

Médio 
"-

Alto >50% <75% 

Médio Baixo ~ 25% <:50% 

Muito Baixo (.25% 
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Na analise dos dados, serão discutidos apenas 

problemas assinalados de Muito Alto e Medio (Alto e Baixo) 

interesse para a instituição. 

Quanto aos problemas indicados como muito impo~ 

tantes (coluna 2), foi, em princípio estabelecido como cri 

terio que seriam considerados de interesse para a institui 

çao e, consequentemente, analisados na discussão dos resu1 

tados, aqueles que atingissem o percentual mínimo de 10% 

dos alunos. Entretanto, tal criterio teve que se revestir 

de flexibilidade, uma vez que a significação do percentual 

obtido na coluna 2 se relaciona ao percentual obtido na c~ 

luna 1 pelo mesmo problema. Assim, eventualmente foram con 

siderados de interesse para a instituição problemas que 

nao atingiram o percentual mínimo inicialmente estabeleci

do. 

Para a identificação das áreas de problemas de 

maior interesse para o planejamento de Serviços de Orient~ 

ção, decidiu-se, tomando por base o total de alunos da a

mostra, estabelecer faixas diferentes para problemas assi

na 1 a dos ( c o 1 Cu n a l), e p a r a p r o b 1 e mas c o n s i d e r a dos "m u i to 

importantes" pelos alunos (coluna 2). Para a coluna 1, os 

limites dessas faixas de interesse foram estabelecidos a 

partir do número médio de problemas assinalados pelo total 

de alunos em cada area de probl.emas da LPM. De acordo com 

o criterio estabelecido, adotou-se como limites da faixa 

de medio interesse: a) como limite inferior, o maior nume

ro inteiro menor do que a menor media encontrada nas áreas 

da LPM; e b) como limite superior, o menor número inteiro 

ma~or do que a maior media encontrada ~as áreas da LPM. 

Dessa forma situam-se na faixa de interesse medio as areas 

em que os alunos assinalaram entre três e nove 

na faixa de grande interesse situam-se as areas 

problemas; 

em que os 

alunos assinalaram dez ou mais problemas; e na faixa de 

pequeno interesse situam-se as areas em que os alunos assi 

nalaram dois problemas ou menos, conforme indica o Quadro 2. 



QUADRO 2 

Faixas de Interesse para o Planejamento 

de Serviços de Orientação (Coluna 1) 

Faixa de Interesse 

Grande Interesse 

Medio Interesse 

Pequeno Interesse 

Número de Problemas 
Assinalados na Área 

;>-10 

»3 < 9 

'<2 
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Para a coluna 2, os limites das faixas foram es 

tabe1ecidos tomando por base o número máximo de problemas 

indicados pelos alunos em cada área da Lista. O Quadro 3 a 

presenta esses limites. 

QUADRO 3 

Faixas de Interesse para o Planejamento 

de Serviços de Orientação (Coluna 2) 

Faixa de Interesse 

Grande Interesse 

Medio Interesse 

Pequeno Interesse 

% do Número 
Máximo de Problemas 

Indicados na Área 

> 75% 

Y25% '<:75% 

<.25% 

Para a verificação das hipóteses formuladas, u

sou-se o teste do qui-quadrado, ao nível de significância 

de 0,05. 

Tendo em vista o maior numero de itens de pro

blemas nas áreas pessoais (240) do que nas áreas acad~m~

cas (90), nos testes de qui-quadrado em que aparecem pro

blemas assinalados, adotou-se o criterio seguinte: para c~ 

da aluno fez-se a soma de problemas assinalados nas oito á 

reas pessoais e dividiu-se esta soma pelo número de itens 

'J 
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correspondentes a essas areas (240), obtendo-se assim o 

percentual de problemas pessoais assinalados pelo aluno. Da 

mesma forma, fez-se a soma de problemas assinalados pelo ~ 

luno, nas áreas acadêmicas e dividiu-se esta soma pelo nu

mero de itens correspondentes a essas áreas (90), obtendo

se o percentual de problemas acadêmicos. Considetou-se, a 

partir dos percentuais obtidos, como tipo de problema assi 

nalado pelo aluno (pessoal ou acadêmico), aquele cujo per

centual foi mais elevado. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSÕES e RECOMENDAÇÕES 

A primeira seção deste capítulo apresenta os re 

sultados, procurando responder às questões propostas pelo 

estudo e discutindo esses resultados com base na literatu-

ra revista. A seguir, apresenta as conclusões sugeridas 

por esses resultados e, por fim, as recomendacões conside

radas pertinentes. 

Discussão dos Resultados 

Esta seção foi dividida em três partes. A pri

me1ra corresponde ã caracterização da problemitica dos aI" 

nos, destacando os tipos de problemas que foram assinala-

dos por percentuais mais elevados de estudantes em 

curso. Esta primeira parte foi subdividida em onze 

cada 

sub-

itens, correspondentes às áreas da LPM. são ai apresenta

dos ainda, os comentários acrescentados pelos alunos à Lis 

ta. 

Na segunda parte desta seçao, são identificadas 

as areas de grande interesse para a organização de Servi-

ços de Orientação, em função dos percentuais de problemas 

assinalados, relacionados às seguintes variiveis: a) idade; 

b) sexo; c) estado civil; d) curso; e) regime de trabalho. 

Na terceira parte são discutidas as relações e~ 

contradas entre as seguintes variiveis: a) problemas assi

nalados e as variiveis do estudante (idade; sexo; curso;r~ 

gime de trabalho;); b) ordem de opção do curso no concur

so vestibular e conhecimento previo do curso, com satisfa

ção com o curso; e c) tipo de Serviços de Orientação índi 

cado pelos estudantes com problemas assinalados nas areas 

da LPM e tipos de problemas que o estudante afirma querer 

discutir com o orientador. 
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Conforme ficou estabelecido na Metodologia, so 

serão discutidos os problemas de interesse muito alto e me 

dio. Para definir esses níveis de interesse foram estabele 

cidos os seguintes criterios; a) interesse muito alto -pr~ 

blemas assinalados por um percentual igualou superior a 

75% dos alunos; b) interesse medio alto - problemas assin~ 

lados por percentual igualou superior a 50% e inferior a 

75% dos alunos; e c) interesse medio baixo - problemas as 

sinalados por um percentual igualou superior a 25% e infe 

rior a 50% dos alunos. 

Ãrea de Saúde 

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes a 

Ãrea de Saúde. 
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o problema indicado por percentuais mais altos 

de estudantes das areas de ensino em estudo e: "Sinto-me 

geralmente cansado". 62% dos alunos da Faculdade de Educa

ção; 52% da Faculdade de Engenharia e 56% da Faculdade de 

Medicina. 

Pontes (1977) em pesquisa realizada com univer

sitarios paraibanos verificou que entre as três situações

problemas de maior percentual nessa área situavam-se "vivo 

sempre tão esgotado que não consigo estudar" (27,4%) e "e 

comum eu já me sentir cansado ao acordar" (21,4%). 

Tambem em nível considerado medio alto, eviden

ciou-se, entre os alunos da Faculdade de Educação, o probl~ 

ma "não faço exercícios suficientementes" (54%). 

Baquero e Frantz (1962) identificaram o proble-

ma da "falta de exercícios" em 21% de jovens, em 

realizada com um grupo de estudantes do 29 grau, 

Grande do Sul. 

pesquisa 

no Rio 

Os problemas situados em nível considerado de 

medio-baixo interesse para as instituições apresentaram a 

seguinte distribuição: "não faço exercícios suficientes" 

(46% nas Faculdades de Engenharia e 27% na de Medicina); e 

"estou pesando mais do que o normal" (37% na Educação e 

31% na Medicina). 

A importância atribuída ã aparência física foi 

tambem observada por Argyle (1976) e Sawrey & Telford(l971). 

"Não durmo o suficiente" foi indicado por estu

dantes das três Faculdades: 45%, na Faculdade de Educação; 

44%, na Engenharia e 33% na Medicina. Tal problema parece 

justificar o fato de muitos alunos sentirem-se "constante

mente cansados", no entanto, Lazarus (1977), observa que 

o cansaço constante pode ser um problema psicossomático e 

de saúde mental. 

Outro problema apontado por alunos de todas as 

Faculdades em estudo foi "Não apanho bastante sol e ar pu

ro" (35% de estudantes de Educ~ção; 34% de Engenharia e 
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30% de Medicinal. 

Tal problema, discutido por Barbosa (1975), foi 

também citado em documento do INEP (1965) referente ao En

sino de Educação Física, citado na revisão de literatura. 

"Tenho visão deficiente" foi outro problema as

sinalado pelos alunos das três instituições (27% na Educa

ção, 31% na Engenharia e 32% na Medicina). Além disso, es-

tudantes de Educação apontaram como problemas, "tenho má 

postura" 37% e "às vezes me sinto tonto ou fraco" 27%. Es

te último problema sugere alguma relação com o item refe

rente ao "cansaço constante" como o item "não durmo o sufi 

ciente". 

Problemas considerad03 "muito importantes" pe

los estudantes das três áreas de ensino, reforçam os já in 

dicados. 

A Tabela 3 apresenta uma síntese dos problemas 

ansinalados e considerados muito importantes, pelos alunos 

segundo os 

questao. 

níveis de interesse para as instituições em 
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Tabela 3 

Distribuição dos Itens de Problemas Assinalados na Área 

Quanto ao Interesse Para a Instituição - Área 1 

Curso 
Níveis de N9 de Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto 

Alto 2 7 1,4 

Educação Medio 
Baixo 6 20 3,5,60,110,170,223 

Muito Baixo 22 73 

Muito Alto 

Alto 1 3 1 

Engenharia Medio 
Baixo 4 13 4,5,60,170 

Muito Baixo 25 83 

Muito Alto 

Alto 1 3 1 
Medicina Medio 

Baixo 5 17 3,4,5,60,170 

Muito Baixo 24 80 

'./ 
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Ãrea Financeira e de Emprego 

A Tabela 4 apresenta os percentuais referentes 

a problemática nesta área. 
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A Tabela 4, referente à Área Financeira-Emprego, 

indica,como problema assinalado por maior percentual de a

lunos nas tris unidades de ensino em questio, "Nio gosto 

de depender financeiramente dos outros": 70% dos alunos da 

Faculdade de Educaçio, 56% da Engenharia e 56% da Medicin~ 

Verifica-se que, para os alunos da Educação, o percentual 

indicado se aproxima do nível de interesse considerado mui 

to alto. 

o problema "ganho muito pouco" foi indicado por 

48% dos estudantes de Educação, percentual que, embora si

tuado em nível considerado médio baixo, cresce em importâ~ 

cia pelo fato de tais al~nos estarem, em sua maioria, inte 

grados no mercado de trabalho como professores do 19 grau. 

Segundo o Relatório de 1977 do Gabinete de Assistincia Ori 

entaçao e Aconselhamento do Estudante da Faculdade de Edu

caça0, de 52 alunos do19 ano, 27 trabalham na irea da edu 

cação. Nesse mesmo Relatório, observa-se que 23 alunos re

cebem salirios em torno de Cr$ 1.300,00 em seus empregos. 

A indicação do problema "estou insatisfeito com 

o meu emprego a tua 1" ,(29 % dos a 1 unos da Ed ucaçio) pare ce e s

tar relacionada a "ganho pouco", podendo estar também rela -

cionada à do item que revela preocupaçao com a 

ção pessoal (32% dos alunos). 

apresenta-

Castro (1976) se refere às condições de emprego 

e remuneração, como um problema crucial. Albuquerque(1977~ 

citaJo anteriormente, verificou em relação a fatores de 

maior satisfação no emprego, por parte de estudantes lati

no-americanos (inclusive brasileiros), que do total de 147 

estudantes, 71 se referiram às "realizações no emprego",62 

"à experiência profissional" e 14 "ao salirio e estabilida 

de". 

Entre os problemas que mais preocupam os alunos 

da Educação, e por isso considerados "muito importantes", 

encontra-se o do item 119 "Não gosto de depender financei

ramente dos outros", indicado por 29% dos estudantes. Note 

se que este percentual ê bastante elevado para a categoria, 

problemas considerados muito importantes. Nos itens 284, 

'J 
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21% dos alunos e 117, 10% dos alunos, são enfatizados tam

bem e portanto reforçados, os problemas acima citados. 

Verifica-se que 10% dos problemas desta áre~ fo 

ram considerados de interesse media para a Faculdade de E

ducação, principalmente porque os problemas indicados, fo

ram muito enfatizados pela maioria dos estudantes. 

Na Faculdade de Engenharia, alem do problema co 

mum aos estudantes das outras instituições e já discutido, 

encontra-se em nível de interesse medio-baixo o problema 

"tenho dific4ldades de transporte ou de viagens diárias", 

27% dos alunos. Este problema caracteriza os estudantes 

desta instituição, provavelmente devido ã localização dis

tante (Ilha do Fundão) desta Faculdade. Outro problema a

pontado por 25% desses estudantes, "estou precisando de um 

emprego de tempo parcial", coincide com os resultados en

contrados por Pontes (1977) quando afirma que entre estu -

dantes calouros da Universidade Federal da Paraíba, a maior 

concentraçao em níveis considerados "muito alto" e "alto", 

de necessidades, foi observada na área financeira 54%, ve

rificando-se que as questoes "Preciso conseguir um trabe

lho remunerado" e "Necessito ganhar dinheiro para custear 

meus estudos" alcançaram percentuais de 73% e 71,6% respe~ 

tivamente. 

Muito importantes, foram considerados pelos al~ 

nos os problemas dos itens 119 e 173 12% e 10% dos sujei

tos respectivamente, acrescentando importância aos proble

mas Já discutidos, do ·transporte e da dependincia financei 

ra. 

Os problemas e necessidades assinalados nesta á 

rea parecem indicar, em relação aos estudantes da Faculda

de de Engenharia, não apenas necessidades financeiras dos 

alunos, mas tambem o desejo de obter experiência na profi~ 

são, bem como de assumir, ao menos parcialmente, responsa

bilidades nesta área (item 10). 

Observa-se que 3% dos problemas assinalados na 

area situam-se em nível de interesse media-alto para a ins 

tituição e 7% dos problemas assinalados em nível de inte-
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resse médio-baixo, conforme apresentaçao na Tabela 5. 

Na Faculdade de Medicina, além do problema co

mum as tr~s instituiç~es e ji discutido (item 119),26% dos 

alunos indicaram dois itens "financeiramente estou impossl 

bilitado de casar" e "estou aborrecido de fazer sempre a 

mesma refeição". Observa-se, em relação a este último, que 

apenas os alunos desta Faculdade indicaram tal problema 

com freqU~ncia significativa. Este resultado talvez possa 

ser atribuído ao fato de os alunos desta faculdade, por t~ 

rem aulas em tempo integral, serem obrigados a fazer 

refeiç~es no restaurante da própria Universidade. 

suas 

Considerando-se os problemas em nível de inte

resse para a instituição, verifica-se que, 3% dos proble-

mas assinalados na irea se situam em nível de interesse mé 

dia-alto e 7% dos problemas da irea, em nível médio-baixo. 

A Tabela 5 sistematiza esses resultados. 
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Tabela 5 

Distribuição dos Itens de Problemas Assinalados na Área 2 

Quanto ao Interesse Para a Instituição 

Curso Níveis de N9 de Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto O O O 

Alto 1 3 119 

Educação Medio 
Baixo 3 10 6,284,285 

Muito Alto 26 87 

Muito Alto O O O 

Alto 1 3 119 

Engenharia Medio 
Baixo 2 7 10,173 

Muito Baixo 27 90 

Muito Alto ° O ° 
Alto 1 3 119 

Medicina Media 
Baixo 2 7 120,227 

Muito Baixo 27 90 
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Área de Recreação 

A Tabela 6 apresenta os percentuais referente$ 

a problemática nesta área. 
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Segundo a Tabela 6, na area da Recreação os es

tudantes das três instituições em estudo, apresentaram pr~ 

blemas em nivel considerado de interesse muito alto. O fa

to cresce em importância se se considerar que esses probl~ 

mas (itens 68 e 69) parecem refletir uma preocupação dos ~ 

lunos com sua formação e um desejo de integrar aspectos re 

creacionais e aspectos educacionais. Note-se que o item 68 

foi indicado por maior freqfiência de alunos em todas as á

reas da LPM, evidenciando que os estudantes em geral, sen

tem a necessidade de maiores possibilidades culturais. 

Ragon (1971) já havia se referido à relação en

tre recreaçao, arte e a formação do jovem. 

Na Faculdade de Educação o problema mais enfati 

zado foi o do aperfeiçoamento intelectual (item 69), indi

cado por 78% dos estudantes. Observa-se que 70% dos alunos 

marcaram também o item 68, mostrando desejo de progredir 

sob o ponto de vista cultural, o que indica preocupação se 

melhante à do item 69. 

Na Faculdade de Engenharia (79%) e Medi:tina (80%) 

também apontaram esse desejo de progredir em cultura, em 

nivel de muito alto interesse. 

Na Faculdade de Educação, 51% dos estudantes in 

dicaram "ter muito pouca vida social" (item 287), o que su 

gere, terem esses alunos, poucas oportunidades reais de re 

creação e atividades sociais. Este fato se apresenta de 

maior interesse, considerando-se que grande parte desses 

estudantes trabalham como professores no 19 grau. O item 287 

foi também assinalado por alunos da Faculdade de Engenha

ria (32%) e da Faculdade de Medicina (25%). 

Observa-se que para os alunos da Educação, "a 

falta de oportunidades de praticar esportes" (item l2)apr~ 

senta freqfiência bastante alta, 72%, aproximando-se do ní

vel de interesse "Muito alto" para a instituição. O mesmo 

problema é apontado por alunos da Engenharia (407.) e da Me 

dicina (30%), porem em nível considerado,médio-baixo,de in 

teresse. 
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Estudante da Faculdade de Educaçio (56%) apont~ 

ram a"necessidade de terem mais tempo para si próprios" (i 
tem 15), enfatizando a falta de oportunidades de recreaçio 

e lazer. Medeiros (1977) se refere ao lazer como "necessi

dade básica do ser humano". 

o item 290 "Quero muito viajar", foi apontado 

por alunos das três instituições, 67% da Medicina, 64% da 

Educaçio, 57% da Engenharia em nível de interesse médio-aI 

to para as m~smas. Tal desejo parece expressar nio apenas 

uma necessidade de recreaçio mas também uma forma de adqui 

rir maLor cultura. 

o item 124, "Participo de muito poucas ativida

des estudantis", foi indicado por 51% dos alunos da Facul

dade de Engenharia, portanto em nível considerado de inte

resse médio-alto, enquanto para a Faculdade de Educação (40%) 

e Faculdade de Medicina (38%) o problema se situa em nível 

de interesse médio-baixo. 

o problema do item 15, já discutido em relaç~o 

ã Faculdade de Educação, "tenho muito pouco tempo para mim 

mesmo", é indicado por percentuais bem inferiores de alu -

nos de Engenharia (24%) e Medicina (30%). 

A necessidade de "mais tempo para o lazer"(item 

11) é apontada pelos estudantes das três áreas de ensino 

(48% de Educaçio, 43% de Engenharia e 45% de Medicina), a-

presentando lnteresse médio-baixo para as instituições. 

"Tenho poucas oportunidades de apreciar arte e música" (i

tem 13) também foi indicado pelos estudantes (45% de Educ~ 

ção, 33% de Engenharia e 34% de Medicina). Fato semelhante 

ocorre no item 70 (quero mais oportunidade para minha ex

pressão pessoal), assinalado por 45% dos estudantes da Fa

culdade de Educaçio, 36% dos alunos da Engenharia e 41% da 

Medicina. Repetem-se, ainda, nas três instituições, as ne

cessidades de "aproveitar a natureza" (item 232), 43% dos 

alunos de Educaçio, 30% de Engenharia e 42% de Medicina; e 

"poderler o que gosta" (item 234), 45% dos alunos de Educ~ 

ção, 34% de Engenharia e 38% de Medicina, todos esses pro

blemas situando-se em nível de interesse médio-baixo para 
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as instituições. 

Observa-se entre os estudantes de Engenharia(40%) 

e Medicina (37%) o desejo de "ter mais oportunidades de 

disct!ssões proveitosas com as pessoas" (item 235) o que p~ 

de, mais uma vez, indicar carência no aspecto cultural. 

O desejo dos estudantes progredirem culturalme~ 

te foi observado por Ragon (1971) e interpretado por Medei. 

ros (1977) como uma necessidade de atenuar efeitos produzi. 

dos pela tecnologia no mundo moderno. 

Alunos da Faculdade de Medicina apresentam como 

problemas a "falta de oportunidade de ter um hobby" (item 

233), indicado por 31% desses estudantes. Esse problema su 

gere aspectos importantes apontados por Medeiros (1977) co 

mo a necessidade que as pessoas têm de um tempo de 

bem como a necessidade da educação para o lazer. 

lazer) 

Na Tabela 6 verifica-se que os problemas consi

derados "muito importantes" pelos alunos (coluna 2) refor

çam os itens já assinalados e discutidos acima. Entre es

ses problemas que ma1S preocupam os alunos, verificam-se 

percentuais muito elevados: 22% dos estudantes da Engenha

ria e 20% da Medicina indicaram "querer progredir sob o as 

pecto cultural" (item 68). Entre os alunos da Educação, ob 

serva-se um percentual de 10% neste item. 

Em relação ao item 69, que expressa um desejo 

de aperfeiçoamento intelectual, os percentuais são também 

bastante elevados (13%) na Faculdade de Educação, (15%) na 

Medicina e (21%) na Engenharia. 

Observa-se também que alunos da Faculdade de Me 

dicina (11%) e da Faculdade de Educação (10i.) enfatizam lia 

falta de tempo para o lazer" (itens 11 e 15). 

