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I. INTRODUÇÃO 
 

A idéia de desenvolver este trabalho a respeito da eficácia adaptativa dos alunos 

do curso de Psicologia  surgiu de uma oportunidade que tivemos em 1998, quando fazíamos o 

curso de Especialização em Psicoterapia Breve, com o Professor Titular Ryad Simon e a 

Profa. Dra.  Kayoko Yamamoto, na Universidade Católica de Santos (Santos –SP). 

Na época, tomamos conhecimento do SEPAI (Serviço da Prevenção da Adaptação 

Ineficaz), coordenado pela professora Kayoko, e desenvolvido junto aos alunos do curso de 

Psicologia da Universidade Metodista de Ensino Superior (São Bernardo do Campo- SP). A 

existência do SEPAI deve-se a uma preocupação da Universidade com a saúde mental dos 

alunos de Psicologia, ajudando-os em momentos de conflito ou crise emocional, durante a 

época do curso. 

O SEPAI teve início em 1975, e até 1979 os atendimentos eram realizados por 

voluntários, ex-alunos do curso de Psicologia da UMESP. De 1979 até o corrente ano, os 

profissionais do SEPAI têm sido os alunos do Curso de Extensão Universitária da mesma 

Universidade, que a partir do 2º semestre de 2000, passou a ser denominado Curso de 

Especialização (lato sensu) em Psicoterapia Breve Operacionalizada. Após entrevista 

preventiva para a elaboração do diagnóstico adaptativo com a utilização da Escala 

Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada (EDAO), elaborada por Ryad Simon (1986), o 

atendimento do SEPAI aos alunos de Psicologia da UMESP é feito através de Psicoterapia 

Breve Operacionalizada. Hoje, o SEPAI dedica-se exclusivamente aos atendimentos internos, 

isto é, esses  atendimentos destinam-se apenas aos alunos de Psicologia da UMESP, porém 

dados os bons resultados até o momento, já existem perspectivas para que esses atendimentos 

também se estendam a toda comunidade acadêmica da UMESP. 

Como dissemos, também tomamos conhecimento da EDAO que é uma escala 

diagnóstica baseada na teoria adaptativa, desenvolvida por Simon, a partir do trabalho 

preventivo em Saúde Mental que ele coordenava na Escola Paulista de Medicina, da 

Universidade Federal de São Paulo, e que se encontra descrito em seu artigo “Modelo de 

prevenção aplicado a setor de saúde mental” (1977). 

Esse programa, assim como o SEPAI, também foi desenvolvido devido ao 

interesse em se cuidar da saúde mental dos alunos de Medicina, futuros profissionais da área 
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de Saúde que, de acordo com o artigo “O complexo tanatolítico justificando medidas de 

Psicologia Preventiva para estudantes de Medicina” (Simon, 1971),  estariam mais sujeitos do 

que outros profissionais a se verem envolvidos por fantasias onipotentes de cura da doença e 

de vencer a morte. Devido ao grande número de alunos do curso de Medicina, era 

primeiramente aplicado o Questionário E.P.M. (Escola Paulista de Medicina), para fazer a 

triagem dos alunos que, naquele momento, tivessem mais necessidade de atendimento. Os 

alunos triados eram, primeiramente, convidados a participar do programa preventivo, em que 

se utilizava a EDAO, individualmente, para nortear o trabalho a ser desenvolvido com cada 

um deles, isto é, quais as dificuldades a serem trabalhadas com cada um desses alunos, em  

Psicoterapia Breve de no máximo 12 sessões. No texto a que nos referimos, Simon afirma: 

 “É próprio da condição humana a posse de fantasias inconscientes... o sujeito 
idealiza um ser onipotente capaz de retardar, deter, ou mesmo anular a ameaça 
de morte... A este ser idealizado chamaremos ‘ser tanatolítico’, à existência deste 
ser e ao conjunto de ações mágicas que lhe são atribuídas chamaremos... 
‘complexo tanatolítico’ (do grego ‘tanatos’, morte; e ‘lusis’, destruição)... 
Presumimos que entre as motivações para a escolha da profissão o ‘complexo 
tanatolítico’ influa com maior ponderabilidade para a opção da carreira médica 
(e também às correlatas)... O perigo a que se expõe o estudante de medicina... é o 
de fazer uma identificação total entre seu eu e o ‘ser tanatolítico’, assumindo 
compromissos onipotentes...” (p. 113). 

Também com referência a essas fantasias onipotentes do profissional da saúde, 

Gauderer (1987) fala-nos da importância de aprendermos a lidar com a nossa própria 

terminalidade. Ele se refere não só à atitude do médico e de sua equipe frente à possibilidade 

ou mesmo à constatação da morte de seus pacientes, mas também à necessidade que todos 

têm de pedir ajuda frente à inevitabilidade da morte. 

 “... a única coisa que temos líquida e certa na nossa vida é a certeza de nossa 
própria morte... nós adultos... negamos, e nós, médicos somos os que mais 
descartamos essa possibilidade... a doença é vista como um inimigo a ser 
derrotado e a morte é o símbolo do nosso próprio fracasso...” (p.82) 
 
Kübler-Ross (1994) , ao receber a visita de um colega médico que pedia ajuda por 

encontrar dificuldades em lidar com a possibilidade da morte de um de seus pacientes, definiu 

tal pedido como um ato de coragem por parte do colega: 

”Achei um ato de coragem ...da parte deste jovem médico admitir suas limitações 
e conflitos e procurar ajuda...esse médico não terá tanta perturbação e conflito 
ao se deparar novamente com uma tragédia como esta”. (p.33) 
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Na literatura, também encontramos Avila e Romero (1985) que, com base num 

estudo anterior sobre as aspirações profissionais e atitudes dos alunos primeiranistas quanto 

aos aspectos preventivos e sociais do ensino e o exercício médico da Faculdade de Medicina 

da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), decidiram investigar o efeito que o 

processo educativo exerceu sobre a modificação dessas atitudes, com o decorrer dos anos do 

curso. Constataram que houve um aumento do reconhecimento da importância dos fatores 

sociais e uma diminuição do gosto pelas disciplinas da saúde pública e pela eficácia das ações 

de caráter preventivo, possivelmente devido ao não fortalecimento de atitudes favoráveis à 

prevenção. Desta forma, fazem recomendações para o estudo contínuo desses aspectos, como 

um requisito indispensável para um planejamento e avaliação do processo educativo. Isto 

significa que um profissional, para estar preparado para os atendimentos que realiza, seja em 

consultório, instituição, ou quaisquer outros lugares de atendimento, precisa unir essas duas 

instâncias, isto é, de um lado, o conhecimento e a prática clínica, fatores imprescindíveis e 

básicos a qualquer atendimento na área da saúde e, de outro, o desejo e a possibilidade de 

estar com o outro, o que implica uma estrutura interna eficazmente equilibrada; a ausência ou 

a falha de qualquer um desses fatores poderá, sem dúvida, prejudicar os atendimentos em 

geral.  

O que esses autores afirmam é que aos profissionais ligados à área da saúde, 

embora tenham em mente as dificuldades com que se deparam em atendimentos aos 

pacientes, é mister que tornem conscientes essas fantasias onipotentes, através do cuidado e 

dedicação à sua própria saúde mental. 

1. Justificativa: 

Sem, absolutamente, desvalorizar qualquer outra área profissional, pensamos que 

o indivíduo que opta pela área da saúde se vê frente a uma dupla responsabilidade, que diz 

respeito a si mesmo e àquele de quem cuida. Embora esse profissional tenha as suas próprias 

dificuldades, seus próprios conflitos como qualquer outro profissional, necessita estar 

emocionalmente equilibrado para não se mesclar com o seu paciente, para não se fundir com 

o outro, ou seja, para não se identificar por demais intensamente com seu paciente ou 

identificar, numa atitude contratransferencial, o paciente com alguém que lhe é significativo. 

Com base nessa dupla responsabilidade, torna-se importante trabalhar com os 

alunos de Psicologia, pelo que temos percebido tanto no contato diário com colegas desde a 
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nossa própria época de graduação, como nos atendimentos em psicoterapia que hoje fazemos 

no consultório a estudantes de Psicologia. As situações a que nos referimos são, em geral, a 

insegurança frente ao futuro profissional, e a ansiedade frente à carga emocional 

desencadeada pelo curso. 

 

1.1. Insegurança frente ao futuro profissional: 

Calejon (1996), analisando o pedido de ajuda feito por universitários a um Serviço 

de Orientação Psicopedagógica (SOPP) na Universidade São Marcos (1993) e o efeito de 

intervenções breves realizadas em Orientação Psicológica (OP), constatou que a maior 

procura por essa ajuda vinha de alunos do curso de Psicologia, isto é, em 1984, 79,50%, e em 

1985, 73,66% dos alunos inscritos no programa pertenciam ao curso de Psicologia. Com 

referência às crises psicossociais, cita: 

“A universidade representa para o aluno uma crise psicossocial, na medida em 
que exige o desenvolvimento de novos recursos para atender as exigências 
acadêmicas. É um dos caminhos que as pessoas seguem, no sentido de 
desenvolver e realizar tarefas da vida adulta” (pp. 173 e 174) 

 

Observando a condição do futuro psicólogo através do mesmo prisma de Calejon, 

temos o primeiro motivo que nos leva a trabalhar com esses jovens, isto é, durante a época de 

graduação, há ocasiões em que os alunos, não só estudantes de Psicologia, mas também de 

outras áreas, se sentem bastante ansiosos quanto ao futuro profissional. E, lembrando que 

esses alunos, em sua maioria, iniciam o curso superior justamente no final da adolescência, a 

preocupação com eles se torna ainda mais necessária; gostaríamos, portanto, de discorrer um 

pouco a esse respeito. 

Aberastury (1983), apoiando-se em Freud e Melaine Klein, vê a adolescência 

como um momento crucial na vida do indivíduo, a etapa decisiva de um processo de 

desprendimento que tem início no nascimento, passando pelas seguintes fases: genitalidade e 

dentição (por volta do quarto mês de vida), quando se dá o desprendimento do peito materno; 

em seguida, a linguagem, a posição de pé e a marcha, ao final do primeiro ano de vida, isto é, 

o início de uma busca ativa do mundo externo. A adolescência seria, então, o terceiro 

momento, o desprendimento interno dos pais, ou seja, é o momento em que o jovem inicia a 

busca do objeto de amor no mundo externo; esta situação gera sentimentos ambivalentes, 
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contraditórios, pois no início dessa fase, o jovem estará se movendo entre o impulso ao 

desprendimento e a defesa que impõe o temor à perda do que lhe é conhecido. 

Pessanha (1996), inclusive, define esse período da adolescência como: 

 

“uma loucura...os jovens ‘aprontam’ e provocam, vivendo ilusões e desilusões o 
tempo todo...irreverentes e muito preocupados com o novo...um período 
tumultuado e sísmico, cheio de vicissitudes”. (p. 62)  

 

Erikson (1972) nos chama a atenção para o fato de que devido às mudanças 

fisiológicas, à maturação genital e à insegurança dos papéis adultos com que se deparam, os 

jovens tentam estabelecer uma subcultura adolescente, como se fosse uma etapa final e não 

um início da formação de sua identidade adulta. Essa maturação fisiológica de que nos fala 

Erikson gera no adolescente uma espécie de luto pelo seu corpo infantil, isto é, são os 

membros superiores e inferiores que crescem repentinamente, é a alteração do timbre de voz 

que embaraça o menino, é o crescimento dos seios que envergonha as meninas etc. Não 

obstante a essas modificações e, ainda, lembrando Erikson quanto aos papéis adultos, 

percebemos que esse jovem também se defronta com expectativas tanto de suas figuras 

parentais como da sociedade em geral, no que diz respeito à sua conduta e, principalmente, ao 

seu futuro profissional. Parece existir uma cobrança quanto à necessidade de prestar o 

vestibular, de cursar uma universidade e, finalmente, de ser um bom profissional. 

Com referência a esses aspectos, por vezes, turbulentos dessa fase da 

adolescência, Fernandez e Cianflone (1991), em trabalho realizado no Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, afirmam que a criação 

de tal núcleo se fez necessária devido às diferenças acadêmicas significativas existentes entre 

o segundo e o terceiro graus bem como às dificuldades emocionais vivenciadas pelos 

estudantes de Medicina, época que justamente coincide com o final da adolescência e o início 

da idade adulta. 

Além desses aspectos universitários, área de nosso interesse, percebemos que 

existem outros tipos de angústia relativa a perdas que poderiam gerar crise, interferindo 

negativamente na vida acadêmica do adolescente. Nesse momento da vida, a adolescência, 

aquele sujeito que, muitas vezes, andava na mesma “turma de rua” desde a primeira infância, 

vê-se desligado de algumas dessas pessoas de seu relacionamento, o seu grupo se dispersa e, 
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muitas vezes, não mais se recompõe, por circunstâncias naturais de um desligamento; isto não 

acontece apenas quando o adolescente vai estudar em outra cidade; mesmo cursando uma 

universidade de sua cidade ou região, há ocasiões em que seus horários não serão os mesmos 

que os de seus amigos, suas tarefas acadêmicas vão requer este ou aquele tempo de dedicação 

e, conseqüentemente, seu quadro de amigos poderá também se dispersar, ampliando-se para 

outros grupos de jovens ou mesmo se restringindo a poucos, porém, novos colegas; há 

ocasiões, também, em que alguns desses jovens começam a trabalhar e páram de estudar; 

enfim, por mais que essa turma tenha sido unida, estará sujeita à separação, seja ela total ou 

apenas parcial. A angústia dessa separação é, ainda, por vezes, agravada pela situação nova 

com a qual esse jovem se depara num ambiente universitário: o ritmo da universidade é 

inédito porque as responsabilidades são diferentes, parece até haver uma ruptura naquele 

“colo” tão comum dos professores da época de escola. 

Além dessas circunstâncias elencadas, é comum, ao entrar na universidade, que o 

aluno se sinta inseguro quanto ao curso escolhido e, em muitas situações, poderá sentir-se um 

pouco confuso; isto acontece porque esse aluno, que durante tanto tempo almejou ser um 

estudante desta ou daquela área, de repente, pode não ter mais a certeza de que escolheu a 

profissão certa.  

Essas situações, embora até rotineiras, geram muita angústia e, como 

conseqüência, percebemos que existem alguns alunos que apresentam dificuldade de 

assimilação dos conteúdos das disciplinas, o que poderá levá- los a uma situação de crise, ou 

seja, haverá a possibilidade de desistência da universidade ou até de um possível 

adoecimento. 

Figueroa (1997) pôde compreender as insatisfações, desistências e insucessos de 

jovens seminaristas do Seminário Teológico da 5a. Região Eclesiástica, em Campinas, SP, 

investigando, através da utilização da EDAO, a consistência das motivações desses alunos 

quanto à escolha da profissão de pastor. Constatou que enquanto alguns daqueles jovens 

tinham realmente vocação para o exercício pastoral, outros jovens buscavam apenas status 

social e, ainda outros, objetivando reverter injustiças sociais, tinham interesses idealistas e 

onipotentes.  

Existem vários fatores que levam um indivíduo a optar por essa ou aquela 

profissão; um desses fatores é a demanda do mercado de trabalho, isto é, existem épocas que 
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um curso é mais procurado do que outro devido às exigências daquela determinada época. 

Nos dias de hoje, por exemplo, devido à globalização, temos uma grande demanda 

empresarial voltada à área da Informática, o que aumenta sensivelmente a procura do jovem 

pelos cursos de Computação, em geral.  

Um outro fator que pode interferir na escolha profissional é a influência dos pais 

ou de outras pessoas da família, pois durante a sua vida e, principalmente, por ocasião de sua 

escolha profissional, o jovem se vê cercado de idéias e valores das figuras que lhe são 

importantes, tendendo, dessa forma, a imitá- los ou a não contrariá-los, não decepcioná- los, 

por medo da perda do amor.  

O nível sócio-econômico a que pertence é também um outro fator importante e 

praticamente decisivo na escolha profissional do jovem; pessoas de um nível sócio-econômico 

mais favorecido terão possivelmente estudado em escolas mais modernas, com maiores 

condições de serem preparados para o futuro; por outro lado, pessoas de nível sócio-

econômico menos favorecido terão mais dificuldade em adentrar esse mercado de trabalho tão 

competitivo. Embora não nos caiba generalizar a esse respeito, percebemos essa interferência 

através de exemplos cotidianos reais. 

Além desses fatores, também existem as motivações inconscientes, isto é, 

situações da vida infantil e de adolescente desse indivíduo, ou mesmo de sua época mais 

madura que podem interferir na escolha profissional dos jovens.  

Poderíamos, como exemplo, citar a escolha de um jovem pela área de Direito 

objetivando inconscientemente fazer justiça à sua própria situação de órfão, ou de rivalidade 

entre irmãos frente às necessidades de afeto, amor etc. Também, as vivências de abandono ou 

de falta de zelo na infância poderiam levar um jovem a optar pelas áreas sociais. 

Por outro lado, uma infância afetiva e financeiramente menos favorecida poderia 

levar o jovem a optar pela Medicina por uma questão de status, e não de verdadeiro desejo de 

se tornar médico; casos de doença grave na família, até mesmo a morte de um ente querido, 

poderiam também despertar o desejo por tal profissão. 

Isto não significa, absolutamente, que haja algum impedimento para que esses 

jovens que optam por essa ou por aquela profissão devido a motivações inconscientes tornem-

se bons profissionais, desempenhando com sucesso a carreira profissional escolhida. Na 
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realidade, o que estamos querendo dizer é que existem inúmeras razões que levam um jovem 

a esta ou àquela carreira, fatores que somados à sua estrutura psíquica, geram sentimentos que 

influenciam positiva ou negativamente o seu modo de pensar e agir.  

Tal situação é retratada por Kübler-Ross (1994), através da reação dos alunos de 

Medicina, do Hospital Billings da Universidade de Chicago, quando da organização de um 

seminário sobre a morte e o morrer:  

 ...”muitos estudantes...se inscreveram ... devido a algum conflito não resolvido 
com relação à morte de um ente querido ou ambivalente, enquanto outros vieram 
porque queriam aprender mais técnicas de entrevista.” (p. 266) 

O que estamos querendo dizer é que quando essas motivações inconscientes 

interferem de maneira positiva no seu estudo e trabalho, isto é, quando estão de acordo com as 

suas possibilidades reais, podem servir como uma mola propulsora para o seu sucesso; 

quando, porém, as motivações inconscientes interferem negativamente nas suas escolhas e nos 

momentos em que se vêem frente a situações de impasse, poderão ser obstáculos para 

alcançar a sua meta, com desenvoltura e responsabilidade.  

Todas essas situações que vimos expondo até o momento compõem o primeiro 

motivo para a escolha do tema referente à eficácia adaptativa, isto é, situações que podem 

gerar ansiedade frente ao futuro profissional do jovem em geral e, de maneira mais específica 

para o nosso trabalho, do jovem estudante de Psicologia.  

