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Resumo  

A presente investigação apresenta como objetivos: Identificar fatores que influenciam as escolhas 

alimentares dos adolescentes; Explorar as suas significações de saúde; Explorar os seus objetivos 

e os seus eus possíveis; Explorar os componentes e processos mobilizados na autorregulação pelos 

adolescentes. 

No estudo 1 pretendeu-se explorar fatores que influenciam as escolhas alimentares. Participaram 

247 adolescentes (12-19 anos). Procedeu-se à análise fatorial exploratória e a análises estatísticas 

descritivas dos dados. No estudo 2 pretendeu-se confirmar os resultados (N=258), recorrendo-se à 

análise fatorial confirmatória. Foram identificados cinco fatores que influenciam as escolhas 

alimentares dos adolescentes: satisfação corporal/controlo de peso, preocupações éticas, 

qualidades sensitivas, conveniência e humor. Identificaram-se obstáculos às escolhas alimentares 

saudáveis como: as baixas preocupações com os comportamentos alimentares; a perceção de que 

as escolas não tornam atraentes os alimentos saudáveis; a publicidade televisiva; e a influência dos 

pares. As escolhas alimentares saudáveis poderiam ser facilitadas se: os alimentos saudáveis 

fossem mais saborosos e práticos; estivessem mais disponíveis (em casa, escola); os 

amigos/colegas e pais consumissem mais alimentos saudáveis; a televisão publicitasse os 

alimentos saudáveis; entre outros.  

O estudo 3 consistiu um estudo de caso, exploratório e descritivo. Participaram adolescentes dos 

15 aos 18 anos. Procedeu-se a análises qualitativas dos dados. Os resultados sugerem que: 1) a 

saúde assume um significado holístico para os adolescentes, envolvendo, entre outros, o bem-estar 

em diversas áreas de vida; 2) os adolescentes apresentam eus possíveis e objetivos diversos 

(escolares, profissionais, pessoais), mas poucos de saúde; 3) diversos processos cognitivos, 

motivacionais, comportamentais, e outros, são mobilizados na autorregulação pelos adolescentes. 

Propõe-se um modelo hipotético de intervenção para a promoção das competências de 

autorregulação dos adolescentes, com a integração dos eus possíveis. Espera-se deixar um 

contributo para o desenvolvimento futuro de intervenções mais eficazes na promoção da saúde e 

na prevenção da obesidade em adolescentes, assim como um incentivo à continuação dos estudos 

neste domínio.  

Palavras-chave: Autorregulação, eus possíveis, adolescentes, promoção da saúde, prevenção da 

obesidade, escolhas alimentares. 



 

ii 

Abstract 

This research has the following objectives: To identify factors influencing food choices of 

adolescents; Explore their understanding of the concept of health; Explore their goals 

and possible selves; Explore the components and processes mobilized in self-regulation by 

adolescentes. 

The study 1 aimed to explore factors influencing food choices of adolescents. Participated in this 

study 247 adolescents (12-19 years). For data analysis we used exploratory factor analysis and 

descriptive statistical analyzes. The study 2 aimed to confirm the results obtained (N = 258). For 

data analysis we used confirmatory factor analysis. We have identified the following factors that 

influence food choices of adolescents: body satisfaction/weight control, ethical concerns, sensory 

qualities, convenience and mood. We identified barriers to healthy food choices such as low 

concerns with eating behaviors, the view that schools do not make healthy food appealing, 

television advertising, and peer influence. Healthy food choices could be easier if healthy foods 

were more tasty and convenient; if they were more available (at home, school); if friends and 

parents ate more healthy foods; if television advertised to make healthy choices; among others.  

Study 3 consisted of a exploratory and descriptive case study. Participated in this study 

adolescents aged between 15 and 18 years. We conducted qualitative data analysis. The results 

suggest that: 1) health has a broad meaning for adolescents involving, among others, the welfare 

in many areas of life; 2) adolescents have many different goals and possible selves, but few 

health-related; 3) many different cognitive, motivational, behavioral and other processes are 

mobilized in self-regulation by adolescents. 

We propose a hypothetical model of intervention for the promotion of self-regulatory skills, with 

the integration of possible selves. We hope to give a contribution to the future development of 

more effective interventions in health promotion and obesity prevention in adolescents, as well as 

an incentive for further research in this area. 

 Keywords: Self-regulation, possible selves, adolescents, health promotion, obesity prevention, 

food choices. 
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INTRODUÇÃO 

 

O contexto da investigação 

O conceito de saúde evoluiu ao longo da história do Homem, tendo adquirido um significado 

amplo e holístico. Atualmente, a saúde e a doença são considerados o resultado, não apenas de 

fatores biológicos, mas também de fatores psicológicos e sociais (Engel, 1977, 1980; WHO – 

World Health Organization, 1948). Hoje sabe-se que a origem de grande parte das doenças e das 

principais causas de morte relacionadas com a saúde estão largamente associadas a fatores 

comportamentais, nomeadamente comportamentos relacionados com os estilos de vida (WHO, 

1998). Muitas doenças, outrora encontradas apenas na população adulta, são hoje cada vez mais 

encontradas também em crianças e adolescentes. Entre estas doenças destaca-se a obesidade, 

considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a epidemia do século XXI (WHO, 1998). 

Porém, a eficácia limitada dos esforços desenvolvidos até agora para travar esta doença, tem 

destacado a necessidade de intervenções mais eficazes na promoção da saúde e na prevenção da 

obesidade em crianças e adolescentes. 

A adolescência é descrita como uma fase importante para o desenvolvimento e a fixação de 

hábitos e padrões de comportamento que tendem a manter-se na vida adulta. Entre estes 

encontram-se os comportamentos alimentares que vão determinar o padrão de consumo e os 

hábitos alimentares futuros, podendo ter implicações para a saúde presente e futura do adolescente 

(Barros, 2003). Tendo em conta que os comportamentos alimentares durante a adolescência são 

frequentemente descritos como pouco saudáveis (e.g., Contento, 2010) e estes constituem um dos 

fatores que têm contribuído para o aumento da obesidade na população adolescente (CDC – 

Centers for Disease Control and Prevention, 2004), surge frequentemente reconhecida a 

necessidade de promover comportamentos alimentares saudáveis na população adolescente. Não 

obstante, a literatura refere que o desenvolvimento de intervenções mais eficazes na promoção de 

comportamentos alimentares saudáveis nos adolescentes exige a compreensão dos fatores que 

influenciam as suas escolhas alimentares (e.g., Contento, 2008, 2010; Neumark-Sztainer, Story, 

Perry, & Casey, 1999; Ogden, 2010). Neste domínio, a literatura sugere que as escolhas 

alimentares podem ser influenciadas por diversos fatores, nomeadamente, biológicos, 
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psicológicos, ambientais, socioculturais, económicos, etc. (Contento, 2010). Porém, reconhece-se 

a necessidade de aprofundar o estudo dos fatores que influenciam as escolhas alimentares dos 

adolescentes (e.g., Neumark-Sztainer et al., 1999). Neste sentido, a presente investigação procura 

dar um contributo para a identificação de fatores que influenciam as escolhas alimentares dos 

adolescentes, assim como de obstáculos e de aspetos facilitadores das suas escolhas alimentares 

saudáveis.  

Não obstante o contributo que podem fornecer os estudos sobre os fatores que influenciam as 

escolhas alimentares dos adolescentes, o desenvolvimento de intervenções efetivas na promoção 

da saúde e na prevenção da obesidade em adolescentes parece exigir também uma maior 

compreensão dos processos que intervêm na mudança dos comportamentos. A investigação 

realizada no campo de estudos da autorregulação tem-se mostrado importante por fornecer um 

contributo nesse sentido. Apesar de serem ainda poucos os estudos da autorregulação com 

adolescentes que se conhecem na área da saúde, estes são já reconhecidos pelo contributo 

promissor que deixam para a compreensão dos comportamentos de saúde e para o 

desenvolvimento futuro de intervenções mais eficazes na promoção da saúde (e.g., Gaspar, Matos, 

Santos & Albergaria, 2012; Maes & Karoly, 2005; de Ridder & de Wit, 2006). Neste sentido, 

parece ser colocada uma expectativa nas intervenções para a promoção das competências de 

autorregulação, por terem o potencial de promover o desenvolvimento de competências que 

permitem aos adolescentes mobilizar mais eficazmente os processos autorregulatórios (e.g., 

cognitivos, motivacionais, afetivos, etc.) que regulam o seu comportamento. Estas intervenções, 

ao contrário das intervenções ambientais cujas adaptações ficam geralmente limitadas a 

determinados ambientes ou contextos, possuem a vantagem de promover competências 

promotoras de comportamentos saudáveis que podem ser utilizadas pelos adolescentes, 

independentemente dos ambientes ou contextos em que estão inseridos (de Vet et al., 2013).  

A autorregulação (self-regulation) consiste no processo de regulação do self, sendo definida como 

um processo dinâmico em que o indivíduo estabelece objetivos/metas pessoais e mobiliza de 

forma estratégica as suas cognições, motivações e comportamentos no sentido de atingir os seus 

objetivos (e.g., Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2005; Maes & Karoly, 2005; de Ridder & de Wit, 

2006). Como tal, a presente investigação procura estudar que objetivos estabelecem os 

adolescentes (sobretudo, saber se estabelecem objetivos de saúde) e que processos 
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autorregulatórios mobilizam na persecução dos seus objetivos. Ou seja, tendo em conta que a 

autorregulação é descrita como um processo dinâmico composto por diversas fases em que estão 

envolvidos diversos componentes e processos autorregulatórios (e.g., Maes & Karoly, 2005), a 

presente investigação pretende estudar os componentes e processos mobilizados na autorregulação 

pelos adolescentes. Considera-se que o conhecimento destes componentes e processos poderá dar 

um contributo para o desenvolvimento de intervenções futuras para a promoção das competências 

de autorregulação dos adolescentes. 

Parece ser colocada uma expectativa também nos estudos da autorregulação que integram os eus 

possíveis (possible selves), na medida em que estes podem atuar sobre os processos da 

autorregulação que influenciam a motivação e o comportamento (Hoyle & Sherrill, 2006; 

vanDellen & Hoyle, 2008). Os eus possíveis representam as conceções do indivíduo acerca do seu 

self futuro e incluem os eus possíveis desejados/esperados (hoped-for selves), i.e., o que o 

indivíduo deseja ou espera ser; e, os eus possíveis receados (feared selves), i.e., o que o indivíduo 

receia vir a tornar-se no futuro (Makus & Nurius, 1986). Tendo em conta que não se conhecem 

ainda estudos da autorregulação com a integração dos eus possíveis, conduzidos com 

adolescentes, parece importante impulsionar os estudos neste domínio. Considerando que os eus 

possíveis poderão assumir um papel importante na autorregulação (Hoyle & Sherrill, 2006; 

vanDellen & Hoyle, 2008), a presente investigação procura estudar, não só os objetivos que os 

adolescentes estabelecem, mas também os eus possíveis dos adolescentes, e, sobretudo, saber se 

formulam eus possíveis relacionados com a saúde. Para além disso, a presente investigação 

procura integrar os eus possíveis no estudo dos componentes e processos mobilizados na 

autorregulação pelos adolescentes.  

Esta investigação procura ainda desenvolver uma proposta de intervenção, na tentativa de deixar 

um contributo e um incentivo para o desenvolvimento futuro de programas de intervenção para a 

promoção das competências de autorregulação dos adolescentes, com a integração dos eus 

possíveis. Esta proposta consiste num modelo hipotético de intervenção baseado na adaptação de 

um programa desenvolvido no campo de estudos dos eus possíveis, o Programa dos Eus Possíveis 

(e.g., Hock, Deshler, & Schumaker, 2006; Hock, Schumaker, & Deshler, 2003), com a integração 

das fases e dos processos da autorregulação. São ainda deixadas questões e hipóteses para a 

investigação futura neste domínio.  
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Por fim, mas não por último, tendo em conta que o insucesso das intervenções é muitas vezes 

atribuído ao facto de estas não terem em conta as significações de saúde dos indivíduos (Teixeira, 

2007), a presente investigação procura ainda explorar as significações de saúde dos adolescentes, 

ou seja, o que significa e representa a saúde para os jovens.  

 

Espera-se que esta investigação possa representar um incentivo para a continuação dos estudos no 

domínio da autorregulação da saúde dos adolescentes com a integração dos eus possíveis, assim 

como um contributo para o desenvolvimento futuro de intervenções para a promoção das 

competências de autorregulação dos adolescentes.Com isto, espera-se que o presente projeto de 

investigação possa fornecer um contributo para o desenvolvimento futuro de intervenções mais 

eficazes na promoção da saúde e na prevenção da obesidade em adolescentes.  

 

As questões de investigação e os objetivos 

As questões de investigação do presente projeto de investigação são: 

· Que fatores influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes? 

· Que obstáculos se colocam à prática de escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes?  

· Que aspetos podem facilitar a prática de escolhas alimentares saudáveis nos adolescentes?  

· Como os adolescentes definem saúde, ou seja, quais as significações de saúde dos 

adolescentes? 

· Que eus possíveis os adolescentes formulam? (A saúde surge nos seus eus possíveis?) 

· Que objetivos os adolescentes estabelecem para o seu futuro? (A saúde surge nos seus 

objetivos?) 

· Quais os componentes e processos mobilizados na autorregulação pelos adolescentes? 
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Tendo em conta as questões de investigação, o presente projeto de investigação estabelece como 

objetivos gerais: 

· Identificar os fatores que influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes;  

· Explorar as significações de saúde dos adolescentes;  

· Explorar os eus possíveis que os adolescentes formulam;  

· Explorar os objetivos que os adolescentes estabelecem para o seu futuro;  

· Explorar e descrever os componentes e os processos mobilizados na autorregulação pelos 

adolescentes.  

 

Os objetivos específicos são: 

· Identificar fatores que influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes; 

· Explorar obstáculos que se colocam à prática de escolhas alimentares saudáveis dos 

adolescentes; 

· Explorar aspetos que podem facilitar a prática de escolhas alimentares saudáveis dos 

adolescentes; 

· Explorar as significações de saúde dos adolescentes; 

· Explorar os eus possíveis dos adolescentes: 1) Eus possíveis desejados; 2) Eus possíveis 

esperados; e, 3) Eus possíveis receados (i.e., explorar se a saúde surge contemplada nos 

seus eus possíveis); 

· Explorar os objetivos que os adolescentes estabelecem para o seu futuro (i.e., explorar se a 

saúde surge contemplada nos seus objetivos); 

· Explorar e descrever os componentes e processos autorregulatórios mobilizados nas 

diferentes fases da autorregulação pelos adolescentes: 1) Fase motivacional; 2) Fase de 

execução/manutenção; e, 4) Fase de avaliação. 
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Breve descrição do desenho da investigação 

O desenho do presente projeto de investigação contempla duas investigações. A primeira é 

composta por dois estudos. No primeiro estudo, de caráter exploratório (estudo 1), procede-se à 

construção e aplicação de um questionário para explorar os fatores que influenciam as escolhas 

alimentares dos adolescentes, recorrendo-se a uma metodologia de análise fatorial exploratória na 

análise de dados. Neste primeiro estudo procura-se ainda explorar obstáculos e aspetos 

facilitadores da prática de escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes, recorrendo-se a uma 

metodologia de análise estatística descritiva na análise de dados. No segundo estudo, de caráter 

confirmatório (estudo 2), procura-se proceder à validação fatorial do questionário desenvolvido e 

à confirmação dos resultados obtidos no primeiro estudo, com base numa metodologia de análise 

fatorial confirmatória. 

A segunda investigação é composta por um estudo (estudo 3) com vista a explorar e descrever as 

significações de saúde dos adolescentes, os eus possíveis que formulam e os objetivos que 

estabelecem para o seu futuro, assim como os componentes e processos mobilizados na 

autorregulação pelos adolescentes. Este constitui um estudo de caso, de caráter descritivo e 

exploratório, que assume uma natureza maioritariamente qualitativa, em que se procede à 

aplicação de diversos instrumentos e materiais, e se recorre a uma metodologia de análise de 

dados qualitativos na análise de dados (método de análise de conteúdo). 
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Estrutura da tese 

A presente tese apresenta uma estrutura organizada em capítulos de forma a apresentar todo o 

trabalho desenvolvido.  

O capítulo I destina-se ao enquadramento teórico e conceptual, sendo descrita a revisão da 

literatura de onde partiram as questões de investigação e os objetivos estabelecidos no presente 

projeto de estudos, assim como a fundamentação teórica e empírica de todo o trabalho.  

No capítulo II apresenta-se a investigação empírica realizada, sendo descrita a primeira 

investigação, constituída pelos estudos 1 e 2, e depois, a segunda investigação, constituída pelo 

estudo 3. A apresentação destes estudos segue uma mesma estrutura composta por: 1) 

Metodologia; 2) Resultados; e, 3) Discussão. De referir apenas que as discussões do primeiro e do 

segundo estudos apresentam-se integradas num mesmo tópico de discussão (Discussão – estudos 1 

e 2), uma vez que estes constituíram dois estudos de uma mesma investigação.  

O capítulo III destina-se às conclusões e reflexões finais, sendo apresentadas as principais 

conclusões, a reflexão crítica dos resultados obtidos e, ainda, questões e hipóteses para a 

investigação futura.  

Posteriormente são apresentadas as publicações originadas pela presente investigação e outras 

inseridas no mesmo domínio desenvolvidas com a participação da investigadora e publicadas no 

decurso da presente investigação, assim como as publicações e os trabalhos atualmente em curso. 

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas que serviram de base e fundamentação a 

todo o trabalho teórico, conceptual e empírico desenvolvido, e cujas citações se apresentam ao 

longo deste trabalho.  

A tese é composta adicionalmente por dois volumes de anexos1, onde constam todos os 

documentos, instrumentos, materiais, protocolos e outros anexos que resultaram do trabalho 

desenvolvido. No volume I constam os anexos da primeira investigação, constituída pelos estudos 

1 e 2. No volume II constam os anexos da segunda investigação, constituída pelo estudo 3.  

 

                                                
1 Disponíveis em suporte informático (CD-ROM). 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO E 
CONCEPTUAL 

 

1 SAÚDE 

1.1 O conceito de saúde  

O conceito de saúde tem evoluído ao longo da história, tendo sofrido alterações em resultado de 

diversos fatores, nomeadamente, sociais, económicos, políticos e culturais. Como tal, nem sempre 

saúde significou o mesmo ou representou a mesma coisa. Diretamente associado ao conceito de 

saúde surge o conceito de doença que também tem evoluído ao longo do tempo (Ogden, 2000). 

Houve tempos na história em que a doença era considerada um sinal de desobediência ao 

mandamento divino. De acordo com esta conceção mágico-religiosa, a doença era considerada o 

resultado do pecado ou da maldição, e a consequência da ação de forças alheias ao organismo. 

Esta conceção, presente nas civilizações antigas (e.g., grega, romana, egípcia), evoluiu mais tarde 

para uma conceção física, segundo a qual as causas que determinavam a saúde e a doença tinham 

origem no corpo. A primeira destas conceções que contribuiu para que a causalidade divina fosse 

substituída pela causalidade física deve-se a Hipócrates (460-377 A.C.), considerado o pai da 

Medicina, segundo o qual a saúde correspondia ao bem-estar físico.  

Com o evoluir dos tempos, no decorrer do século XIX, deu-se início à medicina moderna, através 

da qual o Homem era estudado por meio da dissecação, dos estudos físicos e exames médicos. 

Com o surgimento da tese de Darwin, “A Origem das Espécies”, surgiu a conceção do Homem 

enquanto uma das espécies que tinha evoluído a partir da natureza, constituindo assim um ser 

biológico. Esta conceção apoiava o modelo biomédico da medicina, que descreve os seres 

humanos como tendo uma identidade biológica, comum a todos os seres biológicos.  

De acordo com o modelo biomédico, a doença é causada por fatores externos que invadem o 

corpo (e.g., desequilíbrios químicos, bactérias, vírus), causando-lhe mudanças físicas internas, 

responsáveis pelo surgimento de doenças. Uma vez sendo a doença considerada o resultado da 

ação de agentes externos ao controlo do indivíduo, este não é considerado responsável pela sua 
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doença, mas como uma vítima de forças externas. Por sua vez, o tratamento é desenvolvido com o 

objetivo de provocar mudanças internas, no estado físico do corpo, cabendo a sua 

responsabilidade somente à classe médica. De acordo com esta perspetiva, a saúde e a doença são 

qualitativamente diferentes, não existindo uma continuidade entre ambas, ou seja, o corpo e a 

mente funcionam de forma independente. Esta perspetiva do modelo biomédico da medicina é 

comparável ao modelo dualista tradicional da divisão corpo-mente, segundo o qual o corpo e a 

mente eram definidos como entidades separadas, sendo a mente considerada incapaz de 

influenciar os estados físicos do corpo (Ogden, 2000). 

Ao longo dos tempos, particularmente no século XX, as hipóteses subjacentes ao modelo 

biomédico da medicina foram postas em causa, tendo emergido novas perspetivas e abordagens 

com o surgimento de novas áreas de estudo, como a medicina psicossomática, a saúde 

comportamental, a medicina comportamental e a psicologia da saúde. Isto conduziu a um novo 

modelo da relação entre o corpo e a mente, o modelo biopsicossocial (Engel, 1977, 1980). De 

acordo com este modelo, a doença é o resultado da interação de uma multiplicidade de fatores, 

desde biológicos, psicológicos e sociais. O indivíduo não é mais considerado uma mera vítima 

passiva, sendo reconhecido nomeadamente o papel do seu comportamento na origem da doença. O 

indivíduo é assim considerado (pelo menos, em parte) responsável pelo seu estado de saúde e de 

doença, e como podendo ter um papel ativo na sua saúde. De acordo com o modelo 

biopsicossocial, o indivíduo deve ser tratado como um todo, ou seja, não apenas ao nível das 

mudanças físicas que ocorrem no seu corpo, mas também ao nível da mudança do seu 

comportamento, cognições e emoções; e, considerado como parte integrante do ambiente social 

onde está inserido. O indivíduo é considerado em parte responsável pelo seu tratamento e pela sua 

saúde. De acordo com o modelo biopsicossocial, a saúde e a doença não são qualitativamente 

diferentes, mas consideradas ao longo de um continuum que vai desde a saúde até à doença. Esta 

perspetiva conduziu a uma abordagem holística da saúde, tendo esta sido definida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, como um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não apenas de ausência de doença (WHO, 1948), definição esta que se mantém 

ainda hoje atual. 

Em suma, o conceito de saúde evoluiu ao longo dos tempos e o conhecimento dos múltiplos 

fatores que a determinam trouxe consigo uma nova perspetiva da saúde, tendo esta adquirido um 
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significado mais amplo e holístico. A saúde e a doença não são já consideradas o mero resultado 

da ação de fatores biológicos, mas o resultado da interação destes com outros fatores, 

nomeadamente, psicológicos e sociais. A saúde já não corresponde somente à ausência de doença, 

mas a um estado de bem-estar integral e de pleno desenvolvimento das potencialidades físicas, 

psicológicas e sociais do indivíduo. Neste sentido, o indivíduo pode desempenhar um papel ativo 

na prevenção e no tratamento da sua doença, assim como na preservação e promoção da sua 

saúde. 

 

1.2 Os comportamentos de saúde  

Atualmente reconhece-se o papel que os comportamentos e os estilos de vida dos indivíduos 

podem ter na sua saúde e doença. Deve-se a McKeown (1979) o primeiro reconhecimento desta 

relação, tendo o autor chamado a atenção para a doença como sendo causada pela influência de 

fatores comportamentais, e a saúde como estando dependente, em primeiro lugar, da modificação 

dos comportamentos relacionados com os estilos de vida dos indivíduos. McKeown (1979) 

examinou as principais causas de morte em diversas sociedades desenvolvidas, tendo demonstrado 

o papel dos fatores comportamentais na origem de diversas doenças (e.g., cancro do pulmão, 

doença coronária, etc.). Os estudos e as conceções deste autor conduziram a um crescente 

interesse pelo estudo dos comportamentos de saúde.  

Matarazzo (1984) diferenciou os comportamentos patogénicos, que definiu como comportamentos 

e hábitos prejudiciais para a saúde (e.g., fumar, beber álcool em excesso, praticar uma alimentação 

rica em gorduras, etc.); dos comportamentos imunogénicos, que definiu como comportamentos de 

proteção da saúde (e.g., fazer exercício físico, usar o preservativo, usar o cinto de segurança, etc.). 