A Tabela 7 apresenta a distribuição dos proble

mas encontrados nesta área, segundo os níveis de interesse 

estabelecidos e as instituições em estudo. 
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Tabela 7 

Distribuição dos Itens de Problemas Assinalados na Área 3 

Quanto ao Interesse Para a Instituição 

Níveis de N9 de Itens % de Itens Itens Considerados Curso Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto 1 3 69 

Alto 6 20 12,15,68,287,290 

Educação Médio 
Baixo 9 30 11,13,70,124,67,14 

232,234,125 

Muito Baixo 15 50 

Muito Alto 1 3 68 

Alto 3 10 69,124,290 

Engenharia Médio 
Baixo 12 40 11,12,13,70,232,67 

234,235,287,123 
286,233 

Muito Baixo 14 47 

Muito Alto 1 3 68 

Alto 2 7 69,290 

Medicina Médio 
Baixo 13 43 11,12,13,15,67,70 

124,231,232,233 
234,235,287 

Muito Baixo 14 47 
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Área Psicossocial 

A Tabela 8 apresenta os percentuais referentes 

a problemática nesta área. 
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Os p r o b 1 e mas e s p e c í f i c o s d a á r e a P s i c o s s o c i a 1, i 
dentificados na Tabela 8, indicam que o item 185 ("às ve

zes me comporto de manéira infantil ou imatura) se repete 

nas três áreas de ensino (Educação, Engenharia e Medicina) 

com percentuais de 40%, 41% e 42% respectivamente. Este 

problema, segundo a literatura revista, ê característico da 

-fase de vida por que passam os estudantes. No entanto, e 

interessante notar que Eksterman (1977) se refere a este 

aspecto na relação medico-paciente e Pontes (1977) na rela 

çao professor-aluno, indicando outros fatores determinan-

tes desse tipo de comportamento, alem daqueles decorrentes 

da faixa etária. 

Na Faculdade de Educação, 62% dos alunos indica 

ram, "fico facilmente magoado" (item 126). Observa-se que 

nesta instituição a maioria dos sujeitos ê do sexo femini

no. Baquero e Frantz (1962) verificaram em pesquisa junto 

a estudantes do 29 grau, que 31% dos sujeitos de 16 anos 

do sexo feminino, portanto em idade muita próxima aos su

jeitos deste estudo, assinalaram problema semelhante (sen

timentos facilmente feridos). Na Faculdade de Educação, o 

percentual de alunos quanto a esse item (126) foi o mais e 

levado nesta área. Verifica-se contudo que, embora com me

nor freqUência, estudantes de Engenharia (31%) e da Medici 

na (33%), em que há sujeitos de ambos os sexos, tambem in

dicaram esse problema ("fico magoado facilmente"). Este i

tem parece estar associado ao item 185 "às vezes me compo~ 

to de maneira infantil ou imatura", chamando a atenção pa

ra o relacionamento professor-aluno e o clima escolar. 

Observa-se ainda, que 28% dos alunos de Enge-

nharia indicaram "Acho difícil falar dos meus problemas" 

(item 240), e 25% desses estudantes "fico facilmente emba

raçado" (item 17). Nenhum item, considerado objeto de gran

de preocupação por alunos dessa instituição,atingiu nivel 

significativo para ser aqui discutido. No entanto,ê inte -

ressante notar que 6% indicaram como muito importante o i

tem 240, reforçando com isso o problema "acho difícil fa

lar dos meus problemas". 
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Verifica-se também que 45% dos estudantes da á

rea tecnológica (Engenharia) apontaram como problema "pre~ 

cupo-me em saber como impressiono as pessoas" (item 129), 

confirmando a observação de Muss (1974) sobre a preocupa

ção dos jovens quanto ã reação das outras pessoas, e a de 

Neugarten (1976) sobre mudanças no autoconceito dos moços 

em conseqUência dessas reações. 

Entre os estudantes de Medicina este problema 

(item 129) também foi indicado, porém) o percentual aprese~ 

tou-se bem mais baixo (27%). 

Nota-se ainda, que 29% dos alunos da Engenharia 

e da Medicina indicaram como problema "sou tímido ou aca -

nhado" (item 16). Também, o problema do item 71 (quero ter 

uma personalidade ma1S agradável) indicado por 26% dos es

tudantes de Engenharia e 27% de Medicina, parece estar re

lacionado com os problemas acima discutidos. 

Por fim, encontra-se o problema "Evito alguém 

de quem não gosto" indicado por 41% dos alunos da Engenha

ria e 32% da Medicina. 

Em relação aos estudantes da Faculdade de Educa 

ção, verifica-se que apresentaram menos problemas específi 

cos nesta área do que os alunos das outras instituições, fa 

to que poderá estar associado aos estudos no próprio curso. 

Paralelamente, nota-se que o problema "fico magoado facil

mente" foi considerado "muito importante" e foi um dos per

centuais mais altos (21% dos alunos) nessa classificação 

dos problemas (coluna 2), reforçando muito este item e si-

t uando-o em nível,médio-alto,de interesse para a institui 

çao. 

Na Educação, os alunos indicaram apenas um 

problema, de interesse médio-baixo para a instituição. Nas 

Faculdades de Erigenharia e Medicina existem diversos pro -

blemas especIficos nessa area, todos situados em nível de 

interesse considerado medio-baixo, conforme indicação na 

Tabela 9. 
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Tabela 9 

Distribuição dos Itens de Problemas Assinalados na Área 4 

Quanto ao Interesse Para a Instituição 

Curso Níveis de N9 de Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto O O 

Alto 1 3 126 

Educação 
Medio 

Baixo 1 3 185 

Muito Baixo 28 93 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Engenharia Medio 
Baixo 8 27 129,185,16,17,71 

126,240,293 

Muito Baixo 22 73 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Medicina Medio 
Baixo 6 20 185,16,71,126,129 

293 

Muito Baixo 24 80 
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Área Psicológica 

A Tabela 10 apresenta os percentuais referentes 

a problemática nesta área. 
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Nesta área, conforme indica a Tabela 10, apenas 

dois problemas foram apontados por percentuais superiores 

a 50% dos estudantes. O percentual mais elevado observa-se 

entre os alunos da Faculdade de Educação (70%), na indica

ção do problema "levo as coisas muito ã sério" (item 21). 

A seguir, encontra-se o percentual de 56% dos estudantes 

da Engenharia apontando o problema "sou um sonhador" (item 

133). Note-se que nesta instituição, em que os sujeitos da 

pesquisa são predominantemente do sexo masculino, o perce~ 

tual referente ao problema "sou um sonhador" ê superior ao 

indicado por alunos da Faculdade de Educação (40%), em que 

predomina o sexo feminino. ~ interessante observar ainda, 

que na pesquisa realizada com a Lista de Mooney por Baque

ro e Frantz (1962), não se encontrou indicação deste tipo 

de problema entre os sujeitos do sexo masculino. O item 133 

foi indicado ainda por estudantes da Medicina (46%) em que 

a amostra se constituiu de sujeitos do sexo masculino e fe 

minino. 

Estudantes da Faculdade de Engenharia (34%) e 

Medicina (40%) também indicaram como problema,"levo as coi 

sas muito ã sério", observando-se porém percentuais bem in 

feriores aos encontrad~ em relação aos estudantes de Educa-
-çao. Quarenta e oito por cento desses alunos da Faculdade 

de Educação assinalaram "choro facilmente" (item 297),oque 

foi muito pouco indicado por alunos de Engenharia e Medici 

na. 

Nas tres instituições de ensino em estudo, os ~ 

lunos indicaram o item 23 "sou nervoso" (35% na Educação, 

32% na Engenharia e 28% na Medicina); o item 76 "melanco-

lia e instabilidade de humor" (35% na Educação, 26% na En

genharia e 25% na Medicina); e o item 241 "tenho medo de 

come ter erro s" (32 % na Ed ucaç ão, 43% na Engenhar ia e 32% na 

Medicina. 

Tais problemas parecem estar relacionados a in

segurança e instabilidade emocional que caracterizam esta 

fase da vida. 
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Paralelamente aos problemas indicados acima no

ta-se que 30% dos alunos da Medicina e 40% dos alunos da 

Engenharia assinalaram o item (188) "sou preguiçoso" o que 

pode, estar, tambem associado ao problema "sinto-me geral

mente cansado" (item 1 da área Saúde) muito enfatizado pe

los alunos. 

Em relação ao problema "sou preguiçoso", note-

se o fato de ter sido considerado "muito importante" por 

11% dos alunos de Engenharia, percentual que se apresenta 

bastante elevado para problemas assim considerados. 

Alem dos problemas já indicados, 27% dos alunos 

da Engenharia e 40% dos alunos da Educação assinalaram "preE. 

cupação com coisas sem importância" (item 22); e 27% dos 

estudantes de Educação indicaram "fico facilmente exaltadd' 

(item 24). A esses problemas já indicados, alunos de Educa 

ção (32%) acrescentaram "ter lembrança de experiências de

sagradáveis" (item 244), considerando este problema "muito 

importante" (10% dos alunos). 

Outros aspectos considerados "muito importantes" 

na Faculdade de Educação foram "choro facilmente" (item 29n 

(10% dos alunos) e "levo as coisas muito ã serio" (16% dos 

alunos), o que aumenta bastante a importância destes 

blemas a nível de interesse para a instituição. 

pro-

Na Faculdade de Medicina," o problema considera

do "muito importante" por 10% dos alunos foi "tenho medo 

de cometer erros" (item 241), o que parece justificar-se 

pela própria profissão e responsabilidade direta face ã vi 

da humana. ~ interessante acrescentar, que algumas semanas 

apos a aplicação dos questionários, a pesquisadora foi pr~ 

curada no Gabinete de Assistência, Orientação e Aconselha

mento do Estudante da Faculdade de Educação, pelo represe~ 

tante de uma das turmas às quais foi aplicado o questioná

rio, no sentido de obter informações sobre a possibilidade 

dos estudantes da Faculdade de Medicina receberem Orienta

ção Educacional. 

Verifica-se assim, que embora a maioria dos pr~ 
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blemas dessa área se situe em nível de interesse considera 

do medio-baixo para as instituições, esses problemas cres

cem muito em importância por estarem relacionados entre s~. 

Blainer Jr. e Mc Arthur (1967) afirmam, que em 

um alunado normal, um em cada dez estudantes apresenta sin 

tornas de perturbação emocional suficientemente seria 

afetá-lo pelo resto da vida. 

para 

A Tabela 11 apresenta o resumo dos problemas a~ 

sinalados quanto ao nível de interesse para a instituição. 
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Tabela 11 

Distribuição dos Itens de Problemas Assinalados na Área 5 

Quanto ao Interesse Para a Instituição 

Curso 
Níveis de N9 de Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto O O 

Alto 1 3 21 

Educação 
Médio 

Baixo 9 30 22,23,24.133,76, 
244,134,241,297 

Muito Baixo 20 67 

Muito Alto O O 

Alto 1 3 133 

Engenharia Médio 
Baixo 6 20 21,22,23,76,188 

241 

Muito Baixo 23 77 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Medicina Médio 
Baixo 6 20 21,23,76,133,188 

241 

Muito Baixo 
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Área de Relações com o Sexo Oposto 

A Tabela 12 apresenta os percentuais referentes 

a problemitica nesta irea. 
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A area de Relações com o Sexo Oposto apresenta, 

8egundo a Tabela 12, baixa fre~Uência de problemas. 

Na Faculdade de Educação observa-se que 45% dos 

alunos, percentual mais elevado desta área, indicaram o 

problema "saio muito pouco". Tal problema parece estar re

lacionado aos assinalados na área de recreação e ativida

des sociais. Observa-se que estudantes da Engenharia e Me

dicina assinalaram este problema em percentuais bem infe -

riores (26%) e (27%) respectivamente, ao aqui observado. 

Outros tipos de problemas indicados por alunos 

da Faculdade de Educação foram: "Estou apaixonado (item 

136), 37% dos estudantes e "tenho medo de perder quem amo" 

(item 81), 27%, indicando este último, uma situação de in

segurança caracterizada nas áreas psicossocial e psico1ógi 

ca. Esse problema pode ser também, decorrente da epoca e 

do clima da sociedade em que vivem os jovens (Luckert,l971). 

O que é importante notar e que o item 81 foi ainda enfati

zado por 10% dos alunos, que o consideram "muito importan-

te". 

O problema do item 136, acima discutido, foi as 

sinalado por 25% dos estudantes de Medicina, observando-se 

ainda a indicação dos problemas dos itens 250, 27% dos a

lunos, e 302, 26% dos alunos, todos característicos da fai

xa etária. 

Na Faculdade de Engenharia os estudantes apon

taram, como na Medicina, o problema do item 302 (27%) além 

do item 301 "penso muito em assuntos sexuais" (31%), refo!. 

çando o que foi discutido anteriormente. Vinte e oito por 

cento dos alunos apontaram o questionamento quanto ã possi 

bilidade de encontrar um companheiro adequado (item 85), 

confirmando afirmações dos teóricos como Havighurst(1962) 

quanto a preocupaçao com o noivado e casamento e Gilmore 

(1972), com referência a relações interpressoais, casamen

to e constituição da família. 

A baixa incidência de problemas verificada nes

ta área merece algumas considerações, uma vez que a probl~ 
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matica afetico-sexua1 constitui uma das preocupações bási

cas de ser humano em geral e,do adolescente) em particular. 

Parece válido questionar até que ponto realmente não exis

tem problemas nesta areaentre os estudantes e até que po~ 

to a permanência de tabus sociais e sexuais (Bates, 1976) 

impede a colocação de tais problemas ainda que sob forma 

anônima. Tal questionamento se justifica também em função 

deentrevistas realizadas com universitários, nas quais os 

problemas desta área se apresentaram com certa freqUência. 

Observou-se ainda em entrevistas baseadas na LPM, que al

guns universitários indicaram o item 138 "preciso de infor 

mações sobre assuntos sexuais" (Problemática dos Alunos da 

UFRJ, segundo a LPM, GAOAE, Faculdade de Educação, 1976). 

Baquero e Fr~ntz (1962) também assinalaram a perplexidade 

dos adolescentes diante do namoro e assuntos sexuais. 

Na Tabela 13 encontram-se sintetizados os itens 

de maior interesse para as instituições, nesta área. 

r 
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Tabela 13 

Distribuição dos Itens de Problemas Assinalados na Área 6 

Quanto ao Interesse Para a Instituição 

Curso Níveis de N9 de Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto O O 

Alto O O 
Media 

Educação Baixo 3 10 26,136,81 

Muito Baixo 27 90 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Engenharia Media 
Baixo 4 13 26,85,301,302 

Mui<to Baixo 26 87 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Medicina 
Media 

Baixo 4 13 26,136,250,302 

Muito Baixo 

/' 
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Área de Relações Familiares 

A Tabela 14 apresenta os percentuais referentes 

a problemática nesta área. 
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Observa-se que os percentuais de alunos com pr~ 

blemas não são muito elevados. O item 251, que se refere ã 

dificuldade de diálogo com a família, foi apontado por al~ 

nos das três instituições em estudo, atingindo os percen

tuais mais elevados da área: 35% (Faculdade de Educação), 

49% (Faculdade de Engenharia), e 43% (Faculdade de Medici

na) . 

A necessidade de "amor e afeição"(item 306) foi 

indicada por 42% dos alunos da Medicina, 39% da Engenharia 

e 27% da Educação, indicando menor carência neste aspecto 

por parte dos estudantes de Educação, o que pode sugerir 

maiores recursos em relações humanas decorrentes do pro

prio estudo. 

(34%) 

Para estudantes de Engenharia (36%) e Medicina 

o fato de morar em casa, ou muito próximo da famí-

lia (item 308) se constitui em problema. 

Alunos de tod"ls as instituições afirmam ter "cho 

ques de opiniões com os familiares" (item 197), 31% de es

tudantes de Engenharia, 30% de Medicina e 24% de Educação, 

o que alem de expressar característica da fase de vida, o

corre em decorrência da mudança na auto-imagem em termos o 

cupacionais (Super 1973). 

O item 198 referente ã discussões com familia

res, foi indicado por 27% dos alunos de Educação, reforça 

o que foi discutido acima)e pode estar relacionado ao ní

vel de formação dos familiares, apresentado no Relatório 

do GAOAF. (Faculdade de Educação, 1975).Parece ainda estar 

relacionada aos mesmos aspectos, a indicação por 32% des

tes alunos de Educação, do problema referente aos hábitos 

de seus familiares, correspondente ao item 145. 

Observa-se 25% dos estudantes da En-

genharia "não se sentem em condições de discutir seus pro

blemas em casa" (item 196). Este fato deve ser notado, em 

face do problema considerado "muito importante" (item 306),. 

(11% dos alunos de Engenharia) e (10% de estudantes de Me

dicina), que indica, em relação aos universitários da Fa-
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culdade de Engenharia, um acrescimo aos problemas já discu 

tidos. 

Em relação aos alunos da Faculdade de Educação, 

nenhum problema foi considerado "muito importante" em per

centual estabelecido,neste estudo, para que o problema mere 

ça discussão. 

Quanto ao nível de interesse para as institui-

ções, nota-se que os problemas desta área se situam em ní

vel considerado medio baixo (Tabela 15). Tais resultados, 

no entanto, parecem discutíveis, uma vez que a prática da 

orientação aos universitários evidencia a importância des

ses problemas em casos individuais. 

A Tabela 15 apresenta os itens de maior interes 

se para as instituições aqui estudadas. 
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Tabela 15 

Distribuição dos Itens de Problemas Assinalados na Área 7 

Quanto ao Interesse Para a Instituição 

Curso Níveis de N9 de Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Educação Médio 
Baixo 5 17 251,145,197,198 

306 
Muito Baixo 25 83 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Engenharia Médio 
Baixo 5 17 251,306,308,197 

196 

Muito Baixo 25 83 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Medicina Médio 
Baixo 4 13 251,306,308,197 

Muito Baixo 26 87 
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Ãrea d~ Moral e Religiio 

A Tabela 16 apresenta os percentuais referentes 

a problemática nesta área. 
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Verifica-se na Tabela 16 que aproximadamente 50% 

dos estudantes das três áreas de ensino apontam como pro

b 1 e ma" não vo u s u f i c i e n tem e n t e ã i g r e j a" ( i tem 3 6): 5 1 % dos 

alunos da Educação, 45% da Engenharia e 44% da Medicina. 

Tal fato parece indicar a preocupação com a prática da re

ligião. 

Paralelamente ao problema acima discutido obser 

va-se a indicação de,"preconceitos religiosos ou raciais 

me incomodam" (item 149), por parte dos estudantes das três 

instituições, 36% (Medicina), 30% (Engenharia) e 24% (Edu

cação). Tal indicação parece de interesse, em face das ca

racteristicas atribuidas ao povo brasileiro. 

Na Faculdade de Medicina 29% dos alunos assina 

laram o item 203,"quero me sentir perto de Deus",e 10% des 

ses alunos consideraram o fato "muito importante". O item 

149 foi tambem reforçado )como "muito importante" por 10% 

dos estudantes desta Faculdade. 

Alunos das outras unidades de ensino não consi

deraram os problemas como importantes, em percentual esta

belecido para a discussão. 

Observa-se que os problemas indicados nesta -a-

rea são muito poucos, alem de não apresentarem percentual 

elevado, exceto na Faculdade de Educação (51% dos estudan

tes) em relação ã prática religiosa. 

P~de-se questionar se a ausência de indicação 

de necessidades e problemas axio1ôgicos expressa nesta á

rea, se deve ã ênfase dada ã tecnologia, a mudanças dos va 

lores sociais, ou a outros fatores. 

A Tabela 17 indica que,apenas um problema se 

situa em nivel de interesse medio-alto para a instituição, 

na Faculdade de Educação. Os demais problemas são de inte

resse medio-baixo. 
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Tabela 17 

Distribuiç~o dos Itens de Problemas Assinalados na Ãrea 8 

Quanto ao Interesse Para a Instituiç~o 

Curso Níveis de NÇ> de Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto O O 

Alto 1 3 36 

Educaç~o Médio 
Baixo O O 149 

Muito Baixo 29 97 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Engenharia Médio 
Baixo 3 10 36,149 

Muito Baixo 27 90 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Medicina Médio 
Baixo 3 10 36,149,203 

Muito Baixo 27 90 
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Área de Ajustamento Escolar 

A Tabela 18 apresente os percentuais referentes 

a problemática nesta área. 
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Esta area pode ser considerada da maior ~mpor-

tância admitindo-se, como subjacente ao ajustamento esco -

lar, o ajustamento pessoal do estudante caracterizado ao 

longo das áreas e tipos de problemas na LPM. 

Nas unidades de ensino em estudo, encontram-se 

alguns problemas comuns. O item 320 "preciso de ferias" e 

apontado por 62% dos alunos da Educação e 45% de alunos da 

Engenharia e Medicina. Note-se que na Faculdade de Educa-

ção o problema ê bem mais freqUente, o que se justifica p~ 

lo fato de que nesta instituição há mais estudantes que 

trabalham e/em geral, trabalham como professores. Outro pr~ 

blema comum às três instituições, também considerado em ni 

vel de interesse medio-alto, é o do item 151, "não estudo 

o tempo suficiente", (68% de alunos da Engenharia, 56% da 

Educação e 52% da Medicina). Este problema apresenta maior 

interesse téndo em vista problemas indicados em outras a

reas como: "falta de tempo para si próprios" (na area de 

Recreação) e "sinto-me geralmente cansado" (na área de Saú 

de) . 

Na Faculdade de Engenharia dois problemas (dada 

a freqUência com que foram indicados) são considerados de 

interesse médio-alto para a instituição. Estes problemas 

são: "não estou sabendo estudar com eficiência" (item 41), 

(64% dos estudantes) e "estou preocupado com os exames (62% 

dos estudantes).Note-se que nas outras instituições este 

problema (item 261) apresenta percentual bem inferior (28% 

na Medicina e 24% na Educação). Verifica-se que na Faculda 

de de Educação o percentual de alunos situa-se em nível 

considerado de muito-baixo interesse, não obstante o ques-

tionário ter sido aplicado em período próximo aos 

finais. 

exames 

~ interessante observar que os estudantes afir-

mam ter "dificuldades em fazer apresentações orais" 

155) ; na Medicina 30% e na Engenharia e Educação 27%. 

problema se torna bastante importante em relação aos 

da Faculdade de Educação, tendo vista . -nos em que Ja 

magistério - professores. cem o ou que serao 

(item 

Este 

alu-

exer-
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TEMPERATURA 

(0C) 

C) Algumas equações compa
tiveis com os dados 

y = 2x + 1 

y = 2x + 1 + x(x-1) (x-2) 
(x-3) (x-4) 

y = (2x + 1) (_l)x-l cos (x-1)n 

11 6 

B) Algumas curvas compativeis 
com os dados 

I 

0 ••• 

O) Novos dados e novas curvas 
compativeis com estes da
dos. 

Figura 5 - Um mesmo conjunto de dados pode ser explicado 
por varias leis diferentes. 

Podemos traçar três curvas ou estabelecer três e-
; 

quaçoes compativeis com os dados iniciais (5B e 5C). Isto 

quer dizer que os mesmos dados podem ser explicados por 
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Na Faculdade de Educação 40% e na Medicina 30% 

dos alunos afirmam ter "falta de base em algumas matérias". 