1.2. Ansiedade frente à carga emocional desencadeada pelo curso: 

Paralelamente a essas situações de ansiedade vivenciadas pelo futuro profissional, 

chegamos ao segundo motivo que nos levou à escolha desse tema, isto é, a carga emocional 

desencadeada pelo curso específico de Psicologia. Esta carga emocional pode ser 

desencadeada não só como conseqüência da leitura técnica exigida pelo próprio curso, como 

por exemplo, textos que se aprofundam no estudo dos diversos tipos de psicopatologia, como 

também poderá ter sua origem nos estudos de caso analisados em sala de aula. Ainda, mais 

tarde, nos últimos anos do curso, esses alunos vão, finalmente, se deparar com a situação de 

estágio, o que diz respeito ao seu primeiro contato com um paciente, ou melhor, o “seu” 

paciente. Esses contatos significam, de alguma forma, vivenciar as experiências que um dia 

foram apenas assimiladas teoricamente, mas que já lhes haviam tocado tão profundamente.  
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Cremos que em ambas as situações, seja na teoria (leituras e estudos de caso) ou 

na prática (estágios), enfim, durante todo o período do curso, existem fatores que podem 

acarretar angústias e conflitos, fazer emergir conflitos até então latentes, quando somados à 

história de vida de cada um.  

Esses dois motivos que nos levaram a verificar o grau de eficácia adaptativa de 

alunos de curso de Psicologia, isto é, a ansiedade frente ao futuro profissional e a carga 

emocional desencadeada pelo curso, encontram-se bastante relacionados com a situação 

presenciada por Simon (1977) na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo.  Assim como os alunos daquela Universidade, também o aluno de Psicologia pode 

estar imbuído desses aspectos “tanatolíticos” a que Simon se refere. 

Magalhães (2001), num estudo sobre depoimentos de alunos de Psicologia de 

duas universidades do Estado do Rio Grande do Sul, constatou que o desejo de ajudar 

aparecia em 75% das repostas desses alunos. Concluiu, também, que a maior procura pelos 

cursos de Psicologia referia-se à busca de auto-ajuda pelos indivíduos, porém tal necessidade 

não foi assumida pelos sujeitos da pesquisa, mas foi endereçada às pessoas de modo 

geral...”as pessoas acham que fazendo Psicologia vão se encontrar, um grande número de 

pessoas vê no curso uma maneira de resolver seus próprios problemas”. (p. 21) 

A própria sociedade, talvez pela necessidade de possuir um objeto idealizado para 

lidar com as ansiedades geradas pelo nosso dia a dia, e até pela dificuldade de entrar em 

contato com suas limitações, vê no psicólogo uma espécie de mago que pode “descobrir” o 

caminho da cura psíquica. Deposita no psicólogo a sua confiança como se “ele” fosse a peça 

chave de seu jogo desregrado e, conseqüentemente, angustiante.  

Por sua vez, o psicólogo corre o perigo de se identificar com este “ser tanatolítico” 

e, de maneira onipotente, assumir que realmente pode “curar” seu paciente, esquecendo-se de 

que pode apenas auxiliá- lo no clarear de seu caminho, cujos passos serão traçados por ele 

(paciente), dentro de seus valores e de suas próprias limitações. 

Essa necessidade de prevenção nas instituições em geral, seja em hospitais, 

centros de convivência, escolas, universidades etc, vem se fazendo cada dia mais evidente no 

nosso dia a dia, em especial no que tange à saúde mental; e, retomando a idéia do “ser 

tanatolítico” de Simon, cabe aos profissionais da saúde, também repensar a sua onipotência ao 

lidar com vidas e sentimentos humanos.  
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Salada (1994), estudando o desenvolvimento da habilidade de comunicação dos 

alunos da Turma de 1989, do curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu – 

SP, verificou que a ansiedade, tanto dos alunos como dos pacientes, aparece como variável 

relevante no relacionamento aluno-paciente. De acordo com suas observações, constatou que 

a ansiedade e o estresse são associados pelos estudantes à sua inexperiência, ao despreparo em 

lidar com situações críticas, e afirma ser necessário que docentes e profissionais envolvidos 

nas atividades de estágio dêem apoio aos estudantes, com objetivo de ajudá- los a desenvolver 

mecanismos adequados para lidarem com a própria ansiedade.  

 De Marco, Millan e Rossi (1995), em pesquisa no GRAPAL (Grupo de 

Assistência Psicológica ao Aluno da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), 

ao coletarem os dados de 125 prontuários de estudantes daquela Universidade, também 

constataram a necessidade de um trabalho de assistência psicológica de cunho preventivo e 

terapêutico, devido à predominância de diagnósticos de depressão e ansiedade. 

Hahn e Ferraz (1998), estudando os prontuários dos universitários de São Carlos 

que se utilizaram do Serviço de Orientação e Educação em Saúde (SOES), entre 1990 e 1993, 

constataram que 

 “embora situações e/ou eventos problemáticos estejam presentes ao longo do 
desenvolvimento normal cotidiano da adolescência tardia, bem como no início da 
vida de um adulto jovem...uma parcela da população estudantil 
universitária...atravessa esse período acadêmico com algumas dificuldades”... 
(p.51) 

Dessa forma, sugerem que a Universidade invista mais recursos humanos 

especializados para minimizar alguns problemas do cotidiano acadêmico, como por exemplo,  

“baixo rendimento escolar, repetências, trancamento de matrículas e eventuais abandonos de 

curso por problemas emocionais”. (p. 51) 

Como pudemos observar, diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos a partir de 

uma preocupação com as questões preventivas, pelos motivos que vimos apontando ao longo 

deste trabalho. Como neste momento seria impossível trabalhar com os alunos de todos os 

cursos da Universidade, por não sabermos quantos alunos necessitam de ajuda psicoterápica, 

e pela escassez do tempo que fatalmente nos levaria a um trabalho de má qualidade, 

restringimo-nos ao curso de Psicologia, área de nossa atuação profissional, cuja experiência 
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nos faz percebê-la como uma área desencadeadora de grande carga emocional, por estar 

ligada à saúde mental e a situações geradoras de ansiedade e possíveis conflitos.  

De maneira preventiva, então, julgamos importante um estudo sistematizado da 

eficácia adaptativa dos alunos de Psicologia, como forma de ajudá-los em seu 

desenvolvimento acadêmico, facilitando o caminho que terão de percorrer.  

Poderíamos realizar essa ajuda, basicamente, de duas formas: orientá- los quanto 

às possíveis dúvidas pessoais ou acadêmicas que possam surgir durante o curso ou 

encaminhá- los, conforme o caso, a um acompanhamento em Psicoterapia Psicanalítica ou 

Psicoterapia Breve. 

2. Psicoterapia Psicanalítica: 

Embora o termo psicoterapia seja relativamente conhecido no mundo atual, seja 

pela importância que hoje é dada às questões humanas, ou mesmo pela facilidade, através da 

mídia, de nos aproximarmos das diversas áreas de atuação profissional, cremos ser necessário  

discorrer um pouco a esse respeito. 

De acordo com a definição de Laplanche e Pontalis (1997), psicoterapia seria 

qualquer método de tratamento dos distúrbios tanto psíquicos como aqueles relativos ao 

corpo que faça uso de meios psicológicos, enfim, uma relação entre o terapeuta e o seu 

paciente; e Fiorini (1981) explica que as mais antigas psicoterapias são as psicoterapias 

verbais, cuja base de trabalho é a palavra. 

Temos, aí, dois enfoques sobre psicoterapia, sendo que o primeiro nos fala de 

psicoterapia  em seu sentido mais amplo, e o segundo enfoca a importância da palavra, recurso 

através do qual acontece a psicoterapia.  

Cremos que a base de qualquer psicoterapia é, em primeiro lugar, a relação do 

terapeuta com o seu paciente, como nos falam Laplanche e Pontalis (op. cit.), e quando 

falamos em relação, pressupomos a palavra vínculo, ou seja, um elo imprescindível em 

qualquer tipo de relação, seja entre duas ou mais pessoas, escolas, empresas etc. 

 No caso específico da psicoterapia, essa relação começa a existir a partir do 

momento em que terapeuta e paciente ou pacientes, como no caso de uma terapia em grupo, 

comunicam-se pela primeira vez, seja pessoalmente ou mesmo através do primeiro contato 

telefônico. Essa relação terá dois caminhos básicos, isto é, ou ela se estabelece, facilitando o 
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trajeto a ser percorrido pela dupla ou pelo grupo, obtendo, dessa forma, as condições mínimas 

necessárias para um tratamento, ou ela simplesmente não acontece, seja por alguma 

dificuldade de uma das partes, falta de empatia, questões financeiras etc., impedindo, por sua 

vez, esse trajeto a que nos referimos acima.  

Dentre os diversos métodos de psicoterapia, interessa-nos, para este trabalho, o 

método psicanalítico, cuja essência está na Psicanálise, que de acordo com Laplanche e 

Pontalis (op. cit.), é a teoria que embasa as psicoterapias psicanalíticas e, fazendo um paralelo 

com as outras formas de psicoterapia, conceituam-na como: 

 ...“ muitas vezes contraposta às diversas formas de psicoterapia, e isto por uma 
série de razões, particularmente a função primordial da interpretação do conflito 
inconsciente e a análise da transferência que tende à solução desse conflito”. 

 (p. 393) 

Freud, médico neurologista e considerado o pai da Psicanálise, estava preocupado 

com assuntos voltados às questões de nosso inconsciente, como por exemplo, o papel dos 

sonhos, os diferentes conflitos que nos acompanham no nosso dia a dia, enfim, uma 

compreensão mais profícua do comportamento humano. Sua teoria, a Psicanálise, pode ser 

subdividida em três aspectos: em primeiro lugar, teríamos a Psicanálise como um método de 

investigação do inconsciente; em segundo lugar, como um conjunto de teorias psicológicas e 

psicopatológicas; e, finalmente, a Psicanálise utilizada como um método psicoterápico ou 

psicoterapêutico com que o terapeuta trabalha, embasado nessa investigação do inconsciente 

que acabamos de citar.  De acordo com Fiorini (1981), as teorias psicanalíticas, ao contrário 

das terapias de duração breve, têm um trabalho voltado a vários fatores: 

 “...conflitos, motivação inconsciente, resistências, homeostase, transferência 
estrutura significativa do relato, papel dos sonhos e da associação livre...do 
ponto de vista técnico...a busca do insight através da interpretação, o papel do 
silêncio e da descrição do analista como telas de projeção, o reconhecimento da 
contratransferência...o conceito de timing em função da organização das 
defesas”... (p. 216) 

Os trabalhos psicoterápicos realizados através do modelo psicanalítico objetivam 

uma reestruturação na personalidade do paciente. Em geral, esse acompanhamento é feito em 

duas ou mais sessões semanais, por tempo indeterminado, cuja alta é, na maioria das vezes, 

dada pelo terapeuta e paciente em conjunto, no momento em que ambos sentem que aquele 

paciente está apto a “caminhar sozinho”.  
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As sessões têm duração entre 40 e 50 minutos, aproximadamente. Antes das 

sessões propriamente ditas, o terapeuta faz uma ou duas entrevistas com o paciente com o 

objetivo de obter dados significativos sobre o mesmo, como, por exemplo, a queixa que o leva 

a procurar ajuda, seu ambiente familiar, ambiente de trabalho, sua saúde e sua vida social etc.  

Quanto à extensão e periodicidade do tratamento, Kaplan, H. (1997) diz: 

“A psicoterapia psicanalítica pode ir desde uma única entrevista de apoio, 
centralizada sobre um problema atual mais urgente, a muitos anos de tratamento, 
com uma a duas entrevistas por semana, de extensão variável”. (p.775) 

Simon (1996), ao instituir o curso de Pós-graduação lato sensu “Especialização 

em Psicoterapia Psicanalítica”, na Universidade de São Paulo, faz uma distinção entre as 

concepções de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, da seguinte forma: propõe que a 

Psicanálise seja entendida como uma busca desinteressada da verdade sobre o sujeito que a 

procura e não propriamente a sua “cura”, o que poderíamos também chamar de um método de 

pesquisa pura, isto é, a Psicanálise seria utilizada em pessoas que têm por objetivo um 

conhecimento mais profundo de si mesmas, ou que estejam fazendo formação em Psicanálise 

ou Psicoterapia Psicanalítica.  

Por outro lado, a Psicoterapia Psicanalítica teria como objetivo a “cura” do 

paciente, ou seja, seria um tratamento utilizado para pessoas com diagnóstico de adaptação 

tanto eficaz como ineficaz. Para aque las diagnosticadas nos grupos 1, 2 e 3, da EDAO 

(Adaptação Eficaz, Adaptação Ineficaz Leve e Adaptação Ineficaz Moderada, 

respectivamente) e, portanto, consideradas como “quadros medianos”, seriam utilizadas, em 

média, 2 sessões semanais, tendo em vista solucionar problemas de ajustamento, diminuição 

das inibições ou eficácia adaptativa. Para aquelas diagnosticadas nos grupos 4 e 5 (Adaptação 

Ineficaz Grave e Adaptação Ineficaz Severa) e, portanto, consideradas como “quadros 

graves”, seriam utilizadas, em média, 4 sessões semanais, com o objetivo de alcançar uma 

evolução de sua personalidade, com atenuação da rigidez de seus traços e conseqüente 

melhora nos sintomas apresentados, proporcionando- lhes, dessa forma, uma maior integração 

psíquica.   

Como pudemos constatar através da profundidade dos inúmeros trabalhos sobre 

Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, sua importância é inegável. Neste momento, porém,  

pretendendo oferecer uma ajuda significativa ao jovem estudante com possíveis conflitos 

adaptativos ou crise adaptativa, que são situações que ocorrem em nossa vida, 
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especificamente na faixa etária em que adentramos a universidade, pensamos que a 

Psicoterapia Breve seja mais indicada do que a Psicoterapia Psicanalítica no encontro de 

soluções adequadas a situações específicas desse momento da vida. 

 Neste caso específico, afora as amplas questões de um trabalho institucional, 

como as normas, a grande demanda, o viés institucional em geral, estamos falando de uma 

instituição acadêmica que visa a formação do aluno dentro de um cunho biopsicossocial.  

3. Psicoterapia Breve: 

Yoshida (1993) conceitua Psicoterapia Breve da seguinte forma:  

“chamam-se psicoterapias breves...modalidades psicoterapêuticas que 
trabalham com problemas, ou conflitos específicos, dentro de um espaço de 
tempo delimitado...as propostas terapêuticas que não visam uma ampla 
reestruturação da personalidade. Enquadram-se aí as terapias de orientação 
comportamental, cognitiva, sistêmica, fenomenológica, dinâmica, entre outras. 
Aplicam-se tanto a indivíduos isolados, quanto a casais e/ou grupos e adultos.” 
(p. 23).  

Embora também não seja nossa pretensão adentrar no estudo da Psicoterapia 

Breve neste trabalho, gostaríamos de ressaltar a sua importância através de um breve histórico 

apresentado por Ferreira-Santos (1990), cujo teor nos auxilia a situar este método de 

psicoterapia no tempo e no espaço, e a conhecer alguns de seus estudiosos que tanto têm 

contribuído para o trabalho breve na área da saúde, especialmente quando falamos sobre 

questões preventivas na saúde mental.  

“...Sandor Ferenczi ... por volta de 1918, começou a utilizar o método que ele 
chamara de “terapia ativa”...Otto Rank deve merecer papel de realce na história 
da Psicoterapia Breve pois é sua a ênfase dada ao Processo Breve de 
manutenção duma ‘atuação de foco’...Nessa fase inicial também são citados por 
autores como Malan (1974) e Small (1972) os trabalhos de Binswanger (1912) e 
Tannembaum (1913) em Psicoterapia Breve, com resultados considerados de 
‘bom a excelente’...destaque especial...a Michael Balint que...desenvolveu 
extenso programa de Psicoterapia Breve ... em Londres, entre 1950 e 1960...Em 
Boston, Sífneos estudava o mesmo assunto tendo publicado trabalhos a partir de 
1958...Um grande trabalho estatístico...Wolberg e cols. Publicaram o resultado 
dum projeto...de 1.115 pacientes...média de 15 sessões individuais...declararam 
que a cura ou melhora tinha sido obtida em 76% dos casos.” (pp. 19 a 23) 

Dentre as propostas e estudos investidos neste método de trabalho, a Psicoterapia 

Breve, embora ainda alvo de algum preconceito nos dias atuais, tem merecido destaque pelos 

resultados que vem apresentando na área da saúde.   
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Fazendo referência à importância de trabalhos breves, citamos Romaro (1999) 

que, através dos resultados obtidos com pacientes borderline em atendimento ambulatorial, 

conseguiu traçar um perfil evolutivo de cada caso e considerou:  

”viável e importante a psicoterapia breve dinâmica com pacientes borderline 
enquanto uma modalidade de atendimento intermitente que possibilite a 
permanência no tratamento, evitando mais uma vivência de fracasso”. (p.179) 

Além desses pacientes, há certos momentos da vida em que a ajuda mais 

adequada também seria a Psicoterapia Breve, especificamente quando o indivíduo que  

procura o psicólogo não carece de uma reorganização na estrutura de sua personalidade, mas 

está passando por uma determinada situação para a qual não encontra uma resposta, alguma 

situação que lhe parece difícil naquele momento específico da vida. 

Além dessas situações tão rotineiras, seja na instituição ou mesmo no consultório, 

o psicólogo defronta-se, ainda, com situações de tempo exíguo para ajudar pessoas que o 

procuram, isto é, certas situações emergenciais como ansiedades diversas, como por exemplo, 

frente a uma cirurgia, a uma viagem aérea no caso de o indivíduo ter medo de avião, dúvidas 

quanto a mudanças de emprego ou alteração de cargo, separações conjugais etc. Estas são 

situações onde uma reestruturação psíquica, ou seja, um trabalho realizado através de 

psicoterapia tradicional, mais longa, não ajudaria o paciente naquele momento de sua vida, 

não haveria tempo hábil para o desenvolvimento de um trabalho frutífero.  

Enfim, o trabalho psicoterápico breve auxilia o indivíduo a lidar com situações 

com que se defronta em determinados momentos da vida, isto é, situações relativas ao 

trabalho, à família, à escola etc., e não tem como objetivo primeiro uma mudança “interna”,  

uma reestruturação em sua personalidade, embora ela possa ocorrer secundariamente. 

Angerami (1995), quando se refere ao ambiente hospitalar, diz que o psicólogo 

vai se deparar com um dos direitos básicos que está sendo negado à maioria da população, a 

saúde.  

“A saúde, em princípio um direito de todos, passou a ser um privilégio de poucos 
em detrimento de muitos. A precariedade da saúde da população é, sem dúvida 
alguma, um agravante que irá provocar posicionamentos contraditórios, e, na 
quase totalidade das vezes, irá exigir do psicólogo uma revisão de seus valores 
acadêmicos, pessoais e até sócio-políticos.” (p. 22) 
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Não só no hospital, como descrito por Angerami, mas nas instituições em geral e, 

mesmo nos consultórios particulares, essa situação tem se mostrado freqüente nos últimos 

anos. 

Moura e Loureiro (1993) utilizaram o QMPA (Questionário sobre distúrbios 

mentais), com o objetivo de delinear o perfil dos clientes que aguardavam vaga para 

atendimento psicológico na clínica-escola do Centro de Psicologia Aplicada da Faculdade de 

Filosofia, Ciências de Letras de Ribeirão Preto – USP. Foi escolhido esse instrumento para 

facilitar a sistematização da triagem, para que a análise dos resultados permitisse a 

diferenciação das áreas de dificuldades apresentadas pelos clientes e a identificação daqueles 

que necessitariam de uma intervenção mais imediata. 