Mais tarde, Kasl e Cobb (1996) definiram comportamento de saúde como as ações praticadas 

pelos indivíduos que se percecionam como saudáveis, com o objetivo de prevenir o surgimento de 

mal-estar ou doença. Por sua vez, a definição da OMS (WHO, 1998) sugere que comportamento 

de saúde designa qualquer atividade desenvolvida pelo indivíduo, independentemente do seu 

estado de saúde atual ou percebido, com o objetivo de promover, proteger ou manter a sua saúde. 
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Um outro tipo de comportamento frequentemente associado aos comportamentos de saúde 

corresponde aos comportamentos de risco que determinam um aumento da suscetibilidade à 

doença (Nutbeam, 1986; WHO, 1998). Steptoe e Wardle (1996) definem comportamento de risco 

como qualquer atividade praticada pelos indivíduos, com frequência ou intensidade tal, capaz de 

conduzir a um aumento do risco de doença ou acidente.  

Os comportamentos de saúde e os comportamentos de risco são geralmente incluídos num grupo 

ou padrão de comportamento mais complexo frequentemente designado por estilos de vida 

(Nutbeam, 1986). Estes constituem padrões identificáveis de comportamento, determinados pela 

interação das características pessoais do indivíduo com as suas condições de vida 

socioeconómicas, ambientais e sociais (WHO, 1998). Embora os estilos de vida dos indivíduos 

possam ter importantes implicações para o seu estado de saúde, não existe um estilo de vida ideal 

que possa ser igualmente proposto ou recomendado a todos os indivíduos, já que aquele vai 

depender de variáveis diversas, nomeadamente, sociais e culturais (Nutbeam, 1998). 

As mudanças nos estilos de vida das sociedades ocidentais modernas têm feito crescer o interesse 

no estudo dos comportamentos de saúde, verificando-se um aumento significativo da investigação 

neste domínio ao longo das décadas. Hoje sabe-se que a origem de diversas doenças crónicas e das 

principais causas de morte relacionadas com a saúde estão largamente associadas a fatores 

comportamentais relacionados com os estilos de vida (WHO, 1998). Porém, e ainda que seja do 

conhecimento geral o papel determinante dos comportamentos e dos estilos de vida para a saúde, 

continua a verificar-se o envolvimento dos indivíduos em comportamentos que podem 

comprometer a sua saúde (e.g., consumo de álcool, tabaco ou outras substâncias, comportamentos 

sexuais de risco, hábitos alimentares desadequados, inatividade física, etc.). Como tal, parece 

necessária mais investigação nesta área, no sentido do desenvolvimento de intervenções mais 

eficazes na promoção da saúde da população. 

 

1.3 A Psicologia e a promoção da saúde 

Com a criação da OMS, a saúde passou a ser considerada um dos direitos fundamentais de todo o 

ser humano. A promoção da saúde tornou-se assim uma prioridade, tendo sido considerada um 



 

12 

objetivo central para este século. Definida como o processo de capacitar os indivíduos para 

aumentar o controlo sobre a sua saúde e melhorá-la (WHO, 1985), a promoção da saúde procura 

maximizar o bem-estar dos indivíduos e da população em geral, requerendo a atuação de todos os 

setores que apresentem direta ou indiretamente implicações para a saúde das populações (e.g., 

político, económico, industrial, meios de comunicação, etc.) e, ainda, a atuação a diferentes níveis, 

como sejam individual, comunitário e social.  

Com o avanço dos modelos vigentes, a promoção da saúde deixou de estar associada somente às 

ciências médicas e ao modelo biomédico que perspetivavam o indivíduo enquanto vítima passiva 

da sua condição de saúde/doença, para constituir uma estratégia que passou a integrar o 

conhecimento de diversas outras ciências (e.g., biologia, psicologia, sociologia, etc.) e a 

fundamentar-se no modelo biopsicossocial, considerando o indivíduo (em parte) responsável pela 

sua saúde. Entre as diversas ciências que têm desempenhado um papel importante na promoção da 

saúde, encontra-se a Psicologia, cujo principal objetivo tem sido compreender como as 

intervenções psicológicas podem contribuir para a melhoria da saúde e do bem-estar dos 

indivíduos, dos grupos, das comunidades e da população em geral. Entre as suas principais 

contribuições encontra-se, por um lado, a construção de teorias para a compreensão e explicação 

dos comportamentos relacionados com a saúde, e, por outro lado, a aplicação destas teorias para a 

promoção dos comportamentos de saúde (Ogden, 2000). Os seus contributos específicos têm 

passado, nomeadamente, pelo estudo dos determinantes dos comportamentos de saúde, dos 

comportamentos de risco e dos processos de mudança, assim como pela construção de 

intervenções de promoção da saúde adequadas às diferentes fases de desenvolvimento da 

população-alvo (e.g., crianças, adolescentes, adultos e idosos) e ao seu contexto social (Teixeira, 

2007), intervenções estas desenvolvidas não só a nível individual, mas também ao nível das 

comunidades e da população em geral.  

Não se limitando ao “tratamento” ou à “cura” dos indivíduos enquanto sujeitos passivos, a 

Psicologia tem fornecido um importante contributo na promoção do bem-estar, das competências 

e das potencialidades dos indivíduos enquanto agentes autónomos, responsáveis pela sua saúde 

(Contini, 2001). A Psicologia tem desempenhado um papel importante na promoção da saúde, 

nomeadamente, através da promoção de atitudes de valorização da saúde, como o saber avaliar o 
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estilo de vida e a saúde do próprio, assumir a responsabilidade pelo seu estado de saúde, saber 

resolver problemas e tomar decisões, intervindo ativamente na própria saúde. 

O relatório “As Metas da Saúde para Todos” (WHO, 1986) definia como objetivos para a primeira 

década do século XXI a necessidade de valorizar as ações de promoção de saúde dirigidas 

particularmente a crianças e adolescentes. Considerando a associação entre saúde e estilos de vida 

e, tendo em conta que os padrões/hábitos comportamentais relacionados com os estilos de vida 

começam a adquirir-se e a estabelecer-se durante a infância e a adolescência, parece pertinente 

reforçar os estudos de investigação e de intervenção com estas populações. 

 

2 ADOLESCÊNCIA  

2.1 Adolescência: Definição, conceitos e características associadas 

O conceito de adolescência provém do latim adolescer que significa crescer. Não obstante, 

embora a adolescência abranja o crescimento e a puberdade, não se esgota nestes. O crescimento e 

a puberdade são caracterizados por fenômenos biológicos, fisiológicos e morfológicos 

responsáveis pelas mudanças corporais que marcam um processo contínuo e dinâmico que se 

inicia durante a vida fetal e termina com o completo crescimento das epífises ósseas, o 

desenvolvimento das características sexuais secundárias, a maturação e o desenvolvimento da 

capacidade de fecundação. Trata-se de processos biológicos universais, normativos e previsíveis 

dentro dos parâmetros da espécie. Por sua vez, a adolescência consiste numa série de 

transformações que vão para além de fenómenos biológicos, compreendendo o desenvolvimento 

não apenas físico, mas também mental, cognitivo, emocional, social, etc., estando relacionada com 

processos de natureza singular, não normativa e particular de cada época, sociedade e cultura. 

Ainda que a idade cronológica nem sempre represente o critério mais adequado ou preciso quando 

se trata de abordar aspetos relacionados com o desenvolvimento, a OMS estabelece como limites 

cronológicos da adolescência a faixa etária entre os 10 e os 19 anos (adolescents), e a Organização 

das Nações Unidas (ONU) entre os 15 e os 24 anos (youth). Por vezes é também utilizado o termo 

jovens adultos (young adults) para designar a faixa etária compreendida entre os 20 e os 24 anos. 

Na generalidade dos países, o conceito de maioridade do ponto de vista legal é estabelecido aos 
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18 anos, ainda que possam ser utilizados outros critérios específicos em determinadas culturas. 

Não obstante, tendo em conta as características de variabilidade e diversidade dos parâmetros 

biológicos e psicossociais, é frequente referir-se os estádios de desenvolvimento (Sprinthall & 

Collins, 2008), em alternativa à idade cronológica.  

Assim, e tendo em conta a perspetiva desenvolvimentista (Barros, 2003; Sprinthall & Collins, 

2008), a adolescência corresponde a um período de construção da identidade, de experimentação 

de diversos papéis e de afirmação pessoal. Constitui uma fase que se caracteriza pela conquista de 

uma maior independência e autonomia, com o distanciamento dos pais e a aproximação ao grupo 

de pares; pela emancipação do adolescente, com o aumento das tomadas de decisão autónomas; 

pela construção da identidade sexual, com o desenvolvimento da capacidade de relacionamento 

com o sexo oposto; pelo interesse crescente pelo corpo e pela aparência física, como resultado das 

complexas mudanças internas e externas; pelo estabelecimento do sistema de valores pessoais, 

morais e éticos; pelo desenvolvimento do pensamento abstrato; assim como, pelo estabelecimento 

de hábitos/padrões comportamentais relacionados com os estilos de vida, que podem comprometer 

a saúde presente e futura do adolescente.  

Durante a adolescência é frequente a experiência de uma vasta gama de influências (e.g., música, 

filmes para adolescentes, etc.), a procura de novas sensações e experiências, o acesso facilitado a 

substâncias potencialmente nocivas (e.g., álcool, tabaco e droga), e o desenvolvimento de crenças 

de invulnerabilidade ao risco, que colocam o adolescente numa situação de especial 

suscetibilidade ao risco e à doença. Embora os adolescentes possam demonstrar a capacidade de 

antecipar efeitos dos comportamentos a médio e longo prazo, podem revelar dificuldades ao nível 

do autocontrolo, assim como demonstrar uma centração socioafetiva no momento presente 

(Barros, 2003). Não obstante, é durante a fase da adolescência que é exigido aos jovens que 

saibam assumir novos papéis e maiores responsabilidades, tomar decisões e estabelecer objetivos 

para o seu futuro.  

Em suma, a adolescência corresponde a uma fase de desenvolvimento a diversos níveis, não 

apenas físico, mas também mental, cognitivo, emocional, social, etc. E, embora possa consistir 

num período caracterizado por crenças de invulnerabilidade ao risco e por uma centração 

socioafetiva no momento presente, ela constitui também uma fase de construção da identidade, de 
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autodescoberta e de autoafirmação, em que o adolescente é confrontado com a necessidade de 

tomar decisões e estabelecer objetivos para o seu futuro. 

 

2.2 Adolescência e saúde 

Segundo a OMS (WHO, 2010), a adolescência constitui geralmente um período saudável do ciclo 

de vida, contudo, ela pode constituir também um período de maior vulnerabilidade à doença. De 

facto, embora a adolescência possa constituir uma oportunidade de preparar um futuro mais 

saudável e produtivo, ela surge igualmente como uma fase de particular vulnerabilidade, 

constituindo a população adolescente um dos principais alvos de diversas doenças e problemas de 

saúde na atualidade (e.g., obesidade, consumo de álcool, tabaco e drogas, doenças sexualmente 

transmissíveis, etc.). 

Durante a adolescência, o jovem tende a ser confrontado com a influência e a pressão social (e.g., 

pares, meios de comunicação, etc.) para experimentar novos padrões de comportamento, explorar 

as suas competências e os seus limites face a novos desafios e riscos físicos e psicossociais, 

assumir um maior envolvimento com o grupo de pares e tornar-se autónomo em relação aos 

valores e normas familiares (Barros, 2003). São assim criadas as condições propícias para o 

envolvimento do adolescente em comportamentos potencialmente prejudiciais para a sua saúde 

(e.g., consumo de álcool, tabaco ou outras substâncias, comportamentos sexuais de risco, etc.).  

É também durante a fase da adolescência que se dá a reestruturação e o desenvolvimento de 

hábitos/padrões comportamentais de alimentação e de exercício físico que, uma vez estabelecidos, 

tendem a manter-se mais tarde, na idade adulta. Estes hábitos e padrões comportamentais acabam 

por ter consequências, não só para a saúde imediata do adolescente, mas também para a sua saúde 

futura. De acordo com a OMS (WHO, 2001), cerca de 70% das mortes precoces na idade adulta 

estão associadas a comportamentos iniciados durante a adolescência, tais como maus hábitos 

alimentares, comportamentos tabágicos, sedentarismo e comportamentos sexuais de risco.  

Embora o pensamento formal seja descrito como uma característica da adolescência, nem sempre 

os adolescentes conseguem aceder às estruturas do pensamento formal, demonstrando dificuldades 

ao nível do planeamento e do autocontrolo, assim como uma centração socioafetiva no momento 
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presente, o que tende a inibir o desempenho de comportamentos dos quais não sejam 

percecionados resultados imediatos (Kegan, 1994). Isto, a somar à dificuldade em controlar 

impulsos e ponderar objetivos incompatíveis, assim como as crenças de invulnerabilidade ao risco 

e à doença, podem dificultar o assumir de padrões de comportamento que contrariem os padrões 

dominantes ou socialmente aceites e valorizados, constituindo assim um obstáculo ao 

envolvimento dos adolescentes em comportamentos de saúde.  

Os estudos mostram que a saúde surge pouco presente no reportório de preocupações dos 

adolescentes (Rappaport, Peters, Huff-Corzine & Downey 1992), estando as suas preocupações 

mais direcionadas para aspetos relacionados com a aparência física (e.g., altura, peso, acne, etc.), 

as relações interpessoais (e.g., pais, amigos e outros adultos), a escola (e.g., percurso escolar e 

académico), o percurso profissional, e a saúde psicológica (e.g., stress, depressão, ansiedade) 

(Alexander, 1989; Giblin & Poland, 1985). As preocupações com a saúde psicológica parecem ser 

frequentes nos adolescentes, cujas principais fontes de stress percecionadas constituem as relações 

com a família e com os pares, as preocupações pessoais, académicas, profissionais e atléticas 

(Armacost, 1989; Wagner & Compas, 1990). Pelo contrário, as preocupações relacionadas com os 

hábitos alimentares e de exercício físico, o consumo de substâncias e os comportamentos sexuais 

parecem surgir de forma menos expressiva e consistente na adolescência (Feldman, Hodgson, 

Corber & Quinn, 1986; Sobal, Klein, Graham & Black, 1988).  

Em suma, embora a adolescência possa representar um dos períodos mais saudáveis do ciclo de 

vida, constitui também uma fase em que ocorre o desenvolvimento de padrões comportamentais 

que, uma vez estabelecidos, podem comprometer a saúde presente e futura do adolescente. Como 

tal, parece importante reforçar os estudos de investigação e de intervenção com vista à promoção 

da saúde dos adolescentes.  

 

2.3 As significações de saúde dos adolescentes  

Ainda que, como foi referido no ponto anterior, a saúde possa estar pouco presente no reportório 

de preocupações dos adolescentes, parece importante compreender o que significa a saúde para os 

adolescentes, uma vez que a compreensão dos significados que os indivíduos atribuem à saúde é 
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fundamental para o desenvolvimento de intervenções de promoção da saúde mais eficazes 

(Teixeira, 2007). 

Embora o desenvolvimento do pensamento formal constitua uma das características da fase da 

adolescência, muitos adolescentes demonstram ainda um conceito de saúde característico do 

estádio das operações concretas (Barros, 2003). Não obstante, o conceito de saúde para os 

adolescentes que acedem ao pensamento formal parece revelar um significado mais abrangente e 

reflexivo (Barrio, 1990). Para estes adolescentes, a saúde não significa apenas ausência de doença, 

sendo também definida com base em aspetos considerados importantes para a vida relacional (e.g., 

nível de energia, massa muscular, elegância, etc.). Os adolescentes podem também demonstrar já 

alguma noção de subjetividade e idiossincrasia no que respeita às significações de saúde (Barros, 

2003), compreendendo que a saúde pode ser influenciada por diversos fatores (e.g., 

comportamentais, psicológicos, sociais, etc.), e que um mesmo estado ou condição de saúde pode 

ter causas distintas e diversas.  

Alguns adolescentes podem revelar um conceito de saúde mais amplo, considerando-a um estado 

de equilíbrio entre aspetos físicos, mentais, materiais, emocionais, morais e sociais (Quintero & 

Carmen, 2009). Desta forma, os adolescentes vão percebendo a saúde como um estado de bem-

estar físico, psicológico e social, e compreendendo que os indivíduos podem exercer algum grau 

de controlo e responsabilidade sobre a sua saúde, já que esta é influenciada também pelos seus 

comportamentos e estilos de vida.  

Em suma, embora nem sempre as significações de saúde dos adolescentes demonstrem o 

desenvolvimento do pensamento formal, revelam uma compreensão progressivamente mais 

holística, integrando não só o bem-estar físico, mas também o bem-estar psicológico e social. 

Considerar as significações de saúde dos adolescentes pode auxiliar a identificação de estratégias 

mais apropriadas na promoção da saúde desta população. 
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3 OBESIDADE E COMPORTAMENTOS ALIMENTARES 

3.1 A obesidade 

A obesidade é definida como uma doença crónica em que o excesso de gordura acumulada no 

corpo pode colocar em risco a saúde do indivíduo (WHO, 1998, 2000). Importa, no entanto, ter 

em atenção a classificação diferencial entre excesso de peso e obesidade, já que esta última 

envolve riscos acrescidos de morbilidade e mortalidade (Lobstein, Baur & Uauy, 2004; WHO, 

1998, 2000). Para a classificação do excesso de peso e da obesidade é geralmente utilizada a 

medida padrão conhecida por Índice de Massa Corporal (IMC). Esta medida, embora possa não 

traduzir diretamente a quantidade de gordura corporal, apresenta uma forte correlação com aquela 

(Troiano & Flegal, 1998), sendo considerada um método fiável na avaliação da composição 

corporal e na classificação da obesidade, podendo ser obtida através do cálculo: Peso (kg) ¸ Altura 

ao quadrado (m2). Embora seja controversa a utilização do IMC no diagnóstico da obesidade em 

crianças e adolescentes, Bellizzi e Dietz (1999) mostraram que o IMC encontra-se 

significativamente associado à adiposidade na infância e na adolescência, existindo atualmente 

vários critérios para a classificação da obesidade em crianças e adolescentes. Em Portugal, por 

deliberação da Direção Geral de Saúde, são utilizados os critérios do Center for Disease Control 

and Prevention/National Center for Health Statistics (CDC/NDHS, 2000), segundo os quais as 

crianças/adolescentes com IMC igual ou superior ao percentil 85 e inferior ao percentil 95 são 

classificados como tendo excesso de peso e aqueles com IMC igual ou superior ao percentil 95 são 

classificados como apresentando obesidade.  

A obesidade é considerada pela OMS a epidemia do século XXI (WHO, 2000). Segundo os dados 

do International Obesity Task Force (Lobstein et al., 2005) tem-se verificado uma marcada 

tendência para o aumento das taxas de prevalência do excesso de peso e da obesidade um pouco 

por todo o mundo, em todas as faixas etárias. Em Portugal, os estudos registaram um aumento da 

prevalência do excesso de peso/obesidade de 49,6% (1995-1998) para 53,6% (2003-2005). Cerca 

de 39,4% da população adulta portuguesa (18-64 anos) apresenta excesso de peso e 14,2% 

obesidade (Carmo, Santos, Camolas & Vieira 2008). No que concerne aos dados para a população 

pediátrica, Portugal encontra-se entre os países da Europa com as taxas de prevalência mais 

elevadas, apresentando mais de 30% de crianças e adolescentes com excesso de peso/obesidade. O 
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estudo de revisão de Antunes e Moreira (2011) sobre a prevalência de excesso de peso e obesidade 

em crianças e adolescentes portugueses (dos 2 aos 19 anos) revelou que, segundo os critérios do 

CDC, entre 2007 e 2009, a prevalência de excesso de peso variou entre 8,3% e 27,4% para o 

género masculino, e entre 13,4% e 35% para o género feminino; por sua vez, os valores de 

prevalência da obesidade variaram entre 5,9% e 26% para o género masculino, e entre 6,1% e 

21,3% para o género feminino.  

No que concerne à etiologia, a obesidade consiste numa doença complexa e multifatorial, 

originada pela interação de múltiplos fatores, nomeadamente, biológicos e genéticos (Lake, Power 

& Cole, 1997; Poulsen & Vaag, 2003; Sørensen, Holst, & Stunkard, 1992), comportamentais 

relacionados com os hábitos de estilos de vida (Klesges, Stein, Eck, Isbell & Klesges 1991; Moore 

et al., 1991; Nguyen, Larson, Johnson & Goran, 1996), socioeconómicos e ambientais (Kohl & 

Hobbs, 1998), entre outros. As drásticas alterações nos estilos de vida a que se tem assistido 

durante as últimas décadas têm conduzido ao desenvolvimento de ambientes obesogénicos, 

caracterizados pelo aumento da disponibilidade e acessibilidade a alimentos não saudáveis, 

aumento da ingestão calórica, diminuição da atividade física e aumento das atividades sedentárias, 

o que tem largamente contribuído para o aumento crescente da obesidade em crianças e 

adolescentes (ASO – Association for the Study of Obesity, 2011). 

A obesidade está associada a uma série de comorbilidades que se tornam particularmente 

preocupantes quando encontradas em crianças e adolescentes, devido às implicações para a sua 

saúde a longo prazo. As doenças e complicações associadas à obesidade, anteriormente registadas 

apenas na população adulta, são agora encontradas cada vez mais também em crianças e 

adolescentes com obesidade, como as complicações cardiovasculares, metabólicas, pulmonares, 

ortopédicas, gastrointestinais, entre outras (Lobstein, et al., 2004). Para além disto, encontram-se 

ainda associadas ao excesso de peso/obesidade em crianças e adolescentes diversos problemas 

psicológicos e sociais, como a ansiedade, depressão (e.g., Reeves, Postolache, & Snitker, 2008; 

Sanderson, Patton, McKercher, Dwyer, & Venn, 2011), insatisfação corporal, autoimagem 

negativa e baixa autoestima (e.g., Pesa, Syre, & Jones, 2000; Strauss, 2000), isolamento social, 

discriminação e estigmatização social (e.g., Falkner et al., 2001; Latner & Stunkard, 2001), 

dificuldade em fazer amizades, abuso de álcool ou drogas (e.g., Strauss, 2002), ideação suicida e 

tentativas de suicídio (e.g., Eisenberg, Neumark-Sztainer & Story, 2003), perturbações do 

comportamento alimentar (e.g., bulimia), comportamento alimentar compulsivo (e.g., Kiess et al., 
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2001), entre outros. Associada à obesidade e à consequente diminuição da qualidade de vida está 

ainda o aumento da mortalidade. Segundo o estudo de Masters, Powers e Link (2013), uma em 

cada cinco mortes nos Estados Unidos da América (EUA) está associada ao excesso de peso. Em 

Portugal, segundo dados da Associação de Doentes Obesos e Ex-obesos de Portugal (ADEXO, 

2012), mais de 1.500 mortes por ano são causadas por doenças que derivam da obesidade. De 

destacar ainda as consequências económicas da obesidade, nomeadamente, os elevados custos 

associados à doença que, de acordo com o estudo de Cawley e Meyerhoefer (2012), representam 

já cerca de 21% dos custos com os cuidados de saúde, nos EUA. Em Portugal, os dados do estudo 

de Pereira e Mateus (2003) apontam para cerca de 500 milhões de euros, as estimativas de custos 

diretos e indiretos com a obesidade. Torna-se assim urgente o desenvolvimento de intervenções 

efetivas na promoção da saúde, na prevenção e intervenção na obesidade (Pereira, 2008; Pereira & 

Silva, 2011). 

Em suma, a obesidade constitui uma doença crónica determinada por uma multiplicidade de 

fatores, estando associada a diversas doenças e problemas físicos, psicológicos e sociais. Isto a 

somar aos custos associados à obesidade, assim como às crescentes taxas de prevalência do 

excesso de peso/obesidade verificadas em crianças e adolescentes, tornam esta doença a epidemia 

do século XXI, colocando-a na frente das prioridades relacionadas com a saúde a nível mundial. 

Entre estas prioridades está a necessidade e urgência do desenvolvimento de estratégias efetivas 

para a promoção da saúde, a prevenção e intervenção nesta doença epidémica, especialmente em 

crianças e adolescentes. 

 

3.2 Os comportamentos alimentares na adolescência 

Como referido anteriormente, a adolescência caracteriza-se por uma maior independência e 

autonomia nas tomadas de decisão, assim como pelo desenvolvimento de hábitos e padrões de 

comportamento que tendem a manter-se na vida adulta. Entre estes encontram-se os 

comportamentos alimentares que vão determinar o padrão de consumo e os hábitos alimentares 

futuros, podendo ter implicações para a saúde presente e futura do adolescente (e.g., risco de 

excesso de peso, obesidade). 
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Os comportamentos alimentares durante a adolescência são frequentemente descritos como pouco 

saudáveis, uma vez que os adolescentes, de ambos os géneros, tendem a escolher alimentos com 

baixo valor nutritivo, excesso de gordura, sódio e açúcar, e pobres em fibras, vitaminas, cálcio, 

magnésio, fósforo, ferro e outros minerais (French, Perry, Leon, & Fulkerson, 1994; Ogden, 2010; 

Moreira & Peres, 1996).  