Além disso, alunos de todas as instituições em questão as

sinalam que "não conseguem concentrar-se" (item 207) dis

tribuídos em j 37% dos alunos da Educação, 40% da Engenharia 

e 42% da Medicina. Este fato é agravado porque 10% dos es

tudantes de cada urna das instituições também considerou o 

problema corno "muito importante". 

Um dos problemas que chama a atençao em relaç~o 

aos estudantes da Faculdade de Educação, é o de que 27% 

destes alunos afirmam "não saber se expressar por meio de 

palavras", o que associado ã "dificuldade em fazer aprese!!. 

tações orais", leva a um questionamento sobre "falta de ba 

se em algumas disciplinas", "qualidade do preparo profis

sional" e outros motivos possíveis. 

Estudantes de Engenharia e Medicina assinalam 

"não planejo os trabalhos com antecedência" (item 43),(29% 

dos alunos de ambas as Faculdades), fato bastante comum en 

tre os estudantes em geral. Por outro lado observa-se que 

os problemas "sou facilmente distraído do meu trabalho"(i

tem 42), (28% dos alunos de Engenharia e 25% de Medicina) 

e "tenho muitos interesses externos" (item 152), indicado 

por 36% de alunos da Engenharia e 40% da Medicina, aumen

tam o número de problemas nestas Faculdades. 

Além disso, os alunos da Engenharia apontam"pr~ 

blemas com a organização dos trabalhos escolares" (27% dos 

estudantes). Este aspecto se torna m~is importante conside 

rando-se que 41% desses alunos assinalaram que não conse

guem fazer seus estudos a tempo (item 206). O problema foi 

também indicado por 32% dos estudantes da Medicina, que as 

sinalaram o item 206. 

Trinta e um por cento dos alunos de Engenharia 

afirmam ter problema com o planejamento do programa 

lar (item 316). 

esco-

Verifica-se, nesta área, que os alunos de todas 

as instituições apresentam vários problemas, notando-se p~ 
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rem o maior número de dificuldades entre os estudantes da 

Engenharia. 

Alguns dos problemas desta área parecem merecer 

maior estudo em relação às áreas (10) Educacional, Vocacio 

nal, Profissional e principalmente à área Acadêmica (11). 

Observando-se os problemas considerados "Muito 

Importantes" pelos estudantes de cada uma das instituições, 

nota-se a ênfase dada aos problemas seguintes: 

Faculdade de Educação - "não estudo o tempo su-

ficiente" (18% dos alunos), "preciso de férias" (16% dos a 

lunos), verificando-se também que este foi o problema assi 

nalado por maior percentual de estudantes nesta área na 

instituição (62%). Esta indicação pode, no entanto, estar 

relacionada ao período letivo em que foi aplicado o ques -

tionário (novembro). O item 41, "não sei estudar com efici 

ência" foi considerado "muito importante" por 13% dos a1u-

nos. 

Faculdade de Medicina - Nesta instituição o pr~ 

blema de maior preocupação dos alunos é não saber estudar 

com eficiência (item 41) indicado por 16% dos a1unos,e,não 

estudar o tempo suficiente)(item 151) apontado por 15% dos 

alunos, alem do problema de não conseguir concentrar-se, já 

discutido anteriormente. 

Faculdade de Engenharia - Diversos foram os pr~ 

blemas considerados "muito importantes" pelos alunos desta 

instituição. Inicialmente observam-se, como objeto de gra~ 

de preocupação, os itens: 151 "não estudo o tempo suficie~ 

te" (19% dos alunos); 42 "sou facilmente distraído do meu 

trabalho" (11%); 97 "tenho tido notas baixas", 206 "não con 

sigo fazer meus trabalhos a tempo" e "não consigo concen -

trar-me" 207, todos indicados por 10% dos alunos. 

Além dos problemas acima citados, entre os pro

blemas considerados "muito importantes" verifica-se que os 

alunos desta instituição apresentaram os percentuais mais 

elevados. O problema "não estou sabendo estudar com efici

ência" foi apontado por 22% dos alunos. Vinte e um por cen 
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261) e necessita muito de f~rias (item 320). 
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(item 

Os problemas indicados nesta área, parecem deno 

tar insatisfação e insegurança dos sujeitos quanto ao seu 

desempenho no processo da educação, pois o alunado nao dis 

põe de recursos pessoais suficientes para enfrentar suas 

dificuldades na universidade, desgastando-se em tensões e 

ansiedades sem conseguir criar condições para atingir os 

objetivos. Tal situação se reveste do maior interesse para 

os Serviços de Orientação Educacional, uma vez que e fun

ção dos aconselhadores "ajudar pessoas a encontrar solu

ções inteligentes para as principais questões da vida" 

(Thorensen, Ewart, 1976). 

Verifica-se com isso, que alem de alguns probl~ 

mas se situarem em nivel.de interesse media-alto para as 

instituições, muitos outros se constituem de interesse pa

ra as mesmas, pois segundo Sawrey e Te1ford (1971) sao de 

correntes de situações de tensão e ansiedade. A Tabela 19 

apresenta os problemas indicados pelos estudantes 

as instituições e o interesse para as mesmas. 

segundo 
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Tabela 19 

Distribuição dos Itens de Problemas Assinalados na Área 9 

Quanto ao Interesse Para a Instituição 

Curso Niveis de N'? df Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto O O 

Alto 2 7 320,151 

Educação Medio 
Baixo 5 17 41,44,155,207,208 

Muito Baixo 23 76 

Muito Alto O O 

Alto 3 10 151,41,261 

Engenharia Medio 
Baixo 10 33 320,97,42,316,152 

43,97,153,155,206 
207 

Muito Baixo 17 57 

Muito Alto O O 

Alto 1 3 151 

Medicina Medio 
Baixo 11 36 320,41,152,207,206 

44,42,43,151,155 
261 

Muito Baixo 18 61 
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Ãrea Educacional, Vocacional, Profissional 

A Tabela 20 apresenta os percentuais referentes 

a problemática nesta área. 
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Na Tabela 20, verifica-se que o percentual mais 

elevado se encontra na Faculdade de Educação em que 56% dos 

alunos questionam o preparo para a profissão oferecido pe

la Faculdade (item 105). Alem disso, 27% dos estudantes 

desta instituição têm duvidas quanto à possibilidade de 

consegu~r emprego em seu ramo profissional (item 267). 

Estudo realizado por Castro (1976), citado ant~ 

riormente,analisa o mercado de trabalho para professores, 

mostrando uma situação bastante difícil. 

Observa-se ainda nesta instituição, que os pro

blemas considerados de "maior importância" pelos alunos e~ 

pressam a dúvida quanto à possibilidade de conseguir trab~ 

lho apos o curso (item 321,10% dos alunos e item 267, 13% 

dos alunos). No~e-c~ o questionamento quanto ao preparo 

para o trabalho por parte da instituição (item 105) e o d~ 

sejo de experiência no seu próprio ramo profissional"(item 

104) ambos apontados por 10% dos alunos. 

Na Faculdade de Engenharia, o item 104, "quero 

experiência de trabalho no meu ramo profissional" foi 

mais assinalado, 45% dos alunos, e tambem considerado 

to importante" por 10% desses estudantes. Verifica-se 

o questionamento quanto ao preparo para o trabalho 

105), assinalado por 39% dos alunos~se apresenta nas 

o 

"mui 

que 

(item 

três 

Faculdades em estudo, sendo, no entanto~enfatizado pelos ~ 

lunos da Engenharia, dos quais 11% consideraram este pro

blema "muito importante". 

A "falta de experiência necessária para obter 

um emprego" (item 323) foi indicada por 27% dos estudantes 

de Engenharia. Tal preocupação e muito pertinente, tendo 

em vista a exigência de documento comprovante de experiên

cia de trabalho no ramo para a obtenção de emprego nesse 

campo profissional. 

Os Centros de Orientação e Informação Profissio 

nal da França (ONISEP, 1974) enfatizam o aspecto acima in-

dicado, afirmando que um diploma, mesmo de alto nível, -nao 

ê mais o único elemento a ser tomado em consideração na em 
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presa. 

Os problemas indicados, parecem concorrer para 

a insegurança dos alunos, expressa nos itens l56)"não sel. 

se serei bem sucedido na vida" (26% dos estudantes), 47, 

"duvido da adequação de minha escolha profissional"(25%) e 

158, "não sei o que realmente quero" (26%). 

Na Faculdade de Medicina, os problemas aponta-

dos reforçam as indicações feitas nas outras instituições, 

observando-se em primeiro lugar o desejo de trabalho em 

seu próprio ramo profissional (item 104), 40% dos alunos. 

O problema muito questionado pelos alunos em geral, sobre 

o "preparo para o trabalho por parte da instituição", já 

foi discutido em relação aos alunos da Engenharia. De for

ma semelhante os alunos de Medicina (26%) indicaram inseg~ 

rança atraves do item 156. 

O problema do item 104, considerado "muito im

portante" por 13% dos alunos, parece indicar a seriedade e 

responsabilidade com que os estudantes desta e das outras 

Faculdades encaram sua formação profissional. Alem disso, 

o questionamento sobre o preparo para o trabalho por parte 

das instituições, parece reforçar o que foi discutido aci-

ma. 

Em relação as três instituições, observa-se que 

os estudantes de Engenharia parecem apresentar maiores dú

vidas vocacionais e profissionais do que os alunos das ou

tras Faculdades em estudo. 

Os níveis em que os problemas se apresentam pa

ra cada uma das instituições, bem como os itens de maior 

interesse, são sintetizados na Tabela 21. 
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Tabela 21 

Distribuição fos Itens de Problemas Assinalados na Área 10 

Quanto ao Interesse Para a Instituição 

Curso Níveis de N9 de Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto O O 

Alto 1 3 105 

Educação Medio 
Baixo 3 10 267,321,104 

Muito Baixo 26 87 

Muito Alto O O 

Alto O O 

Engenharia Medio 
Baixo 6 20 104,105,323,156 

158,47 

Muito Baixo 24 80 

Muito Alto ~O O 

Alto O O 

Medicina Medio 
Baixo 3 10 104,105,156 

Muito Baixo 27 90 
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Ãrea Acadêmica 

Por se tratar de area de problemas de grande i~ 

teresse para as Faculdades em questão, e ainda por tratar 

de problemas específicos diretamente ligados ao ensino em 

cada instituição, os problemas indicados pelos estudantes 

serão discutidos em separado e em função de cada Unidade 

de Ensino. 

A Tabela 22 apresenta os resultados relativos ã 
area. 
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Na Faculdade de Educação, 62% dos estudantes in 

dicaram como problema "as aulas são monótonas", problema 

este que assu~e maior gravidade, dada a unidade de ensino 

em questão. Pode-se, no entanto, questionar se esta indica 

ção terá sido feita em função da realidade escolar ou da a 

prendizagem de teorias novas sobre o processo ensino-apre~ 

dizagem. Principalmente, tendo em vista que 45% dos alunos 

consideraram "os professores muito teóricos" (item 220). 

Problema identificado anteriormente na área de 

recreaçao ê aqui enfatizado por 43% dos estudantes ao indl 

carem que "a Universidade oferece poucas oportunidades re

creativas". 

Trinta e sete por cento dos alunos afirmaramq~e 

"algumas disciplinas exigem trabalhos excessivos" (item 

219) . 

Alunos de outras unidades de ensino da UFRJ, a

tendidos em 1976 no "Gabinete de Assistência, Orientação e 

Aconselhamento" da Faculdade de Educação, também se referi 

ram aos trabalhos acadêmicos excessivos em algumas disci -

plinas. 

Trinta e dois por cento dos estudantes indica -

ram como problema, a indiferença da instituição diante se 

suas necessidades (item 106). Não obstante a existência do 

Serviço de Orientação, nota-se a carência, ainda existente, 

de recursos neces~ários ao funcionamento pleno do mesmo. 

Tais recursos são analisados por Scheeffer (1975). 

Como problemas "muito importantes" foram consi

derados "os professores são muito teóricos" item 220 e "as 

aulas são monótonas", item 107, ambos indicados por 13% dos 

alunos. Tais problemas vem reforçar aspectos anteriormente 

discutidos. 

Dez por cento dos estudantes desta Faculdade 

consideraram ainda "muito importante" que "algumas disci

plinas exigem demais" (item 219) também já discutido. 

Na Faculdade de Engenharia, 64% dos estudantes 

indicaram como problema "muitos professores fracos" (item 



129 

108) e 61% assinalaram tanto "alguns cursos são mal organi 

zados" (item 271), como "aulas monótonas" (item 107). Alem 
-disso 50% dos alunos consideram que "os professores sao 

muito teóricos" (item 220). Tais problemas sugerem aspec -

tos relativos à metodologia do ensino. ~ interessante no

tar que os alunos, em geral, são oriundos de "cursos prep!: 

ratôrios para o vestibular", muitos dos quais dispõem de 

recursos humanos, materiais e metodológicos sofisticados. 

Tal fato leva os alunos ao desinteresse em instituições de 

39 grau que não ofereçam condições semelhantes. 

o desencanto com a Universidade e sua relação 

com a evasão no ensino superior, foi analisado por Dearing 

(1970) e Serpa (1977). Mackensie, Eraut & Jones (1974) en

fatizam o papel da metodologia no ensino, afirmando que d~ 

la depende tambem, o desenvolvimento do indivíduo em aspe~ 

tos pessoais e profissionais. 

"Turmas muito numerosas" (item 216) 

por 55% dos alunos. 

foi citado 

Entre os problemas considerados "muito Importa~ 

tes" estao "os professores são muito teóricos"(item 220) e 

"considero as notas injustas para avaliar as capacidades" 

(item 326) ambos os problemas apontados por 14% dos alunos 

desta Faculdade. 

No entanto, segundo Pontes (1977), a indicação 

de "professores exigentes demais" poderia sugerir a tenta

tiva, por parte dos sujeitos, de justificar o seu desempe

nho acadêmico apenas regular. 

Alem dos problemas já citados, outros -sao tam-

bem considerados "muito importantes" como: "falta de inte

resse pelos alunos, por parte dos professores" (item 164) 

11% dos estudantes; "atividades mal coordenadas"(item 328) 

12%; "sou forçado a cursar o que não gosto"(item 275) 13%; 

"falta de espírito universitário" (item 329) 16%; "indife

rença da instituição em relação às necessidades dos alu

nos" (item 106) 17%. Neste último, observa-se a confirma

ção do que apontam Bonar & Mahler (1977), de que os alunos 
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acham que poucas pessoas ligadas à administração da Facul

dade se interessam por seus problemas. 

Ainda em seqUência aos problemas considerados 

"muito importantes" pelos alunos da Faculdade de Engenha-

ria, verifica-se que 20% consideram "as aulas muito monóto 

nas", reforçando o aspecto acima discutido quanto à metodo 

logia. "Turmas muito numerosas" e "cursos mal organizados" 

(itens 216 e 217 respectivamente), ambos indicados por 21% 

dos alunos e)"professores fracos" (item 108) apontado por 

22% desses estudantes, vem reforçar os problemas anterior

mente discutidos e completar o número bastante elevado de 

problemas considerados de maior preocupação (11 em 30 itens 

da area). Finalizando, verifica-se ainda, que a freqUência 

com que os problemas considerados "muito importantes", fo

ram indicados é das mais elevadas nas áreas do LPM. 

Na Faculdade de Medicina, o problema mais assi

nalado pelos alunos (53%) foi, "alguns cursos são mal org~ 

nizados" (item 271). Quarenta e dois por cento dos estudan 

tes consideram as "aulas monótonas" (item 107) e 36% jul

gam as notas injustas (item 326). 

Nesta Faculdade, 34% dos alunos consideram os 

"professores muito teóricos", fato também indicado por alu 

nos de outras instituições. Além desses problemas, 30% dos 

estudantes assinalaram os problemas "a faculdade é indife

rente às necessidades dos estudantes" (item 106),"profess~ 

res fracos" e "não tenho oportunidades suficientes para fa 

lar (:om os professores". 

Com relação aos problemas a que se referem os i 

tens 106 e 163, Wilson, citado por Pascarella (1976) veri

ficou que a freqUência elevada de interações informais de 

alguns alunos com a Faculdade, indicou maior desenvolvimen 

to desses alunos, e o aumento de interesses intelectuais, 

artísticos e culturais comuns ã Faculdade. 

Ainda reforçando os problemas, a indicação de 

"turmas muito humerosas" (29% dos alunos) e a "falta de a

juda individual por parte dos professores" (item 162), 28% 
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dos alunos, confirma outros dados já discutidos. 

A indicação de "falta de oportunidades para ati 

vidades recreativas" (item 330). embora menos indicada nes

ta instituição, merece atenção (287. dos alunos). 

Nesta Faculdade, o único problema considerado 

"muito importante", a ser aqui discutido, foi "alguns cur

sos são mal organizados" (11% dos alunos) dando ênfase a 

um problema já indicado por mais de 507. dos estudantes des 

ta instituição. 

Considerando-se as instituições em estudo, veri 

fica-se que esta área apresenta um nível de problemas bas

tante alto de importância para as mesmas em termos de aten 

dimento mais adequado aos estudantes. A Tabela 23 apresen

ta uma síntese dos problemas nesta área, segundo os níveis 

de interesse para as respectivas instituições. 
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Tabela 23 

Distribuição dos Itens de Problemas Assinalados na Àrea 11 

Quanto ao Interesse Para a Instituição 

Curso Níveis de N9 de Itens % de Itens Itens Considerados 
Interesse Assinalados Assinalados de Maior Interesse 

Muito Alto O O 

Alto 1 3 107 

Educação Médio 
Baixo 5 17 106.108,219,220 

330 

Muito Baixo 24 80 

Muito Alto O O 

Alto 5 17 53,106,109,161,162 -
Médio 163 

Engenharia 
Baixo 17 56 164,165,217,219, 

220,271,272,275, 
326,327,328,329, 

330 

Muito Baixo 8 27 

Muito Alto O O 

Alto 1 3 271 

Medicina Médio 
Baixo 10 33 106,107,108,162, 

163,216,220,326, 
329,330 

Muito Baixo 19 64 
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Seguem-se três gráficos que apresentam a maior 

freqUência observada em problemas específicos (assinalados 

e considerados muito importantes) nas áreas da Lista de 

Problemas de Mooney, para cada uma das Faculdades; Educa

ção, Engenharia e Medicina. A seguir foram acrescentadas 

indicações pessoais de alunos segundo as Faculdades que 

frequentam. 
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As indicações dos alunos foram organizadas em 

categorias de problemas e assim se apresentaram nas dife

rentes instituições estudadas: 

Faeutdade de Edueação. Os alunos desta Faculda

de fizeram poucas indicações, limitando-se a preencher a 

Lista. As observações mais frequentes foram as seguintes: 

Problemas relativos ao ensino: - "Existem matérias que não 

interessam ao aluno". 

Falta de relacionamento inter~essoal na Faculdade: (com a 

administração) - "Deveria ser promovido um dia de troca de 

informações com a turma". 

Críticas ao instrumento. (Positiva) 

ta, nada deixou de ser abordado". 

- "A Lista foi compl.! 

Faeutdade de Engenha~ia. Nesta instituição veri 

ficou-se o maior número de indicações dos estudantes. 

Problemas relativos ao ensino: - "O defeito de todas as fa 

culdades brasileiras ê que no primeiro ano são fracas e de 

sanimam". "Muitos trabalhos repetitivos e pouco criativos". 

"Falta de seriedade no que se refere à prática esportiva". 

"As aulas deveriam ser diárias e com menos duração para que 

se possa prestar mais atenção". "O sistema de ensino preci 

sa evoluir em termos de métodos educacionais. Determinadas 

disciplinas não evoluiram no tempo". "Falta de motivação 

para as aulas. Aulas enfadonhas". "Decepção com o método 

de ensino". '!Algumas aulas são dadas só para constar, sem 

nada de proveitoso para aprender". "Maior possibilidade de 

expressão pessoal em projetos". "Deveriam oferecer cursos 

de férias para alunos não-repetentes". "Pouca objetividade 

do curso". "As perspectivas para as reformas dos cursos de 

acordo com a situação real nas empresas". 
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Falta de relacionamento interpessoal na raculdade e fora 

dela: 

Na faculdade, (a falta de relacionamento com os colegas e 

professores) : 

- "Acho que deveriam abordar mais o contato, a união,o gr~ 

po das pessoas da mesma idade. O relacionamento". "A falta 

de chance, na Universidade, de conhecermos e convivermos ~ 

com mestres e colegas". "Necessidade de maior entendimento 

entre os estudantes e os dirigentes da faculdade, para que 

ambos lucrem e cooperem para um objetivo comum". 

Fora da faculdade: - "Problemas de relacionamento com a fa 

mília e a namorada". "A necessidade de relação entre o es

tudante e a socIedade e a participação daquele no destino 

desta". 

Dificuldades relacionadas à infra-estrutura da faculdade 

(transporte, alimentação, segurança, ambiente no campus) 

- "As dificuldades do estudante do Fundão estão no trans

porte e consequente esgotamento físico e mental". "A ali -

mentação na univerisdade". "A higiene nos restaurantes e 

lanchonetes". "Deveria haver assistência médica para o alu 

no". "Frequentes roubos de carros e acessórios no Fundão. 

Para que inventaram a vigilância, que vive passeando de O

pala pelo Fundão?" "Falta de áreas verdes e material didá

tico". "Deficiência na parte de consulta às bibliotecas". 

"Abandono por parte da administração de fatos fundamentais 

para o bom funcionamento do curso, como por exemplo,os pr~ 

dias, luz e espaço para os alunos". 

Ausência de participação política: - "Problemas políticos. 

A necessidade de representação dos estudantes". "Algumas 

tendências políticas e opiniões sobre o assunto". "O pro

blema da liberdade de expressão". "A necessidade de repre

sentaçao na forma dos direitos acadêmicos, que poderiam e~ 

caminhar muito melhor os problemas dos estudantes do que 

qualquer questionário". 

Lazer: - "Outras atividades como, "hobbies", esportes, cu,!. 

sos extra-curriculares ou trabalho, interferem ou se ante-
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poem ã faculdade". "Quero reforçar a necessidade de maior 

união na faculdade através de atividades e incentivos es-

tra-curriculares". 

Outras colocações: - "Valor da religião". "Gostaria de sa

ber, quais são as reações das pessoas em relação aos aspec 

tos psicossociais de nossa sociedade". 

Criticas ao instrumento: Houve várias, tanto positiva como 

negativas. 