Dessa forma, cabe aos agentes de saúde, neste caso específico, o psicólogo, gerar 

idéias e propor uma saída para essa situação antes que ela se torne caótica, irreversível. 

Ainda, pensando no ambiente acadêmico, por ser a tônica de nosso trabalho, 

percebemos que o aluno de Psicologia, devido às horas dedicadas aos estudos, aos estágios e, 

muitas vezes, ao trabalho, nem sempre dispõe de tempo ou mesmo condições financeiras para 

submeter-se a uma terapia tradicional, de longa duração.  Sabemos que um tratamento de 

longa duração implica uma despesa relativamente grande, isto é, nem sempre o orçamento, 

quer individual ou familiar, permite que nosso aluno ou nosso paciente em geral, inicie, ou 

mesmo, dê continuidade ao seu tratamento; além disso, numa universidade ou em área 

acadêmica com terapia longa, pouquíssimos alunos seriam privilegiados com o atendimento 

em detrimento de outros, isto porque um trabalho a longo prazo levaria, conseqüentemente, a 

uma espera maior na fila de atendimento e certamente os alunos, em sua grande maioria, não 

seriam atendidos; somente uma pequeníssima parcela é que receberia atendimento.  

Desta forma, um trabalho de Psicoterapia Breve, isto é, com tempo e objetivos 

limitados, seria bastante proveitoso, uma medida necessária e eficaz para ajudar esses 

indivíduos a superar algum obstáculo momentâneo. 

Kaplan, H. (1997), além de nos indicar, assim como Ferreira-Santos (1990), os 

precursores do trabalho breve, dá-nos uma visão da importância desse tipo de trabalho breve:  

“As psicoterapias dinâmicas breves são terapias de curta duração baseadas nos 
conceitos psicanalíticos... critérios de seleção de pacientes e técnicas de 
tratamento específicos... ganharam popularidade ao longo da última década. 
Com ênfase renovada sobre os cuidados primários e contenção de custos no 
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sistema de saúde, um grande interesse mundial também tem sido suscitado por 
estas modalidades de tratamento”. (p.779) 

Um outro ponto positivo do trabalho breve é que o número delimitado de sessões 

poderá facilitar o alcance de nosso objetivo, isto é, dá clareza ao problema a ser solucionado, 

discernindo-o de outros problemas que naquele momento não se mostram tão relevantes. 

 Em alguns trabalhos breves, o sujeito também recebe a informação sobre o tempo 

em que ficará em atendimento o que, certamente, terá grandes chances de levá- lo a uma maior 

cooperação, a um maior empenho de sua parte, resultando numa resposta satisfatória para 

aquele momento delicado por que passa. Compactuando a idéia de agilizar os cuidados 

necessários à população em geral, Malan (1981), de maneira crítica, faz referência aos 

métodos tradicionais (longa duração) enquanto única forma de atendimento: 

“...uma situação peculiar, conseqüência infeliz da tradição psicanalítica, 
segundo a qual o único tipo válido de terapia deve envolver a prolongada 
elaboração das ansiedades profundas. Os resultados...são descritos de forma 
muito clara por Sífneos (1965), Straker (1968)...: O método não se aplica a 
grandes populações, nem a pacientes menos inteligentes, menos educados, 
desfavorecidos, menos introspectivos e menos motivados...Desta forma, os 
métodos mais breves e “superficiais” não são explorados,... Resulta daí uma alta 
taxa de abandono antes do início do tratamento... uma impossibilidade de tratar 
o paciente em sua fase mais aguda, quando a necessidade que se sente é mais 
premente...quando é maior a possibilidade de ajuda efetiva.” (p. 18) 

3.1. A Psicoterapia Breve Operacionalizada de Ryad Simon: 

Simon (1989), a partir da EDAO, baseando-se no conceito de adaptação, 

desenvolve um modelo de psicoterapia breve que ele denomina Psicoterapia Breve 

Operacionalizada. Tem como objetivo solucionar as situações-problema presentes na vida das 

pessoas e para as quais elas vêm dando soluções pouco ou pouquíssimo adequadas.  

De acordo com a proposta de Simon, este trabalho em Psicoterapia Breve 

Operacionalizada é realizado em, no máximo, 12 sessões (1 sessão por semana), com tempo 

variando entre 40 e 60 minutos cada sessão. Deve ser feito um planejamento adequado, o que 

deverá ser combinado entre terapeuta e paciente desde o primeiro encontro. Neste método, 

assim como em outras Psicoterapias Breves, o divã não é utilizado, ou seja, terapeuta e 

paciente sentam-se face à face. 
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O objetivo do terapeuta é ajudar o paciente na situação específica em que ele 

encontra maiores entraves naquele momento de sua vida – a sua dificuldade atual, isto é, 

delimitar e trabalhar a situação-problema.  

Nesse método psicoterápico breve, as interpretações do terapeuta, ao contrário da 

Psicoterapia Psicanalítica tradicional, são também intelectualizadas. O diagnóstico requer 

precisão e eventuais falhas poderão ser significativas, acarretando o insucesso do tratamento 

e, no caso do estudo que estamos apresentando, poderia levar a uma orientação ou 

encaminhamento inadequados.  

Com respeito às questões preventivas de saúde e tendo em vista o sucesso desses 

diversos trabalhos já desenvolvidos através do trabalho breve, o método da Psicoterapia 

Breve vem a ser mais adequado do que as psicoterapias de longa duração, pois nos dá 

condição de fazer intervenções mais direcionadas e, conseqüentemente, mais rápidas e 

eficazes, ajudando o nosso paciente a encontrar respostas mais adequadas às situações por 

que passa naquele determinado momento de sua vida; inclusive, antes de discorrermos sobre 

a EDAO que norteará o nosso trabalho, lembramos que mesmo em momentos de crise, o 

método breve pode ser utilizado, como demonstraremos a seguir.  

4. Crise: 

Kaplan H. (1997) chama-nos a atenção para o fato de que a crise, por ser uma 

resposta a acontecimentos perigosos e algo experimentado como um estado doloroso, pode 

mobilizar algumas reações fortes no indivíduo que, de alguma forma, o levarão novamente a 

um estado de equilíbrio emocional, não necessariamente um estado igual ao que ele se 

encontrava antes da crise, mas uma forma de reequilíbrio no seu estado emocional geral: 

...“A crise é uma resposta a acontecimentos perigosos...tende a mobilizar reações 
poderosas, para ajudar o indivíduo no alívio do desconforto e no retorno ao 
estado de equilíbrio emocional existente antes de seu aparecimento”. (p.782) 

Da mesma forma, Caplan G. (1975), faz referência à crise como uma perturbação 

que sofre o indivíduo devido a um problema para o qual não encontra solução. Seguindo a 

linha de pensamento de Kaplan, H. e Caplan, C. e, considerando que as reações à crise 

diferem de um indivíduo para outro, poderíamos retomar o conceito de adaptação de que nos 

fala Simon (1986), que diz respeito às respostas que o ser humano dá às diversas situações por 

que passa. Ora, Simon afirma que se um indivíduo supera um determinado momento de crise, 
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é porque ele, de alguma forma, reagiu adaptativamente àquela situação, isto é, utilizou 

mecanismos eficazes que o tiraram daquele momento desastroso; se, por outro lado, um 

indivíduo, seja por falta de ajuda externa (colegas, família etc), ou mesmo por deficiência de 

estrutura interna (dificuldade para lidar com conflitos, negação às perdas e, conseqüentemente 

ao luto etc), não conseguiu reagir satisfatoriamente àquela situação, possivelmente adoecerá.  

Também poderíamos citar uma situação de falecimento de um ente querido, 

desemprego, um problema sério de saúde, enfim, situações que podem propiciar sentimentos 

de culpa naquele indivíduo pelo fato de não ter feito algo que pudesse postergar, amenizar ou 

mesmo impedir aquela perda, chegando então a se auto-recriminar ou culpar o outro, e a se 

deprimir profundamente. Estas são situações propícias para a crise, mais especificamente, 

uma “crise por perda” ou “ameaça de perda”. 

Por outro lado, existem situações que despertam no indivíduo sentimentos de 

insegurança e de inferioridade frente a uma promoção de cargo, uma mudança de emprego, 

enfim, situações que também poderiam levar à crise que, neste caso, chamaríamos de “crise 

por ganho ou aquisição”, ou mesmo, “expectativa de aquisição”.   

Estamos sempre sujeitos a mudanças intrapsíquicas e ambientais bruscas devido a 

macro-fatores (ou, simplesmente, fatores) internos e externos que podem levar à crise, isto é, 

ocasiões em que existem elementos decisivos para essas crises. E, também, estamos sujeitos a 

mudanças graduais por ação de micro-fatores internos e externos que, embora não nos levem 

a uma situação de crise, podem modificar a nossa adaptação para mais ou menos eficaz.  

• Macro-fatores: 

Como exemplo de um macro-fator interno, poderíamos citar o diagnóstico 

inesperado de uma doença grave (câncer, HIV positivo etc); um diagnóstico como este, com 

certeza, afetaria a estrutura emocional do paciente e, na maioria das vezes, também de sua 

família, gerando, então, uma situação de crise. 

 Um exemplo de macro-fator externo, seria o ingresso de um adolescente numa 

universidade pública numa cidade distante de onde mora, tendo em vista que sua família é de 

classe sócio-econômica baixa, sustentando-se apenas com a aposentadoria não muito 

privilegiada dos pais, mas que primam pela educação e se sentem tão realizados quanto o 

filho diante de tal conquista. Por outro lado, como se trata de filho único do casal, e os três - 
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pai, mãe e filho - são muito apegados, essa família será obrigada a mudar de cidade e 

enfrentar não só as dificuldades financeiras da mudança em si, bem como aquelas de 

adaptação à nova moradia, aos novos costumes. Teríamos, aí, uma situação que embora de 

grande contentamento, ou seja, a entrada numa universidade pública, também é geradora de 

crise diante das mudanças abruptas a que essa família se vê submetida.  

• Micro-fatores: 

Como um micro-fator interno, citaríamos o exemplo de uma mulher de classe 

média que já tenha filhos e engravide novamente; possivelmente, essa nova situação não 

afetaria a sua estrutura emocional, não seria geradora de crise, pois essa mulher, além de não 

trabalhar fora, gosta e está acostumada a cuidar dos filhos, possuindo também uma empregada 

que a auxilia no trabalho doméstico; apenas a sua eficácia adaptativa seria afetada. 

Como um micro-fator externo, poderíamos aludir a casos em que alunos 

universitários, devido ao trabalho, necessitam ser transferidos de turno na Universidade, 

vendo-se, de uma hora para outra, rodeados de novos colegas e, muitas vezes, de novos 

professores. Tal mudança, embora possa não gerar crise, poderia afetar a sua eficácia 

adaptativa. 

Em suma, os micro-fatores são situações novas com que nos deparamos, cujos 

efeitos são imperceptíveis no nosso dia a dia e que não geram crise, não nos desequilibram 

emocionalmente.  

Os macro-fatores, por sua vez, são situações que poderão gerar crise ou mesmo 

uma situação-problema. Ambas as situações, sejam elas desencadeadoras de crise ou não 

(fatores e micro-fatores, respectivamente) são ansiógenas e permeiam o cotidiano do 

psicólogo, através de atendimentos que realiza na clínica, na instituição, nos ambientes 

acadêmicos, cabendo, então, a nós mesmos, psicólogos, ser o ponto de partida para esse 

enfrentamento preventivo.  

Para lidar com essas questões preventivas, alguns autores já vêm, há bastante 

tempo, utilizando a EDAO. Dentre eles, encontramos o estudo de Yoshida (1984) que, através 

de entrevistas com os alunos da Escola Paulista de Medicina, entre julho de 1981 e janeiro de 

1982, fez um estudo de validade da EDAO, utilizando como critério externo o desempenho 

escolar medido através da somatória das avaliações pelos professores das matérias das 
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diversas séries do cursos de Medicina, das turmas de 74, 76 e 78 . Constatou que as 

correlações entre os níveis da adaptação e as notas escolares foram altas e estatisticamente 

significantes entre os estudantes do período de residência, correspondente aos 5º e 6º anos do 

cursos de Medicina.  

Yamamoto (1996) verificou a validade simultânea do Questionário E.P.M. 

(Escola Paulista de Medicina) como instrumento clínico para a detecção precoce dos alunos 

que seriam classificados com “Adaptação Não-Eficaz” ou “em crise”, pela EDAO. Através 

desse questionário, pôde-se evitar o risco de convocar para as entrevistas iniciais os alunos 

eficazmente adaptados, deixando para mais tarde os de adaptação ineficaz, com possibilidade 

de terem suas dificuldades ainda mais agravadas durante a espera para as entrevistas. 

Curti (1993), observando o atraso de alguns estudantes da Universidade Estadual 

de Londrina, Paraná, em seus períodos letivos ou mesmo o abandono do curso, também 

utilizou a EDAO para verificar a eficácia adaptativa desses estudantes quanto à escolha 

profissional. Constatou que a presença de fatores e micro-fatores positivos (internos e 

externos), como por exemplo, a capacidade de tolerar frustrações, era o que mantinha a 

regularidade da matrícula daqueles estudantes; por outro lado, a baixa regularidade da 

matrícula associava-se à presença de alunos que apresentavam pouca maturidade emocional 

devido a uma forte dependência em relação a seus pais. 

Gandini (1996), na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, elaborou o 

Q’DAO (Questionário Diagnóstico Adaptativo Operacionalizado) visando identificar, 

coletivamente, como medida preventiva, os primeiros sinais de conflitos na população 

daquela universidade. Esse questionário foi elaborado a partir da EDAO, e surgiu da 

necessidade de se reduzir o tempo da avaliação diagnóstica e de se buscar formas alternativas 

de provas psicológicas para avaliar os diferentes níveis de adaptação e adequação nos setores 

da personalidade. 

Como pudemos observar através dos estudos sumarizados que vimos 

apresentando na Introdução deste trabalho, existe uma séria preocupação com as questões 

preventivas, tanto no que se refere à saúde, como também aos aspectos de cunho acadêmico e, 

conseqüentemente, social. Assim, lembrando os significativos resultados obtidos com todos 

esses trabalhos que primam pela atenção às questões preventivas, pensamos em realizar um 

trabalho que não pretende conhecer ou esgotar a personalidade do aluno de Psicologia, mas 



 23 

ajudá-lo, em um dos momentos mais importantes de sua vida, isto é, o momento de se tornar 

um profissional.  
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II. OBJETIVO  

1. Geral 

Conhecer a eficácia adaptativa de alunos de curso de Psicologia e as 

possibilidades de indicação terapêutica como medida preventiva: Psicoterapia Breve, 

Psicoterapia Psicanalítica ou Orientação Psicológica. 

2. Específicos 

2.1. Diagnosticar, através da EDAO, o grau da eficácia adaptativa dos alunos do curso de 

Psicologia; 

2.2. Verificar e comparar a eficácia da adaptação entre alunos dos diferentes anos do curso de 

Psicologia; 

2.3. Verificar se esses alunos necessitam ou não de indicação terapêutica. 
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III. MATERIAL E MÉTODO:  

1. Sujeitos:  

Dos 653 alunos do curso de Psicologia da Universidade Metodista, foi colhida 

uma amostra de 10% dos alunos de todos os anos, ou seja, 65 alunos, distribuídos da seguinte 

forma: 18 alunos do primeiro ano, 12 alunos do segundo, 12 alunos do terceiro, 12 alunos do 

quarto e 11 alunos do quinto ano, incluindo as turmas dos dois períodos, manhã e noite. 

Fizeram parte deste estudo alunos de ambos os sexos e a faixa etária não foi delimitada, pois 

em se tratando de estudantes universitários, a faixa etária estaria determinada por esta 

condição, sendo as exceções raras ou pouco freqüentes. Dentre o total de alunos entrevistados, 

houve 58 mulheres (89%) e 07 homens (11%), distribuídos conforme Tabela 1: 

 

Tabela 1: Número de alunos entrevistados, divididos por sexo e ano de curso 

 Mulheres Homens Total 

1º ano 17 (29%) 1 (14%) 18 

2º ano 09 (16%) 3 (43%) 12 

3º ano 11 (19%) 1 (14%) 12 

4º ano 10 (17%) 2 (29%) 12 

5º ano 11 (19%) 0 (0%) 11 

Total 58 (100%) 07 (100%) 65 

 

2. Ambiente: 

As entrevistas foram realizadas em salas do NEPAP (Núcleo de Estudos, Pesquisa 

e Atendimento Psicológico), da UMESP. Eventualmente, quando não havia salas disponíveis, 

devido ao grande número de estagiários que utilizam esse espaço, recorreu-se às salas de 

supervisão.   

3. Instrumentos: 

Foram utilizadas a entrevista preventiva e a EDAO (Anexo A), elaborada por 

Simon (1989 ; 1998).  
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3.1. A entrevista preventiva: 

Em prevenção, ao contrário da situação habitual de consultório, muitas vezes, o 

profissional da saúde é quem procura o paciente, o que pode gerar intensas ansiedades, muitas 

delas, de natureza persecutória. Por situação ansiógena, referimo-nos às sensações 

desencadeadas pelo atendimento propriamente dito, como também aos primeiros momentos 

de contato entre as partes, como é o caso, por exemplo, da entrevista que é conceituada por 

Bleger (1973), como:  

“...un instrumento fundamental del método clínico y es – por lo tanto – una 
técnica de investigación científica de la psicología...aquí nos interesa la 
entrevista, entendiendo por tal aquella en la que se persiguen objetivos 
psicológicos ( investigación, diagnóstico, terapia etc) (1961, p. 9)... la entrevista 
no es una anamnesis. Esta última implica una recopilación de datas previstas de 
tal extensión y detalle, que permita obtener una síntesis tanto de la situación 
presente como de la historia de un individuo, de su enfermidad y de su salud...La 
entrevista psicológica es una relación de índole particular que se establece entre 
dos o más personas...consiste en una realción humana en la cual uno de sus 
integrantes debe tratar de saber lo que está pasando en la misma y debe actuar 
según esse conocimiento.  (pp. 12 e 13) 

Bleger diz que tanto a situação nova como o perigo daquilo que desconhece em si 

mesmo tendem a aumentar a ansiedade bem como os mecanismos de defesa do entrevistado e, 

dessa forma, caberá ao entrevistador a capacidade de tolerar e ajudar o entrevistado a lidar 

com eles; caso contrário, ver-se-á impedido de realizar uma investigação profícua. Por outro 

lado, conceitua a ansiedade como constituinte de um indicador do desenvolvimento de uma 

entrevista: se ela for baixa demais, o indivíduo não tem motivação; por outro lado, se for alta 

demais, não haverá entrevista.  

No que tange à prevenção, Simon (1989) alude ao contraste bastante significativo 

entre a entrevista clínica tradicional e a entrevista preventiva:  

“...quando P1 procura o especialista...tem uma queixa definida...Na entrevista em 
prevenção não existe geralmente a “queixa”...o P é convocado, não sabendo o 
que o espera, preenche o vazio de informações com a fantasia...geralmente de 
natureza persecutória, que criam os maiores obstáculos à tarefa do 
entrevistador.” (pp. 47 e 48) 

Da mesma forma que Bleger, chama-nos a atenção para as questões do 

“desconhecido” que poderá levar o paciente a um elevado grau de ansiedade, a fantasias 

                                                                 
1 p: paciente 



 27 

persecutórias, devendo ser trabalhado com reasseguramento e/ou interpretação, o que também 

nos força a refletir sobre o cuidado com que abordamos questões mais delicadas, como, por 

exemplo, assuntos de relacionamento interpessoal, sentimentos, frustrações, conflitos 

emocionais. Dessa forma, sugere que comecemos as entrevistas explicando ao entrevistado as 

finalidades da prevenção e garantindo- lhe sigilo sobre os dados colhidos, sobre a entrevista 

feita, diagnóstico obtido, enfim, sigilo sobre todas as informações que nos são fornecidas. 