Os comportamentos alimentares dos adolescentes são também frequentemente descritos como 

estando associados a diversos aspetos psicológicos. O estudo de French, Perry, Leon e Fulkerson 

(1995) demonstrou uma relação entre o baixo autoconceito, a insatisfação corporal e a prática de 

dietas restritivas em adolescentes. Segundo os resultados deste estudo, as raparigas com baixo 

autoconceito demonstram maior insatisfação corporal, apresentam valores mais elevados de IMC, 

praticam dietas alimentares mais restritivas e utilizam mais frequentemente estratégias 

desadequadas de controlo de peso (e.g., recurso ao vómito ou a fármacos para diminuir o apetite), 

comparativamente com as raparigas que demonstram autoconceitos mais elevados.  

Os comportamentos alimentares dos adolescentes parecem ser influenciados pela (in)satisfação 

corporal e pelas preocupações com o peso. No entanto, embora a insatisfação corporal surja 

associada, nas raparigas, ao desejo de perder peso; nos rapazes, surge mais associada ao desejo de 

ganhar massa muscular no peito e perder massa gorda no abdómen (Drewnowski, 1994). Os 

estudos sugerem também que as raparigas fazem mais tentativas para perder peso, 

comparativamente com os rapazes. O estudo de Middleman, Vazquez e Durant (1998), com 

adolescentes, mostrou que 61,5% das raparigas e 21,5% dos rapazes faziam tentativas para perder 

peso, enquanto 6,8% das raparigas e 36,3% dos rapazes faziam tentativas para ganhar peso. 

Os estudos mostram ainda que os adolescentes que demonstram insatisfação corporal e excessivas 

preocupações com o peso, tendem a adotar comportamentos alimentares pouco saudáveis (e.g., 

baixo consumo de fruta, vegetais, sais minerais e vitaminas) e a utilizar estratégias disfuncionais 

de perda e/ou controlo de peso (e.g., dietas restritivas, recurso ao vómito, uso de laxantes, 

diuréticos e/ou reguladores do apetite) (Neumark-Sztainer, Hannan, Story & Perry, 2004; 

Neumark-Sztainer, Paxton, Hannan, Haines & Story, 2006). 

Os comportamentos alimentares pouco saudáveis parecem também surgir associados a 

perturbações alimentares e a outros comportamentos de risco durante a adolescência. Neumark-
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Sztainer et al. (1997) verificaram, em adolescentes que adotavam padrões inadequados de escolha 

alimentar, fortes associações entre a prática de dietas alimentares restritivas, o desenvolvimento de 

perturbações alimentares (e.g., bulimia), e o consumo de álcool e tabaco.  

Uma perturbação do comportamento alimentar encontrada em adolescentes é a síndrome de 

ingestão alimentar compulsiva (binge eating syndrome), que parece surgir também associada à 

insatisfação corporal. O estudo de Ackard, Neumark-Sztainer, Story e Perry (2003) com 

adolescentes demonstrou que cerca de 17,3% das raparigas e 7,8% dos rapazes já tinha tido 

episódios de ingestão alimentar compulsiva. Estes adolescentes apresentavam geralmente excesso 

de peso ou obesidade e envolviam-se frequentemente em dietas para perder peso. Os resultados 

deste estudo mostraram ainda que os adolescentes que satisfaziam os critérios de diagnóstico da 

síndrome de ingestão alimentar compulsiva apresentavam também menor satisfação corporal, 

menor autoestima, e maiores níveis de humor depressivo. Para além disto, cerca de 28,6% das 

raparigas e 27,8% dos rapazes com síndrome de ingestão alimentar compulsiva relatavam já ter 

tentado o suicídio.  

Em suma, os comportamentos alimentares dos adolescentes são frequentemente descritos como 

pouco saudáveis, estando estes frequentemente associados, não só a doenças e complicações 

físicas (e.g., excesso de peso, obesidade), mas também a aspetos e problemas psicológicos (e.g., 

baixo autoconceito, insatisfação corporal, perturbações do comportamento alimentar). Tendo em 

conta as implicações dos comportamentos alimentares para a saúde física e psicológica dos 

adolescentes, parece crucial a promoção de comportamentos mais saudáveis nesta população. 

 

3.3 A promoção de comportamentos saudáveis  

Como mencionado anteriormente, a adolescência constitui um período crucial para o 

desenvolvimento de padrões comportamentais e a fixação de hábitos relacionados com o estilo de 

vida. Uma vez estabelecidos durante a adolescência, estes hábitos/padrões comportamentais 

tendem a permanecer na idade adulta, podendo ter repercussões ao nível da saúde física e 

psicológica, na vida presente e futura. Revela-se assim crucial o desenvolvimento de estratégias 

efetivas na prevenção da doença e na promoção da saúde dos adolescentes.  
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Atualmente, grande parte das intervenções desenvolvidas no âmbito da promoção da saúde dos 

adolescentes centra-se no fornecimento de informação sobre saúde, ainda que a investigação tenha 

já demonstrado que o conhecimento não constitui condição suficiente para a mudança de 

comportamentos (e.g., Contento, 2008, 2010; Pirouznia, 2001; Story & Resnick, 1986; Teixeira, 

2007). Isto tem sido evidenciado nomeadamente no campo de estudos dos comportamentos 

alimentares dos adolescentes em que a investigação tem mostrado que, embora os jovens 

demonstrem possuir conhecimentos sobre alimentação saudável e mostrem conhecer as 

consequências dos comportamentos para a saúde, nem sempre estes conhecimentos se 

correlacionam com a adoção de comportamentos alimentares saudáveis (Pirouznia, 2001; Story & 

Resnick, 1986). Como tal, os investigadores sugerem que o fornecimento de conhecimento sobre 

saúde não é suficiente para a mudança de comportamentos, particularmente, em adolescentes (e.g., 

Contento, 2008, 2010; Pirouznia, 2001; Story & Resnick, 1986).  

Diversos estudos sugerem que o desenvolvimento de intervenções eficazes na promoção dos 

comportamentos alimentares saudáveis dos adolescentes exige a compreensão dos fatores que 

influenciam as suas escolhas alimentares (e.g., Contento, 2008, 2010; Drewnowski, 1997; 

Neumark-Sztainer et al., 1999; Ogden, 2010; Story & Stang, 2005). Estes estudos têm mostrado 

que a saúde constitui apenas um dos fatores que pode influenciar e explicar o comportamento dos 

adolescentes no momento de escolher os alimentos a ingerir, podendo mesmo constituir um aspeto 

não considerado pelos adolescentes. Parece assim importante reforçar os estudos sobre os fatores 

que, para além da saúde, influenciam os comportamentos alimentares dos adolescentes, 

nomeadamente no momento de escolher os alimentos a consumir.  

Em suma, as intervenções desenvolvidas para a promoção da saúde dos adolescentes parecem 

centrar-se no fornecimento de informação e na transmissão de conhecimentos sobre saúde, 

contudo, a saúde parece não constituir o único fator que pode explicar os comportamentos 

alimentares dos adolescentes, e o conhecimento parece não ser suficiente para a mudança dos 

comportamentos. Torna-se assim crucial estudar os fatores que influenciam os comportamentos 

alimentares dos adolescentes e explorar novas estratégias que possam ser mais efetivas na 

promoção da saúde dos adolescentes. 
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3.4 Fatores que influenciam as escolhas alimentares 

O termo escolha alimentar designa o processo de tomada de decisão, consciente ou inconsciente, 

que os indivíduos desenvolvem no momento de selecionar os alimentos, adquiri-los ou consumi-

los, ou, ainda, em algum momento entre aqueles (Hamilton, McIlveen & Strugnell, 2000).  

Diversas conceções teóricas têm sido desenvolvidas na tentativa de descrever os fatores que 

influenciam as escolhas alimentares (Booth & Shepherd, 1988; Contento, 2010; Khan, 1981; 

Ogden, 2010; Randall & Sanjur, 1981), parecendo estas ser influenciadas por diversos fatores que 

têm sido categorizados e classificados de formas distintas. 

As primeiras conceções teóricas desenvolvidas neste campo descreviam as escolhas alimentares 

como sendo influenciadas por fatores físicos (e.g., geografia, clima, economia e tecnologia 

alimentar), sociais (e.g., religião, nível socioeconómico e educacional, e publicidade) e 

fisiológicos (e.g., hereditariedade, alergias e necessidades nutritivas) (Yudkin, 1956). 

Posterioremente, Khan (1981) sugeriu que as escolhas alimentares eram influenciadas por um 

conjunto de fatores que dividiu em: 1) fatores fisiológicos, como a fome, a saciedade, as doenças; 

2) fatores biológicos, como o género e a idade do indivíduo; 3) fatores pessoais, como a 

personalidade do indivíduo, o seu nível de expectativa, o seu apetite, família, nível educacional, 

familiaridade do alimento para o indivíduo; 4) fatores psicológicos, como o humor e as emoções; 

5) fatores intrínsecos ao alimento, como a aparência, a textura, o sabor e o cheiro dos alimentos; 

6) fatores extrínsecos, como as influências ambientais e situacionais, os efeitos da publicidade, e 

das variações sazonais; 7) fatores culturais e religiosos, como as influências culturais, as tradições 

e restrições religiosas; e, 8) fatores socioeconómicos, como as condições económicas do 

indivíduo, o custo dos alimentos, o seu prestígio, convencionalidade e segurança/hábitos passados.  

Por sua vez, Randall e Sanjur (1981) agruparam os diversos fatores que influenciam as escolhas 

alimentares em três grupos: 1) fatores característicos do indivíduo, incluindo o seu género, idade, 

habilitações académicas, nível socioeconómico, conhecimentos de nutrição, competências para 

cozinhar e atitudes em relação à saúde; 2) fatores característicos do alimento, incluindo o seu 

sabor, textura, aparência, custo, método de preparação e características sazonais; e, por fim, 3) 

fatores característicos do ambiente, incluindo o nível de urbanização, a estação do ano, a 

mobilidade e a influência da família. 
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Mais tarde, Shepherd (1989) descreveu os fatores de influência externos e internos ao indivíduo, 

que segundo o autor influenciavam o processo de escolha alimentar. Entre os fatores externos ao 

indivíduo estavam o tipo de alimento, e o contexto social e cultural. Por sua vez, entre os fatores 

internos estavam a personalidade, os fatores sensitivos e as cognições.  

Mais recentemente, Contento (2010) agrupou os diferentes fatores que influenciam as escolhas 

alimentares em diversas categorias: 1) fatores biológicos, como as predisposições inatas, a 

palatabilidade, a fome e saciedade; 2) fatores relacionados com a experiência, como a 

aprendizagem a partir da experiência e a familiaridade/exposição repetida; 3) fatores 

interpessoais, como a aprendizagem social; 4) fatores intrapessoais, como o humor e a satisfação 

corporal; 5) fatores ambientais, como a disponibilidade e a acessibilidade dos alimentos; 6) 

fatores socioculturais, como a influência social e do contexto cultural; 7) fatores económicos, 

como o custo dos alimentos; e, 8) fatores de informação e de comunicação social, como os media, 

os efeitos do marketing e da publicidade.  

 

3.5 Estudos empíricos sobre os fatores que influenciam as escolhas 
alimentares 

Têm sido desenvolvidos vários estudos com o objetivo de identificar os fatores que influenciam as 

escolhas alimentares dos indivíduos. O estudo de Steptoe, Pollard e Wardle (1995), desenvolvido 

na Inglaterra, identificou vários fatores que influenciam as escolhas alimentares de indivíduos 

adultos (18-87 anos), nomeadamente, as preocupações com o controlo de peso, as preocupações 

éticas e ambientais relacionadas com a produção dos alimentos, as qualidades sensitivas dos 

alimentos (e.g., sabor, cheiro, aparência, textura), o humor, a conveniência dos alimentos (e.g., 

facilidade e rapidez na sua aquisição ou confeção), o seu preço, a sua familiaridade, e as 

preocupações com a saúde. Estes resultados foram replicados mais tarde (Fotopoulos, Krystallis, 

Vassallo & Pagiaslis, 2009; Pollard, Steptoe & Wardle, 1998), e obtidos em diversos outros países 

como o Canadá, a Bélgica, Itália (Eertmans, Victoir, Notelaers, Vansant, & Van den Bergh, 2006), 

Espanha (Jáuregui-Lobera & Bolaños Ríos, 2011) e Portugal (Cardoso & Vale, 2010). 



 

26 

Por sua vez, os estudos desenvolvidos com adolescentes têm mostrado que as suas escolhas 

alimentares são também influenciadas por diversos fatores. O estudo de Neumark-Sztainer et al. 

(1999), com adolescentes de idades entre os 12 e os 19 anos, mostrou que as escolhas alimentares 

dos jovens são influenciadas por aspetos como a sensação de fome/saciedade, as qualidades 

sensitivas dos alimentos (e.g., sabor), a disponibilidade em termos de tempo disponível para as 

refeições, a conveniência dos alimentos, a influência dos pais e das normas da cultura e/ou religião 

da família, os aspetos situacionais (e.g., com quem estão, quando e onde estão), o humor, a 

satisfação corporal, a familiaridade dos alimentos, o seu preço, e a influência dos media (i.e., 

efeitos dos meios de comunicação e da publicidade).  

De forma semelhante, o estudo de Contento, Williams, Michela e Franklin (2006) com 

adolescentes (11-18 anos) mostrou que entre os aspetos considerados pelos jovens no momento de 

escolher os alimentos a ingerir estão o sabor dos alimentos, a sua familiaridade, a sensação de 

fome/saciedade e as preocupações com o controlo do peso. Este estudo mostrou ainda que as 

escolhas alimentares dos adolescentes são influenciadas pelos pais e pelos pares. 

Têm sido também desenvolvidos estudos com o objetivo de estudar fatores específicos, cujos 

resultados reforçam aqueles encontrados em outros estudos já citados anteriormente. Apresentam-

se de seguida os principais fatores estudados e identificados como influenciando as escolhas 

alimentares: 

· Satisfação corporal – refere-se à satisfação ou insatisfação do indivíduo com a sua imagem 

corporal e/ou aparência física. Alguns estudos sugerem que a insatisfação corporal pode 

motivar os indivíduos a adotarem escolhas e comportamentos alimentares mais saudáveis (e.g., 

Heinberg, Thompson & Matzon, 2002). Porém, estudos desenvolvidos com adolescentes 

sugerem que a insatisfação corporal está associada a escolhas alimentares pouco saudáveis 

(e.g., menor escolha de frutas, vegetais) e a comportamentos disfuncionais (e.g., dietas 

restritivas) que podem colocar em risco a saúde dos adolescentes (Neumark-Sztainer et al., 

2004; Neumark-Sztainer et al., 2006). 

· Controlo do peso – à semelhança da satisfação corporal, os estudos desenvolvidos com 

adolescentes sugerem que as preocupações excessivas com o controlo do peso corporal também 

influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes, estando associadas a escolhas 
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alimentares pouco saudáveis e a comportamentos disfuncionais (Neumark-Sztainer et al., 2004; 

Neumark-Sztainer et al., 2006). 

· Humor – os estudos mostram que o humor consiste num aspeto psicológico que apresenta 

relações com a quantidade e o tipo de alimentos ingeridos. Alguns estudos sugerem que o 

humor positivo e o humor negativo conduzem a alterações na ingestão de alimentos (Patel & 

Schlundt, 2001). Por sua vez, outros estudos sugerem que a escolha de determinados alimentos 

(e.g., ricos em açúcar e gordura) conduz a alterações do humor, podendo ser utilizada como 

estratégia para lidar com estados de humor negativo (Dallman, Pecoraro & Fleur, 2005). De 

acordo com estes resultados, Christensen e Brooks (2006) sugerem a existência de uma 

influência recíproca entre o humor e o comportamento alimentar, uma vez que, não só o humor 

influencia as escolhas alimentares, mas também as escolhas alimentares influenciam o humor. 

· Conveniência – refere-se às qualidades práticas dos alimentos (e.g., facilidade e/ou rapidez da 

preparação, aquisição e/ou consumo), sua acessibilidade e disponibilidade nos ambientes 

físicos em que o indivíduo está inserido (e.g., escola, casa, etc.). Os estudos mostram que a 

disponibilidade e o acesso aos alimentos nos ambientes em que os indivíduos estão inseridos 

influenciam as suas escolhas alimentares (e.g., Morland, Wing & Diez Roux, 2002; Sallis & 

Glanz, 2009). Os estudos mostram ainda que, embora as escolas disponibilizem alimentos 

saudáveis nos seus refeitórios, a disponibilidade e o acesso facilitado a alimentos práticos (mas 

pouco saudáveis) nas máquinas de venda automática e nos bares das escolas, acabam por 

conduzir a escolhas alimentares menos saudáveis em crianças e adolescentes (Briefel, 

Crepinsek, Cabili, Wilson & Gleason, 2009). 

· Qualidades sensitivas – refere-se às características intrínsecas dos alimentos que, ao serem 

ingeridos, estimulam os sentidos e desencadeiam determinadas sensações (e.g., prazer, aversão, 

desejo, etc.). Os estudos têm mostrado que as escolhas alimentares são influenciadas por 

aspetos como o sabor, a aparência, o cheiro e a textura dos alimentos (e.g., Dinehart, Hayes, 

Bartoshuk, Lanier, & Duffy, 2006; Drewnowsky, 1994). 

· Preço – refere-se ao custo dos alimentos, constituindo um dos fatores identificados como 

influenciando as escolhas alimentares de adolescentes e adultos. Os estudos mostram que os 

alimentos com custo mais baixo são geralmente processados, ricos em açúcares e gorduras. 
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Estes são, na generalidade, alimentos cujo preço de produção é mais baixo, o que os torna mais 

baratos e fáceis de adquirir. Pelo contrário, os alimentos mais saudáveis e frescos são 

geralmente também mais sensíveis e perecíveis, exigindo condições especiais de produção, 

transporte e armazenamento, o que os torna mais dispendiosos e difíceis de adquirir 

(Drewnowski & Barrett-Fornell, 2004). 

· Familiaridade – refere-se ao conhecimento e ao contacto habitual (e.g., exposição repetida) 

com os alimentos. Os estudos mostram que a ingestão habitual e repetida dos alimentos torna 

estes, alimentos conhecidos e familiares, o que conduz a uma maior escolha desses mesmos 

alimentos (e.g., Ledikwe et al., 2007). 

· Influência social – refere-se aos efeitos da influência da família, pares ou outros significativos 

nas escolhas alimentares. Destaca-se aqui o papel da aprendizagem social através da qual as 

escolhas e os comportamentos alimentares são aprendidos através do processo de observação 

dos comportamentos de outros significativos, que servem de modelos (i.e., modelagem) 

(Bandura, 1986). Os estudos mostram que as escolhas alimentares são influenciadas pelos 

comportamentos alimentares de outros significativos (e.g., pais, pares) (e.g., Pearson, Timperio, 

Salmon, Crawford, & Biddle, 2009). No entanto, as escolhas alimentares dos adolescentes 

parecem ser influenciadas de forma distinta quando estão com os pais e quando estão com os 

amigos, já que os jovens tendem a fazer escolhas mais saudáveis no primeiro caso e a escolher 

alimentos menos saudáveis (e.g., fast food) quando estão com os amigos (Contento et al., 

2006). As escolhas alimentares dos adolescentes parecem ainda ser influenciadas pelo seu 

contexto social e pelas normas, práticas e políticas da sua cultura e/ou religião (Neumark-

Sztainer et al., 1999). 

· Preocupações éticas – refere-se às preocupações políticas e/ou ambientais relacionadas com a 

produção dos alimentos, constituindo um fator identificado na literatura como exercendo 

influência sobre o comportamento no momento de escolher os alimentos a ingerir (e.g., Steptoe 

et al., 1995; Contento et al., 2006). 
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3.6 Obstáculos e aspetos facilitadores das escolhas alimentares 
saudáveis 

Alguns estudos têm procurado identificar obstáculos à prática de escolhas alimentares saudáveis 

(e.g., consumo de frutas, vegetais, produtos frescos, etc.) nos adolescentes. Os resultados do 

estudo de Story e Resnick (1986) demonstraram que, embora os adolescentes mostrassem saber o 

que fazer para tornar as suas práticas alimentares mais saudáveis, não colocavam em prática os 

seus conhecimentos, justificando as suas escolhas alimentares não saudáveis e a dificuldade em 

mudar essas escolhas com a falta de tempo e com o facto de não considerarem importante ou 

conveniente a escolha de alimentos mais saudáveis.  

Entre os obstáculos identificados pelos adolescentes à prática de escolhas alimentares mais 

saudáveis parecem encontrar-se também as baixas preocupações com a saúde em comparação com 

outras preocupações consideradas prioritárias pelos jovens (e.g., sociais, escolares/académicas, 

etc.), a preferência pelo sabor de outros alimentos menos saudáveis (e.g., fast food), o facto de os 

ambientes frequentados pelos adolescentes (e.g., escola, restaurantes de fast-food) não terem 

disponíveis os alimentos saudáveis e não os tornarem apelativos, os alimentos saudáveis (e.g., 

fruta, vegetais) não serem tão convenientes e práticos como outros alimentos menos saudáveis 

(e.g., fast food), e os alimentos saudáveis serem mais dispendiosos (Neumark-Sztainer et al., 

1999). 

Os estudos de Neumark-Sztainer, Story, Ackard, Moe e Perry, (2000a, 2000b) mostraram que, 

embora os adolescentes relatassem escolher alimentos mais saudáveis quando faziam refeições 

com os pais, justificavam o facto de não fazerem mais refeições em família com os 

constrangimentos temporais e os horários escolares, os horários de trabalho dos pais, o desejo de 

autonomia, a insatisfação com as relações familiares e com os alimentos consumidos nas refeições 

em família.  

Os estudos têm também procurado explorar aspetos facilitadores da prática de escolhas 

alimentares saudáveis nos adolescentes. Estes aspetos incluem tornar os alimentos saudáveis mais 

saborosos e visualmente mais atraentes, torná-los mais convenientes e disponíveis, limitar a 

disponibilidade dos alimentos menos saudáveis, os pais educarem os filhos para terem hábitos 
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alimentares saudáveis, a mudança das normas sociais e da publicidade televisiva de forma a tornar 

os alimentos saudáveis mais apelativos para os jovens (Neumark-Sztainer et al., 1999).  

 

Em suma, as escolhas alimentares parecem ser influenciadas por diversos fatores (e.g., satisfação 

corporal, preocupações com o controlo de peso, humor, conveniência, qualidades sensitivas dos 

alimentos, preço, familiaridade, influência social, etc.), que motivam os adolescentes a fazer 

determinadas escolhas alimentares, em detrimento de outras. Os estudos têm também identificado 

diversos obstáculos e aspetos facilitadores à prática de escolhas alimentares saudáveis na 

adolescência. No entanto, e não obstante o contributo destes estudos para a compreensão das 

escolhas alimentares dos adolescentes, o desenvolvimento de intervenções efetivas na promoção 

da saúde e na prevenção da obesidade em adolescentes parece necessitar também de uma maior 

compreensão dos processos que intervêm na mudança dos comportamentos. Neste domínio, a 

investigação que tem sido realizada no campo de estudos da autorregulação tem-se mostrado 

importante por procurar fornecer um contributo, não só para a compreensão dos processos 

envolvidos na mudança dos comportamentos, mas também para o desenvolvimento de 

intervenções.  

 

 

4 AUTORREGULAÇÃO 

4.1 Definição de autorregulação 

A autorregulação (self-regulation) consiste no processo de regulação do self, sendo definida como 

o processo dinâmico em que o indivíduo estabelece objetivos/metas pessoais e mobiliza de forma 

estratégica as suas cognições, motivações e comportamentos no sentido de atingir os seus 

objetivos (e.g., Boekaerts et al., 2005; Maes & Karoly, 2005; de Ridder & de Wit, 2006; Silva & 

Pereira, 2012). Através da autorregulação, o indivíduo pode adaptar os seus objetivos/metas e as 

suas ações de forma a alcançar resultados desejados de acordo com as condições do meio (e.g., 

oportunidades ou constrangimentos ambientais), ao mesmo tempo que pode também atuar sobre o 
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meio para criar condições favoráveis à realização dos seus objetivos/metas, podendo assim exercer 

uma dupla ação sobre o meio (Silva & Pereira, 2012). 