Criticas negativas - "Muitas perguntas admitiam uma respo~ 

ta intermediária entre o sim e o nao, o que nao permite u

ma avaliação perfeita na resposta a ser marcada". "No que~ 

tionário faltaram perguntas relativas à criatividade". 

"Qual o direito de pesquisas penetrarem na vida dos indiví 

duos?" "O questionário deveria fazer uma abordagem mais es 

pecífica a respeito do curso e da Universidade, ao invés 

de excesso de informações pessoais". "Não gostaria de indi 

car nada, porque não acredito nesses questionários. Vocês 

sabem quais são os nossos problemas, portanto, não resol -

vem porque não querem". "Alguém que esteja feliz e satis -

feito não pode responder quase nada". "No questionário e

xistem muitas perguntas com uma visão negativa das coisas". 

Criticas positivas - "O questionário é muito t!álido"."Acho 

que o questionário abordou os principais assuntos". "Nada 

que me venha agora à mente, parabéns pelo trabalho"."Achei 

o questionário excelente, abordando todos os assuntos". "A 

chei muito completo o questionário. Esperamos algum fruto 

dele". 

Falta de Orientação: - "Fui induzido a escolher a Engenha

ria como carreira, pela simples e direta eliminação das 

carreiras restantes. Estou mal acostumado a só estudar na 

época das provas, apesar de ter bons resultados". "Necessi 

dade de haver melhor orientação sobre o que se pode encon

trar numa faculdade, 'antes' de ingressar nela". 

Faeuldade de Medieina. As indicações dos alunos 

nesta faculdade foram as seguintes: 

'. 
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Falta de relacionamento interpessoal na faculdade e fora 

dela: 

- "Relações interpessoais na Universidade". "Relações en-

tre a família e a Universidade". "Falta de união entre os 

colegas". "Necessidade de melhor relacionamento entre prE. 

fessor-aluno". 

Dificuldades relacionadas ã infra-estrutura da faculdade: 

- "Gostaria de ressaltar a falta de segurança no 

da Universidade". 

campus 

Ausência de participação política: - "A falta de verbas gE. 

vernamentais geram um péssimo curso. Falta de liberdade PE. 

lítica na Faculdade". 

Críticas ao instrumento: 

Criticas negativas: - "f: necessário haver uma seçao na qual 

o estudante possa abordar mais especificamente a sua car -

reira". "Duvido da validade deste questionário, porque são 

assuntos muito pessoais para serem abordados 

tão sistemática, matemática". 

de. maneira 

Críticas positivas: - "Achei que o questionário conseguiu 

abranger tudo que ê necessário". "o questionário abrange 

tudo que um estudante gostaria de saber". 

Outras colocações: - "Tenho muito a fazer e pouco tempo p~ 

ra isso". "Não quero discutir problemas com um orientador 

porque já tenho com quem fazê-lo". 

Falta de Orientação: - "Gostaria de frisar que muitos des

ses problemas pessoais citados precisam realmente de, pelo 

menos, urna tentativa de solução, pois eles afetam demais 

nossa vida de estudantes". "Gostaria de abordar mais assun 

tos". "Gostaria de fazer estágio e não tenho a quem recor

rer". "Humanização da Universidade". 

Verifica-se, nas indicações pessoais dos estu

d~ntes, que muitas dessas indicações reforçam problemas 

constantes da Lista, nas diversas áreas, por exemplo: a de 



cepçao com os métodos de ens~no; a necessidade 

relacionamento professor-aluno; a necessidade 

informações sobre a carreira. 
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de melhor 

de maiores 

As indicações dos alunos sao, em geral muito 

pertinentes, inclusive no que se refere ã avaliação e crí

ticas ao próprio instrumento. Afirmações pessoais diversas, 

muitas vezes contrastantes, sugerem que o instrumento pos

sibilita a livre expressão, e portanto, expressão mais au

têntica do estudante. Tal característica se constitui em 

aspecto fundamental no levantamento de dados para fins de 

atendimento e orientação ao alunado. 

Relações entre Tipos de Problemas Assinalados 

e Considerados Importantes e Variáveis do Aluno 

Como subsídio ã caracterização da problemática 

dos alunos das Faculdades de Educação, Engenharia e Medici 

na, este estudo se propôs a investigar as relações entre 

tipos de problemas assinalados e considerados importantes 

e as seguintes variáveis do aluno: a) idade; b) sexo; c) 

estado civil; d)tipo de curso; e e)regime de trabalho. 

Com referência a esse objetivo, a amostra foi 

considerada como um todo, sem discriminar os resultados por 

faculdade, exceto em relação a variável curso. 

Para a discussão dos resultados considerou-se a 

penas os três percentuais mais elevados referentes aos ní

veis de médio e grande interesse para a instalação de Ser

viços de Orientação. 

Relação entre Idade e Tipo de Problema 

Como se verifica na Tabela 24, os sujeitos des

ta pesquisa se situam, em sua maioria na faixa etária com

preendida entre os 17 e 22 anos (293 alunos). Entre 23 e 

28 anos encontram-se 14 alunos e, acima de 28 anos, situam 

se 11 alunos. 



Tabela 2~ 

Relaçio entre Idade e Tipos.de Problemas Assinalados pelos Al'LnoS 

T I p. O D F. P R O B L E H A 

NtVEIS P E S S· O A I. 
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DF. ----_.-
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INTF.U:SS! --- ------
% % 1- % .. Z % ~ I. 
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Conforme a Tabela 24, verifica-se que entre os 

17 e 22 anos, os problemas de médio interesse se situam nas 

áreas: Saúde (58,17% dos alunos); Psicológica (53,14%)· e 

Ajustamento Escolar (49,68%); enquanto em nível de grande 

interesse, encontram-se problemas nas áreas: Recreação 

(34,90%); Acadêmica (34,59%) e Ajustamento E<"'colar(25,15%). 

Entre 23 e 28 ~nos, as maiores frequências de 

problemas indicados em níveis de médio e grande interesse 

evidenciaram-se nas áreas seguintes: Acadêmica (3,14% dos 

alunos); Psicossocial, Lar-Família e Educacional, Vocacio

nal, Profissional, todos indicando a frequência de (2,83%). 

Em terceiro lugar, observam-se problemas relativos ao Aju~ 

tamento Escolar (2,51%) em nive1 considerado de médio inte 

resse. Em nível de grande interesse, os problemas mais fr~ 

quentemente indicados se encontram nas áreas: Recreação 

(2,51%); Financeira-Emprego (1,25%) e Saúde e Ajustamento 

Escolar (0,94%). 

Acima de 28 anos, os problemas indicados 

ma~or percentual de alunos se situam nas áreas de 

(2,51%); Financeira-Emprego (2,20%); Psicológica, 

por 

Saúde 

também 

indicada por (2,20%) e Relações Psicossociais e Lar-Fam! -

lia, ambas indicadas por (1,88%), em nível considerado de 

medio interesse para a instituição. Os percentuais mais e

levados observados em nível de grande interesse para a ins 

tal ação de Serviços de Orientação se situam nas -areas Re-
-creaçao (2,20%); Ajustamento Escolar (1,25%) e Acadêmica 

(0,94%) . 

Observa-se, nas três faixas etárias estabeleci

das, a repetição de problemas nas áreas: Saúde, Recreação, 

Ajustamento Escolar e Acadêmica, o que indica a necessida

de de atenção dos responsaveis pelos Serviços de Orienta-

ção para os problemas dos universitários nestas áreas. 

A importância atribuída pelos alunos a determi

nados problemas, reforça algumas dessas áreas e/ou acres

centa outras. A Tabela 25 apresenta esses resultados. 

!j-



Tabela 25 

Relaç.o <entre Idade e Tipo. de Proble~aa Conaideradol 

Huito I~portantel pe101 A1unol 

T I P O D E P R O.B 1. ~: M ,', 

NtVEIS . 
IDADE PESSOAL-

DE 

lMTERESSI 1 2 3 4 S 6 7 8 

% % Z X % % ., % 

PEQUENO 88,99 90.88 76.10 85.B 79. SS "9,93 1\9. 'jO 87.42 
l7 • 22 HfolO 2,'83 0.94 p.52 'LJ4 lI,H I.B8 ~.5l 4.40 

GRANDE Cr.,:n 0.31 '2.51 1.25 1. 2~ 0,31 0,31 0.31 

PEQUENO 4.08 4.08 3.45 3.77 3.14 4.08 4.40 4.08 
n • 21 ttr.DIO 0.31 0.31 0.94 0.62 1. 25 0.31 0.00 0.31 

GRANDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PEQUENO 3.14 3.45 3.14 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 
"AU 1)1 21 "tDIO' 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GRANDE 0.00 0.00 0.3l 0.00 ' 0.00 0.00 0.00 0.00 

\ 

A C A D t H I C O 

9 10 11 

% .. % ,. 

7J.78 80.50 77.fJ4 
15.72 10.37 12.89 
0.62 1. 25 2.20 

3.77 4.40 3.45 
0.31 0.00 0.94 
0.31 0.00 0.00 

2.51 3.14 3.45 
0.94 0.31 0.00 
0.00 0.00 0.00 

""" .,.. .,.. 
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Segundo a Tabela 25, os alunos compreendidos ~ 

tre 17 e 22 anos consideraram problemas muito importantes, 

aqueles pertinentes às áreas: Ajustamento Escolar(15,72%); 

Recreação (13,52%) e Acadêmica (12,89%),todas consideradas 

de medio interesse. O maior percentual de alunos que'apon

taram problemas considerados em nível de grande interesse 

situou-se nas áreas: Recreação (2,51%); Acadêmica (2,20%) 

e Relaç~es Psicossociais; Psicol~gica e Educacional, Voca

cional, Profissional, todas apontadas por (1,25%). 

Entre os 23 e 28 anos os alunos consideraram 

muito importantes, problemas nas areas: Psicológica(1,25%) 

Recreação e Acadêmica (0,94%); e Relações Psicossociais(0,62%), 

todas situadas em nível de interesse medio. Apenas uma á
rea foi indicada como muito importante em nível considera

do de grande interesse: Ajustamento Escolar (0,31%). 

Acima de 28 anos os percentuais de alunos que ~ 

pontaram áreas de problemas são muito baixos em níveis con 

siderados de medio e grande interesse, decidindo-se por is 

80, não discuti-los. 

Verifica-se, que além do reforço às áreas ante

riormente indicadas, e por isso consideradas, também, mui

to importantes pelos alunos, foram ainda acrescentadas as 

seguintes: Relaç~es Psicossociais, Psicológica, 

nal, Vocacional, Profissional. 

Relação entre Sexo e Tipo de Problema 

Educacio-

Os sujeitos desta pesquisa se dividem em 206 do 

sexo masculino e 112 do sexo feminino. 

A Tabela 26 apresenta os percentuais de estudan 

tes que assinalaram problemas em diversas áreas 

zadas)por sexo. 

categori-



Tllbela 26 

Relàção entre Sexo e Tipo de Problema. As.inalado. pelo. Aluno. 

---
T I P O P E P R O B L ! H A 

NtVEIS 
P E S S O A r. 

fiUO 
DE --------;._----

tNn:RESSE 1 2 3 4 5 6 7 8 ._--- - .---.-...--
% % % % % % % % 

I'P.QUENO 22.32 34.:7 R.17 23,27 18.23 31.13 27.35 22.01 
MASCULINO Hr.otO 38.99 25.15 35.53 . 32,01 38.36 28.61 )1).50 34.9Q 

CRANDE 3.4'1 5.34 21.06 9.43 8.17 5.03 6.91 7,86 -----
PEqU!NO I .7.2l 18.55 J ,H 12,2ft 10,37 1 9 .18 14.46 14.H, 

FEMININO M~DIO 23.58 12 • fl9 lS.40 17.92 19.18 12.89 15.09 17.29 
CllhNlJE . 4.40 3.77 18.55 .5.03 5.66 3.14 5.66 3.45 

A C A D t H 1 C O 

ta 10 11 

% % % 

11. 32 31. 44 10.06 
35.84 28.bl 25. 78 
17.61 4.7l 28.93 

7.S4 16.3S 8.80 
17.92 17.61 19.18 
9.74 1.25 7.23 

..... 
~ 
0\ 
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Segundo a Tabela 26, em relação ao sexo masculi 

no, as necessidades e problemas apresentados pelos alunos 

encontram-se distribuídos da seguinte forma: nível de in

teresse médio; na área Saúde (38,99%), Psico1ógica(38,36%) 

e Ajustamento Escolar (35,84% dos estudantes). 

Em nível de grande interesse os problemas se si 

tuam nas áreas: Acadimica (28,93%), Recreação (21,06%) e 

Ajustamento Escolar (17,61%). 

Entre os sujeitos do sexo feminino, os proble

mas se encontram, em nível de interesse médio, nas seguin

tes áreas: Saúde (23,58%), Psicológica e Acadimica (19,18% 

em ambas as áreas) e Relações Psicossociais e Ajustamento 

Escolar, ambas indicadas por 17,92% dos estudantes. 

Em nível considerado de grande interesse, encon 

tram-se problemas indica~os com maior freqUincia,nas areas: 

Recreação (18,55%), Ajustamento Escolar (9,74%) e Acadimi

ca (7,23%). 

Observa-se que os problemas indicados pelos su

jeitos do sexo masculino apresentam-se em percentuais mais 

elevados do que pelos sujeitos do sexo feminino, tanto no 

que se refere aos problemas pessoais como aos acadimicos. 

As áreas de problemas indicadas por ambos os sexos foram: 

Saúde, Recreação, Psicológica, Ajustamento Escolar e Acadê 

mica. 

A ,Tabela 27 apresenta a relação entre sexo e 

problemas considerados importantes. 



Tabela 27 

R.laçi~ entr~ Sexo e Tipos rie Problemas Considerados 

Mult;. lmport~nte8 pelos Aluno. 

-------
NIVEIS T I P n Il E PROBl.r:MA 

SEXO --_ .. 
DE P 'E S S O A I. 

INTERESSE 1 2 3 4 5 (, 7 8 

., 
I % % % % % % .. 

r~:QUENO 63.52 64.46 53.14 60.37 56.91 63.20 62.57 61. 63 
KASCUI.INO MfolO G.94 0.00 10.69 3.77 7.23 1. 25 1. 88 2.8 ) 

CRANDE -0.:31 0.31 0.94 0.62 0.62 0.31 0.31 O.3l 

PEQU!lIO 32.70 33.96 29.55 32.38 29.24 )4.27 34.59 33.3:\ 
FEHINHlO tlEI)IO 2.51 1. 25 J.77 2.20 5. JIt 0 •. 94 0.62 1.88 

CRANDE 0.00 0.00 1.88 0.62 . 0.62 0.00 0.00 0.00 

h C A » ~ H I C O 

9 10 1 1 

% % :t 
-----

51.88 57.23 50,62 
17.. 26 6.60 11. 94 
0.62 0.~4 2.20 

30.16 30.81 )3. )1 
4.7l 4.08 1. 88 
0.31 0.31 0.00 

I-' 
.j::-

00 
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c o n f o r m e in d i c'a ç õ e s na Ta bel a 2 7, os problemas 

considerados muito importantes para o sexo masculino enco~ 

tram-se nas areas: Ajustamento Escolar (12,267.); Acadêmica 

(11,94%) e Recreação (10,69%). Estas áreas situam-se em ni 

ve1 considerado de medio interesse. Em nivel considerado de 

grande interesse, encontram-se problemas considerados mui

to importantes, na área Acadêmica (2,207.). As demais areas 

assim consideradas acusaram menos de 1% dos alunos. 

Em relação ao sexo feminino, em nível de inte

resse medio, os problemas considerados muito importantes 

situam-se nas áreas Psicológica (5,34%); Ajustamento Esco

lar (4,71%) e Educacional, Vocacional, Profissional(4,08%). 

Essas indicações, de áreas de problemas consid~ 

rados muito importantes, reforçam as seguintes áreas: Re

creação, Psicológica, Ajustamento Escolar, Acadêmica acre~ 

centando ainda a área Educacional, Vocacional, Profissional. 

Relação entre Tipo de Problema e o Estado Civil 

Quanto ao estado civil, os sujeitos deste estu'

do se distribuem em 297 solteiros e 21 casados, não tendo 

sido encontrados viúvos ou desquitados. A Tabela 28 apre

senta os resultados dos percentuais de estudantes, segundo 

o estado civil, que apresentaram problemas em níveis consi 

derados de interesse em diversas areas. 
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Segundo a Tabela 28, em relação aos estudantes 

solteiros, os problemas foram indicados com maior freqUên

cia, em nível de interesse médio, nas áreas: Saúde(58,49%), 

Psicológica (53,77%) e Ajustamento Escolar (50,62%). 

Considerados de grande interesse encontram-se 

problemas nas áreas: Recreação (35,22%), Acadêmica(34,59%) 

e Ajustamento Escolar (25,15%). 

Os estudantes casados apresentaram problemas 

considerados de interesse médio, nas áreas: Saúde (4,08%), 

Relações Psicossociais (4,40%) e Psicológica e Acadêmica, 

ambas indicadas por (3,77%) dos alunos. 

Quanto a problemas de grande interesse, obser-

vam-se percentuais bastante baixos entre estes alunos, co

mo se seguem nas áreas: Ajustamento Escolar (2,20%), Acadê 

m~ca (1,75%) e Psicológica (1,25%). 

Nota-se que tanto os estudantes solteiros como 

casados apresentaram problemas nas áreas de Saúde, Psico

lógica, Ajustamento Escolar e Acadêmica. 

Os problemas considerados muito importantes, se 

gundo o estado civil dos estudantes, são apresentados na 

Tabela 29. 



Tabela 29 

Re.lação entre Estado Civil e Tipos de Problemas 

Considerados Muito Importantes pelos Alunos 

. T I P O fj E P R O B !. E M A 

NtVEIS p r: S 5 O A r: A C A D ~ M I C O ESTADO DE 
CIVIL INTERESSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

------
% % % ! % % % % 7. 7. 7. --.. _-

PEQUENO 90.25 92.13 77.04 86.16 80.18 90.88 90.56 88.36 76.72 82.07 78.30 
SOLTEIRO N~DIO 2.83 0.94 14.15 S. 97 11. 94 2.20 2.51 4.71 15.72 10.06 13.20 

GRANDE 0.31 0.31 2.20 1. 25 1. 25 0.31 0.31 O.3l 0.94 1. 25 1. 88 

PEQUENO 5.97 6.28 5.66 6.60 5.97 6.60 6.60 6.60 5.34 5.97 5.1i1J 
CASADO H~DIO 0.62 0.31 0.31 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 1 .2 S 0.62 0.62 

CRANDE 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 O.UO 0.00 0.00 0.00 0.31 

PEQUENO 0.00 0.00 0.00 0.00 1).00 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00 0.00 0.00 
VIOVO HfolO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GRANDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PEQUENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
DESQUITADO H~DIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 

GRANDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . O .0.0 0;00 0.00 '0.00 

PEQUENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lJ.OO 
OUTROS M~DIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.pO 0.00 

GRANDE 0.00 o.ao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

~ 

Vl 
N 
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Verifica-se na Tabela 29 que os estudantes sol

teiros apresentam como áreas problemáticas, em nível consl 

derado de medio interesse, as áreas: Ajustamento Escolar 

(15,72%), Recreação (14,15%) e Acadêmica (13,20%). Em ní

vel considerado de grande interesse encontram-se as areas 

de Recreação (2,20%), Aca'dêmica (1,88%), Relações Psicoss~ 

ciais, Psicológica e Educacional, Vocacional, Profissional, 

todas indicadas por (1,25%) destes alunos. Os estudantes 

casados apresentaram como muito importante apenas uma area: 

Ajustamento Escolar, indicada por mais de 1% dos alunos 

(1,25%) e situada em nível de interesse media. 

~ portanto reforçada a área do Ajustamento Es

colar, como muito problemática para estudantes solteiros e 

casados. Estudantes solteiros reforçaram além destas, as 

áreas: Psicológica e Acadêmica, acrescentando a estas Re

creação, Relações Psicossociais e Educacional, Vocacional, 

Profissional. 

Relação entre Tipo de Problema e Curso 

Neste caso os alunos foram considerados em rela 

çao aos cursos que frequentam, verificando-se os seguintes 

resultados indicados na Tabela 30. 



Tabela 30 

Relação entre Cura0 e Tipos'de Problemas Assinalados pelos Alunos 

T I l' O D E P R O B L E M A 

NtvEIS r E S S o A L 

CURSO DE 1 2 3 4 5 (, 7 8 
INTERESSE 

% % % % % % ~ % 

PEQU~;NO 13.Sl 32.43 ;!.70 32.43 21.62 51.3'> 4) .21, 48.64 
EDUCAÇÃO H~[)tO 78.37 59.45 4)" 7.4 62.16 64.86 48.64 48.64 51.35 

GRA1'[)F. 8.10 '8.10 54.0,5 5.40 13.51 0.00 8. 1 () 0.00 

PEQUf.NO 28.57 55.27 9. Jl J4.7í1 2>'4;, 1,8.44 40.99 28.57 
ENGENHARIA M~DIO 64.59 36.02 51 •• " 5 48.44 60.24 41 • • 09 48.44 5 7 . 7 6 

GRANDE 6.83 8.69 36.02 16.77 14.28 7.45 ]0.55 13.66 

PEQUENO 35.83 55.83 11.66 37 .50 35.00 52.50 42.50 43.33 
MEDICINA MEDIO 55.00 34.16 48.33 4,8.33 51.66 35.83 40.83 45.00 

CRANDE 9.16 10.00 40.00 14.16 13.33 11.66 16.66 11.66 

," 

A C A D ~M I C O 

9 10 1 1 
_.---

7. % 7. 
------

21. (, 2 45.94 24.32 
51, .05 49.64 'JI, • 7:5 
24.32 5.40 18.91 

13. 66 41 .61 12.42 
53.41 49.06 36.64 
J2 .91 9.31 50.93 

25.00 56.66 25.83 
54.16 41. 66 52.50 
20.83 1. 66 21.66 

I-' 
\.FI .,... 
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Conforme a ~abela 30, verifica-se que os alunos 

da Faculdade de Educação apresentam problemas de medio in

teresse nas áreas: Saúde (78,37%), Psicológica (64,86%) e 

Relações Psicossociais (t2,16%). 

De grande interesse, esses alunos acusam probl~ 

mas nas áreas: Recreação (54,05%), Ajustamento Escolar 

(24,32%) e Acadêmica (18,91%). 