Devemos, também, perguntar se o entrevistado está disposto a falar sobre si ou se tem alguma 

restrição; caso haja relutância ou quaisquer restrições que não possam ser removidas, 

aconselha-se a dispensar o entrevistado, dizendo- lhe que poderá voltar caso deseje. 

Com o intuito de uma aproximação mais produtiva com o paciente, isto é, com a 

finalidade de manter a ansiedade considerada “em nível adequado” em momentos de 

entrevista, Simon (op. cit.) explica que o terapeuta deve iniciar as entrevistas com questões 

que abordem os quatro setores na seguinte ordem: Produtividade, Sócio-Cultural, Orgânico e, 

finalmente, o setor Afetivo-Relacional: 

...“começar pela entrevista, indagando sobre estudos (ou trabalho), motivações, 
aspirações, desempenho atual, vai facilitando a comunicação e o contato 
emocional entre sujeito e entrevistado. A seguir, abordando o setor sócio-
cultural, investigam-se as preferências e aversões pelo ambiente social e 
cultural...estruturas e valores... A seguir o relato no setor orgânico...cuidados 
corporais, alimentação, sono, limitações físicas...necessidades sexuais. Por 
último, ...o setor afetivo-relacional, o mais difícil...da metade da entrevista para 
o fim...mais probabilidade do P ser mais franco num setor invariavelmente 
carregado de culpabilidade, ciúme e ambivalência”. (pp. 52 e 53) 

Dessa forma, partindo de questões relativas aos setores menos ansiogênicos 

(Produtividade e Sócio-Cultural) e indo em direção ao setores mais ansiogênicos (Orgânico e 

Afetivo – Relacional) podemos conseguir, mais fácil e rapidamente, os dados necessários para 

um diagnóstico preciso. 

3.2. Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada (EDAO): 

Ao contrário da maioria das escalas diagnósticas que estão baseadas em critérios 

de patologia – situação não freqüente em alunos universitários - a EDAO é um instrumento 

diagnóstico baseado na adaptação, definido por Simon (1989) como: 

 “...conjunto de respostas de um organismo vivo, em vários momentos, a 
situações que o modificam, permitindo manutenção de sua organização – por 
mínima que seja compatível com a vida”. (p.14) 



 28 

Numa entrevista à revista Insight (1994), quando indagado sobre a finalidade da 

EDAO, Simon respondeu que essa escala tinha a finalidade de se conseguir fazer uma triagem 

da população sem as complicações de uma escala diagnóstica psiquiátrica tradicional dos 

diversos tipos de psicoses. E, tendo em vista que se trata de um trabalho preventivo, 

precisaríamos saber, com certa agilidade, quais indivíduos precisam de atendimento 

psicológico. Esta escala permite o diagnóstico da eficácia adaptativa do paciente que nos 

procura ou, no caso desse nosso estudo, a eficácia adaptativa dos alunos entrevistados.  

No caso de adaptação ineficaz, permite detectar a situação-problema desses 

indivíduos. Situação-problema é um termo que Simon (1996) conceitua da seguinte forma:  

 “...conjunto de fatores ambientais, existentes no presente, interagindo com os 
fatores intrapsíquicos, provocando desequilíbrio, podendo causar crise adaptativa 
ou deterioração gradual existente”. (p. 9) 

 “1) Afetivo-relacional , compreendendo os sentimentos, atitudes e ações com 
relação a si próprio e ao semelhante; 

2) Produtividade, relacionada ao trabalho, estudo, ou qualquer atividade 
produtiva, mesmo de natureza artística, filosófica ou religiosa, considerada como 
ocupação principal do sujeito no período avaliado; 

3) Sócio-Cultural, abrangendo os sentimentos, atitudes e ações com relação à 
estrutura social, aos recursos comunitários e aos valores e costumes do ambiente 
em que vive; 

4) Orgânico, compreendendo o estado e funcionamento do organismo do sujeito, 
bem como seus sentimentos e ações em relação ao próprio corpo.” (p.20) 

 

Refere, ainda, que em qualquer momento da vida, um indivíduo pode ser 

classificado em um dos grupos diagnósticos, através da avaliação da adequação das respostas 

que ele dá em cada um dos setores adaptativos: resposta adequada resposta pouco adequada e 

resposta pouquíssimo adequada.  

Pela avaliação da adequação de cada um desses setores, seguindo os critérios de 

resposta, satisfação e conflito, tem-se a avaliação da adequação de cada setor, isto é, podemos 

detectar em qual desses quatro setores, encontra-se a maior dificuldade desses indivíduos. Ao 

atender um desses quesitos (resposta ao problema, satisfação com a resposta que encontrou, e 

ausência de conflito intra ou extra-psíquico), o indivíduo recebe um sinal positivo (+). Essa 

pontuação é atribuída apenas aos setores Afetivo-Relacional e Produtividade. Os setores 
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Orgânico e Sócio-Cultural são levados em conta no que se refere à adaptação geral, mas a 

eles não é atribuída tal pontuação. 

• Resposta adequada: 

É a resposta que, além de trazer satisfação ao indivíduo, não lhe provoca conflitos 

intra-psíquicos, ou de cunho sócio-cultural. No setor Afetivo-Relacional, uma resposta 

adequada recebe três sinais positivos (+++) correspondentes aos três quesitos, o que equivale 

a 3 pontos. No setor Produtividade, uma resposta adequada também recebe os três sinais 

positivos (+++), porém, estes sinais equivalem a 2 pontos.  

• Resposta pouco adequada: 

É a resposta que, embora não lhe traga satisfação, causa- lhe conflitos intra ou 

extra-psíquicos; ou, ao contrário, quando a solução que ele encontrou para essa situação 

estiver de acordo com os seu valores e os de sua cultura, isto é, não lhe cause conflitos intra 

ou extra-psíquicos, mas não lhe dê satisfação. No setor Afetivo-Relacional, uma resposta 

pouco adequada recebe 2 sinais positivos (++), o que equivale a 2 pontos. No setor da 

Produtividade, uma resposta pouco adequada também recebe os dois sinais positivos (++), 

porém estes sinais equivalem a apenas 1 ponto. 

• Resposta pouquíssimo adequada: 

É a resposta que além de não trazer satisfação ao indivíduo, ainda lhe causa 

conflitos intra ou extra-psíquicos. No setor Afetivo-Relacional, uma resposta pouquíssimo 

adequada recebe 1 sinal positivo (+) , o que equivale a 1 ponto. No setor da Produtividade, 

uma resposta pouquíssimo adequada recebe 1 sinal positivo, porém este sinal equivale a 

apenas 0,5 ponto. 

A somatória dos pontos obtidos nos dois setores nos levará a classificar o 

indivíduo nos diversos grupos da EDAO (redefinida em 1996), conforme demonstramos na 

Tabela 2: 

Tabela 2: Descrição dos grupos da EDAO 

Pontos Grupo Adaptação Sigla Perfil 

 

5 

 

1 

 

Eficaz 

 

A.E. 

indivíduos com personalidade normal, 
que apresentam raros sintomas 
neuróticos ou caracterológicos; 
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4 

 

2 

 

Ineficaz Leve 

 

I.L. 

indivíduos com sintomas neuróticos 
brandos e ligeiros traços 
caracterológicos, bem como algumas 
inibições; 

 

3 ou 3,5 

 

3 

 

Ineficaz Moderada 

 

I.M. 

indivíduos com alguns sintomas 
neuróticos, inibição moderada e alguns 
traços caracterológicos; 

 

2 ou 2,5 

 

4 

 

Ineficaz Grave 

 

I.G. 

indivíduos com sintomas neuróticos mais 
limitadores, inibições restritivas, e 
rigidez de traços caracterológicos 

 

1,5 

 

5 

 

Ineficaz Severa 

 

I.S. 

indivíduos com neuroses incapacitantes, 
borderlines, psicóticos não agudos, e 
extrema rigidez caracterológica. 

 

- 

 

- 

 

Em crise 

 

- 

Indivíduos que se vêem frente a uma 
nova situação, vitalmente transformadora 
e para a qual não encontram uma 
resposta 

Os indivíduos em crise em qualquer um dos setores serão classificados no grupo 

“em crise” naquele determinado setor, da seguinte forma: o indivíduo que for classificado no 

grupo 1 (A.E.) e estiver em crise, passará à classificação “grupo 6” ; quando classificado no 

grupo 2 (I.L.) e estiver em crise, passará ao grupo 7; quando classificado no grupo 3 (I.M.) e 

estiver em crise, passará ao grupo 8; quando classificado no grupo 4 e estiver em crise, 

passará ao grupo 9 e, finalmente, quando classificado no grupo 5 e estiver em crise, passará ao 

grupo 10.  

Dessa forma, pelos dados da entrevista e conhecimento da psicodinâmica 

chegamos ao diagnóstico adaptativo, facilitando o nosso trabalho clínico; a partir do 

diagnóstico adaptativo, temos elementos para fazer as indicações terapêuticas, mapeando com 

precisão as dificuldades por ele apresentadas. Assim, podemos dizer que essa escala nos 

permite a escolha por um trabalho psicoterápico, seja em Psicoterapia Psicanalítica, 

Psicoterapia Breve, ou apenas de Orientação. 

Com a utilização da EDAO, temos percebido resultados bastante satisfatórios no 

que se refere à detecção da situação-problema a ser trabalhada na clínica (atendimentos em 

consultório), como também ela tem se mostrado bastante producente em estudos e pesquisas 

realizadas em instituições, hospitais e escolas.  

Reiteramos que ao optarmos pela utilização dessa escala não nos ativemos a 

possibilidades de patologia, pois estamos trabalhando com estudantes universitários, 

indivíduos que, a princípio, são considerados “normais”; ativemo-nos, entretanto, às possíveis 
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dificuldades vivenciadas por esses alunos na época de graduação que é, por vezes, conflitante. 

É também nesse período, que o aluno que, em geral, se encontra em final de adolescência, 

período propício para Crise, também se vê mais próximo do início de sua vida profissional.  

4. Procedimento:  

A pesquisa com os alunos do curso de Psicologia teve início no segundo semestre 

de 1999, com os alunos de 4o. e 5o. anos, de ambos os períodos (matutino e noturno); no 

primeiro semestre de 2000, foram submetidos ao estudo os alunos dos 1o., 2o. e 3o. anos 

também dos dois períodos.  

Após a liberação/autorização da Universidade, fizemos o sorteio dos alunos dentro 

das próprias salas de aula; o aluno que não quisesse participar poderia optar, antes do sorteio, 

pela sua não-participação (não houve nenhum caso); em seguida, retiramos uma amostra de 

10% de cada turma.  

Dos 653 alunos do curso de Psicologia da Universidade Metodista, foram 

entrevistados 65 alunos, o que correspondeu a 10% de seu total, aos quais foi solicitada uma 

autorização de participação na pesquisa, através do Termo de Compromisso (Anexo D). 

As entrevistas aconteceram nos três períodos (manhã, tarde e noite), conforme a 

disponibilidade de horário dos entrevistados e da pesquisadora. O tempo de cada entrevista foi 

de 01 hora, aproximadamente, e nos casos em que esse tempo não foi suficiente para a coleta 

de dados, houve uma segunda entrevista. Após as entrevistas e elaboração do diagnóstico, 

fizemos uma devolutiva aos alunos, orientando-os, encaminhando-os ao SEPAI para 

atendimento em Psicoterapia Breve ou, no caso de necessidade de psicoterapia de longa 

duração, sugerimos que conversassem com um professor de sua escolha para lhes fazer tal 

encaminhamento. 

Prevendo possíveis ausências às entrevistas, sorteamos 2 alunos a mais, em casa 

classe. Essas previsões de ausências se confirmaram: houve alunos que, mesmo com 

entrevista marcada, e muitas vezes com confirmação via fone, viram-se impossibilitados de 

comparecer ao NEPAP e, por este ou aquele motivo, não puderam nos avisar. Nesses casos, 

entrevistamos os suplentes. 

5. Tratamento dos dados: 
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Após o término de todas as entrevistas, os dados foram analisados e os sujeitos 

foram classificados de acordo com o diagnóstico adaptativo, através da EDAO. 

Após a classificação, foi feita uma relação entre os diagnósticos dos diferentes 

anos.  
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Através do sorteio, por ano de curso, realizado em cada turma (Tabela 3), 

obtivemos 65 alunos que correspondem a 10% do total de alunos de Psicologia. Como o 

número de homens entrevistados era bem pequeno, não fizemos distinção entre alunos do 

sexo masculino e do sexo feminino.  

O sorteio foi feito em sala de aula, e os números sorteados foram ditos em voz 

alta. Isto significa que todos os alunos tiveram acesso aos nomes sorteados e, sendo a amostra 

pequena, houve casos em que não pudemos, ao longo deste trabalho, detalhar situações de 

algumas entrevistas.  

Embora os alunos sorteados não tenham demonstrado reticências ao serem 

chamados, como por exemplo, comportamentos de timidez, desconfianças devido à situação 

desconhecida, pensamos que um sorteio realizado sem a presença deles seria mais adequado, 

isto é, esses alunos sorteados se sentiriam mais à vontade para ir às entrevistas no NEPAP; 

além disso, quando da divulgação do trabalho, poderíamos detalhar mais os nossos 

comentários a respeito deste ou daquele aluno, sem que os mesmos corressem o risco de ser 

identificados. Para tal, o sorteio deveria ser realizado da seguinte forma: a pesquisadora 

entraria na sala de aula e daria explicações sobre o trabalho a ser desenvolvido e, ao final de 

sua exposição, deixaria claro que o aluno não era obrigado a participar da pesquisa; em 

seguida, far-se-ía o sorteio utilizando-se o número de chamada de cada aluno, e apenas os 

alunos sorteados seriam chamados, em particular, pela pesquisadora. Dessa forma, aquele 

aluno mais reservado não se veria “exposto” aos demais.  

Tabela 3: Composição da amostra estudada  

Ano Matutino Noturno 
Total de 

alunos  
10% Alunos Entrevistados 

1o. ano 63 121 184 18,4 18 alunos 

 2o. ano 50 73 123 12,3 12 alunos 

3o. ano 42 76 118 11,8 12 alunos 

4o. ano 38 42 117 11,7 12 alunos 
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5o. ano 30 81 111 11,1 11 alunos 

Total 223 393 653 65,3 65 alunos 

 

Quanto à eficácia adaptativa, obtivemos os seguintes resultados diagnósticos:  

Dos 65 alunos entrevistados, constatamos que 17 se encontram eficazmente 

adaptados (grupo 1); 

Dos 30 alunos diagnosticados no grupo 2 (Adaptação Ineficaz Leve), 23 

apresentam dificuldades no setor Afetivo-Relacional e apenas 7, no setor da Produtividade; 

Dos 14 alunos diagnosticados no grupo 3 (Adaptação Ineficaz Moderada), apenas 

3 apresentam dificuldades no setor Afetivo-Relacional, e 11 alunos apresentam dificuldades 

no em ambos os setores A-R e Pr; 

Dos 3 alunos diagnosticados no grupo 4 (Adaptação Ineficaz Severa), 2 

apresentam dificuldades no setor Afetivo-Relacional, e 1 apresenta dificuldades no setor da 

Produtividade; 

Nenhum aluno foi diagnosticado no grupo 5 (Adaptação Ineficaz Grave); 

Apenas 1 aluno (1,5%) foi diagnosticado no grupo “em crise”, no setor da 

Produtividade. Para facilitar a compreensão, optamos por utilizar a denominação “em crise”; 

na realidade, de acordo com Simon (1996), quanto à redefinição da EDAO (Tabela 2, p. 40), 

este aluno seria classificado no grupo 8; presumimos que anteriormente à época da entrevista 

em que foi classificado no grupo “em crise”, esse aluno possuía Adaptação Ineficaz Moderada 

(grupo 3), devido a conflitos intra e extra-psíquicos nos setores A-R e Pr. Esta situação foi se 

tornando mais delicada e resultou na crise propriamente dita, o que significa que na época em 

que foi sujeito desta pesquisa, não encontrava respostas para lidar com as dificuldades 

situadas nesses dois setores. 

Com base nos dados da Tabela 4, ao somarmos os alunos dos grupos 1 e 2, 

respectivamente 17 (26,2%) e 30 (46,2%), encontramos 47 (72,4%), um percentual de 

adaptação considerado alto, de indivíduos “normais”, isto é, indivíduos sem 

comprometimento sério na adaptação; e, ao somarmos os grupos 1 (26,2%), 2 (46,2%) e 3 
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(21,5%), respectivamente, Adaptação Eficaz, Adaptação Ineficaz Leve e Adaptação 

Moderada, encontramos 61 alunos (93,9%) que, de acordo com a classificação de quadros 

“medianos” e “graves”, de Simon (1999), vemos que quase a totalidade dos alunos foi 

classificada como quadro “mediano”, indivíduos que apresentam apenas alguns problemas de 

ajustamento o que os leva a uma pequena diminuição na eficácia adaptativa. 

Apenas 3 alunos foram classificados no grupo 4, e nenhum aluno foi classificado 

no grupo 5, o que já era esperado, pois tendo em vista se tratar de uma população de 

universitários, a possibilidade de encontrarmos alunos com Adaptação Ineficaz Severa e 

Grave era bem remota. 

Embora tenha havido casos em que a pouca adequação deveu-se a apenas um 

setor (A-R ou Pr), constatamos que em algumas situações, tanto o setor A-R como Pr foram 

igualmente responsáveis por tal queda. Tomamos como exemplo o caso dos alunos 

classificados no grupo 3, em que 11 alunos de um total de 14, ou seja 78,6%, apresentaram 

problemas de cunho afetivo-relacional e produtivo. Dessa forma, constatamos que a pouca 

adequação de um setor pode interferir negativamente em outro setor, levando à queda na 

adaptação geral. 