Ainda que as diversas conceções da autorregulação apresentem particularidades, partilham aspetos 

comuns que as caracterizam. Um aspeto comum é a conceção do comportamento como sendo 

consciente, intencional e motivado por objetivos que visam atingir determinados resultados 

desejados (e.g., Boekaerts et al., 2005). Outro aspeto consiste na consideração do indivíduo 

enquanto agente ativo (e.g., Bandura, 2001, 2005a, 2005b) capaz de agir ativamente sobre si e 

sobre o meio para alcançar objetivos/metas pessoais. As diversas conceções da autorregulação 

consideram também o envolvimento de processos reativos e reflexivos, relacionados com 

processos de feedback, através dos quais os indivíduos avaliam os resultados das suas ações e 

agem para reduzir discrepâncias percecionadas entre os resultados obtidos e os resultados 

desejados (i.e., objetivo) (e.g., Carver & Scheier, 1998, 2005). Na generalidade, as diferentes 

conceções consideram também a intervenção de diversos processos na autorregulação como o 

estabelecimento de objetivos; o planeamento; o recurso a estratégias comportamentais, cognitivas, 

motivacionais e afetivas para atingir objetivos; a mudança do ambiente e a criação de condições 

favoráveis; e processos de avaliação do desempenho (e.g., Boekaerts et al., 2005; Maes & Karoly, 

2005; de Ridder & de Wit, 2006). A autorregulação designa assim o processo dinâmico em que o 

indivíduo age intencionalmente sobre o seu self e sobre o meio, antecipa consequências e 

resultados futuros das suas ações, estabelece objetivos/metas pessoais, desenvolve planos, executa 

sequências de ações, regula as suas cognições, emoções e comportamentos no sentido da 

realização do objetivo, avalia os resultados das suas ações através da comparação com o padrão de 

referência (i.e., o objetivo), reage aos resultados das suas ações, e reflete sobre como pode ajustar 

e adaptar o curso das suas ações e o meio no sentido da aproximação aos resultados desejados e do 

evitamento de resultados indesejados. 

Em suma, a autorregulação pode definir-se como um processo que envolve esforço consciente e 

deliberado do indivíduo na mobilização estratégica das suas cognições, motivações e ações, com 

vista à adaptação ou mudança do seu comportamento e do meio para atingir objetivos/metas 

estabelecidos pelo próprio.  
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4.2 Autorregulação e saúde  

Os maiores desenvolvimentos no estudo da autorregulação são encontrados no campo da 

aprendizagem, onde numerosos estudos têm sido desenvolvidos ao longo de várias décadas. Não 

obstante, é unânime o reconhecimento da importância e utilidade da aplicação da autorregulação 

igualmente no campo da saúde. Ainda que este campo (da saúde) seja complexo e coloque 

desafios adicionais relacionados, nomeadamente, com a dificuldade frequentemente encontrada 

nas intervenções em promover a manutenção continuada dos comportamentos de saúde a longo 

prazo (Pereira, 2008; Pereira & Silva, 2011; Silva & Pereira, 2012), reconhece-se que a 

autorregulação pode auxiliar o indivíduo a estabelecer objetivos/metas pessoais e a regular os seus 

processos/recursos internos e externos no sentido da promoção da sua saúde e bem-estar pessoal.  

Diversos modelos e muitos estudos têm sido desenvolvidos na tentativa de explicar porquê e como 

os indivíduos se envolvem (ou não) em comportamentos de saúde, e de identificar os 

determinantes da mudança do comportamento. O Modelo de Crenças da Saúde (Becker et al., 

1977; Janz & Becker, 1984; Rosenstock, 1974), a Teoria da Motivação para a Proteção (Rogers, 

1975, 1983), a Teoria da Ação Ponderada (Fishbein & Ajzen, 1975, 1981) e a Teoria do 

Comportamento Planeado (Ajzen, 1985, 1988) têm contribuído para a identificação e 

compreensão do papel das variáveis motivacionais (e.g., expectativas de autoeficácia, expectativas 

de resultados, etc.); ao passo que outros modelos, como a Teoria do Processo de Ação para a 

Saúde (Schwarzer, 1992) e as conceções teóricas de Gollwiter (1993) têm contribuído para a 

identificação e compreensão do papel das variáveis volitivas (e.g., planeamento, controlo da ação, 

etc.) para a execução dos comportamentos. 

A grande diversidade de modelos e conceções teóricas desenvolvidos na tentativa de explicar os 

comportamentos de saúde têm conduzido os investigadores a reconhecer a necessidade de uma 

conceção coerente e integrativa do papel da autorregulação na promoção da saúde, com a 

integração dos aspetos comuns partilhados pelos diferentes modelos, inclusivamente nos 

diferentes domínios de aplicação da autorregulação (e.g., Boekaerts et al., 2005; Maes & 

Gebhardt, 2005; Maes & Karoly, 2005; Silva & Pereira, 2012). 

Apesar de se considerar necessário reforçar os estudos da autorregulação no campo da saúde, é 

consensual o reconhecimento de que a autorregulação pode fornecer um contributo importante 
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para a compreensão dos comportamentos de saúde e o desenvolvimento de intervenções mais 

eficazes na promoção da saúde (e.g., Maes & Gebhardt, 2005; Maes & Karoly, 2005; de Ridder & 

de Wit, 2006; Silva & Pereira, 2012). Segue-se, por isso, a apresentação de alguns dos principais 

modelos de autorregulação. 

 

4.3 Modelos de Autorregulação 

São numerosos os modelos teóricos existentes aplicados no estudo dos comportamentos de saúde, 

contudo, nem todos estes constituem modelos de autorregulação. Na generalidade, são 

considerados modelos de autorregulação aqueles que satisfazem os seguintes três critérios: 1) 

incluem o constructo de objetivo/meta; 2) consideram o indivíduo como agente ativo que participa 

ativamente na regulação do seu self e do meio; e, 3) integram o papel dos processos volitivos no 

alcance dos objetivos (e.g., de Ridder & de Wit, 2006).  

O objetivo/meta constitui um constructo central nos modelos de autorregulação e consiste na 

representação mental de um resultado ou estado que o indivíduo deseja alcançar ou evitar no 

futuro. Os objetivos têm o potencial de impulsionar e dirigir o comportamento do indivíduo no 

sentido da aproximação ao resultado desejado ou evitamento do resultado indesejado (Maes & 

Karoly, 2005), constituindo metas que os indivíduos estabelecem consciente e intencionalmente, 

que servem de padrão de referência para o comportamento. 

Um aspeto igualmente central nos modelos de autorregulação é a conceção do indivíduo enquanto 

agente ativo (Bandura, 2001, 2005a, 2005b), capaz de antecipar resultados futuros, agir 

intencionalmente sobre o seu self e sobre o meio, e, reagir e refletir sobre os resultados dos seus 

processos autorregulatórios, com vista ao alcance de resultados desejados. 

Os modelos de autorregulação integram ainda os processos volitivos (e.g., Kuhl, 1984, 2005; 

Corno, 2001) envolvidos na mudança e manutenção do comportamento, como a mobilização da 

atenção e do esforço, a resistência às distrações, o planeamento, a auto monitorização, a 

autoavaliação, e a gestão de outros recursos pessoais e do meio no sentido do alcance dos 

objetivos.  
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De seguida apresentam-se a teoria de autorregulação de Carver e Scheier e a teoria de Baumeister 

por constituírem duas das principais teorias da autorregulação. Apresenta-se depois o modelo de 

Maes e Gebhardt, por constituir um modelo de autorregulação desenvolvido especificamente para 

aplicação no campo da saúde. 

Teoria de Autorregulação de Carver e Scheier. Uma das primeiras teorias da autorregulação foi 

proposta por Carver e Scheier (1998). A ideia principal deste modelo, designado cibernético, é a 

de que todo o comportamento é motivado por objetivos. Segundo os autores, o indivíduo 

estabelece um objetivo, monitoriza os progressos no alcance do objetivo, e age – sobre o próprio e 

sobre o meio – para reduzir qualquer discrepância avaliada entre os resultados obtidos e os 

resultados desejados, especificados no objetivo inicial (Carver & Scheier, 1998; Scheier & Carver, 

2003). Os objetivos constituem valores de referência naquilo que os autores designaram por 

circuitos de feedback (feedback loops). Segundo Carver e Scheier (1998) estes circuitos podem ser 

de dois tipos, de feedback negativo ou positivo. Nos circuitos de feedback negativo o 

comportamento visa diminuir as discrepâncias entre a condição atual do indivíduo e o valor de 

referência, na tentativa de alcançar o objetivo desejado. Por seu lado, nos circuitos de feedback 

positivo, o comportamento visa aumentar as discrepâncias entre a condição atual do indivíduo e o 

valor de referência, o que se traduz na tentativa de evitar resultados indesejados (Carver & 

Scheier, 1998). Uma outra ideia central nesta teoria é de que os objetivos diferem no seu nível de 

abstração, assumindo os autores a existência de objetivos de “ser” (goals to “be”; e.g., ser uma 

pessoa saudável), sendo estes mais abstratos; e objetivos de “fazer” (goals to “do”; e.g., fazer uma 

alimentação saudável), sendo estes mais concretos. De acordo com esta teoria, os objetivos estão 

organizados hierarquicamente, na medida em que os objetivos mais concretos são controlados 

pelos objetivos mais abstratos, sendo através dos primeiros que estes últimos são atingidos. Ou 

seja, à medida que os objetivos se tornam mais concretos especificam as ações que o indivíduo 

pode desempenhar para atingir os objetivos mais abstratos, dando origem ao que os autores 

designaram por “cascata de controlo” (Scheier & Carver, 2003). Para além disto, os objetivos 

diferem também no seu nível de importância. Quanto mais importante é o objetivo, maior é a sua 

coerência e integração com o self, e maior é o nível de compromisso e esforço empreendido pelo 

indivíduo para atingir esse objetivo (Carver & Scheier, 1998). Este compromisso e esforço 

empreendido pelo indivíduo no alcance do objetivo apresentam uma relação direta com as 

emoções e o afeto. Assim, as emoções positivas são desencadeadas quando o comportamento 
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aproxima o indivíduo do seu objetivo e, inversamente, as emoções negativas são desencadeadas 

quando o comportamento não consegue aproximá-lo do seu objetivo, incentivando-o a empreender 

mais esforço no sentido de reduzir a discrepância (Carver & Scheier, 1998; Scheier & Carver, 

2003). Porém, nestas situações pode também ocorrer a desistência ou abandono do objetivo, 

particularmente se a expectativa do indivíduo é a de que não é capaz de reduzir tal discrepância. 

Não obstante, os autores defendem que, em determinadas situações, pode ser adaptativo desistir 

dos objetivos, particularmente quando estes são inatingíveis e são substituídos por outros mais 

realistas (Scheier & Carver, 2003). Alguns estudos empíricos têm avaliado os efeitos dos 

mecanismos de feedback defendidos por Carver e Scheier, nomeadamente, nos comportamentos 

alimentares (e.g., De Bourdeaudhuij, Brug, Vandelanotte, & Van Oost, 2002) e no controlo 

glicémico em diabéticos (e.g., McClellan, Millman, Presley, Couzins, & Flanders, 2003), 

fornecendo apoio empírico ao modelo. Esta teoria tem sido igualmente utilizada com sucesso para 

explicar os processos de autorregulação em pacientes com doenças crónicas (e.g., Carver et al., 

1993; Matthews, Raikkonen, Sutton-Tyrell, & Kuller, 2004; Scheier et al., 1989; Trunzo & Pinto, 

2003). Diversos estudos parecem também dar apoio à conceção da desistência de objetivos 

inatingíveis como forma de facilitar o alcance de outros objetivos mais realistas (e.g., Heckhausen, 

Wrosch, & Fleeson, 2001; Wrosch & Heckhausen, 1999) e aumentar o bem-estar subjetivo dos 

indivíduos (e.g., Wrosch, Scheier, Miller, Schulz, & Carver, 2003). 

Teoria de Autorregulação de Baumeister. Esta teoria enfatizou os recursos envolvidos na 

mudança e adaptação do comportamento para atingir objetivos pessoais, salientando o papel do 

autocontrolo (self-control) e da força de vontade (willpower) na autorregulação (e.g., Baumeister, 

2003; Baumeister, Bratslavsky, Muraven & Tice, 1998). Alguns autores (e.g., Vohs & Baumeister, 

2004) consideram que esta teoria e o modelo cibernético de Carver e Scheier (1998) se 

complementam, uma vez que consideram aspetos diferentes, mas complementares, da 

autorregulação. Segundo a teoria de Baumeister, o autocontrolo desempenha um papel central na 

autorregulação, na medida em que permite que o indivíduo resista aos impulsos e tentações que, 

de outra forma, iriam interferir com a sua capacidade de autorregulação (e.g., Baumeister, 2003; 

Baumeister et al., 1998). A importância atribuída ao autocontrolo é também encontrada em outras 

teorias que se centram no adiamento da satisfação imediata das necessidades, como o paradigma 

do adiamento da gratificação (Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989). A teoria de Baumeister 

apresenta três ideias principais subjacentes: 1) a capacidade de autorregulação baseia-se num 
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recurso limitado, uma vez que implica um processo de esforço; 2) todas as tarefas 

autorregulatórias se baseiam num mesmo recurso e, sendo este recurso limitado, torna-se difícil 

manter o autocontrolo de forma continuada, quando aquele é empregue numa tarefa anterior; 3) o 

sucesso do processo autorregulatório depende da disponibilidade do recurso (Baumeister et al., 

1998). Os estudos têm fornecido apoio empírico para os dois primeiros pontos referidos, 

demonstrando que a capacidade de controlar o self se baseia num recurso que se assemelha mais a 

uma “força” do que a uma competência ou estrutura de conhecimento podendo, por isso, diminuir 

ou escassear (e.g., Baumeister et al., 1998). Assim, podendo a capacidade de autorregulação 

diminuir, a sua manutenção continuada tende a ser seguida por um período de escassez até que tal 

capacidade possa ser restabelecida, à semelhança do que acontece com um músculo (Muraven & 

Baumeister, 2000). No que concerne ao terceiro aspeto, a maioria dos estudos que tem utilizado 

esta teoria tem-se centrado na explicação dos insucessos e falhas na autorregulação, demonstrando 

que a capacidade limitada da autorregulação pode explicar porque muitos indivíduos não 

conseguem passar da intenção à ação ou manter o seu comportamento de forma continuada ao 

longo de períodos extensos de tempo. Assim, o indivíduo pode conseguir resistir à tentação de 

ingerir um alimento hipercalórico por um determinado período de tempo, mas é provável que com 

o passar do tempo o mesmo indivíduo deixe de conseguir resistir, devido à perda da capacidade 

(limitada) de autocontrolo. Isto pode acontecer por duas razões: o indivíduo não consegue resistir 

à satisfação imediata dos seus desejos, ou não reconhece os benefícios a longo prazo do 

autocontrolo (Leith & Baumeister, 1996; Tice, Bratslavsky & Baumeister, 2001). Porém, não 

desprezando a utilidade desta teoria na compreensão dos insucessos relacionados com a 

autorregulação e não obstante o facto de o autocontrolo poder constituir uma forma de resistir aos 

impulsos imediatos que podem interferir com o alcance de objetivos a longo prazo, a literatura 

sugere que esta teoria é pouco clara na explicação de como os indivíduos podem desenvolver a sua 

autorregulação e envolver-se com sucesso na persecução dos seus objetivos. 

Modelo dos Objetivos de Comportamentos de Saúde, de Maes e Gebhardt. Com a finalidade 

de criar um modelo de autorregulação dos comportamentos de saúde, Maes e Gebhardt (2005) 

desenvolveram este modelo. Os autores incorporaram variáveis de outros modelos, considerando 

quatro tipos de expectativas como tendo influência sobre o processo de mudança: 1) os benefícios 

e custos para a saúde percebidos; 2) os benefícios e custos emocionais percebidos; 3) a influência 

social (i.e., reação esperada de outros significativos à mudança do comportamento do próprio); e, 
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4) a competência do próprio percecionada (i.e., autoeficácia). Este modelo descreve a mudança 

como um processo e considera que o alcance de objetivos de saúde é influenciado pela estrutura 

de objetivos pessoais do indivíduo. Segundo os autores, o alcance do objetivo é mais provável 

quando: 1) o comportamento de saúde é consistente com a estrutura de objetivos do indivíduo; 2) 

o objetivo é específico; 3) o objetivo é considerado importante pelo indivíduo; e, 4) relativamente 

fácil de atingir num período razoável de tempo. Segundo este modelo podem ocorrer mudanças na 

estrutura de objetivos do indivíduo em resultado de alterações nas características ambientais e 

pessoais. As características ambientais referem-se a aspetos do ambiente que podem influenciar os 

quatro tipos de expectativas referidas anteriormente, facilitando ou dificultando a adoção do 

comportamento de saúde. As características pessoais incluem as variáveis sociodemográficas 

como o género, a idade, as habilitações académicas, entre outros atributos como o estilo ou a 

orientação dos objetivos pessoais (i.e., aproximação-evitamento, ativo-reativo, manutenção-

mudança). Desta forma, alterações nas características pessoais ou ambientais podem servir como 

pistas internas (e.g., sintomas) ou externas (e.g., mensagens ou determinados acontecimentos) para 

a ação. Se o indivíduo atribui elevado valor a este novo comportamento, isso pode conduzir à 

alteração dos objetivos na estrutura de objetivos do indivíduo. Integrando também as conceções 

dos modelos de estádios, este modelo propõe que o processo de mudança ocorre através de quatro 

estádios: pré-contemplação, contemplação, ação e manutenção. Em cada um destes estádios, o 

indivíduo avalia em que medida deve continuar a esforçar-se por alcançar o objetivo de saúde, 

alterando ou adaptando o seu comportamento de acordo com essa avaliação. Estas avaliações são 

baseadas na compatibilidade percebida entre o comportamento de saúde e a estrutura de objetivos 

pessoais, e nas consequências imediatas percecionadas do novo comportamento de saúde. Três 

processos regulatórios são diferençados nesta teoria: 1) mecanismos de feedback (os progressos 

são avaliados tendo em conta uma referência ou padrão); 2) mecanismos de feedforward 

(avaliação de acordo com as expectativas associadas ao contexto e à competência do próprio, 

considerando os resultados anteriores do comportamento); 3) processos de controlo da ação (que 

controlam os obstáculos comportamentais, cognitivos e emocionais, e conduzem o indivíduo à 

execução do comportamento de saúde). Segundo o modelo, a recaída pode acontecer em qualquer 

momento, terminando o processo quando o objetivo é alcançado ou abandonado na sequência de 

um objetivo inatingível ou da sua substituição por outro objetivo mais realista ou importante. Os 
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estudos desenvolvidos têm fornecido apoio empírico a este modelo (e.g., Gebhardt, 1997; Maes & 

Gebhardt, 2005).  

 

4.4 Fases, componentes e processos da autorregulação: Integração 
dos diferentes contributos teóricos 

No campo da autorregulação são diversas as conceções teóricas existentes acerca das fases, 

componentes e processos envolvidos na autorregulação. Por exemplo, Zimmerman (2005) propõe 

que a autorregulação se desenvolve de acordo com três fases: 1) fase de estabelecimento de 

objetivos e antecipação do comportamento (forethought phase); 2) fase de execução/ controlo 

volitivo (performance or volitional control phase); e, 3) fase de autorreflexão (self-reflection 

phase). Por sua vez, Pintrich (2005) distingue quatro fases: 1) antecipação do comportamento, 

planeamento e ativação (forethought, planning and activation); 2) monitorização (monitoring); 3) 

controlo (control); e, 4) reação e reflexão (reaction and reflection).  

Tendo em conta a diversidade de modelos e conceções teóricas no campo da autorregulação, 

alguns autores têm procurado integrar os diversos contributos teóricos para desenvolver uma visão 

integrada das fases, componentes e processos envolvidos na autorregulação (Maes & Karoly, 

2005). Estes autores propõem a distinção de três fases da autorregulação: 1) Fase motivacional, de 

estabelecimento de objetivos e desenvolvimento de planos de ação; 2) Fase de execução e 

manutenção/controlo, de desempenho do comportamento e sua manutenção com vista ao alcance 

do objetivo; e, 3) Fase de avaliação do desempenho e dos resultados da ação, alcance ou 

desistência do objetivo. Estas fases representam uma sequência genérica pela qual os indivíduos 

passam quando desempenham o comportamento, no entanto, podem sobrepor-se ou ocorrer 

simultaneamente com múltiplas interações entre os diferentes processos que nelas estão 

envolvidos. Estes processos influenciam o comportamento, sendo designados por processos 

autorregulatórios. Estes inserem-se em determinados componentes que podem ter uma natureza 

diversa, sendo geralmente categorizados em: 1) cognitivos, envolvendo processos 

autorregulatórios como o estabelecimento de objetivos, o planeamento, a aquisição e o 

processamento de informação, pensamentos, crenças e expetativas; 2) afetivos, envolvendo 

processos autorregulatórios como o controlo emocional; 3) motivacionais, envolvendo processos 
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autorregulatórios como as expectativas de autoeficácia e de resultado; 4) comportamentais, 

envolvendo processos autorregulatórios como a monitorização e a resolução de problemas; e, 5) 

ambientais, envolvendo o controlo das variáveis do contexto e a criação de ambientes favoráveis 

(Pintrich, 2005).  

Os limites entre as fases da autorregulação são difusos, podendo não existir uma clara separação 

entre elas, o que pode acontecer também para os componentes e processos autorregulatórios. No 

entanto, a sua diferenciação torna-se útil para a descrição e compreensão das suas particularidades. 

Segue-se a apresentação das fases, assim como dos componentes e processos geralmente descritos 

como estando envolvidos na autorregulação. 

 

4.4.1 Fase Motivacional 

Componentes motivacionais. Nesta fase desempenham um importante papel os processos 

envolvidos na motivação como: 1) a perceção de risco (i.e., a suscetibilidade e gravidade 

percebidas) (Janz & Becker, 1984; Rosenstock, 1974; Rogers, 1975, 1983; Schwarzer, 1992); 2) a 

influência social (i.e., influência de outros significativos) (Ajzen, 1985; Fishbein & Ajzen, 1975); 

3) o controlo percebido (i.e., a perceção de controlo do comportamento) (e.g., Ajzen, 1985, 1988); 

4) as expectativas de resultado (i.e., benefícios ou recompensas percebidas e custos ou punições 

percebidas como resultado do comportamento); e, 5) as expectativas de autoeficácia (i.e., a 

competência percebida para desempenhar o comportamento) (Bandura, 1986, 1997). São também 

importantes para a motivação, durante esta fase da autorregulação, o valor/interesse intrínseco vs. 

extrínseco associado ao objetivo (i.e., concordância do objetivo com os valores e interesses 

pessoais) (Zimmerman, 2005) e o tipo de regulação que lhe está associada (Deci & Ryan, 2002). 

Por exemplo, na regulação autónoma, o objetivo é selecionado pelo próprio indivíduo e é 

estabelecido devido à sua importância pessoal; por sua vez, na regulação controlada, o indivíduo 

sente-se pressionado por forças internas ou externas para atingir o objetivo. Pintrich (2005) refere 

que a perceção de importância e utilidade do comportamento para o próprio desempenha também 

um papel importante para a motivação nesta fase, uma vez que conduz a um maior compromisso e 

envolvimento no comportamento. O grau de compatibilidade ou de conflito do objetivo com 
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outros objetivos do indivíduo e a sua concordância com o self (Gebhardt, 2006) desempenham 

também um papel importante para a motivação nesta fase da autorregulação. 

Componentes cognitivos. A ação dos processos motivacionais referidos anteriormente vai 

determinar a ativação de processos como o estabelecimento de um objetivo e a formulação de uma 

intenção (i.e., compromisso com o objetivo), conduzindo à tomada de decisão sobre resultados 

específicos que o indivíduo pretende alcançar (Zimmerman, 2005). O objetivo constitui a 

representação de um resultado ou estado que o indivíduo deseja atingir, funcionando como padrão 

ou referência que permite avaliar, monitorizar e orientar a cognição e o comportamento. Os 

objetivos estão organizados de forma hierárquica (Gebhardt, 2006), estando num nível mais 

elevado os objetivos mais abstratos que representam as conceções do indivíduo sobre o seu self no 

futuro (i.e., o que deseja ser), e num nível mais abaixo da hierarquia os objetivos mais concretos e 

comportamentais que, ao serem alcançados, aproximam o indivíduo dos objetivos mais abstratos. 