Estudantes da Faculdade de Engenharia indicam 

problemas considerados de medio interesse nas áreas: Saúde 

(64,59%); Psicológica (60,24%) e Moral-Religião (57,76%). 

Considerados de grande interesse, encontram-se 

problemas nas áreas: Acadêmica (50,93%); Recreação(36,02%); 

e Ajustamento Escolar (32,91%). 

Na Faculdade de Medicina, problemas em nível de 

medio interesse, foram indicados nas áreas: Saúde (55%); A 

justamento Escolar (54,16%) e Acadêmica (52,50%). 

Em nível de grande interesse os estudantes de 

Medicina indicaram problemas nas áreas seguintes: Recrea

ção (40%); Acadêmica (21,66%) e Ajustamento Escolar(20,83%). 

Observa-se que os estudantes das três unidades 

de enS1no apresentam problemas de interesse nas areas de 

Saúde, Recreação, Ajustamento Escolar e Acadêmica. 

Os problemas considerados muito importantes si

tuam-se da seguinte forma: (a) Educação, nas áreas Psicoló 

gica e Educacional, Vocacional, Profissional (ambas indica 

das por 16,21% dos alunos), Ajustamento Escolar (13,51%) e 

Recreação (10,81%) todas consideradas em nível de interes

se medio. Em nível de grande interesse encontra-se apenas 

a área 3 (2,70% dos estudantes). (b) Engenharia; nas areas 

Ajustamento Escolar (21,73%), Acadêmica (20,49%) e Recrea-

ção (16,14%), sendo todas as áreas consideradas em nível 

de interesse medio. Em nível de grande interesse encontra

s e a á r e a 11 ( 4 , 34% dos aI uno s); 3 (1, 86% ») e a s á r e as 4, 5 e 
1 O) to das in d i c a das p o r (1, 2 4 % ) dos e s t u da n t e s; ( c ) Me d i c in aj 

nas áreas 3 (13,33%); 5 (12,50%); e 9 (11,66%), todas em 
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nível de media interesse. Em nível considerado de grande 

interesse, foram indicadas como muito importantes as areas 

3, (4,16%), e 4, 5, 9, 10, todas apontadas por 1,66% dos a 

lunos. A Tabela 31 apresenta estes resultados. 



• 

T.~eh 31 

ae1ação entra Car •• a Tir •••• 'r.~l •••• C ... ' •• r •••• 

"ult~ l_p.rtance. ,e' •• AI .... ,~ , 

. ~ 
-,':,:" 

T 1 r o 11 , ., a o • L 111 • 

"hEls ,.1110." 
CUISO Df: --p 

IIfTERESSE 1 2 3 4 ~ , , • 
% % % % t t X t --_ .. 

PEQUENO 94.59 94.59 .86.48 91. 29 83.78 0.00 0.00 0.00 
meAçÃO HtDIO 5.40 5.40 10.81 2.70 16.2l 0.00 0.00 0.00 

CRANDE 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PEQUEMO 97.51 99.37 81.98 93.16 86.U tI.U 96.27 ".71 
iCCEtlRAIlU "toto 1. 86 0.00 16 .14 S.S9 11.80 1.24 1.10 S.S9 

CRANDE 0.62 0.62 1.86 i .24 1.24 0.62 0.62 • 0.62 

PEQUEMO 95.00 98.33 82.50 90.83 85.83 95.83 97.50 '5.00 
EDICIMA MtDIO 5.00 1.66 13.33 7.50 12.50 .4.16 2.50 5.00 

GlANDE' 0.00 0.00 4.16 . 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 

'. 

• C A D ! " 1 C o 
t "10 11 

Z - % .. 
. __ ._-

46.41 83.7a 91. 89 
D.H 16.21 8.10 
0.00 0.00 0.00 

77.63 as.o, lS.15 
2l.7l U.66 20.49 
.0.62 1.24 4.34 

86.66 93.31 93.33 
11.66 5.00 6.66 
1.66 1.66 0.00 

I-' 
V1 
...... 

~?íi.,. 
,..~; ~Ji:,~ 

~ .. , 
,~~ 

, 

" 

7 :._:... ~ '""t~ ~::.~', :."", ....... ', .. 
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Observa-se na Tabela 31 que os Estudantes dos 

três cursos reforçaram as áreas de Recreação e Ajustamento 

Escolar, como muito problemáticas. Nota-se tambem que alu

nos das três Faculdades consideram muito importantes os 

problemas das áreas: Psicológica e Educacional, Vocacional, 

Profissional, que são, portanto, acrescentadas às outras. 

Alem disso, estudantes das Faculdades de Engenharia e Medi 

cina acrescentaram como muito importante a área~Relações 

Psicossociais e reforçaram, por fim, a área Acadêmica. 

Relação entre Tipo de Problema e Regime de Trabalho 

Em relação ao trabalho, verifica-se que a popu

lação deste estudo está distribuída em: estudantes que não 

trabalham; alunos que trabalham em tempo parcial e; alunos 

que trabalham em tempo integral. A Tabela 32 apresenta os 

percentuais de alunos com problemas, segundo o regime de 

trabalho. 



REGIME NtvEIS 

DE DE 

TRABALHO INTERESSE 

PEQUENO 
NÃO TRAB. "I~DIO 

GRANDE 

PEQUENO 
PARCIAL MfD10 

CRANDE 

PEQUENO 
INTEGRAL M~DIO 

GRAMD.! 

Tabe la 32 

Relaçio entre Reiime de Trabalho e .Tipos d~ Proble~as 

Assinalados pelos Alunos 

T I P O DF.· P R O B L E H A -_._--
I' " S S O A I. A C A D t H I C O 

2 3 I. 5 l\ 7 8 ') 10 11 

% % % % % % % % % Y. % 
---~ 

26.72 48.11 8.17 30.18 23.89 41. 50 33.96 28.91 14. I 5 37.73 14.77 
46.85 24.84 47..45 37 .10 44.33 30.81 34.59 40.25 43.71 36.47 3S.22 

5.97 6.60 28.9] 12.2& 11. J2 7.23 11. 00 10.37 2 L. 69 5.34 29.5:1 

2.83 4.7l 1. 25 4.40 3.77 7.23 6.60 6.28 4.08 9.11 3.45 
13.83 11.00 7.54 11. 63 11. 94 10.06 10.06 11.00 8.80 8.49 8.80 
1. 57 2.51 9.43 '2.20 2.51 0.94 1.57 • 0.94 5.34 0.62 5.97 

0.00 0.00 0.00 0.94 0.9/. 1.S7 1. 25 1. 25 0.62 0.94 0.62 
1.88 2.20 0.94 1. 25 1. 25 0.62 0.94 0.94 1. 25 1. 25 0.9', 
0.31 0.00 1. 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.62 

I-' 
VI 
\O 
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Os problemas indicados na Tabela 32 por -alunos 

que não trabalham apresentam maior freqUência, em nível de 

interesse media para a instituição, nas áreas: Saúde(46,85% 

dos alunos); Psicológica (44,33%) e Ajustamento Escolar 

(43,71%). Em nível considerado de grande interesse para a 

instituição, situam-se problemas nas áreas: Acadêmica (29,55% 

dos alunos), Recreação (28,93%) e Ajustamento Escolar 

(21,69%) . 

Estudantes que trabalham em tempo parcial, indi 

cam como problemas mais freqUentes em nível de interesse 

medio para as instituições, problemas nas areas: Saúde 

(13,83% dos alunos), Psicológica (11,94%) e Relações Psi -

cossociais (11,63%). Em nível considerado de ~g~r_a_n_d __ e ___ 1_·_n_t_e_-_ 

resse para as instituições, encontram-se problemas nas á

reas: Recreação (9,43% dos alunos), Acadêmica (5,97%) e A

justamento Escolar (5,34%). 

Para os estudantes que trabalham em tempo inte

~ os problemas indicados com maior freqUência se situam 

nas áreas: Recreação (2,20%), Saúde (1,88%) alem de outras 

como, Relações Psicossociais, Psicológica, Ajustamento Es

colar e Educacional, Vocacional, Profissional, todas indi

cadas por (1,25% dos alunos), todos considerados em nível 

de interesse media para as instituições. Em nível conside

rado de grande interesse, encontram-se problemas nas áreas: 

Recreação (1,25%), Acadêmica (0,62% dos alunos) e)Saúde e 

Ajustamento Escolar, ambas apresentando problemas 

dos por 0,31% dos estudantes. 

indica-

Nota-se que alguns problemas se repetem em areas 

diversas, não obstante o regime de trabalho diferente. Ob-

serva-se pois, tanto para alunos que nio trabalham, como 

para alunos que trabalham em tempo parcial ou integral,pr~ 

blemas nas áreas: Saúde, Recreação, Psicológica,Ajustamen

to Escolar e Acadêmica. 

Em relação aos problemas considerados muito im

portantes pelos alunos, e interessante observar que os es

tudantes que não trabalham, apresentam percentuais mais e

levados em niveis considerados de interesse medio e grand~ 
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do que estudantes que trabalham em tempo parcial ou inte

gral. 

A Tabela 33 apresenta a relação entre regime de 

trabalho e tipos de problemas considerados muito importan

tes pelos alunos. 



Tabela 33 

Re1açio entre Keglme de Trabalho c Tipos de Problemas 

Consid<>cadoR Muito Jmport3I1t('1I pelas A1unns 

T p O n E P R O B r. E M A 

REGIME NIvEIS P E ::; S O A L 
DE DE ....... _-------

TRABALHO INTERESSE 1 2 3 4 5 6 7 8 

% % % % 7. % % % 

PEQUENO 76.72 78.93 66.03 7J.89 69.S1 77.04 77.04 74.84 
NÃO TRAS. HIZDro 2.51 0.31 11 . (,') 4.40 8.49 2.20 2. 20 4.40 

GRANDE 0.31 0.31 1.8:1 1. 25 1. 25 O .11 0.11 0.1 J 

PEQUENO 17: 61 t7.29 15.09 lb.66 14 • '.6 18.2J 17.92 17.92 
PARCIAL MEDIO 0.62 0.94 2.83 1. 5 7 3.77 0.(10 0.3l 0.31 

GRANDE 0.00 0.00 0.3l 0.00 0.00· 0.00 0.00 0.00 

PEQUENO 1. 88 2.20 1. 57 2.20 1.88 2.20 2.20 2.20 
INTEGRAL H~DIO 0.31 0.00 0.00 0.00 0.31 0 .. 00 0.00 0.00 

GRANDE- 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A C A D ! H I C O , 
9 rr, 11 

~ % % 

65.72 70.12 67.61 
13. 20 8. J7 10.69 
0.62 1.2S 1. 25 

14. 77 16.03 14.77 
J.14 2,20 2.83 
0.31 0.00 0.62 

1. 57 1. 88 1. 57 
0.62 O.3l 0.31 
0.00 0.00 0.31 

~ 

(J'\ 

IV 
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Verifica-se na Tabela 33 que os estudantes que 
-nao trabalham consideraram os problemas muito importantes 

nas áreas: Ajustamento Escolar (13,20%); Recreação(11,63%), 

e Acadêmica (10,69%), todos em nível estabelecido como de 

interesse medio. Em nível de grande interesse, foram apon

tados,como muito importantes, problemas nas áreas: Recrea

ção (1,88%) e Relações Psicossociais, Psicológica, Educa

cional, Vocacional, Profissional e Acadêmica, todas indica 

das por (1,25% dos alunos). 

Para os alunos que trabalham em tempo parcial, 

os problemas considerados em nível de medio interesse se 

situam nas áreas: Psicológica (3,77%); Ajustamento Escolar 

(3,14%) e Redreação e Acadimica, ambas indicadas por (2,83% 

dos estudantes). Em nível considerado de grande interesse, 

nenhum percentual foi superior a 1%, motivo pelo qual deci 

diu-se não tomá-los em consideração. Tambem em relação aos 

alunos que trabalham em tempo integral a situação foi seme 

lhante, não sendo por isso, aqui di~cutidos. 

Observa-se que entre os alunos que nao trabalham 

e alunos que trabalham em tempo parcial, são reforçados as 

áreas: Recreação, Psicológica, Ajustamento Escolar e Aca

dêmica; acrescentando como áreas consideradas muito impor~ 

tantes, para os alunos que não trabalham, as seguintes:Re

lações Psicossociais e Educacional, Vocacional, Profissio

nal. 

Em resumo, nota-se que os tipos de problemas a~ 

sinalados relativamente às variáveis: idade, sexo, estado .. 
civil, curso e regime de trabalho, se concentram nas areas: 

Saude, Recreação, Psicológica, Ajustamento Escolar e Aca

dêmica. Observa-se ainda a existência de problemas na área 

Psicossocial para as variáveis: idade, estado civil e cur-

SOe 



Significância das Relações 

entre os Problemas Assinalados 

e Variaveis do Estudante 

164 

As relações entre problemas assinalados e varia 

veis do estudante analisadas anteriormente foram, ainda, 

submetidas a teste de hipótese. 

Os resultados referentes a cada uma das hipóte

ses formuladas são apresentados a seguir. ° tratamento uti 

lizado para todas elas foi o qui-quadrado e o nível de si~ 

nificância estabelecido foi o de 0,05. 

-. 
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Idade e Tipo de Problema Assinalado - A hipót~ 

se nula ~1 previa a não-existência de relação significati

va entre as variáveis, idade e tipo de problemas dos estu

dantes. O teste do qui-quadrado, calculado para 1 grau de 

liberdade, ao nive1 de significância de 0,05 exigia um va

lor igualou superior a 3,841 para que a H 1 fosse rejeit~ 

da. Tendo-se obtido o valor de X
2 

igual a ~.981 (portanto 

inferior ao valor exigido), a H
o1 

não pôde ser rejeitada, 

não se confirmando, portanto, a relação antecipada entre 

as variáveis. Observou-se, ainda, em relação a variável ti 

po de problema, o predomínio de problemas pessoais para am 

bas as faixas etárias caracterizadas no teste de x2 . Este 

dado e de especial interesse neste estudo em que se procu

ra identificar o tipo de Serviço de Orientação mais adequ~ 

do ã problemática dos estudantes. A Tabela 34 apresenta os 

resultados obtidos. 

Tabela 34 

Relação entre Idade e Tipo de Problemas Assinalados 

Tipo de Problema 
Idade 

Pessoal Acadêmica 

Ate 22 anos 342 208 

Mais de 22 anos 30 13 

QUI-QUADRADO 0.981 
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Sexo e Tipo de Problema Assinalado - A hip6tese 

nula H
02 

previa a não-existência de relação significativa 

entre estas variáveis. Para 1 grau de liberdade, ao nível 

de significância de 0,05, o teste do qui-quadrado eX1g1a 

um valor calculado igualou superior a 3,841 para que a 

H
02 

fosse rejeitada. 

O teste do X
2 

indicou o valor 15.767, muito su-

perior ao valor exigido. Assim, a hip6tese nula pôde ser 

rejeitada ao grau de liberdade e nível de significância es 

tabelecidos, confirmando-se relação significativa entre as 

variáveis sexo e tipo de problema. Como no caso anterior, 

neste teste verificou-se também, em relação a variável se-

xo, o predomínio de problemas pessoais, conforme 

Tabela 35. 

Tabela 35 

indica a 

Relação entre Sexo e Tipo de Problemas Assinalados 

Tipo de Problema 
Sexo 

Pessoal Acadêmico 

Masculino 214 163 

Feminino 158 58 

QUI-QUADRADO = 15.767 
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Estado Civil e Tipo de Problema Assinalado - A 

hip6tese nula H03 previa a nio-existincia de relaçio signi 

ficativa entre estas variáveis. No entanto, verificou-se, 

após o levantamento dos dados brutos, que o número dos es

tudantes casados era insignificante (2l),optando-se por is 

so pelo abandono desta hipótese. 

Curso e Tipo de Problema Assinalado - A hipót~ 

se nula H
04 

previa a nio-existência de relaçio significati 

va entre as variáveis curso e tipo de problema. O teste do 

qui-quadrado, calculado para 2 graus de liberdade ao nível 

de significância de 0,05, exigia um valor igualou supe

rior a 5,99 para que a H
04 

fosse rejeitada. Tendo-se obti

do valor igual a 20.083, a H
04 

pôde ser rejeitada, confir

mando-se, portanto a relaçio entre as variáveis. Observou

se como nos testes anteriores, o predomínio de problemas 

pessoais para os estudantes de todos os cursos; Educaçio, 

Engenharia e Medicina. A Tabela 36 a seguir, apresenta o 

resultado do teste. Nota-se ainda que o número mais eleva

do de problemas acadimicos foi indicado na Faculdade de En 

genharia. 

Tabela 36 

Relaçio entre Curso e Tipo de Problemas Assinalados 

Tipo de Problema 
Curso 

Pessoal Acadimico 

Educaçio 36 18 

Engenharia 184 150 

Medicina 152 53 

QUI-QUADRADO = 20.083 
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Regime de Trabalho e Tipo de Problema Assinala

do - A hipótese nula Ho5 previa a não-existência de rela

ção significativa entre as variáveis regime de trabalho e 

tipo de problema. Para que a Ho5 fosse rejeitada, o valor 

do qui-quadrado para 1 grau de liberdade ao nível de signi 

ficância de 0,05 deveria ser igualou superior a 3,841. O 

resultado obtido foi 0,013. Tal resultado não permite a re 

jeição da hipótese nula, não se confirmando pois a relação 

entre as duas variáveis. 

Tambem neste caso, corno nos anteriores, nota-se 

o predomínio de problemas pessoais sobre problemas acadêmi 

coso O resultado do teste e apresentado na Tabela 37 a se

guir: 

Tabela 37 

Relação entre Regime de Trabalho e Tipo de 

Problemas Assinalados 

Tipo de Problema 
Regime de Trabalho 

Pessoal Acadêmico 

Tempo Parcial 69 38 

Tempo Integral 5 3 

QUI-QUADRADO = 0,013 
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Variiveis Relacionadas 

À Satisfação com o Curso 

Ainda com o objetivo de identificar as necessi

dades a serem atendidas pelos Serviços de Orientação e A

conselhamento para universitirios, foram formuladas hipót~ 

ses que antecipavam existência de relação entre satisfação 

com o curso e as seguintes variiveis: (a) ordem de -opçao 

do curso no concurso vestibular; e (b) conhecimento prévio 

do curso. 

A hipótese nula R06 antecipava a não-existência 

de relação significativa entre as variáveis ordem de opção 

do curso no vestibular e satisfação com o curso. A varii

vel ordem de opção do curso foi dicotomizada em: (a)primei 

ra opção e (b) outras (correspondendo à 2~ e 3~ opções). E~ 
ta hipótese foi testada pelo cálculo do X

2 
para 1 grau de 

liberdade ao nível de significância de 0,05. O valor exigi 

do para que a R06 fosse rejeitada deveria ser igualou su

perior a 3,841. Tendo-se obtido o valor de 4,688, a Ro6 p~ 

de ser rejeitada, confirmando-se a relação antecipada. 

Observa-se, no entanto, que dos 292 alunos que 

afirmam ser o curso que freqUentam correspondente ã sua 

primeira opção no vestibular, 106 não estão satisfeitos 

com o curso. Este resultado confirma algumas indicações pe~ 

soa1S dos estudantes (já citadas neste capítulo), e probl~ 

mas especificos discutidos, referente às ireas, Ajustamen

to Escolar; Educacional, Vocacional, Profissional e Acadê-

mica. Note-se ainda que o número de alunos insatisfeitos 

corresponde a 36% daqueles que indicaram cursar a Faculda

de escolhida em primeira opçao no vestibular. Entre os alu 

nos que indicaram outras opções, 70% não estão satisfeitos 

com o curso. Este resultado se torna interessante em face 

das pesquisas de Reuchlin e Bacher -(1969), quanto a adapt~ 

çao e realização posterior de alunos encaminhados a cursos 

não-correspondentes as suas opções. 

A Tabela 38 apresenta os resultados discutidos. 



Tabela 38 

Relação entre Ordem de opção do Curso e 

Satisfação no 

Ordem de opção 

do Curso 

Primeira 

Outras 

QUI-QUADRADO = 4.688 

Curso 

Satisfação no Curso 

Sim Não 

186 106 

3 7 
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A hipótese nula R07 previa a não-existência de 

relação significativa entre as variáveis conhecimento pre-

vio do curso e satisfação com o curso. Para 1 grau de li-

berdade, ao nível de significância de 0,05, o teste do qu~ 

quadrado exigia um valor calculado igualou superior a 

3,841 para que a R07 

lor 10,123, muito 

fosse rejeitada. Tendo-se obtido o va 

superior necessário, a hipótese nula 

pôde ser rejeitada, o que implica relação significativa en 

tre o conhecimento previo do curso e a satisfação 

curso por parte do aluno. 

com o 

Em relação aos resultados obtidos, nota-se que 

dos 156 alunos que tinham conhecimento previo do curso, 45 

(29%), não estão satisfeitos com o mesmo. 

Por outro lado, entre os alunos que nao tinham 

conhecimento previo do curso (146),68 (47%) 

tisfeitos com o curso, enquanto (53%) desses 

satisfeitos. 

- -nao estao sa-

alunos estão 

Considerando-se que 47% dos alunos que nao ti-

nham conhecimento previo do curso não estao satisfeitos 

com o mesmo, ganha em importância o atendimento oferecido 
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pelos Serviços de Orientação Educacional no 29 grau, no que 

diz respeito às informações sobre os cursos de 39 grau e 

instituições correspondentes. Este resultado parece 

car também a necessidade de maior ligação entre os 

indi

Servi-

ços de Orientação do 29 e 39 graus, ou na falta destes úl-

timos entre os Serviços de Orientação Educacional do 29 

grau e as instituições de 39 grau, para que se efetue a 

continuidade do processo educativo. Tal aspecto foi reco

mendado por Pontes (1977), ao afirmar:"Enfatizar, na prep!!, 

raçao do pré-universitário, conhecimento mais completo so

bre a instituição na qual pretende ingressar" p.127. 

A Tabela 39 indica os resultados do teste da hi 

põtese que previa relação significativa entre Conhecimento 

Previa do Curso e Satisfação com o Curso. 

Tabela 39 

Relação entre Conhecimento Previa do Curso e 

Satisfação no Curso 

Conhecimento Previa Satisfação no Curso 

do Curso Sim Não 

Sim 111 45 

Não 78 68 

QUI-QUADRADO 10.123 



172 

Variáveis Relacionadas a Tipo de Serviço de Orientação 

Indicado pelos Estudantes 

Para identificar qual o tipo de Serviço de Ori-

entaçao (Aconselhamento Pessoal ou Orientação Acadêmica) 

que, segundo os estudantes, ê mais necessário ao atendimen 

to dos mesmos, procurou-se verificar a significância das 

relações entre Tipo de Serviço Indicado e: (a) problemas 

assinalados; e (b) problemas a discutir com o orientador. 