Tabela 4: Distribuição dos alunos quanto ao Diagnóstico Adaptativo 

 
Grupo 

 
Alunos 

 

 
Percentual 

 
A-R 

 
% 

 
P-R 

 
% 

 
A-R e P-R 

 
% 

1 
 

17 
 

26,20% 0 0% 0 0% 17 100% 

2 
 

30 
 

46,20% 23 77% 7 23% 0 0% 

3 
 

14 
 

21,50% 3 21% 0 0% 11 79% 

4 
 
3 
 

4,60% 2 67% 1 33% 0 0% 

5 
 
0 
 

0,00% 0 0% 0 0% 0 0% 

Em crise 
 
1 
 

1,50% 0 0% 1 100% 0 0% 

 
TOTAL 

 
65 

 

 
100% 

 
28 

  
9 

  
28 
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Quanto ao Diagnóstico Adaptativo, cons iderando os 5 anos de Psicologia, ano por 

ano, chegamos aos seguintes resultados, conforme a Figura 1: 

 

1º ano  2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

18 alunos 12 alunos 12 alunos 12 alunos 11 alunos 

               
Eficaz 

 
8 

 
44,4% 

 
2 

 
16,7% 

 
3 

 
25,0% 

 
3 

 
25,0% 

 
1 

 
9,1% 

 
 

            
I.Leve 

 
8 

 
44,4% 

 
7 

 
58,3% 

 
6 

 
50,0% 

 
4 

 
  33,3% 

 
5 

 
45,5% 

 
 

            
I.Moderada  

 
1 

 
5,6% 

 
2 

 
16,7% 

 
3 

 
25,0% 

 
3 

 
25,0% 

 
5 

 
45,5% 

             
I.Severa  

 
1 

 
5,6% 

 
1 

 
8,3% 

 
0 

 
0,0% 

 
1 

 
8,3% 

 
0 

 
0,0% 

             
I.Grave 

 
0 

 
0,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
0 

 
0,0% 

             
Crise  

 
0 

 
0,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
1 

 
8,3% 

 
0 

 
0,0% 

Figura 1: Distribuição dos alunos, ano por ano, quanto ao Diagnóstico Adaptativo  

Constatamos que dentre a amostra entrevistada (65 alunos, divididos entre os 

cinco anos de Psicologia), os alunos do 1o. ano são os que se encontram mais eficazmente 

adaptados, isto é dos 18 alunos entrevistados, 8 alunos (44,4%) foram diagnosticados no 

grupo 1 (Adaptação Eficaz) e, 10 alunos (55,6%) encontram-se com Adaptação Ineficaz, 

sendo que, deste percentual, 8 alunos (80%), encontram-se com Adaptação Ineficaz Leve e, 

apenas 2 alunos (11,2%) com Adaptação Ineficaz Moderada e Severa; 
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Por outro lado, os alunos do 5o. anos são os que se encontram menos eficazmente 

adaptados, isto é, dos 11 alunos entrevistados, apenas 1 (9,1%) foi diagnosticado como 

eficazmente adaptado. Os outros 10 alunos (91%) encontram-se ineficazmente adaptados, 

distribuídos igualmente entre Adaptação Ineficaz Leve (45,4%) e Moderada (45,5%). 

Com referência aos alunos dos 2o., 3o. e 4o. anos, não encontramos percentuais tão 

discrepantes entre aqueles diagnosticados com Adaptação Eficaz e Ineficaz, estando os 

percentuais desta última mais concentrados entre Leve e Moderada. 

1. Análise dos setores A-R (Afetivo-Relacional) e Pr (Produtividade):                             

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 
18 alunos 12 alunos  12 alunos  12 alunos 11 alunos 

                
Adequado 

 
8 

 
44,4% 

 
3 

 
25% 

 
6 

 
50% 

 
4 

 
33,3% 

 
3 

 
27,3% 

                
Pouco 

 
8 

 
44,4% 

 
9 

 
75% 

 
5 

 
41,7% 

 
6 

 
50% 

 
6 

 
54,5% 

                
Pouquíssimo 

 
2 

 
11,1% 

 
0 

 
0,0% 

 
1 

 
8,3% 

 
2 

 
16,7% 

 
2 

 
18,2% 

Figura 2: Distribuição dos alunos, por ano, quanto ao setor A-R (Afetivo-Relacional) 
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1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

 18 alunos 12 alunos 12 alunos 12 alunos 11 alunos 
                

Adequado 
 

17 
 

94,4% 
 

8 
 

66,7% 
 

7 
 

58,3% 
 

5 
 

41,7% 
 
5 

 
45,5% 

                
Pouco 

 
1 

 
5,6% 

 
3 

 
25% 

 
5 

 
41,7% 

 
6 

 
50% 

 
6 

 
54,5% 

                
Pouquíssimo 

 
0 

 
0,0% 

 
1 

 
8,3% 

 
0 

 
0,0% 

 
1 

 
8,3% 

 
0 

 
0,0% 

Figura 3: Distribuição dos alunos, ano por ano, quanto ao setor Pr (Produtividade) 

         1o. ANO: 

No 1o. ano, foram entrevistados 18 alunos. Desse total, 8 alunos foram 

diagnosticados no grupo 1, e também 8 alunos foram diagnosticados no grupo 2. Os 2 alunos 

restantes foram diagnosticados nos grupos 3 e 4. 

Como podemos observar, a grande maioria, isto é, 16 alunos (88,8%) encontram-

se nos grupos 1 e 2 e, assim, podem ser considerados indivíduos “normais”.  

Afetivo-Relacional: 

O setor Afetivo-Relaciona l apresenta um equilíbrio de respostas adequadas 

(44,4%) e pouco adequadas (44,4%). Através das respostas adequadas, percebemos que há 

uma relação afetiva bastante satisfatória com as figuras parentais e com as pessoas de seu 

relacionamento tanto na escola, como no trabalho: 
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“...meus pais são super legais comigo, meu irmão é que é chato, mas mesmo 
assim a gente vive numa boa...”  

“...tanto minha mãe como meu pai são liberais, entendem as minhas 
necessidades, conversamos muito...” 

“...estou sempre com meus amigos, o pessoal do serviço, o pessoal da 
Faculdade...”  

Através das repostas pouco adequadas, encontramos tanto dificuldades que dizem 

respeito ao relacionamento com pessoas próximas, com outros colegas, como também 

inseguranças pessoais, problemas existenciais: 

“...minha mãe é temperamental, a gente não se dá bem, ela não é carinhosa...” 

“...minha mãe é um pouco fechada, radical, às vezes não me compreende...” 

“...eu me sinto sozinha, sou azarada, só gosto de quem não gosta de mim...” 

Encontramos, no 1o. ano, apenas 1 aluno no grupo 3, e 1 aluno no grupo 4, 

classificação que se deve às respostas pouquíssimo adequadas do Setor Afetivo-Relacional e 

que refletem sérias dificuldades de dependência no relacionamento com a figura materna, com 

namorado, e baixa auto-estima: 

“...não consigo me desvencilhar de minha mãe, é muito possessiva, mas é muito 
dependente de mim, precisa da minha presença para se sentir viva...” (grupo 3) 

 “...não consigo terminar esse namoro, eu sofro, ele sai com outras, é agressivo 
comigo e sou eu sempre que o procuro para fazermos as pazes...” (grupo 4) 

Produtividade: 

O setor da Produtividade se destaca com 94,4% de respostas adequadas, o que 

reflete o empenho desses alunos ao iniciar o curso de sua opção, a satisfação isenta de dúvidas 

ou conflitos: 

“...estou animada, já queria começar a fazer estágio...” 

“...acho que escolhi certo, é puxado, mas dá pra levar, é muito bom, tanta coisa 

legal que a gente nem imaginava...” 

“...gosto do curso, sei que posso me empenhar ainda mais...” 

“...tenho trabalhado bastante, mas em nenhum momento isso interfere nos meus 

estudos, acho que é porque gosto do que estou fazendo...” 

As respostas pouco adequadas (5,6%) referem-se a algumas dúvidas quanto à 

escolha do curso: 
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“...até hoje não sei bem o que quero, se gosto, estou na dúvida...” 

Não houve respostas pouquíssimo adequadas neste setor. 

2o. ANO: 

No 2o. ano, o número de alunos diagnosticados no grupo 1 tem queda acentuada, 

isto é, dos 12 alunos entrevistados, encontramos apenas 2 alunos nesse grupo. Do restante, 7 

alunos (a maioria) foram classificados no grupo 2, 2 alunos foram diagnosticados no grupo 3, 

e apenas 1 aluno foi para o grupo 4; vemos que também aqui, a grande maioria, isto é, 9 

alunos, é considerada “normal”. 

Afetivo-Relacional: 

Percebemos que a queda na adaptação do 1o. (44,4% de respostas adequadas) para 

o 2o. ano (25% de respostas adequadas) diz respeito ao setor Afetivo-Relacional, havendo, 

conseqüentemente um aumento de respostas pouco adequadas neste 2o. ano (75%), porém, 

através das entrevistas realizadas, não pudemos localizar as causas dessa queda. Em geral, são 

dificuldades de relacionamento, dificuldades para dar e receber carinho, enfim, inseguranças 

pessoais que também poderiam acontecer em outras etapas do curso: 

“...às vezes me sinto inferior, não gosto nem de brigar...” 

“...gostaria de ser mais aberta, carinhosa...” 

Produtividade: 

A Produtividade apresenta um percentual de respostas adequadas (66,7%) que, 

embora com queda em relação aos 94,4% obtidos no 1o. ano, também é bastante elevado e se 

refere a uma satisfação, identificação com o curso, começam a imaginar que estágios farão, se 

serão remunerados ou não. Aqueles que já trabalham procuram identificar situações rotineiras 

da empresa ou escola onde trabalham, com algum texto lido, algum assunto abordado em sala 

de aula: 

“...trabalho no Pronto-Socorro, é remunerado, embora meu contato com o 

paciente seja pequeno, já percebo o elo que a gente tem que ter...” 

“...quero trabalhar com Educação, sempre quis ver o lado mais humano...” 

“...trabalho em RH, é um estágio remunerado, estou realizada...” 
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As respostas pouco adequadas, que no 1o. ano eram de apenas 5,6% neste setor, 

aumentam para 25% e refletem dissabores com o próprio trabalho e baixo rendimento na 

Universidade: 

“...não gosto do que faço, trabalho apenas para pagar a Faculdade...” 

“...fiquei de DP, e não foi só numa matéria, nem sei por que fiquei, eu até gosto 

dessas matérias...” 

Apenas 8,3% são respostas pouquíssimo adequadas, perfazendo 33,3% entre 

respostas pouco e pouquíssimo adequadas, repostas que mais se referem ao curso de 

Psicologia:  

“...é muito desgastante, fiquei de DP, preciso me empenhar mais...” 

“...me desencantei com Freud, a Psicologia serve para interesses escusos, tem até 

discurso religioso...”  

Essas respostas têm relação com o momento de cada um, isto é, alguns não 

conseguiram se empenhar adequadamente no 1o. ano e passam por dificuldades em algumas 

disciplinas; outros tinham uma idéia diferente do que seria o curso de Psicologia e se 

frustraram frente às suas próprias expectativas, uma perda gradativa da idealização, talvez 

pelo fato de as disciplinas, nessa época do curso, ainda pertencerem ao núcleo comum, 

disciplinas não específicas da Psicologia. 

Isto nos leva a concluir que embora o curso requeira uma disponibilidade bastante 

grande dos alunos com referência à dedicação a ele destinada, não chega a interferir de 

maneira negativa nos estudos ou no trabalho: 

...”estou trabalhando bastante, mas acho legal, dá pra conciliar...” 

...”quero fazer pesquisa, acho uma boa...” 

3o. ANO: 

No 3o. ano, dos 12 alunos entrevistados, 3 alunos encontram-se no grupo 1 que, 

somados aos 6 alunos diagnosticados no grupo 2, perfazem 75%, isto é, no 3o. ano também a 

maioria dos alunos é considerada “normal”.  
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Como podemos ver, o percentual de alunos considerados “normais” no 3o. ano 

(75%) é igual ao do 2o. ano (75%), mas o grau de adequação nos setores difere. Enquanto no 

2o. ano, o Setor da Produtividade se apresenta com maior percentual de respostas adequadas 

(66,7%) do que o Afetivo-Relacional (25%), no 3o. ano, há um equilíbrio entre esses dois 

setores. 

Afetivo-Relacional: 

O Setor Afetivo-Relacional apresenta 50% de respostas adequadas, isto é, metade 

de seus alunos lida com certa tranqüilidade com as pessoas de sua relação bem como consigo 

mesmos. Podemos pensar que, embora pequena, a elevação da adequação dos alunos de 3o. 

ano no setor Afetivo-Relacional se deve a uma maior maturidade desses alunos que, em geral 

se encontram com 19 ou 20, quando comparados aos de 1o. e 2o. anos que, em geral, se 

encontram com 17 ou 18. Percebemos, então, que assim como na infância, a diferença de 

apenas 1 ano de idade pode ser significativa. Isto quer dizer que o jovem de 19 ou 20 anos, 

quando comparado ao de 17 ou 18, está mais maduro o que aumenta as suas possibilidades de 

lidar melhor com esta ou aquela situação, sem as turbulências da adolescência; inclusive, 

Winnicott e Bion apud Outeiral (1990, p. 51), dizem que a adolescência é sinônimo de 

turbulência emocional e acreditam que “o que cura a adolescência se cura pelo 

desenvolvimento do amor, que tem o tempo como principal aliado” .  

Durante as entrevistas, percebíamos que esses alunos, embora apresentassem 

alguma dificuldade nas relações interpessoais, tinham ciência de que tais dificuldades eram 

originárias de suas inseguranças pessoais, baixa auto-estima o que, de certa forma, os ajudava 

a suportar melhor tais situações: 

“...minha mãe é nervosa, às vezes parece meio assustada com tudo, mas consegue 

me ajudar quando eu preciso...” 

“...me sinto super amada, embora nem sempre as pessoas ao meu redor 

demonstrem...” 

O percentual de respostas pouco adequadas (41,7%) refere-se às dificuldades de 

relacionamento interpessoal, inseguranças em geral:  

“...não sei como me aproximar das pessoas...” 
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“...às vezes me acho tímida em relação à maneira de expressar meus 

sentimentos...” 

As respostas pouquíssimo adequadas (8,3%) refletem inseguranças pessoais. 

“...não sei o que acontece, tenho medo de dirigir, sou tão insegura que tenho 

medo até de ficar só, em determinados lugares...” 

Produtividade: 

No Setor da Produtividade, pouco mais da metade dos entrevistados, isto é, 7 

alunos (58,3%), apresentam respostas adequadas; os outros 5 alunos (41,7%) apresentam 

respostas pouco adequadas. Percebemos, dessa forma, uma pequena queda (8,4%) de 

respostas adequadas nesse setor com relação ao 2o. ano. Através das entrevistas, podemos 

concluir que as respostas adequadas referem-se à maior especificidade do curso e, em geral, 

não há relação com o trabalho que desempenham no dia a dia: 

“...pretendo fazer hospitalar, aliás o 3o. ano está sendo melhor que o 2o., é muito 

mais direto, mais direcionado...” 

“...já tá dando para aproximar mais o curso do meu trabalho, agora eu entendo o 

que é uma coisa de uma matéria e de outra, antes, era tudo muito parecido...” 

As respostas pouco adequadas fazem referência ao cansaço causado pelo curso 

somado às exigências do mercado de trabalho (muitos alunos trabalham fora, em especial os 

alunos do período noturno), aos estágios e à possível perda da idealização com referência ao 

próprio curso: 

“...é um corre-corre, não dá tempo pra nada...” 

“...nem sempre vejo um planejamento adequado do curso, às vezes é muita 

informação de uma vez só, estágios, trabalhos etc...” 

Não houve respostas pouquíssimo adequadas neste setor. 

4o. ANO: 

Foram entrevistados 12 alunos e, assim como nos anos anteriores, a maioria se 

encontra nos grupos 1 e 2, e são, portanto, também considerados “normais”, perfazendo um 

total de 58,3%, da seguinte forma: 3 alunos foram diagnosticados no grupo 1, e 4 alunos 
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foram diagnosticados no grupo 2. O 4o. ano é o único que apresenta diagnóstico “em crise”, o 

que se deve às dificuldades que um único aluno apresentava no setor da Produtividade. 

Embora tal situação seja referente a este setor específico, constatamos que também reflete 

algumas dificuldades relativas as setor Afetivo-Relacional: 

“...pretendo parar a faculdade para poder trabalhar com minha mãe...meu pai 

sempre foi ausente a vida toda...não tem outro jeito...” 

Afetivo-Relacional: 

O setor Afetivo-Relacional apresenta apenas 33,3% de respostas adequadas que 

dizem respeito a aspectos pessoais e relacionamento familiar. 

“...me dou super bem com meus pais, a gente se entrosa numa boa...” 

“...tenho vários amigos, a gente se respeita, é legal...” 

Foram encontrados 50% de respostas pouco adequadas que refletem sentimentos 

de solidão com referência às figuras parentais: 

.”meu pai é brincalhão, mas minha mãe é diferente, é um pouco distante, acho 

que é por causa do trabalho...” 

“...meu pai apenas paga a faculdade, é só, é super ausente...Acho que não sou 

acolhida, tenho um pouco de medo de procurá-lo, acho que minha mãe também 

sofre com toda essa situação de separação...” 

Foram encontrados 16,7% de respostas pouquíssimo adequadas que se devem a 

inseguranças pessoais e de relacionamento: 

“...tenho sempre dúvida se estou agindo certo ou errado...” 

“...o medo que tenho de perder alguém que amo me deixa com muita angústia...” 

Produtividade: 

Através das entrevistas, pudemos constatar que alguns alunos de 4º ano se 

encontram sobrecarregados com os estágios e tal fato, embora seja comentado como algo 

“gratificante”, já que estão em contato com a prática profissional tão almejada, parece 

interferir no seu desempenho escolar; esse ano específico, além do tempo e dedicação 

dispensados aos estágios, requer do aluno a mesma dedicação ao curso em si, isto é, tempo e 
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dedicação às leituras, aos trabalhos solicitados pelos professores, às avaliações, o que parece 

aumentar o desgaste: 

“...além da questão financeira, tem a questão do tempo...é quase impossível ler 

tudo o que pedem, fazer estágio, parece que não vou conseguir...” 

“...é legal fazer estágio, mas às vezes fica tão pesado, não só por causa da 

“emoções” que a gente sente, mas o negócio é corrido mesmo; e aí junta com a 

faculdade, fica difícil...” 

Com referência a este setor, há 41,7% de respostas adequadas que se devem ao 

empenho gratificante nos estágios, ao despertar para o novo, à junção da teoria com a prática: 

“...agora tá mais legal, parece que a gente entende o que foi falado lá no início 

do curso, parece que motiva...” 

“...meu estágio acho que nem tem validade, mas dá mais proximidade com o 

real...” 

Encontramos 50% de respostas pouco adequadas que se referem a algumas 

dificuldades financeiras, bem como insatisfações com o curso: 

“...não estou conseguindo pagar a Faculdade, ganho super pouco...” 

“...acho que podia ir bem melhor, vejo algumas falhas no curso, sei que 

interferem no nosso desempenho...quanto às informações sobre os estágios...” 

Houve apenas 8,3% de respostas pouquíssimo adequadas que, ainda com base na 

junção teoria-prática, refletem um certo desgaste ocasionado por tal situação: 

“...é legal, mas cansa bastante, acho que não vou dar conta ...” 

“...agora juntou tudo e ainda por cima tenho o meu trabalho, nem sempre tem a 

ver, mas cansa...” 

5o. ANO: 

No 5o. ano, foram entrevistados 11 alunos e, embora a maioria seja considerada 

“normal”, chamam-nos a atenção as discrepâncias dos percentuais quando relacionamos o 5o 

ano com os demais. Até agora, vimos constatando que a grande maioria dos alunos se 

encontrava nos grupos 1 e 2, com as seguintes somatórias desses dois grupos: 1o. ano: 16 
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(88,8%), 2o. ano: 9 alunos (75%), 3o. ano: 9 (75%) e 4o. ano: 7 (58,3%). Com exceção do 4o. 

ano, em que tal percentual se refere a um pouco mais da metade dos alunos, devido ao 

aparecimento do grupo 4 e “em crise”, percebemos que esses percentuais são altos e, portanto, 

a maioria dos alunos do curso é considerada “normal”.  