Os objetivos podem influenciar o desempenho de diversas formas, nomeadamente, através da 

ativação do conhecimento anterior acerca do comportamento e de eventuais estratégias (e.g., 

planeamento, resolução de problemas), da mobilização da atenção e do esforço para a ação, da 

estimulação do planeamento e da manutenção das ações ao longo do tempo. Na sequência do 

estabelecimento do objetivo surge assim um outro processo cognitivo importante, o planeamento, 

ou seja, a formulação de planos de ação (Gollwitzer, 1993) que possibilitam ao indivíduo 

estabelecer a ligação entre o comportamento e eventuais situações futuras, permitindo-lhe 

antecipar oportunidades para executar o comportamento, assim como eventuais dificuldades e 

estratégias para lidar com aquelas. Ainda que alguns autores considerem este processo na fase de 

execução e manutenção/controlo, diversos outros autores integram o planeamento nesta fase 

motivacional da autorregulação (e.g., Zimmerman, 2005), uma vez que não envolve ação 

propriamente dita, mas antes uma estratégia cognitiva de análise antecipada do comportamento e 

de preparação para a ação. Como tal, o indivíduo cria planos para a ação, refletindo e decidindo 

sobre como, quando e onde agir (Gollwitzer, 1993), o que vai auxiliar os processos cognitivos 

subsequentes, assim como a execução da ação e o controlo emocional. De acordo com 

Zimmerman (2005), a utilização de uma mesma estratégia pode não ter o mesmo resultado para 

todos os indivíduos, e para um mesmo indivíduo em todas as situações. Como tal, a formulação de 

planos requer constantes ajustamentos em função das normais flutuações e mudanças pessoais, 

comportamentais e ambientais. Assim, em resultado de alterações nas condições intra e 
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interpessoais, e nas condições ambientais, os indivíduos necessitam de ajustar continuamente os 

seus objetivos e os seus planos. Um outro processo que se distingue nesta fase trata-se do 

contraste mental (“mental contrasting”; Oettingen & Gollwitzer, 2010), através do qual o 

indivíduo “contrasta” a representação de um estado/resultado futuro desejado (i.e., objetivo) com 

o seu estado atual, antecipando obstáculos e dificuldades que se colocam ao alcance desse 

estado/resultado futuro desejado, o que aumenta o seu compromisso com o objetivo e pode ajudá-

lo a melhor preparar-se para lidar com essas dificuldades no futuro. 

Componentes afetivos. Os processos cognitivos e motivacionais referidos anteriormente (e.g., 

valor/interesse associado ao objetivo, expectativas de autoeficácia e de resultado, etc.) podem 

influenciar o estado emocional dos indivíduos (e.g., Pintrich, 2005). Por exemplo, a antecipação 

de obstáculos e dificuldades futuras podem conduzir a estados emocionais negativos (e.g., 

ansiedade, medo), que podem condicionar o desempenho subsequente. Por sua vez, a antecipação 

de resultados desejados pode conduzir a estados emocionais positivos, que podem motivar o 

desempenho. 

Componentes comportamentais. Ainda que nesta fase motivacional não haja ativação de 

processos comportamentais, Pintrich (2005) considera componentes comportamentais nesta fase, 

onde inclui processos como o planeamento e a gestão de tempo, tarefas e esforço. O autor justifica 

a inclusão destes nos componentes comportamentais com o facto de o foco desses processos 

residir no comportamento, embora reconheça que se trata de cognições, e não de comportamentos 

propriamente ditos.  

Componentes ambientais. Da mesma forma, ainda que nesta fase motivacional não haja ativação 

de processos de regulação ambiental, Pintrich (2005) considera componentes ambientais nesta 

fase, onde inclui processos como a ativação de conhecimento relacionado com o contexto, 

nomeadamente, conhecimento acerca da execução do comportamento de acordo com as normas 

do contexto. O autor integra estes processos nos componentes ambientais uma vez que o seu foco 

reside nos aspetos do contexto, embora reconheça que estes constituem processos cognitivos, e 

não ambientais.  

 



 

42 

4.4.2 Fase de Execução e Manutenção/Controlo 

Componentes motivacionais. Nesta fase, os indivíduos podem utilizar várias estratégias para 

controlar a sua motivação durante a execução e a manutenção do comportamento, tais como o uso 

de auto verbalizações positivas para controlar as crenças de autoeficácia e o uso de autoincentivos 

para aumentar a motivação para o comportamento (Kuhl, 1984, 2005; Zimmerman & Martinez-

Pons, 1986). Os indivíduos podem também procurar tornar o desempenho do comportamento mais 

interessante para aumentar a sua motivação (Wolters, 1998). De igual forma, os indivíduos podem 

também tentar aumentar a sua perceção do valor dos comportamentos, tornando-os assim mais 

relevantes ou úteis para si (Pintrich, 2005). Nesta fase, as expectativas de autoeficácia 

desempenham também um papel importante para o início e a manutenção continuada do 

comportamento (Sniehotta, Scholz & Schwarzer, 2005). 

Componentes cognitivos. Nesta fase de execução e manutenção desempenha um papel 

importante o processo de análise de discrepâncias entre o objetivo e o comportamento atual. 

Outros processos cognitivos envolvidos nesta fase incluem as estratégias volitivas de controlo 

cognitivo, ou seja, estratégias que os indivíduos desenvolvem para adaptar e mudar as suas 

cognições de forma a favorecer o desempenho (Pintrich, 2005). Entre estes processos de controlo 

cognitivo, Zimmerman (2005) refere as autoinstruções (i.e., auto verbalizações sobre a execução 

do comportamento), a imagética (i.e., formação de imagens mentais que apoiam a execução dos 

comportamentos), e o controlo da atenção (i.e., estratégias que permitem mobilizar e manter a 

atenção). Pintrich (2005) chama ainda a atenção para a resolução de problemas.  

Componentes comportamentais. Um dos processos comportamentais importantes desta fase de 

execução e manutenção diz respeito à automonitorização. Esta consiste na observação e 

monitorização pelo indivíduo dos resultados ou estados internos (e.g., pensamentos, sentimentos) 

e externos (e.g., reações dos outros, condições ambientais) durante a execução do comportamento 

(Zimmerman, & Paulsen, 1995), permitindo-lhe perceber se as suas ações estão a decorrer como 

planeado. Os auto registos (e.g., registos de tempo, diários de comportamentos, etc.) constituem 

uma estratégia de monitorização que permite registar informação pessoalmente relevante no 

decurso da ação, auxiliando a formulação de juízos mais precisos e informativos acerca do 

desempenho (Zimmerman & Kitsantas, 1996). Neste sentido, os indivíduos podem monitorizar o 

seu tempo, esforço, etc. para tentar ajustá-los às exigências da situação e do comportamento. A 
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monitorização do comportamento pode fornecer assim informação útil ao indivíduo que este pode 

utilizar mais tarde para controlar e regular o seu comportamento futuro. Para além da 

automonitorização, desempenham nesta fase também um papel importante os processos de 

controlo do esforço e da persistência (Pintrich, 2005). Um outro processo que Pintrich (2005) 

integra ainda nos componentes comportamentais é a procura de ajuda de outros significativos para 

superar dificuldades, ainda que reconheça que esta pode ser também considerada uma estratégia 

ambiental, por implicar a procura de ajuda de outros no contexto onde o indivíduo está inserido e 

por poder envolver a interação social (Ryan & Pintrich, 1997).  

Componentes afetivos. Entre os processos afetivos de controlo volitivo, envolvidos nesta fase de 

execução/manutenção, encontram-se as estratégias de controlo emocional que os indivíduos 

utilizam para controlar as suas emoções (Corno, 1989, 2001; Kuhl, 1984, 2005). Estes processos e 

estratégias afetivos/emocionais regulam a ação através da ativação de comportamentos associados 

a emoções positivas e da inibição de comportamentos associados a emoções negativas, 

estimulando o indivíduo a alterar as condições que resultam em estados afetivos negativos. Nesta 

categoria incluem-se ainda as estratégias de coping (e.g., Boekaerts, 1998), como o uso de auto 

verbalizações positivas que os indivíduos utilizam para lidar com estados emocionais negativos 

(e.g., ansiedade, medo) (e.g., Zeidner, 1998). Ainda que Pintrich (2005) considere uma mesma 

categoria para ambos os processos motivacionais e emocionais (i.e., componente 

motivacional/emocional), reconhece que as estratégias que os indivíduos utilizam para controlar as 

suas emoções podem ser distintas das estratégias que usam para controlar a sua motivação, tal 

como defendem outros autores (e.g., Boekaerts, 1998; Corno, 1989, 2001; Kuhl, 1984, 2005; 

Wolters, 1998). 

Componentes ambientais. Neste componente inserem-se os processos de regulação e controlo do 

contexto (Pintrich, 2005). Os contextos em que os indivíduos estão inseridos podem proporcionar-

lhes oportunidades e/ou constrangimentos que podem influenciar o seu comportamento. Neste 

sentido, os indivíduos podem, não só ajustar o seu comportamento de acordo com as exigências e 

oportunidades do contexto, mas também criar as condições ambientais favoráveis ao desempenho 

do seu comportamento. Assim, o indivíduo pode procurar adaptar ou controlar os aspetos do 

ambiente (e.g., controlo de estímulos distratores) de forma a facilitar a execução/manutenção do 

comportamento e o alcance do seu objetivo (Corno, 1989, 2001; Kuhl, 1984, 2005). Porém, nem 
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sempre isto é possível, uma vez que as condições do contexto podem não estar sob o controlo 

direto do indivíduo.  

 

4.4.3 Fase de Avaliação 

Componentes cognitivos. Nos componentes cognitivos desta fase incluem-se processos como a 

autoavaliação, a atribuição causal dos resultados e as inferências adaptativas/defensivas (Pintrich, 

2005; Zimmerman, 2005). A autoavaliação consiste num processo comparativo dos resultados 

obtidos com um padrão de referência, o objetivo (Carver & Scheier, 1998). Segundo Zimmerman 

(2005), esta avaliação pode ser feita com base em diferentes critérios, entre os quais: a) mestria 

(i.e., o desempenho é avaliado com base na comparação entre o nível mais baixo e o nível mais 

alto de desempenho); b) desempenho anterior (i.e., comparação dos resultados obtidos com 

resultados anteriores do comportamento); c) norma (i.e., comparações sociais com o desempenho 

de outros semelhantes). Por sua vez, a atribuição causal está relacionada com as atribuições que os 

indivíduos fazem acerca dos seus resultados (Zimmerman, 2005). Por exemplo, em situações de 

insucesso, as atribuições ao esforço ou às estratégias utilizadas tendem a constituir atribuições 

mais adaptativas, comparativamente com as atribuições à competência ou à capacidade do próprio 

(e.g., Zimmerman, 1998). As atribuições causais adaptativas tendem a estar associadas a crenças, 

emoções e comportamentos também adaptativos (e.g., expectativas de autoeficácia positivas, 

emoções positivas, persistência e esforço) (Weiner, 1986), estando também associadas a um 

melhor desempenho (Pintrich & Schrauben, 1992). Por fim, as inferências adaptativas/defensivas 

(Zimmerman, 2005) consistem em reflexões do próprio acerca de como precisa de alterar as suas 

ações autorregulatórias para alcançar o objetivo no futuro. As inferências adaptativas direcionam o 

indivíduo para formas novas e mais apropriadas de desempenho, ao passo que as inferências 

defensivas, embora tenham como função proteger o indivíduo de potenciais fontes de insatisfação 

futura, tendem a não ser favoráveis à adaptação (e.g., evitamento de tarefas). Não obstante, os 

indivíduos podem controlar ou alterar as suas inferências, de forma a desencadearem reações 

emocionais, motivacionais, cognitivas e comportamentais mais adaptativas às situações futuras 

(Peterson, Maier, & Seligman, 1993). A desistência do objetivo constitui nesta fase um outro 

aspeto importante, na medida em que abandonar o objetivo pode constituir uma estratégia 
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adaptativa, particularmente se o objetivo é inatingível ou o seu abandono conduz ao 

estabelecimento de novos objetivos mais realistas (Wrosch, Scheier, Carver, & Schulz, 2003). 

Componentes comportamentais. Ainda que Pintrich (2005) reconheça que esta fase de avaliação 

é composta maioritariamente por processos cognitivos, e não tanto por processos 

comportamentais, considera entre estes processos, as cognições que os indivíduos manifestam em 

relação ao comportamento, como a sua avaliação do esforço e tempo investidos na execução do 

comportamento, as suas decisões acerca da mudança ou manutenção do comportamento, assim 

como da gestão do tempo e esforço futuros. 

Componentes afetivos. Os resultados obtidos a partir do desempenho do comportamento 

conduzem o indivíduo a experimentar determinadas reações emocionais (e.g., satisfação, 

insatisfação, orgulho, vergonha, culpa, etc.) (Weiner, 1986). Zimmerman (2005) chama a atenção 

para a reação de auto-satisfação, que envolve a perceção de satisfação ou insatisfação com os 

resultados, assim como as emoções associadas ao desempenho. Na generalidade, os indivíduos 

tendem a desenvolver comportamentos que resultam na satisfação pessoal e em emoções 

positivas, e tendem a evitar comportamentos que resultam na insatisfação pessoal e em emoções 

negativas (e.g., ansiedade). A auto-satisfação influencia, de forma cíclica, os processos das fases 

anteriores da autorregulação, na medida em que as reações de satisfação aumentam as crenças 

motivacionais (e.g., expectativas de autoeficácia), incentivando a participação ativa do indivíduo 

na sua autorregulação e a manutenção dos seus esforços no alcance dos seus objetivos. Pelo 

contrário, as reações de insatisfação diminuem as crenças motivacionais, assim como o interesse 

intrínseco em manter os esforços no alcance dos objetivos. De acordo com isto, Rothman, 

Baldwin, Hertel e Fuglestad (2004) sugerem igualmente que a satisfação com os resultados do 

comportamento tem um papel determinante na manutenção do comportamento a longo prazo.  

Componentes motivacionais. Os processos cognitivos e afetivos descritos anteriormente nesta 

fase de avaliação podem influenciar os processos motivacionais, conduzindo a mudanças nas 

expectativas de autoeficácia e de resultado futuro, assim como no valor/interesse intrínseco do 

comportamento para o indivíduo (Pintrich & Schunk, 1996). Por sua vez, estas mudanças nos 

processos motivacionais (i.e., expectativas de autoeficácia, valor/interesse, etc.) podem retroagir, 

influenciando depois os processos autorregulatórios da primeira fase da autorregulação, podendo 

dar origem a um novo ciclo autorregulatório. As expectativas motivacionais realistas (e.g., 
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expectativas de resultado) desempenham aqui um papel fundamental para a manutenção dos 

comportamentos a longo prazo (Oettingen & Wadden, 1991). 

Componentes ambientais. Nesta fase de avaliação da autorregulação, entre os componentes 

ambientais destacam-se as avaliações acerca do contexto (Pintrich, 2005). Através da análise dos 

resultados ambientais, o indivíduo avalia se atingiu (ou está a atingir) o seu objetivo. Tal como 

acontece para os restantes componentes nesta fase, os resultados dos processos de regulação 

ambiental podem influenciar subsequentemente os processos da primeira fase da autorregulação, 

no futuro. 

 

Em suma, os estudos no campo da autorregulação permitem compreender os processos envolvidos 

na mudança dos comportamentos, podendo fornecer assim um contributo para o desenvolvimento 

de intervenções efetivas no domínio na promoção da saúde e da prevenção de doenças, como a 

obesidade. Neste campo têm sido desenvolvidos alguns estudos em Portugal que importa destacar, 

dedicando-se por isso o ponto que se segue à sua apresentação. 

 

4.5 Estudos portugueses de autorregulação na área da saúde 

Em Portugal, alguns estudos têm sido desenvolvidos no campo da autorregulação da saúde com 

adolescentes, destacando-se as investigações desenvolvidas no âmbito do Projeto TEMPEST - 

Temptations to Eat Moderated by Personal and Environmental Self-regulatory Tools, conduzido 

pela equipa do Projeto Aventura Social, coordenado pela Prof.ª Doutora Margarida Gaspar de 

Matos. O TEMPEST consiste num projeto europeu, realizado entre 2009 e 2013, em vários países, 

incluindo Portugal, onde foi desenvolvido na Faculdade de Motricidade Humana/Universidade 

Técnica de Lisboa e no Centro de Malária e Doenças Tropicais/Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical, Universidade Nova de Lisboa, e com a colaboração da Universidade Lusíada de Lisboa.  

Considerando o aumento alarmante das taxas de prevalência da obesidade em crianças e 

adolescentes durante as últimas décadas na Europa e o sucesso limitado dos programas de 

prevenção existentes para combater esta epidemia, o TEMPEST propôs-se investigar como as 
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abordagens atuais se podem complementar para conduzir ao desenvolvimento de programas de 

prevenção mais eficazes (TEMPEST, 2009). Este projeto considera a competência de 

autorregulação um fator chave na prevenção da obesidade. Segundo Gaspar, Matos, Santos e 

Albergaria (2012), o TEMPEST tem entre os seus principais objetivos obter uma maior 

compreensão sobre o papel das competências de autorregulação na gestão de escolhas alimentares 

não saudáveis, pretendendo contribuir para o desenvolvimento de programas de intervenção 

eficazes na prevenção do excesso de peso e da obesidade, em crianças e adolescentes. 

Uma vez que o TEMPEST esteve em curso até 2013, não se conhecem ainda todos os resultados 

do projeto, não obstante, a equipa responsável pelo TEMPEST em Portugal tem levado ao cabo 

uma série de estudos, cujos resultados se conhecem e importa destacar por revelarem o papel 

importante da autorregulação na gestão dos comportamentos de saúde e, mais precisamente, dos 

comportamentos alimentares de crianças e adolescentes. Um dos estudos desenvolvidos no âmbito 

do Projeto TEMPEST foi o estudo de Gaspar e Matos (2011) que procurou analisar as ideias que 

crianças e adolescentes têm acerca da sua autorregulação e quais os aspetos importantes para 

resistir a “tentações” alimentares. O principal objetivo consistiu em estudar as estratégias que 

crianças e adolescentes portugueses percecionam como as mais importantes para o 

comportamento alimentar saudável, pretendendo os resultados juntar-se aos de outros países 

europeus para a construção de um instrumento de autorregulação para adolescentes, o Self-

Regulatory Competence Scale. A amostra deste estudo foi constituída por crianças com idades 

compreendidas entre os 8 e os 12 anos e adolescentes dos 12 aos 17 anos, tendo sido estes últimos 

divididos em dois grupos etários, dos 12 aos 14 anos e dos 14 aos 17 anos, que, por sua vez, foram 

divididos em dois subgrupos de acordo com o estatuto socioeconómico: baixo vs. elevado. Os 

resultados deste estudo, obtidos através de uma metodologia qualitativa de mapas conceptuais, 

revelaram dois aspetos importantes e facilitadores da alimentação saudável, designadamente, as 

estratégias de promoção de comportamentos saudáveis e as estratégias de evitamento. Outros 

fatores que este estudo sugere como tendo um papel importante são o nível socioeconómico, a 

motivação e a procura de conhecimento. O estudo não encontrou diferenças significativas entre os 

grupos estudados, tendo todos eles dado importância ao autocontrolo, aos comportamentos de 

saúde, à procura de conhecimento e ao evitamento. De destacar apenas os grupos de baixo estatuto 

socioeconómico que consideraram importante o dinheiro/poder económico e a família, ao 

contrário dos grupos de elevado estatuto socioeconómico que não referiram estes aspetos. 
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Para além dos objetivos já descritos, o TEMPEST procurou ainda analisar os existentes e novos 

esquemas de incentivo para a prevenção da obesidade em crianças e adolescentes, e avaliar a 

eficácia dos programas de prevenção da obesidade dirigidos àquelas populações. Neste sentido, 

Gaspar et al. (2012) identificaram e caracterizaram os programas/políticas existentes em Portugal, 

implementados entre 2002 e 2009. Os resultados do seu estudo permitiram verificar que, na 

generalidade, estas políticas/programas têm tido como principal objetivo aumentar o 

conhecimento sobre a prevalência da obesidade em crianças/adolescentes, assim como aumentar o 

conhecimento sobre os níveis de prática da atividade física e de hábitos alimentares saudáveis. 

Estes estudos tendem a focar a relação entre fatores de risco e obesidade, remetendo para fatores 

de nível macro e meso, não apresentando contudo estratégias novas ou específicas para a 

prevenção da obesidade. Gaspar et al. (2012) referem que Portugal apresenta boas práticas e vários 

programas ao nível da promoção da alimentação saudável, estilos de vida saudáveis e prevenção 

da obesidade, não obstante, propõem adicionalmente o projeto TEMPEST como alternativa e/ou 

complemento aos programas tradicionais existentes, que se focam sobretudo nos fatores 

ambientais (de nível macro e meso). O TEMPEST, por sua vez, centra-se no indivíduo, 

destacando o papel das competências de autorregulação no combate à obesidade, e considera a 

interação entre fatores intrínsecos e extrínsecos como determinante dos comportamentos de saúde 

nos jovens. Ao adotar uma abordagem individual, o TEMPEST diferencia-se da abordagem 

tradicional de saúde pública, contudo, não nega a importância desta última já que defende a 

complementaridade dos esforços de intervenção aos diferentes níveis, para a promoção da saúde. 

O TEMPEST centra-se nas competências de autorregulação como uma abordagem inovadora e 

complementar, visando assim possibilitar a conceptualização de novas abordagens para a 

prevenção da obesidade nos jovens europeus. Defende uma visão multidisciplinar com a 

integração de diversos profissionais, como sejam psicólogos, sociólogos, epidemiologistas e 

outros, incluindo especialistas em autorregulação, comportamento alimentar e promoção da saúde. 

Gaspar et al. (2012) defendem a inclusão e integração das competências de autorregulação no 

planeamento de novas intervenções, e a sua inserção nos programas já existentes, referindo que 

tais competências podem constituir uma variável complementar e/ou alternativa que permite dotar 

crianças e adolescentes de capacidades de autorregulação promotoras de comportamentos mais 

saudáveis. 
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O Projeto TEMPEST procurou adicionalmente desenvolver e validar uma escala de competências 

de autorregulação para crianças (9-12 anos) e adolescentes (13-17 anos), culturalmente válida na 

Europa, a TESQ-E - Tempest Self-regulation Questionnaire for Eating. Esta escala pretendeu 

avaliar em que medida crianças e adolescentes se apresentam como aptos para lidar com 

“tentações” alimentares no seu meio envolvente. Os resultados obtidos por Gaspar, Matos, Santos, 

Ferreira e Equipa Aventura Social (2012) apresentados no 9º Congresso Nacional de Psicologia da 

Saúde dedicado à temática “Promoção da Saúde e Doenças Crónicas: Desafios à Promoção da 

Saúde”, revelaram que a TESQ-E constitui um instrumento válido e adequado para a avaliação das 

competências de autorregulação do comportamento alimentar em crianças e adolescentes 

portugueses. Os resultados demonstraram ainda que este instrumento é adequado para a 

monitorização de intervenções e identificação de grupos de risco ao nível da autorregulação, 

como: ser adolescente (13-16 anos), de género masculino, de estatuto socioeconómico baixo e 

viver em contexto urbano. Procurando ir além da autorregulação dos comportamentos alimentares, 

as autoras defendem a importância de alargar o âmbito do instrumento a outros comportamentos 

de risco, nomeadamente, de consumo de substâncias, comportamento violento, entre outros. 

Importa ainda referir outros estudos de autorregulação que têm sido desenvolvidos recentemente 

na área da saúde com a inclusão de amostras de adolescentes portugueses. Um destes estudos é o 

de Luszczynska et al. (2013), que recorreu a uma amostra de adolescentes de diversos países 

europeus, incluindo Portugal. O estudo procurou investigar a relação entre as perceções dos 

contextos alimentares dentro e fora de casa (e.g., acessibilidade, pressão social dos pais e dos 

pares), as estratégias de autorregulação alimentar (e.g., controlo e supressão), e a ingestão de 

snacks e bebidas açucaradas. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a acessibilidade a 

snacks e bebidas açucaradas apresenta uma relação negativa com a autorregulação, ao passo que a 

pressão social para reduzir a ingestão desses alimentos parece associada a maiores níveis de 

autorregulação. As associações positivas entre a acessibilidade e a ingestão de snacks e bebidas 

açucaradas parecem diminuir com a idade, da pré-adolescência para a adolescência. As 

associações positivas entre a influência dos pares e a ingestão alimentar tendem a aumentar com a 

idade, ao passo que as associações positivas entre a pressão dos pais e a ingestão alimentar 

parecem diminuir significativamente com a idade. Por sua vez, os efeitos das estratégias de 

autorregulação tendem a aumentar com a idade, sendo os efeitos dos fatores ambientais 

progressivamente mediados pela autorregulação. Assim, se durante a pré-adolescência os fatores 
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ambientais surgem como os principais preditores da ingestão de snacks e bebidas açucaradas, por 

sua vez, na adolescência a autorregulação torna-se o principal preditor, mediando os efeitos das 

variáveis ambientais e conduzindo a uma menor ingestão de snacks e bebidas açucaradas. Por fim, 

os resultados do estudo de Luszczynska et al. (2013) demonstram que as estratégias de 

autorregulação utilizadas pelos jovens diferem com a idade. Assim, os pré-adolescentes parecem 

regular a ingestão de snacks e bebidas açucaradas através de estratégias que visam ações diretas 

face àqueles alimentos; ao passo que os adolescentes parecem controlar a sua ingestão através de 

uma combinação de diferentes estratégias que, por um lado, visam ações diretas face àqueles 

alimentos e, por outro lado, visam a alteração do significado psicológico desses mesmos 

alimentos.  

Por sua vez, um outro estudo desenvolvido recentemente nesta área é o de De Vet et al. (2013). 