Tipo de Serviço Indicado e Tipo de Problemas Assinalados. 

A variável tipo de problemas, assim como tipo de Serviço 

de Orientação, foi dicotomizada em Pessoal e Acadêmico. A 

hipótese nula R08 previa a não-existência de relações sia 

nificativa entre as variáveis tipo de serviço indicado e 

tipo de problemas assinalados. Testada pelo cálculo do x2 

para I grau de liberdade ao nível de significância de 0,05, 

o valor exigido para que a R08 

ser igualou superior a 3,841. 

fosse rejeitada deveria 

Obtido o valor 4,522, sup~ 

rior ao valor exigido para que a R08 fosse rejeitada, con

firmou-se a relação significativa entre Tipo de Problemas 

Assinalados e Tipo de Serviço Indicado pelos Estudantes. A 

Tabela 40 apresenta o resultado do teste, possibilitando 

ainda a observação de maior número de problemas pessoais 

assinalados do que problemas acadêmicos, por parte dos alu 

nos. 



Tabela 40 

Relação entre Tipo de Problemas Assinalados e 

Tipo de Serviço Indicado 

Tipo de Problemas 

Assinalados 

Pessoal 

Acadêmico 

QUI-QUADRADO = 4.522 

Tipo de Serviço Indicado 
pelos Estudantes 

Pessoal Acadêmico 

18 158 

19 79 
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Verifica-se na Tabela 38 que apesar de terem si 
, 

do assinalados 176 problemas pessoais, apenas 18 foram de 

indicaçao do Tipo de Aconselhamento Pessoal, observando-se 

que a grande maioria (158) foi de indicações de Serviços 

de Orientação Acadêmica. Nota-se ainda que de 98 problemas 

acadêmicos assinalados, 79 foram de indicações de Serviços 

de Orientação Acadêmica, portanto correspondente aos tipos 

de problemas, enquanto 19 foram indicações de Serviço de ! 
conselhamento. O fato de alunos com problemas acadêmicos 

indicarem Serviços de Aconselhamento parece justificar-se 

na indicação pessoal de um dos alunos ao enfatizar "a influ

ência de problemas pessoais na vida do estudante". 

Considerando-se ainda o fato de haver maior nú-

mero de indicações de Serviço de Orientação Acadêmica, 

obstante o predomínio de problemas pessoais, "Pode-se 

-nao 

su-

por uma possível resistência do estudante ã utilização de 

um serviço que ele próprio afirma necessitar" (Pontes ,1977) • 

Relação entre Tipo de Serviço Indicado e Problemas a Dis

cutir com o Orientador. Neste caso, os problemas a discu

tir com o orientador indicados pelo alunado, foram categó

rizados em problemas pessoais e problemas acadêmicos. A hi 
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pótese nula ~9' previa a não-existência de relação signi

ficativa entre as variáveis tipo de serviço indicado e pro 

blemas a discutir com o orientador. O teste de X
2 

exigia u: 

valor igualou superior a 3,841 para 1 grau de liberdade 

ao nive1 de significância de 0,05. Tendo-se obtido o valor 

5,186, superior ao exigido, a H09 pôde ser rejeitada con

firmando-se a hipótese que previa relação significativa en 

tre as variáveis. 

A Tabela 41, abaixo, indica os resultados obti-

dos. 

Tabela 41 

Relação entre Problema~ a Discutir com o Orientador e 

Tipo de Serviço Indicado 

Problemas a Discutir 

Indicados pelos 

Estudantes 

Pessoal 

Acadêmico 

QUI-QUADRADO = 5.186 

Tipo de Serviço Indicado 
pelos Estudantes 

Pessoal Acadêmico 

21 76 

2 36 

Como nas hipóteses testadas anteriormente, veri 

fica-se neste caso, maior número de problemas pessoais (97) 

do que de problemas acadêmicos (38) indicados pelos aluno& 

Ao mesmo tempo nota-se que a Orientação Acadêmica foi mais 

indicada do que o Aconselhamento, o que reforça a afirma-

ção de Pereira (1976), anteriormente citada, de que os estu 

dantes consideram os problemas pessoais e sociais menos a

propriados para discutir com os aconselhadores. 
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Para Small (1974), em geral as pessoas nao pro

curam exatamente o tipo de ajuda de que necessitam, carac

terizando-se "a aproximação da maioria dessas pessoas pela 

indicação sintomática de um esforço para resolver seus con 

flitos por meio de algum substitutivo". (p.lS). 

o resultado dos testes das hipóteses referentes 

ã re]~ção entre os tipos de problemas indicados pelos alu

nos r tanto assinalados nas áreas da LPM (Tabela 40) como 

indicados para discutir com o orientador (Tabela 41) e os 

tipos de Serviços de Orientação também por eles indicado, 

apresenta semelhanças com os resultados dos estudos dos au 

tores acima citados. 

Verifica-se na Tabela 41 que,não obstante o fa 

to de 97 alunos terem indicado problemas pessoais a discu

tir com o orientador (problemas redigidos pelo próprio alu 

no em resposta a perguntas constantes da última página do 

questionário), apenas 21 indicaram Serviço de Aconselhamen 

to Pessoal, enquanto 76 indicaram Serviço de Orientação A

cadêmica. Por outro lado, dos 38 estudantes que indicaram 

problemas acadêmicos a discutir, 36 indicaram tambem o ti

po de Serviço de Orientação Acadêmica e apenas 2 indicaram 

o Aconselhamento Pessoal. 

Talvez os estudantes se sintam menos envolvidos 

e mais seguros indicando o Tipo de Serviço de Orientação! 

cadêmica, em que esperam obter ajuda sem que necessitem i

dentificar seus problemas como problemas pessoais. 

Pontes (1977) afirma, referindo-se ainda a ou

tros teóricos, ser impossível estabelecer uma separação en 

tre Orientação Acadêmica e Aconselhamento. 

Os resultados obtidos neste estudo estao em con 

cordância com essas afirmações, parecendo indicar como ti

po de Serviço de Orientação mais adequado aos estudantes u 

niversitãrios, o Aconselhamento Psicopedagógico. 
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Conclusões 

Os resultados obtidos neste estudo levaram as 

seguintes conclusões: 

1. Parece haver áreas e tipos de problemas que 

sao comuns aos universitários do Estado do 

Rio de Janeiro, independentemente do curso 

que frequentam, uma vez que: a) nas três in~ 

tituições, a área em que foi indicado o maior 

número de necessidades foi a mesma (Recrea

ção); b) outras áreas, como a de Ajustamen

to Escolar e a Acadêmica, foram identifica -

das nas três instituições como de grande in-

cidência de problemas; e c) em diversas -a-

reas houve coincidência quanto aos principais 

problemas assinalados e considerados muito 

importantes pelos alunos. 

2. Considerando-se que as areas de Recreação, 

Ajustamento Escolar e Acadêmica situaram-se 

entre as mais problemáticas nas três insti -

tuições pesquisadas, supõe-se que estas a

reas devam merecer atenção especial no plan~ 

jamento de Serviços de Orientação a nível de 

39 grau. 

3. Uma vez que se confirmou a existência de re

lações significativas entre o tipo de proble 

mas assinalados e as variáveis sexo e curso 

frequentado) e de se supor que a conside-

ração dessas variáveis seja útil ao orienta

dor educacional na compreensão da problemáti 

ca do aluno e no encaminhamento do processo 

de aconselhamento. 

4. A confirmação da existência de relações sig-
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nificativas entre; ordem de opção de curso 

no concurso vestibular e conhecimento previo 

do curso, e a variável satisfação no curso, 

parece enfatizar a importância do interesse 

e aptidões do aluno na escolha vocacional, 

bem como a necessidade de maior informação 

profissional a nível de 29 grau. 

5. A existência de relações significativas, tan 

to de problemas assinalados pelos alunos, co 

mo de problemas que gostariam de discutir 

com o orientador, com a variável Tipo de Se~ 

viço de Orientação (Acadêmica e Aconselhame~ 

to) indicado pelos alunos, parece sugerir 

que os estudantes percebem a necessidade dos 

Serviços de Orientação a nível de 39 grau. 

6. Embora tenha havido predominância de proble-

mas pessoais sobre os acadêmicos, tanto em 

relação a freqUência de problemas como com 

relação a importância a eles atribuída pelos 

alunos, as diferenças observadas foram pouco 

significativas, o que leva a supor que o Ser 

viço de Orientação mais adequado aos estudan 

tes do 39 grau seria de tipo misto, isto -e , 

aquele que atendesse tanto às 

pessoais quanto acadêmicas. 

Recomendações 

necessidades 

Diante dos resultados obtidos neste estudo par~ 

ce recomendável: 

1. Que as instituições de ensino superior proc~ 

rem avaliar, de modo específico e frequente 

as dificuldades acadêmicas e de ajustamento 

escolar dos estudantes, não apenas para dar 
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assistência aos alunos com dificuldades já 

identificadas, mas também para auxiliar re

formulações de currículos, metodos e práti

cas escolares. 

2. Que as instituiçoes de ensino superior dêem 

maior atenção às necessidades de Recreação e 

Lazer dos estudantes, uma vez que estes sao 

aspectos importantes do processo educativo. 

3. Que as instituições dêem maior atençao às ~e 

cessidades específicas relacionadas ao sexo 

e curso frequentado pelo aluno, para melhor 

compreensão de sua problemática. 

4. Que o planejamento e a organização de Servi-

ços de Orientação Educacional no 39 grau 

apoiem no levantamento das características 

da clientela a ser atendida. 

se 

5. Que os Serviços de Orientação Educacional do 

39 grau estabeleçam um sistema de intercâm-

bio com os do 29 grau, que lhes permita ofe

recer a estes, um 6eedbaek sobre aspectos i~ 

portantes relacionados à orientação vocacio

nal dos estudantes. 

6. A fim de atender às necessidades e problemas 

diversos dos universitários, e em particular 

dos estudantes que ingressam na Universidade, 

que sejam planejados e organizados Serviços 

de Aconselhamento Psicopedagõgico nas insti

tuições de ensino superior. 
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45 • .1n~d~'lulIC I"i;h .d",,,1 Ir.llui0i: 

.ca. H~.II<·>s ;,t dd .• )· "' ,I.orlillt; 101" \\'nrk 
47. l.)lH1Ltillt: wht!.>/U "i !li)" \ul.'"I:oll.,) d,oh.'1: 
4S. F ..I11l1!Y Ul'ihJ)Ü'~ u.) I I"IIC": v( \ ,,,,,,.laUII 

4~ .. P'iq),JJd.· 1.1 GCIJI~ lu I, 'Ilq;'~ not d"'.lr 
50. D"u!..tll'!: 11", ,.1,,<· .. I ~ (',.11.·;;" clq;"·.· 

SI. lIa,,1 la slu.l)' in !i"i",: .' .... rl<·rs 
52. No .uil .• l>lc I'IJcr In 'IUlI)' "" •· .. "'I' .. s 
5J. Tl'.lCb,';) ~ov h.!lllll~ uu.1 'hl.!lId 

5,t TC),ll.·~-o~s hltl 1,.,14.1 lu lu.d,:nl.uul 
55. Difli.uh}· UI ':0'111111: f<·'ll.ucd lK •• l~ 

56. :-;01 JS .trolig .,,,,1 IIc"hll)' ~s I ~hould hc 
57. AI!,,!;i ... (li .. )' (c'·<·' .. "d ... : •. t.iws. o:IC.) 

5-;. 04.·C'.l~hJnJI pr\.·~·\l~r·: .:!lJ p.IUI 111 Uly h'-'.lti 
5~. Cr ~d'.I."I>· lo.il"( \\ <·,·.:'t 
6V. ~ut bcttmg ~nutt~i, \~.HJ ... 'vr .ur :lnJ ntnshjllc 

61. Cvio~ in d"bl {"r (', .lIc~..: t·.p""SC~ 
61. Cl.lill~ thruugl. ;)~'l,llvt ~u tl,..O hUle IÍWI&c.:~ 
&3. Cr.,Ju.tion 1I.,<·.,t'·::,·J Lv bel, oC Cunds 
61. :\C~J.II~ n10ncy h,r :~l.ili~ ... tc lraUlin~ 
65. Toa lIuny lin~oci." l'rub!,,;:u 

66. ~Ol li\in!: 1 wdl·ruullc"d !iCe 
G7. :-\ot l.!~iUb lIIy 1l.·I\\ift.: t!il':.\! w&:ll 
6.5. \\' wlllll,!: la imp'u.t· :r ",,·:i ('ultll,~lIy 
G~. '\'~lItHl~ to impi ..... "',,: 1t1~' llliud 
70. \V ~IIU!l1:: mure: ~h;.I:l·" i .. r ,,,l!...,xpr,,ssion 

71. \V~lIting:1 mure pl"lsing I'"uon.,ht)' 
7" J.ú)ill~ Cri..:lld. 
7.3. \ .... u.till~ lu Lc lJ:orc pupul-'f 
i·l. Ilciug lc!lt (Jl~t CI~ oi :h.",S 

75. JI."VllIg' C~diur;) \ .. J l'\l:CIU(! lOIl,-=1itll'S~ 

70. Mood:ucss, "ha\'ill ~ I 1..' l.Iu~s" 
77. failini: in ,o OI''',; I: ... ,~:> I try 10 du 
7ti. 1'(0) e .• ~ilr di ... " .. r.,,: .. : 
"9. lIaYÍng 1. .. ..1 IU"k 
60. SOlOctimes whhil:i: I'J 11':\"(" b.:':1I !.ora 

81. A!r.liu or I.l.ing Il'e OI'" I IlJvc 
8.1 Loviug .onu:unc v.t:.J ,i. \.Jou't lu". nu: 
8.1. 1'w inl.il.il",1 ill .0:\ 1I0.,lkt~ 

til. '\(,aio or eloit. 'L"\"d '''Li, lI..: O"I'0~olc •• " 
85. Won,lrrilll: ir /'11 C\Cr i,,,,1 .. luil .. !Jle 1I.;:1t: 

80. 1/:1(~'.t. 5C1'",alnl Lr .L· .. c.r~t:d 
67. l'M,·,." h."·in!: " lo ,,,I I,,",: 01 it 
&~j. \\'un IL'll ull'II" oI 'IH á"lh , ui lU)' rol.u'l)' 
f>:J. Fall.,·r ar III<.Ih,,; .... \ li. in\: 
'JO. 1\:o:Iil,g I d",,'t r,,~Il)' I~.v" .. 11011'" 

91. .Dill,'ÍI.~ C'''IR lUy C •• uo;!y in rc!:i:ic·u. 1,<·Ii.·f~ 
~~. J-".J1I •• :t: lO 'L"\; tJl~' H:!. ,I iun "r r .. Hl:iuu h) 1:[~' 
03. J)vll'l 1:11,,'" ,,1<.11 I" 1,,·lic\"I1 "buul Cu.1 
04. ~CI,·"C\: (..,u!bcti',;': Wilh ffl)' ,,,IiSiulI 
05. N<~JUI," I'I.u".v~;I.)· (Ir liCu 

!lO. For,:,,"ill!; '''iUr.' r,·" !,·orne.1 in sd.ool 
ú7. Gl"UUI': j..,w·l;;t..l..!l.f 
~S. \\'..: ... 1: in \\'Iilul~ 
9(). W~"I: in ~I'dh:,.: ,,, .: ..... OIJr 

luO. ~I"w 'u ,,,~J ... .: 

101. U .... J.l.: lo "I,h:r .1. .;r,·.\ \'o('alioll 
J02.. FII' .. li, d 111 11.., 'li."": ... "ril·ulum 
JUJ. 'V.,ltti:.!-! lu dLUll!l.' h~ .ulutl,.:( cuU..:..:c 
lO·!. \\'.,IIIil1!:t l).&.l o liwa: t \pc'( ienc-.: iu til)' L:h: 
105. Dvu!,tin~ ""UC1:c ph'l'.I~"S me for \\UI~jl.:· 

J; ';i c .. 1:· .t:,. luo illtllli"f<'1I1 tu 'Iudeut l\t·"d, 
107. J\u!! ,I .,..t.' 
lU,). T ... , 1t1..:.~' Ih"'" lc.u·lk'rs 
Ilr.I. '{, I. )1': \ l .... L:.ihh ~~1.1·1' (o! ,uh,..C1 nl~ltt"r 
I HI. 1'.· ... ·ltn S l..d.lIlj! lk" "' ..... Ii\)· 

P., '. 
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111. Pc",r l'oSlur.: 
11 2. ruor c","plc.\iI ... ," .I..ill Iwu!.l .. 
n3. TClO .hort 
114. Toa t.lU 
115. Nol ver)' attI .. ,·uv" l>1.)"Sit' .. ll~· 

116. :-:ccdil,~ 'non"i' f\ic 1"'lt~r h~Jlt" (-:1r" 
117. Nt:c:uin~ lu w..a:th I:\'.:ry pelul~' 1 ~rt·llà 
118. Family "ocn,·d "I.,ut liu"n('~s 
119. Dhlilin!,; !""'", .. I "q>,,"OC1I<'" 111' otheu 
120. Fin:lOcially un;,t.l" hl gcl molrricJ 

121. Awk\Y~rd in me"'illl! ('<:"1'1 .. 
122 .• o\wl\Y~rd in tn"I.ÍI.g a 11 .. 10: 

123. 510 ..... ih bctlll'!: ~C'luailllcd wilh 1'''''l'le 
124. Ia tw r"w .lud~1I1 :leti ... ili ... , 
125. 1J00illg wo:d'''lIIls 

126. Fcclillg. 100 ".I.il)· I.urt 
127. Ih·i •• ~ 1 .• ILeu al"'''1 
12S. Iki .. ~ ..... "tct",,", "r 01""( lx:ul'lu 
12U. W .. rC)'UIt how I i",,, . ..,., pcuple 
130. h. :'"jó inl"riur 

131: lJIIII"I'I'Y lu .. I .. ud, .. r lil" lilflt! . 
132: 11"\'1"1> 1II","W'i"J .,1 nll unlhipl'Y .·hil"J.II< .. 1 
13:3. J>ay,lr'·.II1""': 
134. For~"lIjllló tI.illj.!s . 
135. 1I.1 ... inl> ól l",r"',u I.crv""s hàuil 

130. Deillg in lo ... " 
137. D.:ciuiuI: \\'11"ll.~c J'", in )U\'!: 

1:35. l)"cidill~ wJ..·IIo.r lu h <:<'me t:"i;.,!:,·;1 
139. \\'umJ..cillC if 1 r. .. :ly ~IIUW rny 1;"".p"~live 1II .. lu 
140. 1kinC in love ",ilh ...... """e I C.UI·, Im.rI t 

141. Fricnds nOI ",dcomel1 at h"me 
H2. 1I"",e I.f" ulIl.~l'l')· 
143. Famii)' 'luarr"'. 
14·1. Not &"11111& ~I .. II!: ,,;110 a 11\"1111>.., (,f lU)' I.,,".il~· 
145. Irrit"lcu by h .. Lil' ui .. ,[.cmbcr uf U')' r .. lI.ih 

146. " •• r"nl> oJ.1·r~>l.i,," .. J in II,de id.· .• s 
1-11. Mis>i"c: >1',,,:0,,; d~I",,"15 111 eoll,'!:" I:fe 
HS. T,oul,J.·.1 L;' l.cll,1 ,,·li!!III11 i" c.t1,,·f5 
H!). Alfc'Clcd I.y r .. ci.,1 ur "'li;:I0115 1>;";II"i,'" 
150. Jllluvt.: \\-llh IUnu:lJlI~ uí.l Jj{f~U:llt I.U .. ~ ,lt rt.:Ii~'u" 

151. N"l 'r,,;.Jillg I:"""!:" limc i" Sludl' 
15~. 1I .• \'illl: I"ól mau)' uUbi",' illh'r .. 'h 
153. Troubl~ Olló.lI.izi,,& I<'lIn ".Ir ... r. 
154. l'ruublc In' oUllillllll: UI I.ulc·t .. i;",,~ 
155. '!'toul,lc wil:' "r~1 "'I""U 

150. \\'o",I"'rinc ir 111 l. . s'H'Cl'ul,,1 in I,f.: 
)57. N,·c .. hIlG lu I'! '" .. 1. .• .1 I .. r ti • .., {"lU<" 
15S. Nul l",o\VlII~ ,,1 •. 11 I ,,~lIy \\'.1111 

159. Tr)·jnJ.: to "m.!.anc .u;.rri;"..: :UUll (' •• n'l"r 

llj(). CoIICLrncd aW1I1 'lIIltlary selVl('\; 

161. N"I l.ólviull • 1(, .... 1 ",,!l ... :,!: : .. I\'i"·1 
1(,1. ~ul gcltÍlI,t ilUli\ut ... 11 hdi> {ruIU .. ·,·da'.:. 
1(;.3. Nut l·nou.:" d, ....... •• ". 1,.11, lu "·"d ... ·(1 
hi 1 "(.·.h I .. .:;, l.u:L.ill~ IIlh:u'''C in )!U,t"'II~) 
luSo T(.lli",u fI('l NhSl.l." ale ui "U.Io·III' f,· .. ·:illll$. 

