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QUALIDADE DE VIDA DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESEMPREGADOS 

 

Resumo: Neste estudo, foram analisados o perfil socioeconômico e a qualidade de 

vida no contexto de desemprego. A amostra foi constituída por 30 participantes, que 

estão cursando graduação no penúltimo ou último. Foi utilizado o Instrumento de 

Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde – WHOQOL-Bref 

e um questionário de dez perguntas, que foram aplicados individualmente em alunos 

abordados na entrada da Instituição. Para análise de dados, foram calculados a 

frequência, média e desvio padrão para descrever os resultados, utilizando o software 

SPSS. Os resultados parciais encontrados indicam que os universitários têm uma boa 

qualidade de vida no domínio físico, social e no ambiente, porém, um baixo nível de 

qualidade de vida no domínio psicológico. Por fim, quanto ao domínio geral, 

apresentam uma média qualidade de vida em geral. 

 

        1. Introdução 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), qualidade de vida é a “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHOQOL GROUP,1994). De acordo com CHAHAD (2002), o 

trabalho é fonte de sobrevivência e influencia a economia mundial, além de ser um 

fator para o estudo da Psicologia. Embora não haja pesquisas recentes voltadas para 

este contexto, essa definição se mostra muito atual. Para GOULART (2010), o 

desemprego pode desestruturar laços sociais, ocasionar privação material, de direitos, 

de segurança socioeconômica e a redução da autoestima.  Terra, Carvalho, Azevedo, 

Venezian & Machado (2006, citado por Guilland e Monteiro, 2010) indicam que, se a 

ideia de trabalho está associada a um lugar social, o desemprego se configura como 

o não lugar, o que pode trazer um sofrimento psíquico. Conforme pesquisa feita em 

março de 2017 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), o índice de 

desemprego atingiu atualmente 13,5 milhões de brasileiros. Dessa forma, esta 

pesquisa se justifica pela busca da compreensão do impacto do desemprego na 

qualidade de vida das pessoas desempregadas que estão cursando graduação. 

Importante salientar que esta pesquisa contribuirá com os estudos da Psicologia 

Organizacional, área esta que não tem apresentando novas produções científicas, de 

modo que os estudos envolvendo o trabalho e o desemprego e a sua influência, 
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encontrados nas principais bases de dados científicas, não são recentes. 

 

2.  Objetivo do estudo 

O objetivo foi investigar a qualidade de vida dos universitários desempregados, 

analisando os domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, bem 

como se há diferença entre homem e mulher. 

 

3. Metodologia 

Refere-se a uma pesquisa de campo, descritiva. Foi utilizada uma amostra de 

30 participantes, alunos universitários desempregados, com idade entre 18 e 60 anos, 

cursando o penúltimo ou último ano de graduação em uma Instituição Privada de São 

Paulo. Foi aplicado um questionário de dez perguntas sobre aspectos sociais, 

familiares e econômicos. A qualidade de vida foi avaliada com o instrumento 

WHOQOL – BREF (World Health Organization Quality of Life) projetado pela 

Organização Mundial da Saúde como a Versão abreviada do instrumento de avaliação 

da Qualidade de Vida da OMS – WHOQOL-Bref. Ele é composto por 26 perguntas, 

por sete escalas de resposta distintas, todas com cinco possibilidades de resposta, 

sendo de 1 a 5. Afere quatro domínios relativos à qualidade de vida: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente e uma faceta geral de qualidade de vida.  A análise 

estatística foi realizada com o software SPSS. 

 

4. Desenvolvimento 

Após a autorização da instituição e a aprovação pelo Comitê de Ética, foi 

entregue aos participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com as 

informações da pesquisa, que foi preenchido e assinado. O questionário e o 

instrumento foram aplicados individualmente em alunos abordados na entrada da 

Instituição em dias e horários agendados, cujo tempo estimado foi de 40 minutos para 

cada participante.  

 

5.  Resultados preliminares 

A pesquisa foi composta por 30 participantes solteiros, sendo 24 (80%) mulheres 

e 6 (20%) homens. A média de idade dos participantes da pesquisa é 22,1 anos (D.P= 

2,26). Em relação ao domínio físico, os universitários entrevistados apresentaram 



3 

 

média de 51,4 (D.P. = 13,1), ou seja, apresentam uma boa qualidade de vida sobre 

esta questão. Em relação ao psicológico, apresentaram média de 42 (D.P.=15,6), 

mostrando uma baixa qualidade de vida neste aspecto. Em relação ao domínio social, 

com média de 65 (D.P= 20,1), demonstraram uma boa qualidade de vida. Em relação 

ao domínio ambiente, apresentaram média 46,1 (D.P= 11,6), mostrando que eles não 

apresentam boa qualidade de vida. Por fim, em relação ao domínio geral de qualidade 

de vida, os universitários pesquisados apresentaram média 50,5 (D.P.= 11,1), 

indicando que há uma média qualidade de vida em geral. 
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