Embora a maioria também seja considerada “normal” no 5o. ano, encontramos 6 

alunos diagnosticados no grupo 2, e apenas 1 aluno no grupo 1, perfazendo um total de 7 

(54,6%). Isto significa que, embora a “normalidade” ainda seja uma característica dos alunos 

do Psicologia da UMESP também no 5o. ano, constatamos que o número de alunos no grupo 

1, isto é, alunos eficazmente adaptados, diminui em relação aos outros anos. Essa queda está 

relacionada com o setor Afetivo-Relacional e diz respeito às próprias inseguranças e, muitas 

vezes, às inseguranças no relacionamento com os outros. 

Afetivo-Relacional: 

As respostas adequadas (27,3%) refletem o bom relacionamento com as figuras 

parentais e os amigos em geral: 

“...meus pais são super próximos, me sinto bem em casa...” 

“...tenho um monte de amigos, a gente sai bastante, me sinto super bem, eles são 

legais comigo...” 

Como podemos observar, este setor apresenta respostas pouco adequadas (54,5%), 

mas uma análise mais pormenorizada nos leva a concluir que a pouca adequação neste setor 

também reflete dificuldades que se mesclam com questões dos setores Produtividade e 

Orgânico. Isto significa que não podemos apontar unicamente o Setor Afetivo-Relacional pela 

pouca adequação desses alunos:  

“...fico chateada, não estou satisfeita com o meu trabalho, não sinto estabilidade 

profissional, às vezes dá medo...” 

“...minha vida é devagar, inclusive engordei muito depois que casei...” 

“...minha mãe não me dá apoio nas decisões, às vezes nem consigo resolver 

coisas sobre trabalho...” 

Encontramos 18,2% de respostas pouquíssimo adequadas referentes a exigências 

consigo mesmos, com os outros, e uma conseqüente dificuldade de relacionamento: 
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“...sou muito exigente, fico sempre cobrando as coisas, não sei o porquê de tudo 

isso...” 

Produtividade: 

Encontramos 45,5% de respostas adequadas que se referem à satisfação com o 

curso e com os estágios: 

“...embora Psicologia não tenha sido a minha primeira opção, estou super feliz, 

principalmente agora com a época dos estágios, tem muito a ver comigo...” 

“...meu estágio não tem a ver com o meu trabalho, mas me ajudou muito nas 

questões humanas...” 

As respostas pouco adequadas (54,5%), embora nos mostrem dificuldades 

relacionadas ao curso e aos estágios, refletem as inseguranças desses alunos frente ao futuro 

profissional tanto no que diz respeito ao trabalho a ser desenvolvido já como psicólogo, como 

quanto à baixa remuneração na época dos estágios e mesmo no início da carreira: 

“...a filosofia que nos passam no curso é bonita, mas a gente sabe o quanto é 

difícil se estabelecer na vida...” 

“...faço Recrutamento e Seleção, e dou Treinamento, mas não estou satisfeita, 

não sinto estabilidade profissional, ganho pouco etc...” 

...”eu trabalho, sou remunerada, mas é super pouco...” 

Não houve respostas pouquíssimo adequadas neste setor.  

1.1. Análise comparativa entre os diferentes anos, considerando os setores Afetivo-

Relacional e Produtividade: 

Ao fazermos a relação dos resultados obtidos nas entrevistas, ativemo-nos 

principalmente aos dois pólos, isto é, 1o. e 5o. anos que significam o início e o fim da vida 

universitária, de graduação. Utilizamos o 1o. ano também como ponto de partida de relação 

com os outros anos, e fomos em direção aos demais – relacionamos o 1o. ano com o 2o., o 

1o.ano com o 3o. e, finalmente, o 1o.ano com o 4o., com a finalidade de apresentar a evolução 

dos alunos nos setores Afetivo-Relacional e Produtividade, da seguinte forma: 

1o. e 5o. ANOS:  
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No Setor Afetivo-Relacional, ao relacionarmos o 1o. ano com o 5o. , isto é, os dois 

pólos do curso, constatamos que o 1o. ano apresenta 44,4% de respostas adequadas e o 5o. 

ano, 27,3%. As entrevistas nos mostram que a pouca adequação do Setor Afetivo-Relacional 

dos alunos de 5o. ano não se deve exclusivamente às questões de ordem pessoal, mas estão 

intimamente relacionadas com o desgaste do Setor da Produtividade, situações rotineiras de 

último ano que geram angústias frente ao futuro profissional agora tão próximo. Mesmo os 

relacionamentos tanto amorosos quanto familiares parecem ficar prejudicados justamente pela 

falta de tempo para estar com o outro. Isto vem ao encontro da afirmação de Simon (1996), de 

que a pouca ou pouquíssima adequação num setor acaba por atingir outros setores.  

Constatamos, ainda, bastante ansiedade frente a esse momento específico – o 

término do curso – que, ao contrário da época de 1o. ano, esses jovens de 5o. ano vão lidar 

com uma situação de aumento de responsabilidade em se tornar profissional; de agora em 

diante, “precisam” mostrar que são capazes de fazer adequado uso do foi aprendido durante o 

curso. Tal situação vai também englobar as questões financeiras acima citadas, isto é, se 

durante o curso e estágios, parecia existir a desculpa de não se sustentarem financeiramente 

pelo fato de não serem profissionais, parece haver, desse momento em diante, uma cobrança 

tanto interna como da própria sociedade: 

“...agora não dá mais jeito, chegou a minha hora, o negócio é me sustentar. Meus 

pais não me cobram, o negócio é comigo...” 

Enfim, os jovens de 5o. ano denotam sensações de perda devido à ruptura dos 

vínculos adquiridos durante os cinco do curso, como por exemplo, o distanciamento dos 

colegas, dos professores, enfim, do ambiente universitário de maneira geral. Tal perda nos faz 

lembrar da época em que esses jovens adentraram a Universidade, distanciando-se do colegas 

da “turma”, e hoje, ao final do curso, esse distanciamento e separação acontecem novamente. 

Se, no início do curso, havia o distanciamento e também separação dos “amigos da turma”, 

agora há a separação dos “colegas de turma”, uma dispersão inevitáve l ao término de um 

curso universitário, seja devido ao retorno à cidade de origem ou aos diferentes caminhos 

traçados pela profissão e mercado de trabalho. 

Há, ainda, uma provável ruptura dos laços afetivos, a perda da condição de aluno, 

significando perda da condição infantil, de dependência; esses jovens deixam de ser crianças e 

passam a ser adultos, perdem a proteção dos pais-professores. Conforme apontamos em 
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Aberastury (1983), cujo modo de pensar a adolescência alia-se a Freud e à Melaine Klein, 

percebemos, nessa época de término de curso, as mesmas angústias que permearam a sua 

entrada na adolescência, a busca ativa do mundo externo, situação geradora de sentimentos 

ambivalentes, contraditórios, pois este jovem estará se movendo entre o impulso ao 

desprendimento e a defesa que impõe o temor à perda do que lhe é conhecido: 

“...estou aproveitando este último ano, mas não sei o que vou fazer quando 

acabar a faculdade...” 

“...quando comecei a faculdade, queria logo terminar, mas agora dá um pouco de 

medo... sei lá...uma saudade estranha...” 

No Setor da Produtividade, ao fazermos a relação entre esses dois pólos, podemos 

inferir que ao entrar na Universidade, as responsabilidades são diferentes, não existindo, nos 

alunos de 1o. ano, ao contrário dos alunos de 5º ano, uma preocupação tão acentuada com o 

seu futuro profissional: os alunos do 1º ano quase não apresentam problemas na Produtividade 

(apenas 5,6% estão pouco adequados), enquanto 54,5% dos alunos do 5º ano (mais de sua 

metade) apresentam pouca adequação nesse setor: 

“...o curso é puxado, mas dá pra levar, gosto do que estudo...” (1o. ano) 

“...estou de DP em 2 matérias, não vai dar para me formar, e eu que esperava 

poder me manter daqui por diante...” (5o. ano) 

Constatamos, também, sentimentos de ganho nesses dois anos, ou seja, o início do 

curso implica as novas responsabilidades pela vida universitária e o seu desfecho, as novas 

responsabilidades do novo mundo profissional e competitivo. 

1o. e 4o. ANOS 

Ao relacionarmos as situações de 1o e 4º anos, percebemos que no 4º ano, apenas 

¼ dos alunos tem adaptação eficaz, contra os já comentados 44,4%, do 1º ano. Tanto no setor 

Afetivo-Relacional como no setor Produtividade, metade dos alunos de 4º ano está pouco 

adaptada: 

“...às vezes acho que gosto mais do meu namorado do que ele de mim...com a 

minha mãe também é essa a situação...” (Afetivo-Relacional) 
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“...agora juntou tudo nos estágios, a teoria e a prática, às vezes é confuso, acho 

que não foi bem assim que aprendi, dá um aperto...” (Produtividade) 

Dessa forma, o aluno, que até aquele momento “recebia” o conteúdo teórico, vê-

se, pela primeira vez, diante do conteúdo real da Psicologia, isto é, seu primeiro contato com a 

prática psicológica, o que mobiliza os seus próprios conteúdos, ou seja, suas angústias, 

inseguranças etc. 

1o. e 3o. ANOS 

Ao relacionarmos as situações entre 1o. e 3o. anos, vemos que o Setor Afetivo-

Relacional não apresenta discrepância, apenas um pequeno aumento (5,6%) de respostas 

adequadas no 3o. ano. Por outro lado, no que tange à Produt ividade, o 3o. ano apresenta queda 

significativa na adequação, isto é, enquanto no 1o. ano há 94,4% de respostas adequadas, no 

3o. ano esse percentual cai para 58,3%. De modo geral, existe uma queda constante e 

gradativa neste setor, que abrange todos os anos do curso, cuja origem se deve ao desgaste 

natural que os alunos enfrentam com o passar dos anos. Isto acontece porque, embora o curso 

vá se tornando mais interessante, também vai ficando mais difícil, exigindo mais do aluno. Se 

por um lado, há o desejo de um maior aprofundamento na área, conforme o alunos vão 

adentrando as especificidades da Psicologia, esse mesmo desejo leva a uma maior dedicação e 

maturidade; então, se por um lado há mais empenho no setor da Produtividade, é este 

empenho que vai gerar um maior cansaço e, como resultado, queda na adequação deste setor: 

“...conciliar estudo, trabalho, estágio, não dá mesmo...” 

“...parece que no 1o. ano não tinha tanta coisa pra fazer...” 

“...conforme o curso vai ficando mais legal, também vai dando um stress 

danado...” 

1o. e 2o. ANOS 

Na relação entre 1o. e 2o.anos, quanto ao Setor Afetivo-Relacional, constatamos 

uma queda significativa de respostas adequadas: cai de 44,4% para 25%, porém, através das 

entrevistas, não encontramos as causas dessa queda; a pouca adequação deve-se a dificuldades 

de relacionamento, dificuldades para dar e receber carinho, enfim, inseguranças pessoais de 

quaisquer outras épocas do curso. 
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“...meu namorado achava que era dono de mim, mas agora a gente acabou e 

devia me sentir melhor, mas estou super sozinha...”  

“...gostaria de ser mais carinhoso, às vezes acho que sou muito frio com a minha 

família...” 

“...tenho dúvida dos meus próprios sentimentos, não sei bem quando estou 

gostando de alguém e também não tenho muita certeza do quanto as pessoas 

gostam de mim...” 

Quanto à produtividade, constatamos uma queda no índice de respostas 

adequadas, de 94,4% para 66,7% que, embora, significativa, ainda apresenta um bom índice 

de adequação. Os alunos do 2o. ano, ao contrário dos do 1o., denotam uma certa onipotência 

que consideramos natural para lidar com a angústia do desconhecido isto é, de um momento 

para outro, deixam de ser calouros para se tornarem estudantes de Psicologia: 

“...agora o negócio vai ficando mais sério, não dá mais pra brincar...” 

“...no 1o. ano não tinha tanta responsabilidade...” 

2. Análise dos setores Org (Orgânico) e S-C (Sócio-Cultural):  

Embora a EDAO considere apenas os setores Afetivo-Relacional e Produtividade 

para a elaboração do diagnóstico adaptativo, os outros setores (Orgânico e Sócio-Cultural) são 

também importantes, pois interferem na adaptação geral de cada indivíduo. Para demonstrar 

esta interferência (Figuras 4 e 5) estamos fazendo uma análise à parte desses dois setores e, a 

partir das entrevistas realizadas, constatamos que existe adequação em ambos. 

2.1. Setor Org (Orgânico):  
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Figura 4: Distribuição dos alunos, ano por ano, quanto ao Setor Org (Orgânico) 

Como nos mostra a Figura 4, encontramos alguns problemas sem gravidade 

relativos à saúde que, de maneira geral, estão sendo cuidados com tratamento adequado, 

medicação, ou mesmo já se encontram sanados, como, por exemplo: rinite alérgica, bronquite, 

gastrite, alguns problemas alimentares etc; considerando que esses indivíduos são, em sua 

maioria, jovens, é esperado que esse possível desequilíbrio se restabeleça com certa facilidade 

e em pouco tempo. 

No aspecto sexual, também pertencente a este setor, não foram constatadas 

dificuldades que nos chamassem a atenção, com ressalva a algumas questões de valores 

familiares (A-R) e sociais e morais (S-C) referentes à virgindade, mas que não causariam 

conflitos relevantes para gerar culpa: 

“...a minha vida sexual é legal, mas eu queria ter a liberdade de conversar com a 

minha mãe...mas acho que no fundo, ela já sabe mas finge que não sabe...” 

“...ainda não transei porque não achei a pessoa certa...às vezes dá vontade, mas 

não é por aí, né...”  
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De modo geral, os alunos que têm relações sexuais não apresentaram queixas 

nesse aspecto e se previnem quanto à possibilidade de gravidez e de doenças sexualmente 

transmissíveis. A prevenção da gravidez é feita com anticoncepcionais, preservativos e, em 

alguns casos, através da tabela de menstruação. Quanto à prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis, são utilizados os preservativos: 

“...sempre faço exames de rotina...gosto da minha vida sexual, não posso tomar 

pílula, mas faço tabela e também uso camisinha...” 

2.2. Setor S-C (Sócio-Cultural):  
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Figura 5: Distribuição dos alunos, ano por ano, quanto ao Setor S-C (Sócio-Cultural) 

O setor Sócio-Cultural encontra-se bastante adequado, com altos índices de 

respostas adequadas (77,8% no 1o. ano, 83,3% no 2o. ano, 83,3% no 3o. ano, 75% no 4o. ano, e 

72,7% no 5o. ano). Constatamos alguns problemas de ordem financeira que poderiam 

restringir passeios, viagens, mas que também não seriam relevantes até porque jovens têm 



 54 

outras formas de lazer e vida social, como por exemplo, bater papo em rodinhas de amigos 

durante várias horas, ouvir música, o que também indica saúde mental e capacidade de 

adaptação: 

“...costumo sair com meu namorado, às vezes não dá para grandes passeios 

porque a grana é curta, mas dá pra gente se divertir...” 

“...a gente viaja quando tem feriado, dá pra descansar...” 

“...saímos com casais amigos, barzinho, cinema, sem muita extravagância...” 

Há uma pequena queda na adequação nos últimos anos do curso (4o. e 5o. anos) 

que se deve a algumas respostas pouquíssimo adequadas refletindo as dificuldades que os 

alunos encontram para conciliar o curso em si, os estágios e a vida social: 

“...não consigo sair, porque no dia seguinte não consigo acordar pra vir estudar 

e assim minha roda de amigos vem caindo dia a dia...” (4o. ano) 

“...meus amigos seguiram rumos diferentes, cada vez estamos mais distantes...” 

(5o. ano) 

Quanto à religiosidade, encontramos uma grande maioria de alunos que, embora 

se digam pertencentes a uma determinada religião, não são praticantes. A grande maioria 

acredita em Deus.  

“...desde pequena, freqüento a Igreja no final de semana, fui acostumada assim.” 

“...acredito em Alguém lá em cima, é uma força grande...” 

A partir do 3o. ano, percebemos um declínio gradativo, mas não significativo de 

respostas adequadas neste setor no que tange à religiosidade que, de acordo com os dados 

coletados nas entrevistas, refletem a escassez de tempo a que se referem os alunos devido à 

extrema dedicação à vida acadêmica e aos estágios durante o 4º ano e, aos estágios finais de 5º 

ano: 

“...trabalho com jovens da Igreja, mas às vezes o tempo fica pequeno, tenho que 

me dedicar mais à faculdade, este final de curso...” 

“...eu curto religião, acho que faz parte do ser humano, mas no fim de semana, já 

to tão cansada que não dá...” 

Essa queda não merece preocupação devido ao elevado número de respostas 

adequadas que nela encontramos, no que concerne aos 5 anos do curso. E os alunos sabem 

que isso é temporário e necessário para a construção da vida profissional; significa, portanto, 
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que esses jovens estão lidando bem com a frustração que é necessária e inerente ao 

crescimento e aumento de responsabilidade. 

3. Análise da eficácia adaptativa, ano por ano: 

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos nos 4 setores (A-R, Pr, Org e 

S-C), fizemos uma demonstração (Tabela 5) da eficácia adaptativa setorial desses 65 alunos, 

ano por ano, apresentando os seus percentuais quanto à maior ou menor adequação das 

respostas: 

Tabela 5: Adequação das respostas, por setor: 

Afetivo Relacional 
 

Produtividade 
 

Orgânico 
 

 
Sócio-Cultural 

 
 

 
 
ANOS 
 

 
Adeq. 

 
Pouco 

 
Pouq. 

 
Adeq. 

 
Pouco 

 
Pouq. 

 
Adeq. 

 
Pouco 

 
Pouq. 

 
Adeq. 

 
Pouco 

 
Pouq. 

 

1o. Ano 
 

 
44,4 

 

 
44,4 

 
11,2 

 
94,4 

 
5,6 

 
0 
 

61,1 
 

22,2 
 

16,7 
 

77,8 
 

16,7 
 

5,6 
 

2o. Ano 
 

 
25 

 
75 

 
0 
 

66,7 
 

25 
 

8,3 
 

66,7 
 

25 
 

8,3 
 

83,3 
 

16,7 
 

0 
 

3o. Ano 
 

 
50 

 
41,7 

 
8,3 

 
58,3 

 
41,7 

 
0 
 

58,3 
 

41,7 
 

0 
 

83,3 
 

16,7 
 

0 
 

4o. Ano 
 

33,3 
 

50 
 

 
16,7 

 
41,7 

 
50 

 
8,3 

 
58,3 

 

 
33,3 

 
8,3 

 
75 

 
16,7 

 
8,3 

 

5º. Ano 
 

 
27,3 

 
54,5 

 
18,2 

 
45,5 

 
54,5 

 
0 
 

54,6 
 

27,2 
 

18,2 
 

72,7 
 

18,2 
 

9,1 
 

        



 56 

   

V. ENCAMINHAMENTO: 

Este estudo, por ter caráter preventivo, teve a preocupação de, após ter dos alunos 

os dados necessários, retribuí- los, dando, na devolutiva, o que poderia ser de ajuda para eles.  

Aos alunos entrevistados não comunicamos em que grupo da EDAO haviam sido 

diagnosticados, porque o resultado em si, concerne ao pesquisador e não ao entrevistado; 

porém, na devolutiva (individual) fizemos esclarecimentos a respeito das dificuldades por que 

passavam naquele momento de suas vidas, orientando-os ou encaminhando-os para 

Psicoterapia Breve ou Psicoterapia Psicanalítica. 