Este estudo utilizou amostras de adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos, 

de diversos países, incluindo Portugal. O estudo pretendeu investigar a relação entre a 

acessibilidade a alimentos não saudáveis e a autorregulação da ingestão alimentar, procurando 

testar a hipótese de que a utilização de estratégias de autorregulação atenua as influências 

negativas da acessibilidade aos alimentos não saudáveis. Os resultados mostraram que o fácil 

acesso a alimentos não saudáveis constitui um fator ambiental que está associado a um maior 

consumo de alimentos não saudáveis; ao passo que a utilização de estratégias de autorregulação 

está associada a uma menor escolha daqueles alimentos. Os resultados sugerem a existência de 

uma interação entre a autorregulação e a acessibilidade a alimentos não saudáveis. Assim, embora 

a acessibilidade a alimentos não saudáveis constitua um fator que influencia os comportamentos 

alimentares, o efeito da influência daquele fator pode ser atenuado através da utilização de 

estratégias de autorregulação facilitadoras de comportamentos alimentares saudáveis. Apesar deste 

estudo se ter focado em apenas um dos fatores que influenciam os comportamentos alimentares e 

que interagem com a autorregulação (fator ambiental da acessibilidade), os autores reconhecem 

que outros fatores, sejam sociais, culturais, políticos, económicos e outros, poderão também 

exercer influência sobre os comportamentos alimentares dos adolescentes e interferir com a sua 

autorregulação.  
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Em suma, os estudos conceptuais e empíricos desenvolvidos no campo da autorregulação parecem 

deixar um contributo promissor para a compreensão dos componentes e processos envolvidos na 

mudança dos comportamentos e para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes na 

promoção da saúde e na prevenção da obesidade em crianças e adolescentes. Tendo em conta a 

expectativa colocada nos estudos da autorregulação que integram os eus possíveis, enquanto 

processo que pode desempenhar um papel importante na autorregulação e beneficiar os estudos 

neste campo, parece importante avançar investigação neste domínio. 

 

 

5 EUS POSSÍVEIS (POSSIBLE SELVES) 

5.1 O conceito de eus possíveis 

Os eus possíveis (possible selves) foram introduzidos originalmente por Makus e Nurius (1986) 

que os definiram como um dos domínios do autoconhecimento, relativo à forma como os 

indivíduos pensam acerca do seu potencial e do seu futuro. Os eus possíveis incluem aquilo que os 

autores designaram por eus desejados e esperados (hoped-for selves), i.e., o que o indivíduo deseja 

ou espera ser; e, os eus temidos (feared selves), i.e., o que o indivíduo receia vir a tornar-se no 

futuro.  

Makus e Nurius (1986) referem que os eus possíveis derivam de representações do self no 

passado, resultando de experiências específicas passadas (e.g., o desempenho anterior de 

determinados comportamentos), de comparações sociais e de expectativas decorrentes do contexto 

histórico e cultural do indivíduo.  

Segundo os autores, o autoconhecimento orientado para o futuro pode apresentar um caráter 

motivacional e descritivo. Em termos motivacionais, uma vez que representam desejos, esperanças 

e receios, os eus possíveis constituem incentivos para o comportamento e, como tal, fatores de 

motivação para o desempenho ou evitamento de determinados comportamentos específicos. Em 

termos descritivos, uma vez que representam os desejos, as expectativas e os medos do indivíduo 

relativamente ao futuro, os eus possíveis fornecem um elemento descritivo e comparativo de 
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referência/padrão para o self atual. Ou seja, os eus presentes e passados são avaliados e 

interpretados tendo como referência/padrão os eus possíveis futuros (Makus & Nurius, 1986).   

Makus e Nurius (1986) fazem a distinção entre os eus possíveis a alcançar e os eus possíveis a 

evitar. Os primeiros constituem, para o indivíduo, representações desejáveis do self e representam 

aquilo que ele pretende ser ou alcançar. Estes são designados pelos autores como eus desejados, 

descritos como possuindo uma natureza positiva e baseando-se geralmente em suposições e 

observações de outras pessoas, mas não na experiência pessoal. Por outro lado, os eus possíveis a 

evitar são, para o indivíduo, indesejáveis e representam aquilo que ele teme ou deseja evitar. Os 

autores designam estes por eus receados e descrevem-nos como apresentando uma natureza 

negativa e baseando-se geralmente na experiência pessoal do indivíduo.  

Mais tarde, a conceptualização original dos eus possíveis foi desenvolvida para tornar mais 

explícita a relação entre as representações do self no futuro e o comportamento (Markus & 

Ruvolo, 1989; Oyserman & Markus, 1990a, 1990b; Ruvolo & Markus, 1992). Os eus possíveis 

foram então descritos como representações orientadas para a ação (Markus & Ruvolo, 1989), 

constituindo elementos cognitivos e afetivos que estimulam e direcionam o comportamento do 

indivíduo. De acordo com esta perspetiva, os eus possíveis estimulam a ação do indivíduo ao 

fornecer-lhe uma imagem de si próprio a desempenhar os comportamentos e ao tornar acessíveis 

pistas relevantes para o desempenho das suas ações.  

Diversos estudos têm fornecido apoio empírico ao constructo de eus possíveis, mostrando que 

estes permitem predizer a delinquência juvenil, o abandono escolar e o sucesso académico 

(Oyserman, Gant, & Ager, 1995; Oyserman & Markus, 1990a, 1990b; Oyserman & Saltz, 1993), 

bem como comportamentos de risco e comportamentos de saúde em amostras de adolescentes e 

adultos (Hooker & Kaus, 1992, 1994; Ouellete, Hessing, Gibbons, Reis-Bergan, & Gerrard, 2005; 

Stein, Roeser, & Markus, 1998). Os estudos realizados em contexto experimental têm também 

mostrado que os eus possíveis permitem predizer a competência dos indivíduos numa determinada 

tarefa (Cross & Markus, 1994; Ruvolo & Markus, 1992). Outros estudos têm demonstrado ainda 

que os eus possíveis são capazes de predizer diversas variáveis individuais, como a autoestima 

(Knox, Funk, Elliot, & Bush, 1998; Markus & Nurius, 1986), o otimismo (Carver, Reynolds, & 

Scheier, 1994) e a satisfação pessoal (Ogilvie, 1987).  
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5.2 Eus possíveis na adolescência  

Grande parte da investigação desenvolvida no campo dos eus possíveis com adolescentes tem sido 

conduzida em contextos escolares, visto que a escola constitui o local onde os adolescentes 

passam a maior parte do seu tempo diário, e visto ser este um dos contextos que assume maior 

importância no que respeita ao alcance dos seus eus possíveis (e.g., escolares/académicos, 

sociais).  

Alguns autores consideram os eus possíveis dos adolescentes uma expressão das tarefas 

desenvolvimentistas da adolescência, uma vez que os jovens são impelidos a descobrir quem 

querem ser em diversas áreas, nomeadamente, escolar/académica, profissional, familiar e social. 

Os estudos mostram que os eus possíveis dos adolescentes nestas áreas dominam o conteúdo das 

suas autoimagens orientadas para o futuro. Não obstante, os adolescentes podem evidenciar ainda 

eus possíveis relacionados com a personalidade (e.g., criativo, simpático), a aparência física (e.g., 

alto, magro, atlético), o estilo de vida/interesses (e.g., interesse por viajar, cinema), as 

capacidades/aptidões gerais (e.g., tocar instrumentos musicais), as ocupações (e.g., estudante, 

músico) e as opiniões de outros sobre si (e.g., ser apreciado, popular) (Little, 1983; Klinger, 1975; 

Markus & Nurius, 1986; Oyserman, Bybee, Terry, & Hart-Johnson 2004; Sica, 2009). Os 

adolescentes são ainda impelidos a articular os seus eus possíveis desejados com os riscos 

associados aos seus eus receados, nomeadamente de insucesso escolar, consumo de substâncias, 

solidão, etc. (Oyserman & Fryberg, 2006). 

Os estudos neste campo que têm procurado explorar os eus possíveis desejados/esperados e 

receados dos adolescentes parecem indicar que, entre os eus desejados/esperados mais referidos 

pelos adolescentes estão os eus escolares/académicos, sociais e ocupacionais. No que concerne aos 

eus possíveis receados, os adolescentes tendem a relatar eus receados sociais, ocupacionais e 

pessoais (e.g., insucesso pessoal geral, inferioridade) (Knox, Funk, Elliott, & Bush, 2000).  

Outros estudos têm procurado explorar os eus possíveis dos adolescentes em domínios 

específicos, como a aprendizagem, a delinquência juvenil e a saúde. No domínio da saúde, os 

estudos indicam que esta não é geralmente contemplada nos eus possíveis dos adolescentes, sendo 



 

54 

os eus possíveis relacionados com a saúde encontrados em jovens adultos e em adultos (Hooker & 

Kaus, 1992, 1994).  

Alguns estudos têm procurado investigar a relação entre os eus possíveis e diversos 

comportamentos de risco. Por exemplo, Stein et al. (1998) mostraram existir uma relação entre os 

eus possíveis e o consumo de álcool e tabaco, e, ainda, a prática de comportamentos sexuais de 

risco na adolescência. Os autores mostraram a existência de uma relação bidirecional em que, por 

um lado, o autoconceito descrito como “popular” parece estar associado a comportamentos de 

risco futuros e, por outro lado, o envolvimento em comportamentos de risco parece contribuir para 

um autoconceito desviante. Assim, o envolvimento em comportamentos de risco parece aumentar 

os eus possíveis negativos e estes, por sua vez, parecem predizer comportamentos de risco futuros. 

De acordo com isto, o estudo de Aloise-Young, Hennigan e Leong (2001) mostrou que os 

adolescentes que consomem mais tabaco e álcool tendem a apresentar um menor equilíbrio entre 

os seus eus possíveis desejados e receados. Por sua vez, os adolescentes que não possuem 

quaisquer eus desejados/esperados positivos parecem relatar um maior envolvimento em 

comportamentos de consumo de substâncias, comparativamente com aqueles que apresentam eus 

desejados/esperados positivos.  

Em suma, a investigação no campo de estudos dos eus possíveis parece demonstrar a existência de 

uma relação entre os eus possíveis e o comportamento. Como tal, os eus possíveis poderão 

desempenhar um papel importante para a autorregulação, como se verá em seguida. 

 

5.3 Eus possíveis e autorregulação 

Como referido anteriormente, na sua conceptualização original Makus e Nurius (1986) 

descreveram os eus possíveis como representações do self orientadas para o futuro, representações 

estas que motivam o comportamento e fornecem um contexto de avaliação e interpretação dos eus 

passados e presentes. Segundo os autores, em ambas estas suas duas funções – motivacional e 

descritiva – os eus possíveis representam um elemento fundamental para a autorregulação. 

Estudos mais recentes continuam a chamar a atenção para os eus possíveis como elementos 

fundamentais da autorregulação, na medida em que constituem fontes de motivação e de 
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autoincentivo positivo, auxiliando a organização da informação relevante para o self, a 

mobilização da atenção e a regulação do comportamento, no sentido do alcance de objetivos 

futuros (e.g., Hoyle & Sherrill, 2006; Oyserman & Fryberg, 2006; VanDellen & Hoyle, 2008).  

Diversos desenvolvimentos sucederam ao constructo original de eus possíveis de Makus e Nurius 

para esclarecer e estabelecer a sua relação com o comportamento. Neste sentido, diversos estudos 

têm sido desenvolvidos para identificar as características específicas dos eus possíveis com maior 

potencial de influenciar o comportamento, sendo estas características as seguintes: 1) os eus 

possíveis serem definidos pelo próprio indivíduo; 2) não competirem (ou entrarem em conflito) 

com as representações do self; 3) envolverem estratégias comportamentais que conduzem à 

execução do comportamento e à sua manutenção ao longo do tempo; e, 4) estarem associados a 

outros eus possíveis que são consistentes e que, por isso, motivam ações complementares que 

contribuem igualmente para o alcance do resultado desejado (Hoyle & Sherrill, 2006; Oyserman, 

Bybee, & Terry, 2006; Oyserman et al., 2004; Oyserman & Markus, 1990a, 1990b; Oyserman & 

Saltz, 1993).  

Oyserman et al. (2004) sugerem que os eus possíveis tornam-se mais efetivos na regulação do 

comportamento quando associados a estratégias e a sequências de ação (i.e., planos de ações a 

executar ou a evitar), ou seja, quando integrados na autorregulação e associados aos processos 

autorregulatórios. Os mesmos autores sugerem que, apesar dos eus possíveis terem o potencial de 

influenciar o comportamento, alguns eus possíveis possuem um maior potencial de influência do 

que outros. Aqueles que possuem uma maior influência sobre o comportamento são designados 

por “self-regulatory possible selves” (Hoyle & Sherrill, 2006; Oyserman et al., 2004). Estes são 

particularmente descritivos e concretos, representam os objetivos definidos pelo próprio indivíduo 

e envolvem estratégias comportamentais específicas para atingir esses objetivos, estando assim 

associados à autorregulação (e.g., eu a consumir frutas e vegetais). Por outro lado, são designados 

por “self-enhancing possible selves” os eus possíveis mais gerais e abstratos (e.g., eu saudável). 

Estes, embora possam não influenciar diretamente o comportamento, permitem ao indivíduo 

experimentar sentimentos positivos acerca do self (Hoyle & Sherrill, 2006; Oyserman et al., 

2004).  

Segundo Gebhardt (2006), os objetivos estão organizados de forma hierárquica e os possible 

selves correspondem aos objetivos que se encontram no topo da hierarquia. No seguimento da 
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proposta de Carver e Scheier (1998) que diferencia entre objetivos de ser e objetivos de fazer, 

Gebhardt (2006) refere que os eus possíveis, que se encontram no topo da hierarquia, apresentam 

uma natureza mais abstrata e constituem as conceções do indivíduo sobre o seu self no futuro, 

representando o que ele quer ser (e.g., ser uma pessoa saudável); ao passo que os objetivos, que se 

encontram num nível mais abaixo da hierarquia, apresentam uma natureza mais concreta e 

comportamental, representando o que ele quer fazer (e.g., fazer uma alimentação saudável). 

Segundo a autora, os eus possíveis e os objetivos estão associados e, estes últimos, ao serem 

alcançados, aproximam o indivíduo dos seus eus possíveis. A probabilidade de atingir um objetivo 

é aumentada quando o objetivo é consistente com o self do indivíduo (ou seja, o objetivo é 

estabelecido pelo próprio, tendo em conta os seus eus possíveis) e quando não entra em conflito 

com outros objetivos ou outros eus possíveis que o indivíduo formula (Gebhardt, 2006). 

No campo de investigação dos eus possíveis, os estudos têm também explorado o conflito entre 

eus possíveis, sugerindo que, quando um determinado eu possível é ativado, outras representações 

do self podem ser igualmente ativadas. Quando estas representações motivam comportamentos 

que são inconsistentes, a probabilidade destes comportamentos serem executados é diminuída 

(Oyserman et al., 2006).  

Segundo Oyserman et al. (2006), os eus possíveis estão também associados a cognições relevantes 

para o comportamento. Quando estas cognições enfraquecem a confiança do indivíduo acerca da 

possibilidade de iniciar e manter o comportamento ao longo do tempo, a probabilidade de o eu 

possível motivar o comportamento diminui. Segundo os autores, os eus possíveis que possuem 

maior potencial para motivar o comportamento são aqueles que, por um lado, sugerem ações que 

os indivíduos se sentem confiantes para desempenhar e manter; e, por outro lado, não são 

inconsistentes com as representações do self (Oyserman et al., 2006).  

Os estudos que têm sido desenvolvidos com a integração de ambos, a autorregulação e os eus 

possíveis, têm deixado um contributo promissor e uma expectativa para a investigação futura, por 

mostrarem que os eus possíveis podem desempenhar um papel importante ao atuar sobre os 

processos da autorregulação que influenciam a motivação e o comportamento (Hoyle & Sherrill, 

2006; vanDellen & Hoyle, 2008). Neste sentido, Hoyle e Sherrill (2006) referem que os eus 

possíveis constituem, no contexto da teoria da autorregulação, um padrão de referência para o self 

atual. De acordo com esta perspetiva, o indivíduo compara a sua experiência atual com os 
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resultados que deseja alcançar através dos seus eus possíveis. Quando esta comparação resulta 

numa discrepância (Carver & Scheier, 1998), o indivíduo experiencia emoções negativas que, por 

sua vez, ativam ações conducentes à resolução da discrepância avaliada entre o self atual e o eu 

possível, motivando assim a autorregulação (Hoyle & Sherrill, 2006). Segundo vanDellen e Hoyle 

(2008), os eus possíveis desejados estão envolvidos nos processos de redução de discrepância, 

tendo como objetivo minimizar a discrepância percebida entre o self atual e o resultado final 

desejado. Por seu lado, os eus possíveis receados estão envolvidos nos processos de aumento de 

discrepância, sendo o seu objetivo distanciar o self atual do resultado temido e indesejado. Quanto 

maior é a correspondência com o self, maior é o nível de empenho e esforço empreendidos pelo 

indivíduo para atingir esses eus possíveis (vanDellen & Hoyle, 2008). 

Apesar de escassos, os estudos desenvolvidos com a integração dos eus possíveis na 

autorregulação parecem apoiar a conceção dos eus possíveis enquanto um processo que pode 

desempenhar um papel importante na autorregulação, sugerindo que a integração do constructo na 

teoria da autorregulação poderá dar um importante contributo para a investigação futura (e.g., 

Hoyle & Sherrill, 2006; vanDellen & Hoyle, 2008).  

 

5.4 Intervenção nos eus possíveis de adolescentes 

Alguns estudos de intervenção têm sido desenvolvidos no domínio dos eus possíveis. Entre estes 

destacam-se os estudos de Hock et al. (2003, 2006) pela construção e aplicação de um programa 

de intervenção para pré-adolescentes e adolescentes, designado por Programa dos Eus Possíveis 

(Possible Selves Program). Este programa tem sido particularmente aplicado na área da educação 

(com o objetivo de aumentar a motivação de pré-adolescentes e adolescentes para a 

aprendizagem), não obstante, tem o potencial de ser aplicado também em outras áreas, 

inclusivamente na área da saúde. O programa é constituído por seis fases distintas. Na primeira 

fase do programa, designada por Discovering, os jovens são conduzidos a refletir sobre “Quais 

são as minhas competências e interesses?” e estimulados a identificar áreas pessoais de interesse, 

capacidade e competência. Por sua vez, a segunda fase do programa, designada por Thinking, 

procura conduzir os jovens à reflexão sobre “Quem sou eu?”. Os jovens são solicitados a 

identificar palavras ou frases que os descrevem em áreas-chave (e.g., pessoal, escolar/académica, 
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social, etc.) e a refletir sobre os seus desejos, expectativas e medos para o futuro em cada uma 

daquelas áreas. A terceira fase do programa, Sketching, tem como objetivo conduzir os jovens à 

reflexão sobre “Como sou eu?”, sendo introduzida a árvore dos eus possíveis (possible selves tree) 

(Borkowski et al., 1992; Day, Borkowski, Dietmeyer, Howsepian, & Saenz, 1994). Esta árvore 

apresenta troncos onde os jovens identificam as diversas áreas da sua vida (e.g., eu como 

estudante, pessoa, etc.) e ramos ou folhas onde os jovens são solicitados a escrever os seus eus 

possíveis, nomeadamente, os seus eus desejados e esperados em cada uma daquelas áreas. Os eus 

possíveis receados surgem representados como condições ameaçadoras para a árvore (e.g., 

térmitas, pesticidas, etc.). Na quarta fase do programa, designada por Reflecting, os jovens são 

conduzidos a refletir sobre “Quem posso vir a ser?” e a estabelecer objetivos para o seu futuro que 

lhes permitam fortalecer as suas árvores, assim como mantê-las protegidas das condições 

receadas. A quinta fase do programa, designada por Planning, conduz os jovens à reflexão sobre 

“Como posso chegar lá?”, sendo estes estimulados a desenvolver planos específicos sobre como 

podem atingir os seus eus possíveis e os objetivos estabelecidos. De acordo com Hock et al. 

(2003, 2006), um plano deve incluir um desejo específico, um objetivo a curto prazo relacionado 

com aquele desejo, as ações concretas a realizar para alcançar o objetivo e um prazo para a 

realização das ações. A sexta e última fase do programa, designada por Performing, conduz os 

jovens a refletir sobre “Como estou a ir?”, incentivando-os a executar os seus planos de ação e a 

monitorizar o seu comportamento. Como resultado, os objetivos são alcançados (ou reformulados, 

se necessário), os eus possíveis (desejados, esperados e receados) são novamente avaliados e 

novos objetivos são estabelecidos. Hock et al. (2003, 2006) defendem que a motivação para 

empreender tempo e esforço no alcance de determinado eu possível pode aumentar se os 

adolescentes associarem a este, o alcance de outros eus possíveis importantes para si.  

Os estudos desenvolvidos com o Programa dos Eus Possíveis têm fornecido apoio empírico à 

aplicação do programa com pré-adolescentes e adolescentes (Hock, Schumaker & Deshler, 2002; 

Hock et al., 2003, 2006). Estes estudos mostram que os adolescentes que participam no programa 

tendem a estabelecer mais objetivos a curto e a longo prazo, e os seus objetivos são também mais 

concretos e específicos, comparativamente com os dos adolescentes que não participam no 

programa.  
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Outros estudos têm demonstrado que os eus possíveis promovem o aumento da motivação dos 

adolescentes para empreender tempo e esforço no alcance dos seus objetivos, e conduzem a um 

aumento das expectativas de autoeficácia dos adolescentes no que concerne ao alcance dos seus 

diferentes objetivos (e.g., escolares/académicos, pessoais, familiares, sociais, etc.) (Day et al., 

1994; Hock, Deshler & Schumaker, 2002). Os mesmos estudos mostram ainda que o alcance de 

determinados eus possíveis (e.g., escolares/académicos) torna-se um meio de alcançar outros eus 

desejados ou evitar eus receados (e.g., profissionais).  

 

Em suma, os estudos sugerem que os eus possíveis podem desempenhar um papel importante na 

autorregulação e que a sua integração no estudo da autorregulação poderá beneficiar o avanço da 

investigação neste campo. Procurando fornecer um contributo para a investigação e a intervenção 

futuras, segue-se a apresentação da investigação empírica realizada, que se espera que possa trazer 

um incentivo para o desenvolvimento da investigação no domínio da autorregulação com a 

integração dos eus possíveis, assim como um contributo para o desenvolvimento futuro de 

intervenções mais eficazes na promoção da saúde e na prevenção da obesidade em adolescentes. 
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CAPÍTULO II – INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

INVESTIGAÇÃO I 

  

OPÇÕES METODOLÓGICAS E DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

Tendo em conta os objetivos desta investigação optou-se por uma metodologia de análise 

quantitativa, com recurso à análise fatorial, técnica estatística utilizada quando se pretende 

identificar um conjunto reduzido de variáveis latentes (fatores) que explicam a estrutura 

correlacional observada entre um conjunto de variáveis manifestas (itens) (ver Maroco, 2010).  

O desenho da presente investigação englobou dois estudos. Num primeiro estudo procurou-se 

construir um instrumento que permitisse explorar os fatores que influenciam as escolhas 

alimentares de adolescentes (12-19 anos), tendo sido os dados analisados com recurso à análise 

fatorial exploratória. Por sua vez, no segundo estudo pretendeu-se proceder à validação fatorial do 

instrumento e à confirmação dos resultados obtidos no primeiro estudo, tendo sido os dados 

analisados com recurso à análise fatorial confirmatória (ver Maroco, 2010). 

No primeiro estudo procurou-se ainda explorar obstáculos e aspetos facilitadores das escolhas 

alimentares saudáveis dos adolescentes, tendo sido os dados analisados com recurso a uma 

metodologia de análise estatística descritiva.  

Em ambos os estudos procedeu-se à análise de diferenças significativas nos resultados de acordo 

com o género e a idade dos participantes.  

De seguida apresentam-se os dois estudos que fizeram parte desta investigação com a descrição da 

amostra, procedimento e resultados obtidos em cada estudo, sendo depois apresentada a discussão 

integrada dos resultados dos dois estudos. 
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ESTUDO 1 

 

1 METODOLOGIA 

1.1 Amostra 

1.1.1 Processo de seleção da amostra 

Segundo Tinsley e Tinsley (1987) e Moreira (2009), num estudo de análise fatorial, para que a 

amostra seja suficientemente grande de forma a garantir a confiança nos resultados, esta deve ser 

composta por 5 a 10 participantes por cada item do questionário a ser alvo de análise fatorial. Os 

mesmos autores referem, contudo, que amostras com dimensões acima dos 300 participantes 

tornam-se desnecessárias, uma vez que os erros aleatórios de medição tendem a anular-se 

mutuamente, e os parâmetros dos itens e dos testes tendem a estabilizar, tornando-se por isso 

menos importante aumentar a dimensão da amostra acima desse número (Moreira, 2009; Tinsley 

& Tinsley, 1987). Por sua vez, Hill e Hill (2000), assim como Pestana e Gageiro (2008) referem 

que o mínimo de respostas válidas (N) por variável (K) é de N = 5 x K, se K > 15. Atendendo ao 

facto de, como se verificará adiante, o número de variáveis no presente estudo ser superior a 15, 

optou-se por recrutar 5 participantes por cada variável. Assim, sendo o número de variáveis que se 

pretendia submeter à análise fatorial de 47 itens, procedeu-se ao cálculo N = 5 x 47, tendo-se 

chegado ao número mínimo aceitável de participantes neste estudo, de 235. Como tal, procurou-se 

que a dimensão total da amostra estivesse entre 235 e 300 participantes. Para o recrutamento dos 

participantes estabeleceram-se como critérios de inclusão: 1) adolescentes com idades entre os 10 

e os 19 anos; e, 2) de ambos os géneros. 