J CG. Fr~CJu"ht $Ore 11"",t 
167. Fr~CJucllt c"lds 
WS. :-\, • ..., or sinu~ tculIl.I·,. 
I"". 5:,~~,h 1~1It11l·.,:. ~ ':utu:ring. ~IC.) 
110. Wcak e)'c~ 

171. Working I .. tç .. I lIi,:"1 un ~ job 
1 ;2. Livillg in ~n in,""(;n\'(Tdc::~t !\K:3tjon 

- 113. TrallSl'onati"n ur "".",nutlllg uiflicuit~· 
1;4. LlC:"iul: psiv.c)· ih h, ;h~ f,u.ut..:rs 
l.5. H;avi"I: IIU p:.&1:" 11.1 "uh:et .. i" friemls 

176. W .. ntilllt to lc:lrl1 1",\\ 10 d:mce 
177. \Vanlin, to I~arn ):U'" tu ~'ntertain 
171i. W: ... tillg lu illlj)(o\'" li')' 3l'pc:uancc 
170. \\'a"Iing lO ia.;>n.\ o, :l.y m..nncn oe ,·ti'lu,·t:~ 
111(/.' Troubl.: lu l;ó. ... l'u.iol .. t;:Jnvcr$.lliun Il"ing 

161. I~inlt tno l'lIvlc.u, c.- j':.'Ilúus 
1&2. lJ,,· .. ,~ )lubLuru .,r uh:..:.:",!\! 

11>:3. C"UiI., inlll .'r~I!:· .. ·;.: .. 
1/)·1. Sl,c"ki"I: or _CI, •• ,;.· .' : ... ul thin!:in!! 
11;5. Son ... 'liIllCl ;"1ing cl"l.J .. h UI 'mmóllure 

II>U. J,,,.iui: m)' ...... 1 .. ·' 
1&1. !lei .. g (' .. u:le .. 
II:I~ lIcu.1t wz)' 
1 !lU. T""ui .. , to "~l!:~:u .. ,c ~ rnuc;t. 
100. Not l;abaa aloiDgs s.:riously "lIuu"h 

191. Elnb.veassc,' l.)' I .. U: .. bout se. 
192. Dislur!l..·d h)' :J, .. I> "f ,c"u:l1 accs 
103. Nceui .. g i .. f"r:t ... I.ulI .. Loul ...,,, Inattcrs 
lU e S.!l.uall1e"J~ ull,~h:.Ij"d 
1!15. WloIncJ.:rinl: I.o\\' r .• r tu .0 wilh lhe (\[,l~o.i:l )0". 

196. Unóllole III discu •• ('Cltoln pcoblem. at I,u'l'" 
197. CLuh of "l'i .. i""I",I.\·.·,,n Pie anu flMc:nr. 
lOS. T,.!I.III!: h ... -k lo 111)' p.lr,,"ls . 
I~J. I'"r" .. " "XI,,:<:tinl> I .. " ll.u<:l. /Ir me 
2.00. c..1f)·iug J ....... vy II\'htc: r,·spolIsib.lities 

20 I. \\'"uline lUe.l" d.Jllt", Cor' rcligious "ur,l..:> 
:::G.2. W,,"tin~ to unl1,· •• I.luu rnwI! _Luul Ih .. li,: :" 
::!Ol. \\'~ .. lu'l> lo 1,·.-1 d."" 10 CoJ 
::'u l. C"..ollfu ... -d in some uf IRY Idi,:ious b,·\;d. 
~U:;. Collfus<:c.I 011 $OUle 1II&.c:.1 qU"Jlio ... 

206. Nol gcllinl> .Iuw"s ,!";o., 01\ timo 
l07, Un .• I,I .. 111 CUII,'Culr.ll" "'eU 
!20S. UII .• hl" 10 l·'I" .... 1Il;· .. ·lí 1l'''U in ","oreIs 
2U:>. "" .... ,hu ..... )· Iw l,mikJ 
210. Ar.:uo! lo .",· •• k U}) iu ~ss d~"klll' 

191 

!11. Woudcru'I: .... I.dl"'r furtl ... cducali",. lo w(, .• , •• \ !,il.: 
212.. l'\ol "nu .. ill;: \\I .. :c" I ""loul: 111 lhe \\'011.1 
213. S"roli,,!: lo .te.i.l ... lHl :In ua.·ululiun 
;2 H. l'\, ... ,lill!: illl""i ... li,," .. hulI' "''''Ul'alilHIJ 
::15. l'\crJIII': to ~now 111)' ",.caliunalllloiliticl 

216. C1aN ... 1oo );ar.:" 
217. l'\"f I:n .. uc1 • ..1.1\, ,\j •• '\IUÍOft 

~I:;. Cl ..... ·, fim h.'II\'H·" 101,,, i.ilt" "11001 
~I'.J. ""0 IIIU ... " \\,,,,1; ""1;.11".1 i .. wn.e "lUrSIIS 
:.!':U. Tc;tt'!ters I, ... Ih.·,.'· .. ·II" .. 1 

l" .. -~ 



'.(r -I 
------------------------------------------:..:.~ r, ;;--. :.i 

:~ }:'I'~~ . _1 
221. Froq 'Jcnt hc.u.l.I,,·he-I 
212. t-h:ll:tfnJ,t! ur íl.'lI'.II.: dl::tUfJc" 
2.23, Somctiuu .. ·) f~,t..lillb ("'til ar OIZ:t:)' 

~2·1. lrouLlc: ~ltlllil"':",lIHn.,)t dimill.ltion 
225. CI ... ~lduJJr dl)ur,~i,:r, (tbrruuJ, 1) fr'l'h ... u.:.} 

:2~6. Nor Sl:ltill~ ).Jti\r.ldCt)· did 
2.27, Tuiug of ttu.: ~ ... t,jC n:C'.li~ ... :1 lhe ltmlt 
2~8. Too Lnlc mOIl":}' f!Jr h:L·rc.;lllUn 

229. No steJ.uy U'L·uUl~ 
230. Umwe or "I> fUlurl,; hn"nL'i ... 1 suVpun 

2.31. L:U:Lmb sL..1I '" ~purl:. "uJ g.,unes 
2..32. "00 idtle CJ..IIIl.:C (u clllVY U"",tUf\!' 

2';3. Too llttle Ch .. IlLt: to ' ..... hUC' a IIVLby 
'1.34. 10G0 Lute Ch.IIU.,": to rc: .. -'; ~~i\.lt , hl.;C' 

235. ':Vanting OlOI e 'Â'OCthW;.lk dlStubl'-'HS "'ilh pcop1c: 

2.36. Di~iL.in:.: lúm(:O~ 
2.:s7, BeiClg di~lilc~! b] )OUleune 
~3. Feelw!; ,1 .. ,t 11101 hl'C Um,kht .. ud); m..: 
230. H.avint;: nu UIoC to t~lI m~ trouLk.·S·l ... 
240. Fuldlol: it .... ,d lo 1.lk .w..1 my "" .. LI.s 

241. Airal<l Df rrul iu~ mi>l'\o" 
242. COln·t m..-kc up lI1y numJ abou( dun.:s 
243. Lackil,g scU--ccJ:lfiJ~·IIC. 
2"4. ún't furi;d .lU unlll~,u .. n, e:L('K'rl~nce 

- 245. F •• tina \iCc 1-'1' , .... '" IM a ·r.w d •• I-

246. Di1,ppo;nIUlcIII in alove .Ir.ir 
247. Cid Cllcnd 
2~8. Doy C,ie",1 
240. U, ... "ill" " ... lo .. _Ifair 
.250. \Vondcw't: Ir ,oH c", .. r .:ot tnarri"od 

251. NOI .dlillg pU<1I1S .""I)-lIlluII 
252. fiem, U'c.lt\.,tlllkc: .:l th.kJ ~, hu .. ..: 
2!.-3. U~lllg.lU Ollly d"hl 
~SJ. Pucnts 1O.,Ü.UIIi: luv man)' dt,.,·hioUI for me 
255. 'Vat"lti~g nWf\! lrl.: ... .,Jom at holmc 

256, Sotnctimcs I~ iU2 wítltout me.müu; (o . 
2S7. Pretcmlmg lu lJC iOIIlC:lulI, rm lIul 
:258. H3VJOg: 3 CuH.uu I."..,J holl"" 
2.5~. UII;tbh: lo l.nc.: ... k a Lad t .. '\bil 
260, Cc:ttiol& inlO 5.COOUS trouLl4: 

!tH. 'VOfT)'iil~ ~l,;uul c;x.loun"riulIs 
2(,2. Slow wilh t!u:"orics .mel ~L~u3,,1ions 
253, Wc"",k in }(.tSILII rtolwoill(: 
2G4. NOI )IO.lrl I.:IMUol.:h ill )L,J.u!UIiL: \\,\,,1 
2ü5. }-'e:Hul~ l.ulUle lU coll~.:&: 

2&5. Olo."cidill& \Y1.ctl.4:r to'C3Vt.: ('OII"J:C rUI a jou 
2&7. l)úulJtu..: 1 (';.IJ G\"l , tut) iu .11:0 dl"~u "Uf..·:.I\wu 
2GS. \'t~nlJ:lg I1J\ Ii.t.: UII 1U.: ... t .tqu .;.!tu cullcge 
2G~. ChOOllllS <."OlltSt: tu l.tL.c .,,:,u tcnn 
~70. Ci~.»;Il~ I......=u <"'\.IUf~S lu pr"·ll.lrc for. jau 

271. Some counu Jloorly lIf;;,niz.cd 
~72.. CUUht..S tua IInH:I.l1 ... 1 to c •• dl ollu.-r 
~73. 1'00 rn:UI)' rulcs ilnu rCi.:ul.ltlur" 
27.a. Uh~Ll..! lu 1.lll.: l"\.IUf!lol:1 I \\..Iht 

275. ForcC'u to t.ll..C (''''''1)\,'1. Jlm't 1.L.c 

210. II,,\,"~ COII'IJl't.IlJI,,· trtJublc wirh mr le,-=ct. 
277. l",ut.l,;lc wldl I,I~ h".llIhi:: 
178. '·,uuIJI4.! \ytrh IH)' r .. ·tl 
279. Htllhch.,J Ly .lljh~ \.".d h.u,Jí(:"" 
::!SO. :\ .. ·,,·thna: m,,'dIL.d .IJ .... h'\.· 

~!J. J\n:tlill;: a )ob dut:ll': .,,,c:;alion. 
~Sl. \\'urllllG, fur .. i: n .. ~ "'\P"'I)CO; 

2&3. DlJlIlG Inorl.' vUl$;d..: \\nrl.: t(I:iR is Cood fOI me' 

2tt-l. C\. (ung lc.:nv \4 J~L.'S 
~SS. DI,~.'li~fie;:d "11h my prCScllt job 

256. Tw l't.1.: ch,"c< '0 ,lo "'t,~i I wanllO do 
251. Tuo lu.k lOo,"IIiI. 
:2~So 100 nluch l..x-i .. 1 lój-c 
::!.Si. Nutlllng inl\.'r .... ~llHjo! h: i.lo In vacationl 
200. "'""uhu" Yt.'1') n,,",h lO ' • ..Iv.,1 

-i91. "rClO .. U....,III<r<d 
:191. lIurtin, to)lhc,'r p~"()pl.:·, ~\.·dinl' 
293. A\,lidm;. ~OITh,"t,)_It: J ,,1..II"! hkt 
~9"0 .... " call1)' .I .. :J b,.- ,"ti,,:, pel,plte 
295. l ... cliul w.d.:J,hip ~Lili.)' 

294. "ruo ",,'''y .,. ... 1011 .. pr"',~,·m. 
297. -1'00 .... II&ly InOva J lO tt'.'rI 
298. U",Iac.:,,,.J b)" J,;hl ,Ir,"''''. 
m. s...r~Jillles 1..,.h",.<.I I" .1""'lht. 01 iÀANlY 
3110. 11, ..... ;.11 of ... i<iJ" 

301. Tlu,.ku., 100 murl. .u...u' sex m.ttcr, 
301. "110 .:.Hi!., .:Irou.,~J , .. ~.u",II~· 
3030 1I .. "i".: lO \4 .. 11 H~ ",11:; hl .:~. marr"',J 
:lO-t. N .. ·",Jir.g adV1C'1: alIO!!' In.lrrl .. ~e 
3050 \"oude,.", Ir my n1 .. rr ... ,., w.n ,u~ed 

soe. ''':antina lave and ... tfl't.hon 
307. C~lIilll haR'ic 1\Xl )dJj,m 
SOl. JJvUI':.:l1 IIon .\'!, , ... 1'..10 (io.u lO h",no 
309, I<cl .. lâv,-"I Í:lh:dulli'( "'·'1 i. i.l",ilv atbirl 
310. Wi.hiu" I t~d • ~"!""IO' Camil). I..ck .. o .... d 

311. Som.·Ii ...... 1101 l>OIOI~ a. hC.<l"sl os I sllOUlcl lo: 
3120 lI~nlin~:I lrouLll.'d Ht ~'lIlt,.. C'Un.c-kmc:e 
313. ('.-InOt loi'~'1 lor c ",i\t.,i.:,., I"ve mede 
314. Civin.: 111 tu IClnpl;,tICJu'li 

315. Lad.u1a ... ,lf<Otlllol 

SIC. No. h."in, , \\'dl-I'b .. .,< <l C'OII<\lc prol,a ... 
317. No: rCôllly mlcre);kcJ iu Lua,-, 
31H. J • ...N)f I.\t:u,or., 
3JU. ~1(J\y in ,n.)ri~rn .. tK."1 

.32U. NccLlilli: a "..c:MiClII Irc.:1U sclaool 

321. Arr~idol u .... ·mplll)·nlt..:llt ~rtcr iÍr~tl~atioa 
322. Nu' lllUwiJIG I.ow hJ J.»ü\.: for a jeJll 
:!lJ. J ... d .. illl:, nt:"·':~~':Y CAi ,·1 h.:tl('t· for ... ;w 
324. ~(J' r"· ... duJl!! 11.,,; t;u.11 1'\'1.: S&:t fur·IU)· ... U 
325. \\"anhu&: l~ 'luit (:uH~~~ . 
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3211. C,.dct ""r. ir OI "",,,urCS aI ~bmty - -, --
327. lJ .. l .. ir 'Uh I 
32&. C.uHI'Ui 0I ... 11Y1111.:) lk)()f)!' (~dill:a,,·d ! 
3!!~. Cln1pui Ld •. mg !ti "duh.,1 'rir;« i . 
330. C,lmpus I.H.:LIllê: i:1 rt'" h. :lIlUl.JJ 1 .. C'il~i..,.. I i 
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--------------------------~~~------
SecUI .. 1 ~l('p: l.ouk luu:k u",or lia,. itt-mll '"lI 11"1of: ulh .. ·rli ... ·.1 .... 1 t"Írclr. the 

· .. ,uu"«-r. in (runi u! lltu I,rul,le·:". "hida ~rt: l .. ""I,I ...... )'ou ,nu.l. 
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Thinl Slep: ÁII"."r Ih" (ollowill;; flUIr 'Iu<'aliuu .. 

QUESTIO~S 

1. Do rOU Ccd Ih.u.the itcnu )'010 h;1\'I: lIurkrd 011 I~ li~1 gi\.: iA h'l'll ru", .. ! '.! pil:ture of )'our problt-II1,? 
.. _ ...... yc~ ............. !'\o. Ir :.n)· :lddilional ilcm. or "'''l'l.m:ltioll> :Ir.: cJ,·,ir.d, ;.:.· .• ;e indicale lhem here. 

2. How \o'ould yOIl lummarize your chid probklloj ia yow' 0""11 ~or"',? \\'rik a bricC IUnulloUy • 

.. 
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3. Whelhcr )011 h.\\'c or hOl\C . nol enjo)..-J fillirg Oul lhe Iist, do you Ihink jt hOlS becn wonh do:'-; > 

:' ............ yes ........... "No. Ca",ld )"C.& ~."plain )'our rc~lion? 

{. Jf the op~orlu!lil)' ""'fe o!facd, \\'ould )01: li~,· 10 100lL o\'Cr any of tI.:,~ problems w:lh so:nl"cr. ... o'. :", 
collcS~ H;"I1? ............ y~s, ............ 1\0. lf '0, do )'"u Lnow Ihe,plnicul:ar pcr.on(s) with ... hom yOIl ' .. , .. : 
Jikc 10 h3VC lhe .... 131.~? .......... yel ............ No. 



ANEXO 2 

Lista de Problemas de Mooney - Versão para 

Universitários 

Tradução e Adaptação: Ingrid S. de Souza 
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ANEXO 2 

Prezado Estudante 

Para~melhor atender is necessidades dos estudan 

tes universitários ê preciso o conhecimento sistemático de 

seus problemas principais. Tendo em vista esse objetivo, 

solicitamos sua colaboração no sentido de responder ao pr~ 

sente questionário. Suas respostas completas e sinceras 

são de importância fundamental para este trabalho. 

Antecipadamente agradecemos a sua colaboração. 

Rio de Janeiro, outubro de 1976 



DADOS PESSOAIS 

Data do nascimento:. Sexo:. 

Naturalidade:. Nacionalidade: . 

Centro Universitário:. Escola: • 

ou Faculdade:. ou Instituto:. 

Curso: . Período:. 

Esta trabalhando atualmente? Sim Não Em caso afirmativo 

indique: 1 Tempo parcial Tempo integral 

2 Profissão, função ou cargo:. 

Estado civil:. 
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~ ••••••••••••••• ' ••••.••••••.••..•.••••.•••.•..•• 
TlOto n30 é um tf!!:te. • t uma lista dE' proh! "",:lS que fre'1l1('Ott'mentc s" :1f1rpsent3m 30'; e!:tud""t ... ~: 

problemas de sa~de, dinheiro, vida social, relaç~es com a~ pessons, r~ligiio. escolhas de cur~,s 

e olltros semelllantes. Assinale com X na coluna I quando o prnhlem3 descrito for 3plicivel a voc~ • 

. ------l-\ =---lI 1~2+-r= _ _u ____ _ _ _________ GJ-2 I 
I - sinto-me geralmente cansado 5~ - Tlao sou tio forte p saudivel como deveria ser 
~':!.~esalldo Menos d; 'jue o nonnal 57_ .. tenho alerr.iasrurt1Cãri~':.,!,a, etc.) -:t=t--~ 

~_~,:u p(,~:Jnd() _mais do que o ~~~ .. f-I--- ~l.":~":.l'~l~._~i~~o pressoe!!.~_d()r<'s _n'-a"-c::.:;a.;;h..:e;.;ç~a"-_______ -'-_-f-_+ __ +-+__ 
4 - lIao ~~ct:i~~~cien.!~__ 59 - 1'51 OIJ J:.r.1d"t.ivamente l~'..!..0.'!..l'..l:' .. :;o 
5....:. .!.1.:IO tlu~-.:<;lIf lciente 60 - lia,· .I(>"lIho h.1,:tilntl' sol n('~.I ... :..~-'o _____________ _ 

B....:. .t.l_lll!..o_..!T'I~i.t~ .. J'~IE1~_"inhei ro para rour .. a 61 - estg~d(.l!..i~:.o.!r'-'l.... 1cl1ldade tu 
.-!~ .. ~'.'(.·~~?.!_~~~:_I}_l" P~~I~(2 . .:1j'~~!!'_.~~~;a 62 (~~lO.l~~t~~!!_.~ ... E~J_r:.~~l2-t'~~~~I.~!~(. dinhc~i,;..r.;;o,--__ _ 

__ ~--=-.t,'n:!.'2 .!!."~l, •. ,;~~~.dl." i.r .. ~._'1'.'..~!:~l'.!.'.~ <:O Il~r,.I1S!>~.J~'~~:!..I~-':~~I!:~':0.'::..,~'~~'~~I.~.!:1 <I" fllndo!! . 
__ .~-=-(~'.:~,~~:!:I!"i..'.'..i. <;~!...'!..".I~~:!..!.._-:!.2.....!·i!l..!:.:::: fi nanças . (~/'....-=.J'~~~~~l'... :Ii.~'!~! .!.) .. _L:.!.';~'~ .. :~ .. ~.r~i.s..~_f!.~.?f.i !'51o~~!! 

10 - est~~J_ ~':..e'.:.i...::.!.'..~~_~n empr5') !lI:' tempo p3rdal I,'i' - tl'dlO "mitos probll,:r.:1~_0~~'~.!· .. ir()s lf'--
!.!..-=-...!!.ào tl'!~,~r) sufidentP tel."l'0 oe lazer 6" - n?in levo ~n:a vi~~~('~I~I_i~':i~úa ~. __ 
12 - tenho muito poucas chances de praticar esportes 61 - nao aproveito hem min',i.s h,>I·as Úp Jazer 
~ tenho mui~)ollcas chunces de a,reciar arte e mUSlca 6:~ - qUI'ro progredir ("11!tur .. ~Jrlpnte 
14 - tpn~cas chaltl:es de ouvir r;:tdio e televisao 69 - qUl'ro lll'~ellvoJve.!_~.I!_f('llsa'.·nt:..o,.....,-___ , _______ -;-
~tcnho mui~~ tel'lpo para mim mesmo 70 '1111:ro mais ('Iwrtllnidad ; para minha exprc!'sao pessoal 

16 - s~ tím~do Ol~ acanhado 71 qu~ro ter u~:!..J,elsonah~ade mais agrad:ível 

~G:~_!:..~i.! .. mente_('mb:)raç:1do 72 - tellho flerdi.l,!....~i.)~OS I ~ __ I 
IH - ~in .. t,.-I1'~.'~l, com outr."ls pes!:oas 7~~~:rp túrllar,::~'li~ p,~ar 

-.!2.....:~'.'..'-_~.':.!.I.I:.~._;~m.!l~.'2.':...'!'.:ds--!;'II.)~adoo; 1101 faculdade ]I, - ';()I~~~~~.jl:'rt e .. _ . 
_2 1) - t l'n!l!) :;,,~~I.:.~~.:,~::. ... ~~-' suem t'm casa 7') - ~.:::!!~~ irlle~~,~.~ .. ,.~..:!n:1 sol i dao _ 

21 - levn .1'; cni·;;!" milito a st:rio 7(, - leuh" :n,,1.1',,:0Iil1 (' inst,hiJitl:1de dI! humor I 
~TT-- In/' l~~~()~l?0 "~~~;-cc:-i "õ1!l sem iOlportancia 7 ~~!....."tr:i(:.:1.S ~;ll~;iõJ;;;S<.pi S.lS que tt'nto f a:r:er I 

.23 - o;ou IwrvnSO 78 - desanimo f:JcilPlcntc 

.24 - fico facilmente exaltado 79 tenho fal~a de sor.;t.;e;;.:... ___ :--___ -,.-;-
25 - ach,~cil jl!scontrair-me 80 as vezes.-r.~.cferiri3 nunca ter nil:;c.;i:.;d:.o::-. ____________ +_-f 
26 saio muito"'p"ouco 181 - tCllho !nedo de perder n PL'J?Soól 'lUl' am" 
27 - nno encontro aT ueira Ulr 32 ~o~Tc,.re~ém --quenao!:"st.:.:l;..-,..;d;:c:.-,..;m=irn:::..... ____________ +_-t-__ 
28 - nno tenho bons 83 - sou :nuito inibido em as'suntüs dc sexo 
29 - estou pensando se começo um namoro 84 - tenho medo de contato ~uito prõx~i~m~o~c;..o-m--o---s-e-x-o--o-p-o-s-t-o-------~--+----
30 ~--estou- namorando alguemque minha famili. nao aceita 185 fico pensando. se algum dia-ue-ncoutrireTUIU -companheira (o) . 