1. Manutenção da terapia: 

No caso daqueles que já estavam em processo terapêutico, sugerimos- lhes que o 

mantivessem e, com base nos dados colhidos nas entrevistas, foram apontados alguns 

aspectos que poderiam ser tratados em sua terapia. 

Embora não tenha sido objetivo de nosso trabalho verificar a experiência desses 

alunos como pacientes de psicoterapia, achamos interessante que na coleta de dados das 

entrevistas lhes indagássemos a esse respeito; esse tema foi abordado tendo em vista os 

motivos que nos levaram a desenvolver este trabalho, isto é, as inseguranças frente ao futuro 

profissional e a carga emocional desencadeada pelo próprio curso, enfim, como os estudantes 

de Psicologia estavam vivenciando o curso. 
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Sim: alunos que estavam em processo terapêutico na época em que foram entrevistados 

Não: alunos que não estavam em processo terapêutico quando foram entrevistados 

Já fez: alunos que já haviam vivenciado algum tipo de processo terapêutico (Psicoterapia Breve, 

Psicanalítica ou quaisquer outras abordagens de psicoterapia) 

Figura 6: Experiência em Psicoterapia 

A Figura 6 nos mostra que os alunos de 4º e 5º anos foram aqueles que 

apresentaram um maior percentual de vivência psicoterápica (33 % e 36 %) respectivamente.  

Os relatos desses jovens comprovam que a experiência psicoterapêutica os tem 

ajudado a lidar melhor com as situações ansiogênicas provocadas pelas diferentes situações de 

estágio, bem como aquelas referentes ao seu dia a dia: 

“..acho que comecei a entender que estágio não é um bicho de sete 
cabeças...hoje...na terapia, falei muito do meu encarregado...é um cara mal-
humorado...na realidade, eu estava chateada por causa da briga com meu irmão 
em casa porque ele sempre acha que tem razão, aliás, meu pai é assim...” 
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“...sempre falei com a minha psicóloga quando ficava difícil me deparar com 
algumas crianças que não eram normais, lá no estágio...era super angustiante, 
depois a gente vai se sentindo diferente...” 

 

“...acho que é o estágio que tá me fazendo crescer mais um pouco...não sei..junto 
com as coisas que já vinha falando em terapia...parece que fica mais fácil... 

2. Orientação:  

Aos indivíduos classificados no grupo 1 (Adaptação Eficaz), fizemos 

esclarecimentos sobre dúvidas profissionais, existenciais, afetivas, situações concernentes, em 

especial, aos setores Afetivo-Relacional e Produtividade. Pontuamos situações que, a nosso 

ver, apresentavam vulnerabilidade e que poderiam levar à perda da eficácia adaptativa, 

inclusive quanto aos setores Orgânico e Sócio-Cultural, ou seja, cuidados com o próprio 

corpo, a necessidade de prevenção quanto à gravidez ou às doenças sexualmente 

transmissíveis, enfim, esclarecemos sobre os riscos que estariam correndo em não se prevenir 

(Orgânico), e ressaltamos a importância, por exemplo, de estarem vinculados a grupos 

culturais, sociais (Sócio-Cultural).  

Para melhor ilustrar as situações de Orientação fornecida aos alunos classificados 

nesse grupo, transcrevemos trechos de entrevistas (dois alunos de cada ano do curso), 

demonstrando qual a orientação dada para cada caso, bem como o setor de referência (A-R e 

Pr).  

No caso do 5o. ano, optamos por não fazer tal ilustração tendo em vista que apenas 

1 aluno foi classificado no grupo 1 e, conforme dissemos anteriormente (ver capítulo IV. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO), estaríamos expondo esse aluno desnecessariamente. 

1o. ANO 

Aluno 1: ... ele é super carinhoso...estou super feliz...já faz um tempinho que 

estamos juntos...não preciso nem usar camisinha...acho que ele ficaria 

desconfiado...eu tenho medo de ficar sozinha novamente... (Afetivo-Relacional e 

Orgânico) 

Entrevistador: ...acredito que vocês tenham um bom relacionamento e se 

respeitam, mas penso que você estaria mais segura se usasse preservativo, não só 

por causa de doenças..., mas também é uma precaução para você não engravidar, 
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visto que não se dá bem com a pílula... Será que a possibilidade de engravidar 

não seria tão séria como o seu medo de ficar sozinha?...  

Aluno 2: ...estou gostando do curso, mas às vezes acho que é muito teórico..  

(Produtividade) 

Entrevistador: ...na realidade, qualquer curso que você faça, possui 1 ou 2 anos 

inteiros de teoria; são disciplinas de um tronco comum e, neste caso, pertencem à 

área de Humanas; com o tempo, você vai começar a relacionar as idéias dessas 

disciplinas, conseguindo uma visão mais ampla na área específica de 

Psicologia...Procure ler os textos solicitados pelos professores, fazendo um tipo 

de resumo ao lado de cada idéia, você vai ver como funciona...  

2o. ANO: 

Aluno 1: ...meu pai é um pouco distante, sempre foi assim, eu sou mais aberta, 

queria que ele se aproximasse mais de mim, me perguntasse coisas... (Afetivo-

Relacional) 

Entrevistador: ...talvez você mesma tenha mais condições de se aproximar dele, 

do que ele de você, justamente por você ser mais aberta, mais falante. Por que 

não faz algumas tentativas?...  

Aluno 2: ...agora estou gostando do curso, mas fico brava comigo, porque queria 

Odontologia e não entrei, aliás nem sei se gostava...aqui eu entrei com mais 

facilidade... (Produtividade) 

Entrevistador: ...se você gosta do que está fazendo, não seria um bom motivo 

para se dedicar bastante ao que faz, buscar leituras específicas, fazer parte de 

algum grupo de estudos? Talvez você esteja brava porque colocou um objetivo e 

não alcançou; o fato de ter entrado com mais facilidade em Psicologia não 

invalida o seu esforço nem o seu potencial...  

3o. ANO: 

Aluno 1: ... sou super carinhosa, mas minha mãe é diferente, acho que ela é mais 

segura...  (Afetivo-Relacional) 
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Entrevistador: ...o fato de você ser mais carinhosa não significa que seja 

insegura, afinal, não podemos nos esquecer que vocês têm idades bem 

diferentes... você se coloca para ela de uma forma que acaba afastando as 

possibilidades de ela ajudar, será que você a deixa perceber que quer 

carinho...algum dia vocês já conversaram sobre isso?  

Aluno 2: ...estou fazendo estágio remunerado no S..., mas não sei como poderia 

aproveitar para o curso...  (Produtividade) 

Entrevistador: ...pelo que você está me dizendo, talvez seja algo mais ligado ao 

setor empresarial. Procure conversar a professora de Psicologia Social; acredito 

que ela, além possuir uma visão ampla da área, talvez possa orientá-la quanto à 

possibilidade de aproveitamento desse estágio, no que tange à carga horária 

necessária aos estágios etc. 

4o. ANO: 

Aluno 1: ...meu pai constituiu outra família, mora muito longe...sempre quero 

visitá-lo, mas não tenho jeito de falar com a minha esposa, só eu poderia ir, aliás 

ela nem o conhece, questão financeira...  (Afetivo-Relacional) 

Entrevistador: ... você já conversou com ela a esse respeito? Se você não diz 

nada, como é que ela vai saber? Pelo que você me diz, ela é bastante próxima, 

esclarecida...talvez você vá sozinho desta vez, aliás você nem sabe se ela gostaria 

de ir ou não... 

Aluno 1: é ... às vezes eu deixo de fazer algumas coisas tão bobas...ontem mesmo 

ela me disse que fazia tempo que eu não ligava para meu pai...  

Aluno 2: ...  gosto do meu trabalho, tem muito a ver com a Faculdade, mas tenho 

pensado muito em dar aulas, você sabe como funciona o Mestrado aqui na 

Metodista, em questão de tempo de créditos etc?  (Produtividade) 

Entrevistador: ...até o momento o Mestrado pode ser feito em três anos, mas me 

parece que será reduzido para dois anos. Procure conversar com a Secretária de 

Pós-Graduação em Mestrado...procure falar também com os professores do curso 

para as informações de conteúdo etc...  
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3. Psicoterapia Breve (Simon, 1996) e Psicoterapia Psicanalítica (Simon, 1999): 

Encaminhamos a estas duas modalidades os indivíduos diagnosticados com 

Adaptação Ineficaz (grupos 2, 3, 4 e 5) e em crise, de acordo com as condições e 

possibilidades pessoais, financeiras, de tempo e da própria natureza da situação-problema 

daquele indivíduo apresentada durante a entrevista.  

Aos alunos que tiveram indicação para Psicoterapia Breve fizemos orientação 

para que procurassem o SEPAI, cujo trabalho é realizado em, no máximo, 12 sessões, sendo 1 

sessão por semana, com duração de 50 minutos, cada. Os atendimentos do SEPAI são feitos 

no NEPAP, por alunos do curso de Especialização em Psicoterapia Breve Operacionalizada, 

orientados pela professora Dra. Kayoko Yamamoto. Nesse trabalho, realizado frente à frente, 

lida-se com situações-problema detectadas durante a entrevista e elaboração do diagnóstico 

adaptativo.  

À Psicoterapia Psicanalítica, modalidade que Simon (1999) conceitua como sendo 

“tratamento, a busca deliberada da cura”, encaminhamos aqueles indivíduos diagnosticados 

em quadros medianos (grupos 2 e 3, da EDAO) e graves (grupos 4 e 5, da EDAO); isto 

significa que esta modalidade terapêutica pode ser indicada para todos os indivíduos que 

estiverem buscando ajuda para a cura de quadros sintomáticos de maior ou menor gravidade, 

e/ou problemas de ajustamento em quaisquer setores da adaptação.  

O que estamos querendo dizer é que a modalidade terapêutica não está na 

dependência apenas do diagnóstico adaptativo. Depende de outros fatores, tais como, tempo, 

dinheiro, motivação.  

Para ilustrar algumas dessas situações de encaminhamento, transcrevemos trechos 

das falas dos alunos, lembrando que a classificação neste ou naquele grupo diagnóstico foi 

embasada num todo da entrevista; isto significa que a transcrição de apenas algumas partes 

desses encontros poderá ocultar ou amenizar os detalhes que nos levaram à classificação dos 

grupos diagnósticos, e o conseqüente encaminhamento.  

Pelas questões éticas a que já nos referimos, serão omitidos os casos em que 

houve apenas 1 aluno classificado neste ou naquele grupo diagnóstico, conforme ocorreu em 

alguns casos de grupos 3 (Ineficaz Moderada), 4 (Ineficaz Severa), e “em crise”: 

1o. ANO: 
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Aluno 1: ...eu e meu irmão brigamos tanto...eu sei que é por minha causa...aliás 

eu também costumo brigar com as minhas amigas, acho que sou impulsiva (grupo 

2) 

Aluno 2: ...acho que sou muito insegura, às vezes deixo de fazer isto ou aquilo 

por medo do que as pessoas possam pensar... (grupo 2) 

2o. ANO: 

Aluno 1: ...sou muito fechada, me esquivo de carinho, pareço com meu pai, ele 

também é meio distante...  (grupo 2) 

Aluno 2: ... estou cheia de DPs na faculdade, sei que não é legal, tô um pouco 

enrolada com tudo... (grupo 3) 

3o. ANO: 

Aluno 1: ... tenho dificuldades em algumas matérias, não consigo me esforçar, 

sei que não é inveja das minhas amigas...  (grupo 2) 

Aluno 2:....estou sempre pensando no meu jeito de ser, sou muito fechada, não 

consigo ser como as pessoas, nem com meus pais eu consigo me abrir...  (grupo 

3) 

4o. ANO: 

Aluno 1: ... estou um pouco perdida por causa da escolha do curso, tentei outros 

cursos, vários, ainda tenho dúvidas...  (grupo 2) 

Aluno 2: ...afastei-me do meu círculo de amizades por causa do meu namorado, 

deixei de fazer um monte de coisas, aí achei melhor terminar o namoro, agora 

estou sozinha...  (grupo 3) 

5o. ANO: 

Aluno 1: ...gostaria de poder separar as coisas, levar uma vida mais leve, estou 

sempre muito preocupada com tudo que faço... (grupo 2) 

Aluno 2: ... vivo cuidando do meu pai, tenho medo que ele perca o emprego... 

(grupo 3) 
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Houve situações em que, tanto os alunos que apenas receberam Orientação (grupo 

1) como aqueles com indicação para Psicoterapia Breve ou Psicanalítica (grupos 2, 3, 4 e 5) e 

“em crise”, nos solicitaram que lhes fizesse indicação de um psicoterapeuta para que fossem 

atendidos. Nestes casos, por questões éticas, orientamos a procurar um professor com quem 

tivessem mais liberdade e afinidade, e solicitar que esse professor lhes fizesse tal indicação: 

“...já faz tempo que tô querendo fazer terapia, você podia me indicar alguém?...” 

“...assim que eu terminar a faculdade vou voltar para a terapia, achei 

legal...minha terapeuta mudou de consultório, agora é super longe, você conhece 

alguém aqui perto da UMESP?...” 

Com base nas nuances de cada caso, demonstramos, através da Tabela 6, a 

situação terapêutica dos alunos diagnosticados em cada grupo da EDAO, e a seguir (Figura 

7), as modalidades terapêuticas a que foram encaminhados. 

Tabela 6: Situação terapêutica dos alunos (por ano) e encaminhamento (por grupo 
diagnóstico)  

 Orientação Breve  Psicanalítica Manutenção 

1o. ano (18 alunos)  

Grupo 1 (8 alunos) 7 0 0 1 

Grupo 2 (8 alunos) 0 4 4 0 

Grupo 3 (1 aluno) 0 0 0 1 

Grupo 4 (1 aluno) 0 1 0 0 

Grupo 5 (nenhum) 0 0 0 0 

Em crise (nenhum) 0 0 0 0 

2o.ano (12 alunos)  

Grupo 1 (2 alunos) 2 0 0 0 

Grupo 2 (7 alunos) 0 3 2 2 

Grupo 3 (2 alunos) 0 1 1 0 

Grupo 4 (1 aluno) 0 1 0 0 

Grupo 5 (nenhum) 0 0 0 0 

Em crise (nenhum) 0 0 0 0 

3o. ano (12 alunos)  

Grupo 1 (3 alunos) 3 0 0 0 

Grupo 2 (6 alunos) 0 4 2 0 

Grupo 3 (3 alunos) 0 2 1 0 

Grupo 4 (nenhum) 0 0 0 0 

Grupo 5 (nenhum) 0 0 0 0 

Em crise (nenhum) 0 0 0 0 

4o.ano (12 alunos)  
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Grupo 1 (3 alunos) 2 0 0 1 

Grupo 2 (4 alunos) 0 1 1 2 

Grupo 3 (3 alunos) 0 1 1 1 

Grupo 4 (1 aluno) 0 1 0 0 

Grupo 5 (nenhum) 0 0 0 0 

Em crise (1 aluno) 0 1 0 0 

5o. ano (11 alunos)     

Grupo 1 (1 aluno) 1 0 0 0 

Grupo 2 (5 alunos) 0 2 2 1 

Grupo 3 (5 alunos) 0 1 1 3 

Grupo 4 (nenhum) 0 0 0 0 

Grupo 5 (nenhum) 0 0 0 0 

Em crise (nenhum) 0 0 0 0 

Total (65 alunos) 15 (23,1%) 23 (35,3%) 15 (23,1%) 12 (18,5%) 
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Figura 7: Encaminhamento terapêutico 
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VI. CONCLUSÃO: 

Através da pesquisa realizada com os alunos do curso de Psicologia da 

Universidade Metodista de Ensino Superior, de São Bernardo do Campo, entre 1999 e 2000, 

concluímos que a grande maioria dos alunos (72,4%) é considerada “normal”. 

De acordo com Simon (1989), cuja teoria embasou nosso trabalho, poderíamos 

dizer que a maioria desses alunos, nesse momento específico de suas vidas, encontra-se 

suficientemente adaptada. Este resultado não surpreende, assim como nos casos de Simon, 

justificando mais uma vez o uso da EDAO com população de estudantes, em detrimento das 

escalas psiquiátricas diagnósticas.  

Para demonstrarmos com mais detalhes a maneira pela qual chegamos a esse 

resultado, optamos por uma subdividir nossa conclusão em itens, da seguinte forma: 

Item 1: 

Do total de 65 alunos entrevistados, 17 (26,2%) apresentam Adaptação Eficaz 

(grupo 1); 

Item 2: 

Do total de 65 alunos entrevistados, 30 (46,2%) apresentam Adaptação Ineficaz 

Leve (grupo 2); 

Item 3: 

Houve apenas um aluno enquadrado no grupo Crise (no setor Produtividade), 

aluno pertencente ao 4º ano, e nenhum aluno (dentre os 5 anos) foi enquadrado no 

grupo 5 (Adaptação Ineficaz Grave). Tal constatação reforça a idéia de que esses 

jovens universitários apresentam respostas satisfatórias (adequadas ou pouco 

adequadas) nos quatro setores, quase inexistindo respostas de pouquíssima 

adequação, no decorrer do curso; 

Item 4: 

Somando os alunos com Adaptação Eficaz: 17 (26,2%) e com Adaptação Ineficaz 

Leve: 30 (46,2%), de todos os anos do curso, obtivemos 47 alunos (72,4%), isto é, 

encontramos percentuais altos de adaptação no curso como um todo, alunos 

considerados “normais”; 
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Item 5: 

Somando os alunos com Adaptação Eficaz e Ineficaz Leve, ano por ano, 

obtivemos a seguinte distribuição: 1o. ano: 16 alunos (88,9%), 2o. ano: 9 alunos 

(75%), 3o. ano: 9 alunos (75%), 4o. ano: 7 alunos (58,3%), e 5o. ano: 6 alunos 

(54,5%); 

Item 6: 

Considerando ano por ano, os alunos do 1º ano estão mais eficazmente adaptados, 

isto é, 8 alunos (44,4%), encontram-se no grupo 1, se comparados com os alunos 

de outros anos do curso;  

Item 7: 

Os alunos de 5º ano apresentam um percentual baixo de Adaptação Eficaz (9,1%) 

e um percentual alto de Adaptação Ineficaz Leve (45,5%) em relação aos anos 

anteriores, o que nos leva a concluir que os alunos de 5o. ano, ao contrário dos 

outros anos, apresentam um nível mais baixo de respostas plenamente adequadas 

nas diversas situações por que passam naquele momento de suas vidas, podendo 

interferir negativamente em sua adaptação geral. Seria o grupo que merece mais 

atenção do preventivista. 

Item 8: 

O número de respostas adequadas é maior no setor Produtividade do que no setor 

Afetivo-Relacional, em todos os anos do curso, o que nos leva a concluir que 

embora os jovens universitários apresentem algumas dificuldades de ordem 

pessoal, tal situação não chega a interferir negativamente em seu estudo ou 

trabalho; podemos pensar também que um estudante de Psicologia, 

diferentemente de um estudante de curso técnico que está mais premido pela 

sobrevivência, fez um curso de “sua escolha” ou seja, ou ele tem um emprego que 

o mantém ou não irá garantir sua sobrevivência na Psicologia. A vida afetiva está 

menos satisfatória do que a produtiva, ele está mais satisfeito com a escolha 

profissional. 