 

1.1.2 Caracterização da amostra 

Utilizou-se uma amostra não probabilística de conveniência constituída por 247 adolescentes 

(N=247), com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos (M=14,57; DP=1,87), dos quais 92 

(37,25%) eram do género masculino e 155 (62,75%) do género feminino. Na subamostra do 
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género feminino a média das idades era de 14,66 (N=155; DP=1,86), e na do género masculino era 

de 14,41 (N=92; DP=1,89). A tabela 1 mostra a distribuição dos participantes de acordo com o 

género e grupo etário.  

 

Tabela 1 - Distribuição dos participantes por género e idade (estudo 1) 

 
Idade dos participantes (grupos etários)  

12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 Total 

Género dos participantes Masculino 33 
(13,36%) 

34 
(13,77%) 

19 
(7,69%) 

6 
(2,43%) 

92 
(37,25%) 

Feminino 52 
(21,05%) 

52 
(21,05%) 

45 
(18,22%) 

6 
(2,43%) 

155 
(62,75%) 

 Total 85 
(34,41%) 

86 
(34,82%) 

64 
(25,91%) 

12 
(4,86%) 

247 
(100,0%) 

 

Os participantes eram estudantes do ensino secundário, do 7º ao 12º ano, estando a sua 

distribuição por ano de escolaridade apresentada na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Distribuição dos participantes por ano de escolaridade (estudo 1) 

 Frequência (n) Percentagem (%) 

 Ano de 
escolaridade 

7º ano 47 19,0% 

8º ano 48 19,4% 

9º ano 44 17,8% 

10º ano 41 16,6% 

11º ano 31 12,6% 

12º ano 36 14,6% 

Total 247 100,0% 
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1.2 Material  

1.2.1 Construção do Questionário das Escolhas Alimentares dos 
Adolescentes 

Com o objetivo de construir um instrumento que permitisse explorar os fatores que influenciam as 

escolhas alimentares dos adolescentes, procedeu-se a uma revisão da literatura sobre os 

instrumentos existentes, tendo-se constatado a existência de escassos instrumentos neste domínio.  

Lau, Krondl e Coleman (1984) e, mais tarde, Rappaport et al. (1992) procuraram explorar a 

avaliação que os indivíduos faziam dos alimentos de acordo com dimensões como prazer, saúde, 

tradição, conveniência, familiaridade, prestígio e custo. De forma semelhante, o estudo de 

Michela e Contento (1986), com crianças dos 5 aos 13 anos, procurou que estas fizessem a 

avaliação de uma série de alimentos de acordo com dimensões como saúde, sabor, conveniência e 

influência social. Porém, em nenhum destes estudos foram desenvolvidos instrumentos de medida.  

Identificaram-se questionários como o Three Fator Eating Questionnaire (Stunkard & Messick, 

1985) e o Dutch Eating Behaviour Questionnaire (Van Strein, Fritjers, Bergers, & Defares, 1986), 

contudo, estes constituem instrumentos que foram desenvolvidos no âmbito da investigação das 

perturbações alimentares, sendo mais apropriados para o estudo da restrição alimentar e das 

circunstâncias envolvidas na ingestão alimentar compulsiva, do que para o estudo dos fatores que 

influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes.  

Harmatz e Kerr (1981) criaram inicialmente uma escala, a Reasons for Eating Scale, que 

posteriormente foi utilizada no estudo de Williams, Spence e Edelman (1987), tendo estes autores 

procedido a uma análise fatorial com base nas respostas de 110 jovens estudantes. Este estudo 

demonstrou a importância de fatores como o afeto/emoções, as qualidades sensitivas dos 

alimentos, o hábito/familiaridade e o prazer na preparação dos alimentos, enquanto fatores que 

podiam influenciar as escolhas alimentares dos adolescentes. Apesar do seu contributo, esta escala 

foi desenvolvida para aplicação no estudo da obesidade. 

Steptoe et al. (1995) desenvolveram o Food Choice Questionnaire para estudar os fatores que se 

encontravam subjacentes às escolhas alimentares de indivíduos adultos. Com recurso a uma 

metodologia de análise fatorial, os autores demonstraram que as escolhas alimentares eram 
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influenciadas por fatores como a saúde, o humor, a conveniência, as qualidades sensitivas, o 

conteúdo natural, o preço, o controlo do peso, a familiaridade e as preocupações éticas. O Food 

Choice Questionnaire tem sido utilizado com a população adulta em diversos outros estudos 

(Fotopoulos et al., 2009; Pollard et al., 1998), tendo sido inclusivamente utilizado em diversos 

países como o Canadá, Bélgica, Itália (Eertmans et al., 2006), Espanha (Jáuregui-Lobera & 

Bolaños Ríos, 2011) e Portugal (Cardoso & Vale, 2010). Os resultados obtidos nestes diferentes 

estudos parecem reforçar aqueles obtidos no estudo original (Steptoe et al., 1995).  

Tendo em conta a vasta utilização do Food Choice Questionnaire procurou-se adaptar alguns itens 

deste questionário, para a população adolescente, com vista à construção do instrumento da 

presente investigação. Uma vez que se pretendia explorar ainda outros fatores identificados 

noutros estudos empíricos (e.g., satisfação corporal, influência social) e outros aspetos 

relacionados com os comportamentos alimentares (e.g., obstáculos e aspetos facilitadores das 

escolhas alimentares saudáveis), a construção dos itens do instrumento da presente investigação 

foi ainda auxiliada pela revisão de outros estudos empíricos sobre os fatores que influenciam as 

escolhas alimentares dos adolescentes, os obstáculos e aspetos facilitadores das escolhas 

alimentares saudáveis, estudos estes já apresentados anteriormente (ver Capítulo I – 3.5 Estudos 

empíricos sobre os fatores que influenciam as escolhas alimentares e 3.6 Obstáculos e aspetos 

facilitadores das escolhas alimentares saudáveis) (e.g., Contento, 2007; Contento, et al., 2006; 

Hamilton et al., 2000; Neumark-Sztainer, et al., 1999; Sloan, Legrand, & Chen 2008; Sobal & 

Bisogni, 2009; Story & Stang, 2005).  

 

1.2.2 O Questionário das Escolhas Alimentares dos Adolescentes 

A seleção do tipo de instrumento a construir teve em consideração os objetivos da presente 

investigação e o tipo de instrumentos utilizados em outros estudos. Como tal, optou-se por criar 

um questionário, com um conjunto de itens cuja apresentação foi feita em formato de papel 

(Moreira, 2009). Tal resultou na construção do Questionário das Escolhas Alimentares dos 

Adolescentes (versão do estudo exploratório – anexo I.1).  
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O questionário foi composto por uma parte introdutória com vista ao fornecimento de informação 

sobre o estudo, apresentação do questionário, fornecimento de instruções de preenchimento do 

questionário e, por fim, recolha de dados sobre as características demográficas da amostra de 

participantes, nomeadamente, o género e a idade.  

A estrutura do questionário compreendeu três secções. A primeira secção do questionário 

procurou explorar os fatores que influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes. A segunda 

secção procurou explorar obstáculos e, a terceira secção do questionário, explorar aspetos 

facilitadores da prática de escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes.  

Cada uma das secções do questionário foi constituída por um conjunto de itens, aos quais os 

participantes eram solicitados a responder numa escala de concordância de cinco níveis: concordo 

totalmente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo, discordo parcialmente ou 

discordo totalmente. Optou-se por este formato de resposta visto ter sido aquele adotado em 

outros estudos semelhantes e pelo facto de o formato de resposta fechada (por permitir uma 

resposta rápida e fácil) potenciar uma maior motivação nos participantes para cooperarem e 

responderem de forma cuidada e honesta, comparativamente com o formato de resposta aberta que 

exige um maior esforço de elaboração e escrita (Moreira, 2009). A construção do questionário 

teve ainda em consideração o controlo de possíveis variáveis externas que pudessem enviesar os 

resultados. Muito embora Moreira (2009) sugira que, em questionários anónimos e referentes a 

temas pouco ameaçadores, seja pouco provável que exista, da parte dos participantes, uma 

tendência para o enviesamento das respostas, e refira ainda que o problema dos enviesamentos ou 

estilos de resposta não deve preocupar excessivamente os investigadores, na construção do 

presente questionário procurou-se adotar alguns cuidados e procedimentos de controlo de 

possíveis enviesamentos. Assim, com o intuito de impedir possíveis enviesamentos ou tendências 

de resposta, os vários itens que compõem o questionário foram distribuídos de forma aleatória. 

Considerou-se importante tentar controlar igualmente um tipo particular de resposta indesejável, 

aquele em que os participantes respondem ao acaso e sem ler os itens, para concluir a tarefa mais 

rapidamente. Moreira (2009) refere que este é um tipo de resposta indesejável particularmente 

comum em participantes pouco motivados para colaborar no preenchimento de questionários. Para 

controlar este tipo de resposta e assegurar que os participantes respondiam de forma atenta, alguns 
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itens foram invertidos, i.e., formulados na negativa (por exemplo “Na minha rotina diária tento 

escolher alimentos que… não sejam baratos”).  

Apresenta-se em seguida, mais detalhadamente, cada uma das secções que compuseram o 

questionário.  

 

1) Fatores que influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes. Esta secção iniciou-se 

com a frase “Na minha rotina diária tento escolher alimentos que…”, sendo seguida de 47 

itens, construídos para explorar as dimensões (fatores) identificadas na literatura como 

tendo influência nas escolhas alimentares, designadamente: a) Satisfação corporal – 

contentamento com a imagem corporal e/ou aparência física do próprio; b) Controlo do 

peso – preocupações relacionadas com o ganho, a perda e/ou a manutenção do peso 

corporal; c) Humor – reações emocionais que desencadeiam ou resultam da ingestão 

alimentar; d) Conveniência – qualidades práticas dos alimentos, sua disponibilidade e 

acessibilidade; e) Qualidades sensitivas – características intrínsecas dos alimentos em 

termos de sabor, cheiro, aparência e textura; f) Preço – custo dos alimentos; g) 

Familiaridade/ Hábitos alimentares – conhecimento e contacto habitual com os alimentos; 

h) Influência social – influência da família, dos pares, da sociedade, cultura ou religião; i) 

Preocupações éticas – preocupações políticas e ambientais relacionadas com a produção 

dos alimentos; e, j) Saúde – preocupações com a saúde, o bem-estar e a prevenção de 

doenças associadas aos comportamentos alimentares. Cada uma destas dimensões foi 

avaliada a partir de um conjunto específico de itens, como é possível observar através do 

quadro 1. 
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Quadro 1 – Itens do Questionário das Escolhas Alimentares dos Adolescentes de acordo com as 

dimensões em estudo (estudo 1) 

Na minha rotina diária tento escolher alimentos que… 

Satisfação corporal 
7....me ajudem a ter uma melhor aparência física (i.e., para eu me sentir mais bonito(a)) 
15....me ajudem a ter uma melhor condição física (i.e., para ter o corpo tonificado ou com músculos) 
29....me ajudem a gostar mais do meu corpo 

Controlo do peso 
6....não tenham muitas calorias 
14....tenham poucas gorduras 
28....sejam produtos "0% de gordura" 
38....me ajudem a perder peso 
43....me ajudem a manter o meu peso 

Humor 
2....me ajudem a ficar mais animado quando me sinto em baixo 
10....me deixem mais relaxado 
17....ajudem a manter-me acordado(a)/alerta 
32....me façam sentir bem-disposto(a) 

Conveniência 
3....não sejam fáceis de encontrar nos supermercados 
11....possam ser cozinhados de forma fácil e rápida 
26....não impliquem ter de lavar pratos ou outros utensílios 
33....não possam ser comprados nos supermercados próximos do local onde vivo 
37....sejam fáceis de transportar na mala 
42....não necessitem de ser descascados ou descaroçados 
45....não impliquem ter de se sujar as mãos 
23....eu possa petiscar entre refeições como os snacks (petiscos) 

Qualidades sensitivas 
4....cheirem bem 
20....sejam doces  
12....pareçam bons e deliciosos (i.e., tenham um aspeto agradável) 
18....tenham uma textura agradável na boca 
27....tenham um sabor agradável 

Preço 
5....não sejam dispendiosos 
13....não sejam baratos 
19....tenham um preço razoável 

Familiaridade/ Hábitos alimentares 
16....sejam parecidos com os alimentos que eu habitualmente consumo  
21....me sejam familiares (i.e., alimentos que eu conheço) 
47.…sejam os que eu costumo comer 

Influência social 
24....estejam de acordo com o que os meus pais preferem que eu coma 
34....sejam consumidos de acordo com a cultura/religião da minha família  
39....não estejam de acordo com as preferências alimentares dos meus amigos/colegas 
44....estejam de acordo com os alimentos que os meus amigos/colegas consomem quando estou num restaurante 
com eles  
46....estejam de acordo com os alimentos consumidos pelos meus pais quando como em casa com a minha família 
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Preocupações éticas 
8....tenham origem em países com políticas governamentais amigas do ambiente 
22.…tenham uma embalagem amiga do ambiente (i.e., o processo de embalamento não polui o ambiente) 
30....tenham origem em países com políticas governamentais anti exploração infantil 

Saúde 
1....contenham vitaminas  
9....sejam ricos em fibra 
25....me tornem uma pessoa saudável 
31....me ajudem a ter dentes saudáveis 
35....me deem a energia de que necessito para ser bem-sucedido(a) na escola 
36....me saciem (me impeçam de sentir fome) 
40.…me impeçam de ficar doente  
41.…me deem a energia de que necessito para ser bem-sucedido(a) no(s) desporto(s) que pratico 

 

 

 

2) Obstáculos à prática de escolhas alimentares saudáveis. Esta secção iniciou-se com a 

frase “Atualmente é difícil para os adolescentes fazerem escolhas alimentares saudáveis 

porque...”, tendo esta sido seguida por 12 itens construídos para explorar eventuais 

obstáculos à prática de escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes (quadro 2). 

 

Quadro 2 - Itens do Questionário das Escolhas Alimentares dos Adolescentes sobre obstáculos às 

escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes (estudo 1) 

Atualmente é difícil para os adolescentes fazerem escolhas alimentares saudáveis porque... 

1. ...a alimentação saudável não é uma preocupação para a maioria dos adolescentes 
2. ...os alimentos saudáveis não têm um sabor agradável 
3. ...a escola não vende alimentos saudáveis  
4. …a escola não torna os alimentos saudáveis apelativos/atrativos 
5. …os restaurantes não vendem alimentos saudáveis  
6. ...as frutas não são práticas (i.e., precisam de ser descascados, deixam as mãos sujas)   
7. ...os alimentos saudáveis são mais caros  
8. ...a televisão passa publicidade que leva as crianças e os adolescentes a consumirem alimentos menos saudáveis 
9. ...os horários escolares estão sobrecarregados, não deixando tempo para comer uma refeição saudável 
10. ...os pais não sabem preparar refeições saudáveis para os seus filhos 
11. ...os adolescentes quando estão com os seus amigos comem mais fast food  
12. ...se os adolescentes fizessem mais refeições em família comiam mais alimentos saudáveis (frutas, vegetais) 
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3) Aspetos facilitadores da prática de escolhas alimentares saudáveis. Esta secção iniciou-se 

com a frase “Seria mais fácil para os adolescentes fazerem escolhas alimentares saudáveis 

se...”, sendo esta seguida por 9 itens construídos para explorar eventuais aspetos que 

poderiam facilitar a prática de escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes (quadro 3). 

 

Quadro 3 - Itens do Questionário das Escolhas Alimentares dos Adolescentes sobre aspetos 

facilitadores das escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes (estudo 1)  

Seria mais fácil para os adolescentes fazerem escolhas alimentares saudáveis se... 

1. ...os alimentos saudáveis fossem mais atraentes e saborosos 
2. ...os alimentos saudáveis estivessem mais disponíveis em casa 
3. …os alimentos saudáveis fossem mais práticos (não fosse necessário descascar, lavar as mãos, etc.) 
4. ...os pais se preocupassem mais com a saúde dos seus filhos 
5. ...os pais também comessem mais alimentos saudáveis 
6. ...os pais estabelecessem regras quanto à alimentação dos seus filhos 
7. …os amigos ou colegas também comessem mais alimentos saudáveis 
8. ...a publicidade televisiva incentivasse o consumo de alimentos saudáveis  
9. ...os alimentos saudáveis estivessem mais disponíveis nas escolas 

 

1.2.3 Validade do Questionário das Escolhas Alimentares dos 
Adolescentes 

A validade do questionário foi avaliada através do exame de conteúdos e do exame dos processos 

de resposta, como sugere Moreira (2009). O exame de conteúdos foi assegurado pela revisão do 

questionário por três professoras universitárias do curso de Psicologia e por uma psicóloga clínica 

(a exercer profissionalmente em contexto de saúde), de forma a garantir a representação das 

dimensões em estudo no conteúdo dos itens, assim como identificar aspetos que pudessem 

originar eventuais problemas de compreensão e/ou interpretação dos itens ou suscitar atitudes de 

resposta indesejáveis. Procedeu-se, ainda, à avaliação da presença de expressões ambíguas, 

estruturas gramaticais complexas e palavras cujo significado os adolescentes pudessem 

desconhecer. Foram igualmente considerados possíveis problemas ao nível da formulação dos 

itens que pudessem propiciar a interferência de atitudes de resposta como a desejabilidade social 

ou o negativismo.  
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Por sua vez, com o exame dos processos de resposta pretendeu-se recolher dados relativamente 

aos processos utilizados pelos adolescentes na elaboração das suas respostas, ou seja, explorar 

dúvidas ou dificuldades que os adolescentes pudessem manifestar na interpretação dos itens que 

compunham o questionário ou na compreensão de conceitos específicos. Para isto foram 

realizadas aplicações piloto do questionário a uma amostra de oito adolescentes com idades entre 

os 12 e 19 anos, tendo-se procedido à observação do comportamento dos adolescentes durante o 

preenchimento do questionário e à realização de uma entrevista após a aplicação, de forma a 

avaliar possíveis problemas na compreensão ou interpretação dos itens, das instruções e/ou da 

forma de resposta. 

Como resultado do exame dos conteúdos e dos processos de resposta foram feitas algumas 

alterações ao questionário, entre as quais se destacam as seguintes: 

· Na parte introdutória do questionário foi incluída uma definição objetiva de “escolhas 

alimentares” para que todos os participantes pudessem ter a mesma interpretação e compreensão 

deste conceito e as suas respostas pudessem ser comparáveis; 

· A primeira secção do questionário (fatores que influenciam as escolhas alimentares dos 

adolescentes) inicialmente começava com a frase “Para mim é importante que os alimentos que eu 

escolho consumir…”, contudo, visto que esta frase reporta para a importância atribuída, e não para 

o comportamento propriamente dito, procedeu-se à alteração da frase para “Na minha rotina 

diária tento escolher alimentos que…”, para se referir ao comportamento que os adolescentes 

adotam no seu dia-a-dia na escolha dos alimentos que decidem ingerir; 

· Alguns itens foram alterados para tornar a linguagem mais acessível e clara para os 

participantes. Por exemplo, o item “…me ajudem a ficar mais animado quando me sinto 

deprimido” foi alterado para “…me ajudem a ficar mais animado quando me sinto em baixo”. 

Procedeu-se a estas alterações por forma a evitar dificuldades na interpretação de termos 

específicos (por exemplo, “deprimido”) que poderiam ser desconhecidos ou causar incertezas aos 

participantes, nomeadamente, àqueles com menos idade; 

· Foram acrescentados exemplos ou explicações adicionais a alguns itens de forma a tornar 

mais clara e unânime a sua compreensão e interpretação por parte dos participantes. Por exemplo, 

“…me ajudem a ter uma melhor aparência física (para eu me sentir mais bonito(a))”;  
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1.3 Procedimento 

1.3.1 Autorização da DGIDC para a aplicação do questionário em meio 
escolar 

A escola assume um papel importante na vida de crianças e adolescentes, constituindo o contexto 

onde estes passam a maior parte do seu tempo. Considerou-se, por isso, que a escola constituía um 

local privilegiado para a condução da presente investigação.  

Tendo esta investigação como objetivo a aplicação do Questionário das Escolhas Alimentares dos 

Adolescentes em contexto escolar (e.g., escolas e colégios) foi submetido um pedido de 

autorização para a sua aplicação em meio escolar junto da Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC). Tal como requerido por esta entidade, foram submetidos 

todos os dados solicitados acerca da investigação e do questionário através do site da Internet da 

Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME), do Ministério da Educação.  

Após submetido o pedido, foi obtida a aprovação da DGIDC para a aplicação do questionário em 

meio escolar (número de registo: 0139800001). 

 

1.3.2 Procedimento na recolha de dados  

Com vista à recolha de dados para este estudo exploratório estabeleceu-se o contacto, através de 

email, com diversas instituições de ensino público e privado, do distrito de Lisboa. Para cada 

instituição foi enviada uma carta dirigida ao Diretor(a), informando e solicitando a colaboração da 

respetiva instituição na presente investigação, em curso na Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa (anexo I.2). Como resultado, foram obtidas respostas positivas, por email 

(anexo I.3), afirmando o interesse em colaborar no presente estudo, por parte de três instituições 

de ensino secundário (duas públicas e uma privada).  
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Após a obtenção das respostas das instituições de ensino, propôs-se uma reunião com cada um dos 

Diretores das instituições em causa, com vista a uma exposição mais compreensiva e detalhada do 

estudo. Nestas reuniões foram explicitados de forma mais pormenorizada os objetivos do estudo, 

discutidas as questões relativas à seleção da amostra e recrutamento dos participantes, abordadas 

as questões éticas e deontológicas, e, por fim, solicitados os recursos logísticos necessários à 

realização do estudo.  

Posteriormente foram estabelecidos os contactos necessários com os professores que se 

prontificaram a ceder algum tempo das suas aulas para a aplicação do questionário. As datas para 

as aplicações foram marcadas de acordo com a disponibilidade destes professores e respeitando o 

horário das suas aulas, de maneira a interferir o menos possível com o programa letivo das suas 

disciplinas.  

Em cada uma das aplicações do questionário, a investigadora dirigia-se às instituições de ensino e, 

em contexto de sala de aula e na presença dos professores responsáveis, apresentava oralmente o 

estudo e o respetivo questionário, solicitando o seu preenchimento por parte dos participantes. 

Nesta apresentação, a investigadora explicitava os objetivos do estudo e as instruções de 

preenchimento do questionário, comunicava o anonimato das respostas e mostrava-se disponível 

para esclarecer quaisquer dúvidas ou questões. 

Para além das medidas já enunciadas consideradas na elaboração do questionário com vista ao 

controlo de variáveis externas, foram consideradas medidas adicionais de controlo de possíveis 

enviesamentos igualmente no momento das aplicações do questionário. Assim, e para controlar 

eventuais enviesamentos relacionados com a possível tendência dos participantes em se 

apresentarem de modo favorável, procurou-se comunicar de modo direto aos participantes, na 

apresentação oral do estudo que não existiam respostas certas nem erradas, que diferentes pessoas 

poderiam ter diferentes opiniões, e que os participantes deveriam responder de forma honesta, e 

não segundo aquilo que pudessem pensar que era certo ou correto, uma vez que ninguém saberia 

quem teria respondido a cada um dos questionários. Solicitou-se ainda aos participantes que 

respondessem rapidamente, segundo a sua primeira reação e sem dedicarem muito tempo a pensar 

em cada resposta, de maneira a potenciar uma menor influência da desejabilidade social sobre as 

respostas, já que, desta forma, os participantes não teriam tempo suficiente para analisar o impacto 

que as suas respostas poderiam ter na investigadora ou noutras pessoas que delas tomassem 
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conhecimento (Moreira, 2009). Os participantes eram ainda solicitados a não colocar no 

questionário quaisquer dados ou referências que os pudessem identificar, de maneira a permitir 

garantir assim o anonimato das suas respostas. Uma vez que alguns participantes (com menos 

idade) poderiam não ter uma ideia clara sobre o que significava “anónimo” ou “anonimato”, foi 

explicitado o significado deste termo. A opção de se proceder a aplicações coletivas do 

questionário, em contexto de sala de aula, procurou também criar nos participantes um sentimento 

de maior segurança no anonimato e, por conseguinte, aumentar a probabilidade de responderem de 

forma honesta (Moreira, 2009). 