ad~CJ.uada (o) 

J 

t-' 
1.0 
00 



1 2 
r-----------------------------~--~------i~r_r_----------------------~------------------~~I---

2 1 

~ - sou cdtic.:ldo pelos meus familiares 86 - mells pais SDO separoldos ou desquitados 
32 - sou critic:ldo por minha m.:le 87 - mCI~~ tE'm dificuld.:1d<, <1(> aju!!tam('nto 
?l- sou niti('a'Jo por m<'.!!.....Ei RIl- m~~5~' I'om 11m m(·mhro·d<, minh.1 f:lmtUa 
)4 - tenho do(·.!!S...:I ni) família . 89 - ",C" pai Cnu minhil m.,d ~.:II~·cid,,(a)· ---+---II~ 

35 - ",<'IIS filmiliares se sacrificam IIIl1ito~_I1I!I"-___________ 9Q_-_S1nt()~ue nil vercl:t.le nao tenho .. !li I.:Ir 

36 - não vou guficientemcnte ã Igrcj~ __________ J 1.~_~.t.:.dIsco!~.I>..A('_millha_f3mrlia_qIl3n!.CI..~.c_r~nc;;a reli/do!!a 
37 - estou insatisfeito com os servic;;os rellgiosos-------- '-92 - nilo-con-si~o-ver-a rebc;;ao'cl.ireli-gião com a vida 
38 - acredito em ('ni.!l~ue contrariam minha re1iglao 93 - nao seI em .'l'll'! acr~ditarquanto 1\ Tleus '- I I 
39 - e~tou pcrdendo .1 minha antilta fe religlosa 94 - li Cif'nc18 ('"til em confIno co:n a mInha re~ J I I 
40 - du"Jido do valor e da efici!'llcia da!! oras..0es_ __ 2S - preciso d(! lima fisolofia de vida 

~l - nã~~~t.l2.u s:lbendo e5tuelar com eficiência 9/)~tou eSC)"l'!cendo d.H coisas qU('~!~dL~5Cola ___ '_~I_--l'---f 
~2 - distr.li"-III(' faei Im('nlc do mcu trab.,lho 91 - tt'nlHl tido notas baixas ~'.f--"'-'-

'. I - n.lO pl:~~,·jo o m("J trilhallJo com .mteccUcnCla ~H - escrevo m,,1 -
~I'nho r..01l1'.1 b.1SC para :llr.umas materlas 9Q - 5011 II\Uito fraco em ~r3I11atic:a ou ortorrafia 

.. 4~ - tive 11m3 formaçao se(,I~HI.1ria inauc.<lllad:l 100 - leio muito ul!va~ .. r 

46 - estou lnquil'to por ter de adiar o inIcio na vida 
profissional 

101 - Hint.l-me incapaz de entrar na profissão d~sl!jad3 

47 - d~vido d.:l, a~l'!'lll:tçao da c mr~lla esc01ha--proTI~lnonal I02~I;-s-tou rn3trl.culado no curso errado '1 
48 - minha farnllla se opoc a minha escolha proflsslonal 101 - UC~I ~ud:tr para outra faculdade 
49 nao tenho objetivos claros para frequentar a faculdade - quero uma expcriencia de trabalho de meio expediente, 

no nÕl~u CllmpO 

I 50 - duvido do v.,lor de um diploma àe curso superior q.lQ.5 - questiono se a 'faculdade' me prerara para o meu trabalho, 1-1 

51 - ê di fici! estudar onde nloro 106 - a faculdade é muito indi!(!rente .às nct'essidades dos 
estudante'i 

52 - n:io há bom lugar p.:lra estudo na universidade 1107 - as aui-:.:.a:.;s:.::.;;s:..a-o-mo-lI'õ-t-o-n-a-s--------------------+--+--
53 - ê muito difícil entender os professores - --- ----T--r---l r08 - há muitos professores fra<:os 
54 - os l[vros-textos--sao'-muito-difíceTs'-de entender - 'os-roles-sorcsteiR-faltide-dOmínIo no assunto 
55 - e diflcil conseltuir oLlivros eXl.gidos. - os pr_ofes~<l.re!l nao.....!.e."l.J»..ersonalidade 

I-' 
\O 
\O 
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1 12 2 

111 - tenho majlostura __ -J l JI6i' __ - _tenl1o~or.E!s_c!e_~a~&A-"t_4J~equente8 
tl2 - tenhojlrOllle-ll1as~~le - IJ 1167_- tenho resfria-"Io~ frequentes 
113 - !;Ou r.1uito baixo - - ------- - - 16l:: -':-tenho problem.1S naRais ou sinusite -l h1t: sou muito alto ló,) - tenho problemas de fala (1~.1j:,t ... irl1, etc.) 
1]5 - n.10 S0U Il'lIito nt_r.1ente fisic.1mpnte 170 - tenho visao ucfic:ic!!.t..I' __ . ~ 

• 
1 !.~('ci so d('~!.!t!!.d rOJ3r3 cuitl.1r mclhol' da Raúcie . 171 - ~~alho .1~ t.lrclc da no{_t!:-':Il'-;u::.m::....;c::.m~pl:.;r:,-·('::.~:::.o~ __________ -+_+_-i !Ti', - preciso tom",' c:uicl,t<lo com cada cl'ntavo que ganho 172 - nao tenho concliçues de trahnlhar onde moro 

CD!'- rr,inh.1 fa"'íf{;--;:~-t~ preocupada com as finanças 173 - tenho dUicllld.1des de tr.lnsporte ou de viagens diarial 
119 - nao gosto de depender finAncelramente dos outros 174 - nno tenho pr.ivacidadc no 11I).;:Jr onde moro --t--

120 - estou fin.1nceiramente
n 

imposslliTliÚldo-dCCiSar n==TITS----= nao tenfio- um-Tur,ir-orl-JcpoSs:J ..;r:.:e:.;c.:.:_e:.:b:.:e:.:r~a:;;;m.:.:i~p,::.;,o..;;s~ ______ +_-+---f 

121 - sou deqajeitado no contato com as pes!;oas 176 - _qller~nder a dançar I I I 
1:2 - sou deqjeitlldo nos l'ncontros _177 - quer?-..!~r.~nder a cntr~tcr as ~~s 
12J - custo a f,uer amizade com as pessoas l7/S -..<lucro rr.clhorólr minhól al'.lrêneia 

~_2.i~.lrticipo elc mUIto pOUCólS atividades estudantLS In - <JllCl~O n'clhorólr minhas tnandr.u 
~~? - tf:nho fins cle samnna mui to mono tonos 180 - tenho prob h'móls pólra m,10ler U.1!'3 conversa 

12(, - fico m.,p.oado rnu:to f:!cilm,>nte 181 - 5011 muito invejnso--'0-iu:-c.;...;:.iu'-m..;;c.;.n"'t;..o ________________ t---.,I--t 
12Y-::-[;" am- de miM' 182 :- snll c.1be~~-0-t_~.-_~.c.h.c.,;l:.;l;:,,1:..·n=,I.c.d.:;o _________________ --t---.,t---l 
1~...::...:.~~iJ3ii1rfo.~.!:.,otltras....Ee!'soas lIU - envolvo-me em "i,,\,,;.tI;..~:..:s:..:ol:.;c;;..·s"-__________________ _t--_t---; 

1.'~re(lcupo-ml' ''''1 ~.,ber corno impressiono as pessoas 184 - ajo ou falo S"III P_(;:,,·I:.:.';;.s.:;a.:,r~---r---.~r--:--r-:'-_..,..--~-----+-t___t 
1)0 - sTnt;;"-'"inc infcr'ier 185 - asvczcs me CÕmpOI to de mancira infantil ou imatura 

131 - estou infeliz a maior parte do tempo 18" ~rco o controle 
132 - tenho !(·ml>r:mras de um:! infencia infelu ,187 - !'ou d!'scuidado 
133 - sou um sonhador 188 - sou p"-r;:"e:..g"'-t..=l~Ç.:;.O.;:;S.:;o __ -.~ __________________ -+-t---I 
134 - e!':'l'~'.:s..<?_~~~~o; R:l!':. ' ~ R'l tenclo a l'xaf,('rnr ,"ui to 
1)5 - tenho um certo t~ue nervoso 19u - neo 1E\'0 as coisas devid31nente a sério 

136 - estou a~aixonado 191 - fico embar~ado de falar em sexo 
137 - nao sei se e-stouapaixonado 192 - sinto~me perturbado ao~ensar em atos sexuals 
138 - não sei se fico noivo 193 - preciso de informólçoes sobre assuntos sexu3is 
139 - oao sei se realmente conhcço meu fu-turo~o~nhiiro\ar 194':'--tenho desejos sexuais Ínsntisfeitos 
140 - estou all~Íl(~nado_~r alguem com quem~l!..Jl0sso me casar 195 - nao sei 3ti! --'lIJ!.J>onto che~ar com o sex':) oposto 

~------------------------41~·----~----------~1-21--L-----------------------------~----------------~~- N 
O 
O 



141 - meus am! gos não' são bem recebidos etI minha casa 
142 - minha vida familiar ~ infeliz 
14) - ha hr!glls fnmnillrc9 
IV. - n"n põ~so cl'nviver com um dos memhros de ",inh" famlll3 
14$ - lrrl to-';c cnm .,s h;hi tos de um dCls membros d., minha 

f"mll j a . . 
146 - meus fa~{l{ares têm idéias antiquadas 
147 - slnto falta de elementos rspirituais na vlda escolar 
148 - sinto-me ~erturb.~la falta de reli~lao nos outros 
149 - prccl'nceitos f(·li!(iosos ou raciais me incomodalll 
150 - amo all:u~!'I d" r:lsa nu dl' reli!\iao diferente 

lJI - n:in c,!!",ln o trml'0 suficiente 
1>2 - tc:nho ",ui lo~ intcrrssc~ cxt~rnns 

l~) - lC'nho pn',hlel'las com OI otr,nni ZilÇó''' <.I"s trabalhos 
cSl'f,larcs 

)54 - trilho irnhl('m~Jaz~(,s'l"':.m,,s ClU tomar notas 
.J22...:'. tenho llrot>lcmas em fazer a[!re;;cntacoes orais 

1~6 - n~o sei se !lcrei bem succdido ni vida 
157 - p~rl'cisorJanejar o futuro 
15& - nao sei o.que realmente quero 
159 - estou tentando conciliar casamento e cart('ira 
160 - estou prencupado com o serviço mllitar 

161 - n~" tenho um bn~ rrientador na facul~ade 
162 - ""O te-nho ajuda individual dos 'professores 
163 - nao tenho oportunidades suficientes para falar com 

eles 
164 - ha falta de interesse pelos alunos por pólrtes dos 

profes!!ores 
16$ - ha falta de consideraçllo pelos sentimentos do 

aluno per parte ~~ofessores 
, 

" 

. -

1 2 

196.- sinto-me Incapaz de discutir certos problemas eo cal. 
197 - ha chnque dr opinioes entre mim e meus faqlllares 
198 - discuto com meus fll:'l.il iare1; 
199 - m('1I5 fami lÍnres <,sp • .'r",,, derr is de mim 
200 - tenho ft'spni.snbilidadcs mui~o pesadas com minha (amlla 

, 
I 

201 -quero mais chance. para prática re1f1!fosa 
202 - quero entender mais sobre a Blblia 
20) - guero RI(' 9cnti!.~i:o de Dells 
204 .- sinto-me confllr.n em alr,umas ,das minhas crençal re11r,iosas 
205 - sinto-ml' ronfm;(' ('m relaçao'a alr,umas·.qucstoes morais 

\-

206 - n:in cons f ~n fazer DICU'l C5tl' 'os a t('mp" 
207 - na~ cnnsT~_o me c;;nc;-n-trólr bum 
208 - nao Cl'n"iRQ In\! I!xprl'ssar b('J1I ~m palavras 

209 - tl'nho v"c;'\hul:ll'j" muito n·~trllo 
210 - _tl'lIho m('da de .E;~rliCIP-ar de:cli!!cussoC!s em classe 

211 - não sei se vale a pcna pros~eguir nos estudos 
212 - nao conheço meu lu~ar neste'mundo 

,213 - preciso me decidir Quanto a:uma ocupac;ao 
214 - p~reclSo de info!1llasao SUl'nto a ocupac;oes 
215. - preciso saber das minhas hahi lidades vocacionau 

2.16 - as turm"s são mui to numerosa!! 
~17 - nllo tenho bll1;tante a'ulas de'dehate 
~18 - as aul~s 530 muito parecida$ com as do curso secundaria 

19 - algumas dIsciplinas exige. trabalhos d~l' 

~20 - oS professores sao muito .teoricos 

. 

1 2 

I 
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1 . 2 

221 - tenho dores de cabeça fre~uentes 
222 - t~nl:o l'rohlem:ls de saudc proprios a mulher 
223 - as Vl'Z"'; me sinto tonto ou fraco 
n4 - tPllh-;"- rrchI;;;;:,; <I" ri i g~!' t ao ou c llmi naçao 
~'5 - tenh" rrobl(;ol,1s J;raldulnr<"l (tircoJ.,le, llnfa, etc.) 

226 - não tenho uma dieta satisfatória 
227 - estou cansado de fazer sempre a mesma refelçao 
'228 - tenho r.111\ to -.r0tlr.o dinhei ro para divertln:entos 
229 - nao lenho renda esrBvel 
230 - meu futuro fin:lI1CClrO (' Incerto 

231 - tenho pouca de~trezn em esportes e JORos 
212 - tenh" 1"" i to p""cas chances tle a-.rrovei tar fi Il:!tureza 
FU - lenh" rJlJi to I!"uca o[!nrtllnírl;'l,If\ de tl'r um "hohh~ 
~. te!lho muito poucas oportunicl.1dcs ']e ler o que-gosto 

235 - gostaria ue ter mais rliscussoes prOVp.ltosas com as 
-'p('s~oas 

~36 - não !!O~to de uma dpterminada pessoa 
23; - :lll:u('T, n,]" rosto1 de mim 
23~ - ach~ue nin'~u('m "'f? entende 
231 - nao tenho a 'lut'm C'll1tar Tr.eus 'problemas 
240 - acho rliflCil falar sohre meu:; proi>l"mas 

241 - tenllo me'Jo de comt'ter erros 
L!.~ - n,10 con~igo mO!! decicl~ sobre as C01SDS 
:l43 - nao tenho :1uto-('onfi:1n-.S:_1I 
2/1/' - n;)o conslgo t'squ('cer um:> e:,perlencUl desa!!rauavel 
245 - acho que d vida me fez ur.s InJ us t1!la 

246 - tive uma decepç30 no'amor 
2/,7 - ('(Im namora,la 
248 - cum namorarlo 
249 - terminei um caso de amor 
250 - nao sei se me c~sarp.i 

'J.7f. - tenho problemas consideráveis COftl meus dentes 
277 - t"nl~obl(,l'\:ts tle nudlç_ao 
27R - tl'nho y'rohl.~Ill,1S com m"uges 
279 - t"nho uiiiãti,;"'(f(.'{(·nd a ~- I S J cn flue me lncoooda 
2ao - preciso de c.onselho nll·,i1co 

281 - ereciso trabalh&r durante as firias 
282 - trahalho,para o~_s'lstento 
283 - t('nho mau; af87.cre~ rXlI'as do que seria bom par:l mim 
213/, - g.llnho .rO\leo 
285 - t'stou insadsfe{to com meu (!mrrq:o atual 

2M, - tenho n ui tb ~oucn ('hóm('e de fllzer o -'lue quero 
,'Hi- - t.enho rluito rOllca ':~,:" social 
LHH - tl'nho vida r.ocinl ,l"I'lilís 
.'13'l - n,10 tenh(' Ç01S.1 :l1r:ul"a de Interessante para fazrI n:ls 

fj:rias . 
290 - quero muito VIDJar 

291 - sou n.uito e~oi:;ta 
292 - m'l~'õu ;;s outras pessoar. 
293 - eVI to :11!;~ut'm clO!! qu('~ n .. o ~osto 
294 - SOll Tr.ui to faclln,en_te 1,~vatlo l,elas outras ~essoas 
L9~ - tenho pouca c~rncirl:1de de liderança 

:!91i - tt'nho rnlÍtos problem;Js pessoais 
'1.97 - c1loro (a·:tJr.lcnte 
na - SOI1 i nr(l'_,;"l.1do !,or pcsaul·lo,; 
299 - a 1 r.url'ar vezcs r.'.epl'cocupo com rll nha saude mental ' 
300 - tenho pen<:ar.lcntos de sUlcHho 

301 - penso muito f'm IlSsuntos de sexo 
102 - !lOU muito fndlmente exdtado Sf\xuo1lmente 
301 - tenho nue e~perar muito tem\')o 'Pllra caGar 
304 - precIso de orl~ntaç;Jo sohre o ca~nMento 
105 - ndO sei se meu cnsomento vai ser bem 8UCC~ldo 
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251 - não digo tudo a meus fa~iliares 306 - quero arror e afe~ão 
252 - sou tratado como criança em casa 30_7 - vou multo rnralTlcnt~ para casa 
253 - sou filho unico 308 - moro em casa ou multo perto de c::lsa 
254 - meus fami liares tomam muitas declsoes ~or mlm 309 - tenho Earentes lnterferlndo em assuntos de fH~l11~ 
255 - "quero mais liber<!.~d~ em C::lSll '. nu - queria I('T urra situaç,""o famll13r difeTl'nte 

25" - às v(';:es minto S('1'1 qU('Trr 311 - ao; Vf"7.('f, n:io 5011 t:io honnsto r:'''mO dE'vrria 
2'>1 - I in;u scr al",l)c," qlle nao sou '1_!,2~ - tl'nloo a ~1.'!lci~1- EC!'.1<111 Eor r.I'ntlm(·ntos ri.' culj'a 
2 ~Ij - tenho 1101 ccr to nl,111 hólbl to 313 - n.~·) !,os·;o I'~'l''''ccr de aI nuns erros _que' co:reti 
2'>'! - sinto-ml' impo'lsihi I itóldo ,rI" arllhar com um mau habito :l14 - ("'do .. IS tcntlH'(le!' 

.1(,U - trnho UITI problem;t seno )15 - lenho L.ilta de <luto-c"ntrole 

:>1',1 - estou prp.ocu.l?.arlo com os ey.ames 316 - não tenllo um program .. cr.c"lar be!:'l'planejac!o 
2',2 - sou lento em t("lrias P. ahstra..o;:,oes 'Jl7 - n:1I) estou realmente interessado 1'1'1 llvros 
2~3 - sou fraco em racioclnlo logico :n8 - le'nllo mur.oria fraca 
21',4 - nao sou muito ver~aJo em assuntos ncademlC'cs 31'.1 - sO'J lenlõ'err. lJIatcl"atica 
265 - lenho nlcdo de fr.:tcassar na facilIdade 320 - pr(!ci!':o d~ fcri ,~~ cl'col:lres 

266 - não sei se deixo a faculdade por um e~prego )21 - temo o desemprego arõ~ a foirr.~tura 
267 - nao sei se poderei arranjAr trabalho na proflssao 322 - nao s'eT como procurar emprego 

escolhida 
263 - ~lIer() ori"ntasao sobre mClls proxlmos pa5sos '123 - f.11t.1-lne .1 c:'ll'ericncl.:t neccssaru para um cmprer,o 
2(,9 - e~toll escnl!lI'ndo o clIr:o;o ~lIra o proximo per lodo 124 - n:lO c.:on:O;ll~o alf'.1nsar o ohjetlvo gue eSlahf'leci E,Ha ~11l1 

270 - estou esculhendo cursos melhores para a preparaçao 325 - quero largar a faculdade 
para o meu tr.llalho 

271 - alguns cursos ~ão mal organizadoR 326 - considero as notas injcstas para a avaliação das 
Cll!')aci o:ldcs 

272 - os cursos S30 pouco relacionados uns com os outros 327 - os testt:s sao Injustos 
273 - ha regras e regulamentos demais 328 - as atividades da universidade sao ~al coordenadas, 
274 - estou lmpoSSlbilitado de frequentar os cursos que 329 - na unlversldade nao ha um esplrlto unlversltarlo 

quero 
330 - a universidade oferece poucas facilidades recreativa. 275 - IOU forçado a cursar o· que não gosto 

- ---

Nota - Faça uma revisão dos ,tens que :você marcou e assinale COI'l um "X" na 

coluna 2 os números dos problemas que o incom~dam mais. 
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l-Você conhecia bem o curso pelo qual optou? 

Sim ( ) Não ( ) 

2 - O curso em que você está foi sua primeira opção no exa 

me vestibular? 

Sim ( ) Não ( ) 

3 - Você está satisfeito com o curso? 

Sim ( ) Não ( ) Por que? ...•.......•......... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 - Quais os problemas que você gostaria de discutir com 

um orientador? 

Indique em ordem decrescente de importância. 

1 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 -

3 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 - Assinale com um "X", dentro do parêntese, o tipo de 

serviço que você julga deva existir na Universidade. 

( ) Serviço de Orientação Acadêmica (onde assuntos ap~ 

nas acadêmicos podem ser discutidos). 

( ) Serviços de Aconselhamento (onde quaisquer assun -

tos, inclusive acadêmicos podem ser discutidos). 

6 - Assinale com um "X" as áreas em que você situa 

maiores preocupações. 

Saúde Flnanceira Recreação Relações 

suas 

(Emprego) Psicossociais 

( ) ( ) 

psicológica Relações com o 
sexo oposto 

( ) ( ) 

Ajustamento 
escolar 

( ) 

Educacional 
Vocacional 
Profissional 

( ) 

( ) 

Lar 
Família 

( ) 

Acadêmica 

( ) 

( ) 

Moral 
Religião 

( ) 



7 o que voce gostaria de indicar e que deixou de ser 

bordado neste questionario? 
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· .................................................... . 
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MOONEY PROBLEM CHECK LIST, Ross L. Mooney, Leonard V. 
Gordon, Ohio State University, 1950 (Co11ege Form) 
The Psycho1ogica1 Corporation, traduzido e adapta
do pela professora Ingrid Siecknius de Souza, 1976. 



Tese apresentada aos senhores: 

Nome dos 

component-es 

da banca 

examinadora 

Visto e permitida a impressão. 

R i o de J a n e i r o t iJ.q / .{. /. / .1-$. 

Coordenador ral de Ensino 

fi~ 1·· fA ~;tz ~~ 
Coor enador Geral de pesqu1 