Item 9: 
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Existe uma sobrecarga relativa aos estágios e ao próprio ambiente acadêmico nos 

4º e 5º anos, o que interfere de maneira negativa nos setores Afetivo-Relacional e 

Produtividade. Embora os setores Orgânico e Sócio-Cultural também sejam 

afetados, essa interferência reflete de maneira mais branda na vida desses alunos. 

Item 10: 

O setor Sócio-Cultural é o menos afetado, talvez pela facilidade com que os 

jovens, em geral, obtêm o lazer, isto é, nas rodinhas de amigos, caminhadas, 

acampamentos etc. Mesmo que a queda de respostas adequadas seja pequena, ela  

decresce gradativamente do 1º ano até o 5º ano o que resulta da escassez de tempo 

frente aos estágios que surgem ao final do curso. Embora alguns desses estágios 

sejam do tipo “não obrigatório”, alguns alunos os procuram pelo próprio desejo de 

conhecer um pouco mais da diversificação do trabalho da Psicologia e, 

naturalmente, acabam prejudicando um pouco o tempo de lazer. 

Item 11: 

As orientações e as indicações terapêuticas foram embasadas no diagnóstico 

adaptativo da EDAO e levaram em conta as disponibilidades de cada aluno 

(internas: desejo, necessidade, motivação etc) e externas (tempo, dinheiro, 

distância etc) naquele momento de sua vida; de maneira preventiva, puderam 

auxiliar os alunos quanto às suas dúvidas (Orientação) e modalidade terapêutica 

mais adequada para cada caso (Psicoterapia Breve ou Psicoterapia Psicanalítica).  
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VII. SUGESTOES: 

Pensamos que este trabalho possa também ser realizado em outras instituições e 

com alunos de outros cursos, sejam eles da área da saúde, humanas, exatas, enfim, este tipo de 

trabalho poderá ser de grande auxílio no que tange à eficácia adaptativa de universitários em 

geral.  

Para um melhor acompanhamento da evolução desses jovens em seu percurso 

universitário, sugerimos que este tipo de ajuda deva ser feito em duas etapas. A primeira etapa 

consiste em um trabalho com alunos de 1o. e 2o. anos para verificar a sua eficácia adaptativa, 

com a utilização da EDAO; os alunos diagnosticados como ineficazmente adaptados devem 

ficar sob a atenção do preventivista, ao longo de todo o período de graduação. Mais tarde, nas 

etapas finais do curso (4o. e 5o. anos), os alunos diagnosticados como eficazmente adaptados 

bem como aqueles diagnosticados como ineficazmente adaptados, quando das etapas iniciais 

do curso, serão novamente submetidos às entrevistas e ao diagnóstico da EDAO, com o 

objetivo de traçar um perfil da evolução de cada aluno no decorrer dos anos, quanto à eficácia 

adaptativa.  

Ressaltamos que este trabalho que desenvolvemos com os alunos de Psicologia da 

Universidade Metodista, bem como outros trabalhos acadêmicos de cunho preventivo que 

venham a ser desenvolvidos num mesmo prisma, não devem ter a onipotência de “resolver” 

os problemas desses futuros profissionais, mas orientá- los e conscientizá- los de seus entraves 

enquanto pessoas e enquanto futuros profissionais. 

Finalizando, lembramos que o estudante, especificamente da área de saúde, lida 

com situações delicadas que podem se mesclar com seus aspectos pessoais, mas não podemos 

nos esquecer de que o aluno em geral, seja ele pertencente também a qualquer outra área, 

quando adentra a universidade, ainda, em geral, se encontra na fase da adolescência e, sem 

dúvida, estaria mais bem amparado se pudesse ser “ouvido” e “auxiliado” nesta etapa de sua 

vida. 
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VIII. ANEXOS: 

ANEXO A - MODELO DE PROTOCOLO DA EDAO 

                       (Simon, 1989, p.56)  

ANEXO B - MODELO DO PROTOCOLO DA EDAO 

                       (adaptado pela entrevistadora) 

ANEXO C - DESCRIÇÃO DE UMA ENTREVISTA, ANÁLISE DOS DADOS E 

RESULTADO DA EDAO 

 
ANEXO D - MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO 
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ANEXO A - MODELO DE PROTOCOLO DA EDAO 

                        (Simon, 1989, p. 56)  
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ANEXO B - MODELO DO PROTOCOLO DA EDAO 

                        (adaptado pela entrevistadora) 

Data da primeira entrevista: 

 
Data da segunda entrevista:  
 
 
Iniciais:  Outros dados: (idade, profissão etc) 
Sexo:  mãe:  
Turma:  pai:  
Est. Civil:  irmão:  
Idade:  irmão:  
Primeira opção:  irmã:  
Motivo da escolha:  namorado:  
Terapia:  marido:  
Motivo:  filhos:  
 
Observações: 
 
 
 

 
Registro da adequação: 

 
 Resposta Satisfação Conflito Pontos Adaptação 
A-R      
Pr      
Org    --------  
S-C    --------  
 
 
Total de pontos: 
 
Grupo: 
 
Encaminhamento: 
 
Obs: O modelo do protocolo da EDAO proposto por Simon foi adaptado pela entrevistadora, 

com o objetivo de facilitar a coleta de dados necessários para este estudo, 

especificamente. 
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ANEXO C - DESCRIÇÃO DE UMA ENTREVISTA, ANÁLISE DOS DADOS E 
RESULTADO DA EDAO. 
Data da primeira entrevista: 02.10.99, às 12h30 

Data da segunda entrevista: 23.10.99, às 11h00 
 
Entrevistada: A Outros dados: (idade, profissão etc) 
Sexo: F mãe: 53 anos, dona de casa 
Turma: 4º noturno pai: 55 anos, alfaiate 
Est. Civil: Solteira irmã: 28 anos, solt, jornalista 
Idade: 21 irmã: 23 anos, solt., publicitária 
Primeira opção: Psicologia namorado: 24 anos, adm.empresas 
Motivo da escolha: Gostava de ler livros sobre a 

mente... 
marido: - 

Terapia: Não filhos: - 
Motivo: Falta de tempo e dinheiro   
 
Observações: 
 
 
 
 
Resumo de duas entrevistas, organizado por setor: 

Produtividade  

A: é...agora tá pegando mesmo, aliás eu estou fazendo estágio de organizacional. Não estou 
gostando, nunca pensei que você esse fosse o trabalho de um psicólogo, muito mecânico. 
Achei que ia aprender muita coisa além de recrutamento e seleção. Fica tudo muito 
automático. Já estou lá há dois anos, sou remunerada, é uma boa, né? Mas, isso qualquer um 
pode fazer, qualquer pessoa de RH poderia estar fazendo. Talvez seja porque sou 
estagiária...Não vejo isso como um problema, acho que a gente tem que passar pelos estágios 
pra saber o que a gente realmente quer, não é mesmo? 

E: e você tem idéia do que fazer quando se formar? Em que área gostaria de trabalhar? 

A: de uma coisa eu tenho certeza...não quero nem organizacional, nem escolar. Estou 
pensando em trabalhar em algo mais voltado para a área hospitalar, ou mesmo clínica... 

E: você tem preferência por hospital e pela clínica?  

A: é... talvez seja muito cedo para decidir o que eu quero. Sabe, eu gosto do que estou 
estudando, cada vez fica mais gostoso, acho que o curso poderia ensinar mais linhas de 
atendimento...A gente vê Freud, psicanálise... e comportamental, mas isso nem pensar, é 
muito ruim mesmo, só se fala em animais, estímulo/resposta/estímulo/resposta, nossa não dá 
mesmo, você pode perguntar pra qualquer um do pessoal...(risada) Na realidade, eu gosto do 
Freud, da psicanálise em geral (tenho muito o que aprender ainda, né?), também gostaria de 
trabalhar num hospital.... Bom, pelo menos tenho certeza daquilo que não gosto..é de 
trabalhar na abordagem Comportamental . Ah..também não gostaria de trabalhar como 
psicóloga escolar. Prefiro a clínica ou hospital. Ainda tenho tempo, até o ano que vem... 
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E: é..parece que você tem bastante expectativa em relação ao quinto ano...Por outro lado, 
não me parece estar tendo grandes dificuldades no quarto. Dá até para sair nos finais de 
semana, não é mesmo? 

A: é...dá até pra sair, mas acho que eu é que estou meio devagar... 

E: você está me dizendo que está meio devagar quanto à faculdade, quanto ao estágio... 

mas me pareceu meio reticente quando falou sobre seus passeios com o seu namorado...Se 
você quiser, nós poderíamos conversar sobre isso... 

Sócio-Cultural 

A: é...sem problemas, aliás, eu saio mais com o meu namorado. Mas a gente também sai em 
turma, com alguns amigos. A gente curte teatro, cinema, barzinho...Ultimamente, temos 
ficado mais em casa...é por causa da faculdade, está apertando e o negócio agora é estudar, 
você sabe...é época de estágio, é prova, mas dá pra levar numa boa... 

E: você está me dizendo que a faculdade está mais difícil agora, no final do quarto ano... 

Orgânico 

...  faz exames médicos rotineiros, dorme bem, não tem dificuldade para acordar cedo, não 
toma remédio etc. 

A: minha saúde sempre foi boa, sem problemas. Só tenho um probleminha no pé (risada)...O 
médico disse que é genético...mas não dói, só quando inflama... até esqueço dele, não em 
incomoda não; você me perguntou sobre a minha saúde...neste ano, as coisas ficaram um 
pouco mais pesadas, mas acho que é só cansaço devido ao estágio que estou fazendo, e à 
dedicação que tenho tido nos estudos, mas estou levando numa boa. Mesmo nos fins de 
semana, quando durmo tarde, sabe...quando saio pra passear, recupero rapidinho e dá até 
para estudar no domingo... 

E: você está me dizendo que costuma estudar nos fins de semana...mesmo assim dá para sair 
com os amigos...e o seu namorado... 

Afetivo-relacional 

A: É...na realidade eu namoro há muito tempo; já nem sei se gosto dele. Ele é legal, faz tudo 
pra mim, ele é muito bom, minha família gosta dele... 

E: e você? Você gosta dele? 

A: não sei. Só sei que estou um pouco cansada desse namoro. Eu gosto dele, mas não sei o 
quanto. Acho que ele gosta muito de mim, aliás, acho que gosta mais de mim do que dele 
mesmo...Minha mãe gosta dele, meu pai também. O tempo vai passando, eu não sei o que 
fazer... 

E: você está me dizendo que se acostumou com esse namoro, que está com ele há tanto 
tempo, mas não está segura a respeito dos seus sentimentos...Por outro lado, fica preocupada 
porque esse relacionamento ficou muito familiar... 

A: é isso mesmo, sabe, já não sinto a mesma coisa perto dele...e ele está sempre lá em casa; 
me sinto um pouco sufocada. 

E: vocês tem vida sexual?  
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A: temos, até isso não é mais legal; no começo era, mas agora...eu estou super confusa. E o 
pior é que ele fica sempre dizendo que se eu terminar o namoro, a vida não terá mais sentido 
para ele, diz que vai se matar. Até a mãe dele dá sempre um jeito de me pedir pra ficar com 
ele. 

E: e seus pais?...sabem dessa situação? Você conversa com eles a esse respeito? 

A: não tenho muito diálogo com a minha mãe, pelo menos a esse respeito. Aliás, acho que 
minha mãe era mais próxima antes...A gente se falava mais. Sabe, ela mudou muito depois do 
falecimento do meu tio e do meu avô, pai dela. Eles morreram na mesma semana, ela ficou 
arrasada. Eu não tinha muita proximidade deles, aliás, eu gostava muito do meu tio, irmão 
do meu pai...ele morava com a gente. Meu pai é brincalhão e meu tio era muito legal 
também.  

E: no geral, como é o seu relacionamento com seus pais? 

A: a gente se dá bem. Acho meu pai bem mais brincalhão que a minha mãe. Eu e ela nos 
damos bem, brigamos como toda mãe e toda filha. O negócio é que eu sou faladeira e ela é 
mais fechada, mas tanto ela quanto o meu pai são carinhosos com a gente... 

E: e suas irmãs? 

A: a mais velha é muito folgada, desligada, não acho que ela trata bem os meus pais. Ela não 
é uma pessoa ruim, mas às vezes que fico muito brava com ela. Me dou bem melhor com a 
minha irmã de... anos. Às vezes a gente vai ao Shopping juntas, a gente se dá bem.  

E: e você? Como você é? 

A: eu acho que sou muito explosiva, perco a paciência com facilidades, principalmente com o 
meu namorado. Ele nunca decide aonde a gente vai, eu é que tenho que dizer e o pior é que 
ele sempre aceita, nunca questiona nada, é um saco. Ele curte o que eu faço, pensa mais em 
mim do que nele. Acho que ele devia se preocupar com a carreira dele, com o serviço dele. 
Eu dou conta das minhas coisas... 

E: você está me dizendo que está um pouco cansada da vida que está levando em relação a 
esse namoro... 

A: o pior é que isso que você está dizendo está claro para mim, mas até agora não sei o que 
devo fazer. Você acha que tem jeito?...Eu comecei a namorar com ele quando eu tinha 15 
anos, eu era muito nova... 

E: parece que esse namoro ainda mexe com você... 

A: não sei o que faço, acho que preciso ficar um pouco sozinha, mas também não consigo me 
desvencilhar dele. Acho que nem eu sei o que quero agora no momento. 

E: nosso tempo está terminando. Penso que você poderia (foi feito o encaminhamento, 
conforme descrevemos a seguir) 

A: puxa, obrigada, foi legal. Pensei que você ia ficar perguntando coisas só do curso, foi 
diferente...Acho que você até me ajudou a ver algumas coisas que eu nunca ia conseguir ver 
sozinha. Foi legal, mesmo. Tchau... 
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Registro da adequação: 

 
 Resposta Satisfação Conflito Pontos Adaptação 
A-R + - - 1 pouquíssimo adequada 
Pr + + + 2 adequada 
Org + + + -------- - 
S-C + + + -------- - 

Total de pontos: 3 

Grupo: 3 (Adaptação ineficaz moderada) 

Encaminhamento: Psicoterapia Breve. 

O setor Afetivo-Relacional encontra-se comprometido. No momento, a situação-

problema resume-se no seu relacionamento amoroso...Parece não saber que atitude tomar, não 

consegue se posicionar frente à situação em que se encontra. Sente-se sufocada, mas devido 

ao tempo de namoro, sente-se insegura, tendo, inclusive, tentado terminar o namoro...pedir 

um “tempo”...mas ele sempre aparece na sua casa e ela se vê “pressionada” pela situação. 

Sugerimos que procurasse o SEPAI para ser atendida em Psicoterapia Breve 

devido ao tempo escasso (faculdade, estágios). Quando tivesse com maior disponibilidade de 

tempo, talvez após o término do curso, poderia procurar um atendimento em Psicoterapia 

Psicanalítica para trabalhar um pouco as suas dificuldades de relacionamento, especialmente 

com a mãe, suas explosões etc. 

Embora a produtividade (estágio, período integral) a incomode um pouco, este 

incômodo parece versar sobre o papel do psicólogo organizacional e não sobre o serviço em si 

(não reclama do que faz, dizendo, inclusive, que lhe serve de alerta para que não opte por 

trabalhar como psicóloga organizacional). Já completou as horas de estágio, mas continua 

trabalhando nessa empresa porque é remunerada. 

Psicologia foi a sua primeira opção e começou a pensar em prestar o vestibular 

após ter lido “O sentido da vida”. Quando era pequena queria fazer Medicina. Sua segunda 

opção foi Odontologia. Durante a entrevista, mencionou que gosta de observar o 

comportamento das pessoas, embora pense que seja extremamente difícil analisar 

alguém...Tem grandes expectativas em relação ao quinto ano... 

Os setores Org e S-C encontram-se eficazmente adaptados. 
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ANEXO D - MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 

Clínica de Psicologia - Faculdade de Ciências da Saúde  

Curso de Pós-Graduação - Mestrado em Psicologia da Saúde  

Termo de Consentimento Pós-Informação  

(Obrigatório Para Pesquisas Científicas com Seres Humanos - Resolução Nº 01 de 

13.06.1988 - CNS) 

 

I – Dados de Identificação do Paciente ou Responsável Legal 

1. Nome do paciente: 

Documento de Identidade Nº:    Órgão Expedidor  

Sexo:  M (  )        F  (   )    Data de Nascimento:   

Endereço:        Nº  Apto. 

Bairro:                                                                                 Cidade: 

CEP:        Telefone (DDD) -        

 

II – Dados sobre a pesquisa científica 

1.Título do Protocolo de Pesquisa: Estudo da eficácia adaptativa de estudantes de curso de 

Psicologia e indicação terapêutica como medida preventiva 

Pesquisadora: Sandra Lia R. Franco       

Cargo/Função: Aluna do Mestrado em Psicologia da Saúde  

Inscrição no Conselho Regional No 06-49072-0 

Unidade da UMESP: Departamento de Pós-graduação 

Avaliação do risco da pesquisa: SEM RISCO   

 

2. Data da aprovação do protocolo de pesquisa pela Comissão de Ética para análise de 

projetos de pesquisa ___ / ____ / 199__ 

 

3. Duração da pesquisa: 02 anos 
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III – Explicações do pesquisador ao paciente ou a seu representante legal 
 
 
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: verificar o grau da eficácia adaptativa de alunos 
de curso de Psicologia da Universidade Metodista de São Paulo  
 
 
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 
procedimentos que são experimentais: entrevistas no Núcleo de Psicologia Aplicada da 
UMESP 
 
 
3. Desconfortos e riscos esperados: nenhum 
 
 
4. Benefícios que podem ser obtidos: prevenção e orientação 
 
 
5. Procedimentos sistemáticos que possam ser vantajosos para o indivíduo: prevenção e 
orientação 
 
 
6. Esclarecimento da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento 
sobre qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e assuntos relacionados 
com a pesquisa e o tratamento do indivíduo: Sim  (X)       Não (  ) 
 
 
7. Esclarecimento sobre a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar no estudo, sem que isto traga prejuízo a continuação do seu cuidado e tratamento 
na clínica: Sim   ( X )    Não (  ) 
 
 
8. Compromisso sobre a segurança de que não se identificará o indivíduo e que se manterá o 
caráter confidencial das informações relacionadas com a sua privacidade: Sim   (X)     Não (  ) 
 
 
9. Compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que 
esta possa afetar a vontade do indivíduo em continuar participando:  Sim  (X)      Não (  ) 
 
 
10. Há disponibilidade de assistência na Clínica de Psicologia da UMESP:   Sim  (X)   Não(  )    
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IV- Consentimento pós-esclarecido: 
 
 
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador, conforme registro 
dos itens I a III, consinto em participar, na qualidade de paciente, do Projeto de Pesquisa 
referido no inciso II. 
 
 
São Bernardo,  24 de agosto de 1999. 
 
 
Assinatura do paciente ou responsável legal:  
 
 
 
Assinatura do pesquisador que obteve o consentimento: 
(carimbo ou nome legível) 
 

 

Obs.: Este termo deverá ser elaborado em duas vias, ficando uma via em poder do paciente 

ou seu representante legal e outra deverá ser anexada ao prontuário do paciente. 
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