As aplicações do questionário tiveram início em Setembro de 2010 e fim em Março de 2011. No 

total foram realizadas 12 aplicações coletivas, duas por cada ano de escolaridade do 7º ao 12º ano, 

tendo sido obtido o preenchimento de um total de 274 questionários. Destes 274 questionários 

foram posteriormente excluídos 27 devido a excesso de respostas omissas ou de tendência central. 

Assim, totalizaram 247 os questionários válidos para posterior análise de dados.  

 

1.3.3 Procedimentos éticos e deontológicos 

Tendo em conta a importância dos aspetos éticos e deontológicos na investigação, procurou-se 

respeitar os princípios do código deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). 

Considerou-se de extrema importância assegurar que o estudo não causaria quaisquer danos ou 

prejuízos (físicos ou psicológicos) aos participantes e minimizar eventuais interferências com o 

normal funcionamento das suas aulas ou dos programas letivos. 

Procurou-se também que a participação no estudo fosse voluntária e mediante o consentimento 

dos adolescentes ou dos pais no caso dos participantes menores de 18 anos. Visto que os 

participantes teriam idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos, considerou-se que os 

adolescentes com idade igual ou superior a 18 anos teriam maturidade para decidir 

autonomamente sobre a sua participação no estudo, não sendo, por isso, necessário o 

consentimento dos pais. Procurou-se igualmente que a participação fosse informada, tendo para 

isso sido fornecida a informação necessária sobre o estudo de forma a possibilitar uma decisão 

informada acerca da participação por parte dos adolescentes e dos pais dos menores de 18 anos. 
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Foi elaborada uma declaração de consentimento informado (anexo I.4) onde eram dados a 

conhecer os objetivos da investigação e da aplicação do questionário, a ausência de riscos (físicos 

ou psicológicos) da participação no estudo, a confidencialidade dos dados recolhidos, o anonimato 

das respostas, o respeito pelos princípios éticos e deontológicos declarados pela Ordem dos 

Psicólogos Portugueses (OPP), sendo, por fim, solicitado o consentimento mediante a assinatura 

do próprio ou do encarregado de educação (dos menores de 18 anos). Antes de cada uma das 

aplicações do questionário (com uma antecedência de entre uma a duas semanas) eram entregues 

aos professores responsáveis as declarações de consentimento informado que, por sua vez, se 

encarregavam de as distribuir pelos alunos que voluntariamente aceitassem participar no estudo. 

Depois da obtenção das declarações de consentimento informado, devidamente assinadas, 

procedia-se então às aplicações coletivas do questionário em contexto de sala de aula.  

Procurou-se recolher apenas os dados pessoais necessários à condução do estudo e manter todos 

os dados anónimos e confidenciais, tendo sido atribuído um número codificado a cada 

questionário para efeitos de análise e registo no software estatístico. 

Por fim, procurou-se assegurar que após a realização da investigação, os participantes teriam a 

oportunidade de ter acesso a informação sobre os resultados e conclusões do estudo. 

 

1.3.4 Procedimento de análise dos resultados 

Na análise dos resultados utilizou-se o software estatístico para ciências sociais PASW Statistics 

18.  

Previamente à análise dos resultados procedeu-se a uma primeira análise descritiva dos dados para 

fins de caracterização da amostra. Posteriormente, as variáveis que tinham sido invertidas (i.e., 

itens formulados na negativa para controlar efeitos indesejáveis) foram transformadas para que 

pudessem ser processadas e analisadas na forma correta. 

Procedeu-se à análise da primeira secção do questionário (análise dos fatores) através do recurso a 

uma estratégia de análise fatorial exploratória, após a verificação do pressuposto da normalidade 

(Maroco, 2007, 2010; Pestana & Gageiro, 2008). A consistência interna dos fatores foi analisada 
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através do Alfa de Cronbach. Posteriormente foi explorada a significância dos efeitos do género e 

da idade nos resultados de cada fator. Para isto, e uma vez tratando-se de variáveis quantitativas e 

amostras independentes, procedeu-se à comparação das médias dos resultados através do teste 

paramétrico ANOVA one-way após verificação do pressuposto da normalidade, com o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (quando N>10) e o teste de Shapiro-Wilk (quando N<10) (p>0,05), e 

verificação do pressuposto da homocedasticidade com o Teste de Levene. A dimensão dos efeitos 

observados foi avaliada pelo Eta2 
Parcial (ƞ

2
p) e as diferenças entre grupos foram avaliadas com o 

Teste HSD de Tukey para α=0,05 (Maroco, 2007). 

Por fim, procedeu-se à análise descritiva dos resultados obtidos a partir das restantes secções do 

questionário, nomeadamente, referentes aos obstáculos e aspetos facilitadores das escolhas 

alimentares saudáveis dos adolescentes. De notar que, para facilitar a apresentação dos resultados 

das análises descritivas agruparam-se as respostas “concordo totalmente” e “concordo 

parcialmente” numa mesma categoria, “concordo”; e, de igual forma, as respostas “discordo 

totalmente” e “discordo parcialmente” foram agrupadas numa mesma categoria, “discordo”. 

Procedeu-se ainda à análise de diferenças significativas de acordo com o género e a idade nos 

resultados obtidos a partir destas secções do questionário. Para isto, tratando-se de variáveis 

ordinais e amostras independentes, procedeu-se à comparação dos resultados através do teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido do teste de comparação múltipla das médias das ordens 

(LSD Fisher e Bonferroni), como descrito por Maroco (2007, 2010). Consideraram-se efeitos 

estatisticamente significativos quando p<0,05. 

Tendo em conta as linhas metodológicas do presente estudo, apresentam-se de seguida os 

resultados obtidos da análise de dados. 
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2 RESULTADOS 

De seguida serão apresentados os resultados obtidos no presente estudo exploratório. Começa-se 

por apresentar os resultados da análise fatorial exploratória e da interpretação dos fatores, sendo 

depois apresentados os resultados da análise da consistência interna dos fatores e, ainda, da análise 

dos efeitos significativos das variáveis género e idade. 

Posteriormente são apresentados os restantes resultados obtidos neste estudo, nomeadamente 

sobre os obstáculos e aspetos facilitadores da prática de escolhas alimentares saudáveis dos 

adolescentes. 

Antes de se proceder à apresentação dos resultados propriamente ditos, importa apenas fazer 

referência à análise das não respostas (missings). Como tal, registou uma percentagem de não 

respostas de 10,50%, tendo 89,50% da amostra de participantes fornecido respostas válidas a 

todos os itens que compunham o questionário. 

 

2.1 Resultados da análise fatorial 

Realizaram-se duas análises fatoriais com o método de extração de análise de componentes 

principais e com rotação ortogonal Varimax. Na primeira análise fatorial não houve definição 

prévia do número de fatores, ao passo que na segunda análise fatorial procedeu-se à imposição do 

número de fatores a reter. Os comandos e procedimentos adotados aquando das análises fatoriais 

foram aqueles propostos por Maroco (2007). Os resultados de cada uma das análises realizadas 

são apresentados de seguida.  

 

2.1.1 Resultados da análise fatorial 1 

Para avaliar a viabilidade da análise fatorial foram utilizados o Teste de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett. O Teste KMO obteve um resultado de 0,79 o que 

indicou uma razoabilidade média para efeitos da análise fatorial. Por sua vez, o Teste de 
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Esfericidade de Bartlett registou um resultado de p=0,00 (<0,05), o que permitiu reforçar a 

possibilidade de realizar uma análise fatorial dos dados recolhidos no presente estudo. 

Para a determinação do número de fatores a reter adotaram-se os critérios sugeridos por Pestana e 

Gageiro (2008). Tendo em conta o elevado número de casos em estudo (N>250), consideraram-se 

o scree plot e o critério de Kaiser, através do qual se selecionam os fatores cujos  valores próprios 

são superiores a 1 (i.e., Initial Eigenvalues > 1). Através do critério de Kaiser foram retidos 12 

fatores. O scree plot (anexo I.5) confirmou a retenção dos mesmos fatores, uma vez que os valores 

próprios dos 12 fatores retidos foram os que corresponderam à maior inclinação da reta e a um 

maior afastamento entre os valores próprios, como sugerem Pestana e Gageiro (2008). Assim, e 

considerando os critérios referidos, verificou-se a retenção de 12 fatores que explicavam 62,16% 

da variância total (anexo I.6). 

No que concerne à análise da matriz das componentes após rotação ortogonal, não havendo 

critérios definidos e objetivos acerca do valor absoluto que terá de apresentar uma saturação para 

que se possa afirmar que a variável se relaciona com o fator, e, como refere Moreira (2009), 

restando como única solução a procura de regras práticas que se possam ajustar às particularidades 

do estudo em questão, adotou-se a regra de que saturações abaixo de 0,30 não seriam merecedoras 

de atenção. Moreira (2009) sugere, no entanto, que o limiar de 0,30 deve ser entendido como um 

limite inferior mínimo, alertando para a possibilidade de as variáveis poderem apresentar 

saturações superiores a 0,30 e, ainda assim, não constituírem indicadores adequados dos 

respetivos fatores. Uma vez que isto se verificou no presente estudo, procedeu-se a duas análises 

posteriores com o ajustamento daquele valor para 0,35 e 0,40, respetivamente. Uma vez que o 

ajustamento para 0,40 deu origem à exclusão de variáveis importantes e necessárias à 

interpretação de alguns fatores, e o limiar de 0,35 tornou difícil a interpretação de três fatores 

retidos (fatores 10, 11 e 12), optou-se por proceder posteriormente a uma segunda análise fatorial 

com a determinação prévia do número de fatores a reter.  
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2.1.2 Resultados da análise fatorial 2 

Uma vez que o questionário foi construído tendo em conta 10 categorias de fatores identificados 

na literatura, optou-se por proceder a uma análise fatorial com a definição prévia de 10 fatores a 

reter. 

Não se registaram alterações nos resultados do Teste de KMO e do Teste de Esfericidade de 

Bartlett, mantendo-se a razoabilidade dos dados para efeitos da análise fatorial.  

Através da análise das comunalidades foi possível verificar que 8 dos 47 itens demonstraram 

comunalidades inferiores a 0,50 (anexo I.7), o que sugeriu a sua eliminação da análise fatorial. 

Foram, no entanto, obtidos valores superiores a 0,50 nos restantes 39 itens do questionário, o que 

permitiu concluir a existência de uma forte relação entre a maioria das variáveis e os fatores 

retidos. 

No que concerne à análise dos fatores retidos e da variância total explicada, verificou-se que os 10 

fatores permitiam explicar 57,46% da variância total (anexo I.8). A análise da matriz das 

componentes após rotação ortogonal mostrou ser apropriada a utilização da regra de desprezar as 

saturações abaixo de 0,30 (anexo I.9).   

 

2.1.3 Interpretação dos fatores 

A análise e a interpretação dos resultados obtidos a partir da matriz das componentes principais 

após rotação ortogonal seguiram as recomendações de Moreira (2009). Primeiro, registaram-se 

todas as correlações superiores a 0,70 e aquelas que se situavam acima de 0,50 na matriz de 

saturações resultante da rotação. De seguida, procurou-se interpretar cada fator, considerando-se 

em primeiro lugar os itens que apresentavam saturações superiores a 0,70 uma vez que seriam 

estes que permitiriam caracterizar com maior exatidão o fator. Depois, observaram-se todos os 

itens que saturavam entre 0,50 e 0,70 e, a partir de todo o conjunto, procurou-se avançar uma 

hipótese relativa ao constructo que estava na base das saturações verificadas. Estabelecida essa 

hipótese, examinou-se o conjunto de variáveis que saturavam abaixo de 0,50 procurando-se 

detetar alguma que, se a hipótese estivesse correta, se podia esperar que saturasse nesse fator. 
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Nestes casos considerou-se a possibilidade de uma de duas situações: ou a saturação dessa 

variável se encontrava relativamente próxima de 0,50, ou seja acima de 0,30, e o resultado 

desigual seria atribuído a uma flutuação aleatória; ou a saturação era inferior e, neste caso, seria 

necessário analisar a irregularidade.  

Nos casos em que uma mesma variável saturava em dois ou mais fatores procedeu-se à análise das 

saturações, dando-se primazia ao fator que revelasse o maior valor de saturação daquela variável. 

Considerou-se ainda a adequabilidade da interpretação daquela variável no contexto das restantes 

variáveis que saturavam em cada um dos fatores em que registavam saturações, optando-se, nestes 

casos, pelo fator em que a saturação da variável parecesse mais adequada e facilmente 

interpretada. 

A tabela 3 apresenta os resultados da análise e interpretação dos fatores, tendo em conta os 

critérios descritos anteriormente.  
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Tabela 3 - Fatores obtidos na análise fatorial exploratória e suas variáveis com respetivos valores 

de saturação (≥0,30) 

“Na minha rotina diária tento escolher alimentos que…” Saturação 

Fator 1 – Satisfação corporal/ controlo de peso  
29. ...me ajudem a gostar mais do meu corpo 0,83 
38. ...me ajudem a perder peso  0,82 
43. ...me ajudem a manter o meu peso 0,71 
7. ...me ajudem a ter uma melhor aparência física (i.e., para eu me sentir mais bonito(a)) 0,66 
28. ...sejam produtos "0% de gordura" 0,66 
31. ...me ajudem a ter dentes saudáveis 0,58 
15. ...me ajudem a ter uma melhor condição física (i.e., para ter o corpo tonificado ou com músculos) 0,51 
14. ...tenham poucas gorduras 0,40 
9. ...sejam ricos em fibra 
 

0,30 

Fator 2 – Preocupações éticas  
22. ...tenham uma embalagem amiga do ambiente (i.e., o processo de embalamento não polui o ambiente) 0,73 
8. ...tenham origem em países com políticas governamentais amigas do ambiente 0,71 
30. ...tenham origem em países com políticas governamentais anti- exploração infantil 
 

0,58 

Fator 3 – Qualidades sensitivas   
12. ...pareçam bons e deliciosos (i.e., tenham um aspeto agradável) 0,76 
18. ...tenham uma textura agradável na boca 0,71 
27. ...tenham um sabor agradável 0,67 
4. ...cheirem bem 0,63 
20. ...sejam doces  
 

0,58 

Fator 4 – Conveniência   
26. ...não impliquem ter de lavar pratos ou outros utensílios 0,76 
42. ...não necessitem de ser descascados ou descaroçados 0,73 
45. ...não impliquem ter de se sujar as mãos 0,63 
23. ...eu possa petiscar entre refeições, como os snacks (petiscos) 0,48 
37. ...sejam fáceis de transportar na mala  0,36 
11. ...possam ser cozinhados de forma fácil e rápida 
 

0,34 

Fator 5 – Disponibilidade/acessibilidade  
33. ...possam ser comprados nos supermercados próximos do local onde vivo  0,63 
13. ...sejam baratos 0,60 
3. ...sejam fáceis de encontrar nos supermercados 0,60 
19. ...tenham um preço razoável 
 

0,41 

Fator 6 – Influência social  

46. ...estejam de acordo com os alimentos consumidos pelos meus pais quando como em casa com a minha 
família 

0,68 

24. ...estejam de acordo com o que os meus pais preferem que eu coma 0,65 
34. ...sejam consumidos de acordo com a cultura/religião da minha família 0,63 
44. ...estejam de acordo com os alimentos que os meus amigos/colegas consomem quando estou num 
restaurante com eles 
 
 
 
 

0,43 
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Fator 7 – Humor  
2. ...me ajudem a ficar mais animado quando me sinto em baixo 0,77 
32. ...me façam sentir bem-disposto(a) 0,72 
10. ...me deixem mais relaxado(a) 
 

0,71 

Fator 8 – Saúde  

41. ...me deem a energia de que necessito para ser bem-sucedido(a) no(s) desporto(s) que pratico 0,67 

35. ...me deem a energia de que necessito para ser bem-sucedido(a) na escola 0,56 
40. ...me impeçam de ficar doente  0,49 
36. ...me saciem (me impeçam de sentir fome) 0,46 

1. ...contenham vitaminas 0,42 
25. ...me tornem uma pessoa saudável 
 

0,40 

Fator 9 – Familiaridade  
16. ...sejam parecidos com os alimentos que eu habitualmente consumo 0,75 
47. …sejam os que eu costumo comer 0,47 
21. ...me sejam familiares (i.e., alimentos que eu conheço) 
 

0,42 

 

A partir da tabela 3 é possível verificar que as variáveis que mais saturaram no Fator 1 

correspondem a itens sobre satisfação corporal e controlo de peso. Pode verificar-se que as 

primeiras três variáveis que mais saturaram no Fator 1 apresentaram saturações superiores a 0,70 

correspondendo a primeira a um item sobre satisfação corporal (item 29) e as restantes duas a itens 

sobre controlo de peso (itens 38 e 43). De notar que estas variáveis saturaram exclusivamente no 

Fator 1. Quatro variáveis que saturaram no Fator 1 apresentaram saturações entre 0,50 e 0,70 

correspondendo a itens sobre satisfação corporal (itens 7 e 15), controlo de peso (item 28) e saúde 

(item 31). Por fim, duas variáveis que saturaram no Fator 1 (itens 9 e 14) apresentaram saturações 

inferiores a 0,50 mas, ainda assim, superiores a 0,30 correspondendo uma delas a um item sobre 

saúde (item 9) e a outra a um item sobre controlo de peso (item 14). Em suma, é possível verificar 

que as variáveis que mais saturaram no Fator 1 dizem respeito a itens sobre satisfação corporal e 

controlo de peso. De facto, todos os itens sobre satisfação corporal e quase todos os itens sobre 

controlo de peso contemplados no questionário correspondem a variáveis que saturaram no Fator 

1. Apenas um dos 5 itens sobre controlo de peso não saturou no Fator 1. Deste modo, esperar-se-ia 

que a variável “...não tenham muitas calorias” saturasse igualmente neste fator, contudo, tal não 

aconteceu. Por outro lado, embora duas das variáveis que saturaram no Fator 1 correspondessem, 

segundo a revisão de literatura, a itens sobre saúde (itens 9 e 31), a saturação da variável 

correspondente ao item “...me ajudem a ter dentes saudáveis” (item 31) pode ser interpretada 

como uma manifestação de preocupação com a satisfação corporal e a aparência física; e a 
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variável correspondente ao item “...sejam ricos em fibra” (item 9), como uma manifestação de 

preocupação com o controlo de peso.  

No que concerne ao Fator 2, tendo em conta os critérios descritos adotados na análise e 

interpretação dos fatores, foram consideradas três variáveis neste fator. A partir da observação da 

tabela 3 pode verificar-se que as duas variáveis que mais saturaram no Fator 2 apresentaram 

saturações superiores a 0,70 correspondendo ambas a itens sobre preocupações éticas (itens 8 e 

22). De notar que ambas estas variáveis saturaram exclusivamente no Fator 2. Uma outra variável 

(item 30) apresentou uma saturação no Fator 2 entre 0,50 e 0,70 correspondendo igualmente a um 

item sobre preocupações éticas. Assim, e após a exclusão das variáveis cuja interpretação não se 

mostrou adequada neste fator de acordo com os critérios adotados para a análise e interpretação 

das variáveis, foi possível verificar que as variáveis que saturaram no Fator 2 correspondem a 

itens sobre preocupações éticas. 

No que respeita ao Fator 3 foram contempladas neste fator as variáveis descritas na tabela 3. As 

duas variáveis que mais saturaram no Fator 3 apresentaram saturações superiores a 0,70, 

correspondendo ambas a itens sobre as qualidades sensitivas dos alimentos (itens 12 e 18). De 

notar que ambas estas variáveis saturaram exclusivamente no Fator 3. As restantes variáveis 

consideradas que saturaram neste fator apresentaram saturações entre 0,50 e 0,70 correspondendo 

todas elas igualmente a itens sobre as qualidades sensitivas (itens 4, 20 e 27). De facto, é possível 

verificar que todos os cinco itens sobre qualidades sensitivas contemplados no questionário 

correspondem a variáveis que saturaram neste fator. Como tal, considera-se o Fator 3 como 

correspondendo às qualidades sensitivas.  

Quanto ao Fator 4, satisfizeram os critérios para a adequada interpretação deste fator as variáveis 

apresentadas na tabela 3. As duas variáveis que mais saturaram no Fator 4 apresentaram 

saturações superiores a 0,70 correspondendo ambas a itens sobre conveniência (itens 26 e 42). 

Uma variável apresentou saturação entre 0,50 e 0,70 correspondendo igualmente a um item sobre 

conveniência (item 45). Por fim, três variáveis que saturaram no Fator 4 (itens 11, 23 e 37) 

apresentaram saturações inferiores a 0,50 contudo, superiores a 0,30 correspondendo também a 

itens sobre conveniência. Desta forma, é possível verificar que as variáveis que saturaram no Fator 

4 dizem respeito a itens sobre a conveniência dos alimentos. De facto, a maioria dos itens sobre 

conveniência contemplados no questionário correspondem a variáveis que saturaram no Fator 4. 
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Apenas dois dos oito itens contemplados no questionário sobre conveniência não saturaram no 

Fator 4. Deste modo, esperar-se-ia que as variáveis “...sejam fáceis de encontrar nos 

supermercados” e “…possam ser comprados nos supermercados próximos do local onde vivo” 

saturassem igualmente neste fator, o que não aconteceu. Não obstante, e como se verificará 

adiante, a interpretação destas variáveis pode ser compreendida alternativamente no conjunto das 

variáveis que saturaram no Fator 5. Deste modo, considera-se o Fator 4 como correspondendo à 

conveniência dos alimentos.  

Considerando agora o Fator 5, através da observação da tabela 3 é possível verificar que três 

variáveis que saturaram neste fator apresentaram saturações entre 0,50 e 0,70 correspondendo 

duas delas a itens sobre conveniência (itens 3 e 33) e uma a um item sobre preço (item 13). De 

notar que estas variáveis saturaram exclusivamente no Fator 5. Por sua vez, uma variável saturou 

entre 0,30 e 0,50 correspondendo a um item sobre preço (item 19). Assim, é possível verificar que 

as variáveis que saturaram no Fator 5 dizem respeito a itens sobre preço e a itens sobre 

conveniência. De facto, apenas um dos itens sobre preço contemplados no questionário não 

saturou no Fator 5. Deste modo, esperar-se-ia que o item “...não sejam dispendiosos” saturasse 

igualmente neste fator, contudo, pode colocar-se como hipótese para a não saturação desta 

variável no Fator 5 o facto de a formulação deste item ser ambígua (talvez a palavra 

“dispendiosos” fosse desconhecida para alguns dos participantes, nomeadamente aqueles com 

menos idade). Por outro lado, os itens sobre conveniência “…possam ser comprados nos 

supermercados próximos do local onde vivo” (item 33) e “...sejam fáceis de encontrar nos 

supermercados” (item 3) que, como se pôde constatar anteriormente, não saturaram no Fator 4, 

saturaram aqui no Fator 5. É certo que estas variáveis correspondiam a itens sobre conveniência 

que se esperava que saturassem no Fator 4, no entanto, a saturação destas variáveis no Fator 5 

pode ser compreendida em termos de disponibilidade e acessibilidade dos alimentos. Assim, e 

correspondendo as variáveis que saturaram no Fator 5 a itens sobre preço e sobre a disponibilidade 

e acessibilidade dos alimentos, considera-se que o Fator 5 corresponde à 

disponibilidade/acessibilidade. 

No que concerne ao Fator 6, é possível verificar através da tabela 3 que três das variáveis que 

saturaram neste fator apresentaram saturações entre 0,50 e 0,70 correspondendo três destas 

variáveis a itens sobre influência social (itens 24, 34 e 46). De notar que estas variáveis saturaram 
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exclusivamente neste fator. Uma variável saturou neste fator entre 0,30 e 0,50 correspondendo a 

um item sobre influência social (item 44), tendo este igualmente saturado exclusivamente neste 

fator. Desta forma, torna-se possível verificar que as variáveis que saturaram no Fator 6 dizem 

respeito a itens sobre influência social. Por outro lado, é possível verificar que apenas um dos 

quatro itens sobre influência social contemplados no questionário não saturou no Fator 6. Deste 

modo, esperar-se-ia que a variável “...estejam de acordo com as preferências alimentares dos 

meus amigos/colegas” saturasse igualmente neste fator, o que não aconteceu. De qualquer forma, 

considera-se que o Fator 6 corresponde à influência social.  

No que respeita ao Fator 7, é possível verificar através da tabela 3 que as três variáveis que 

saturaram neste fator apresentaram saturações superiores a 0,70 correspondendo todas elas a itens 

sobre humor (itens 2, 10 e 32). Todas estas variáveis saturaram exclusivamente no Fator 7. Apenas 

um dos quatro itens contemplados no questionário sobre humor não saturou neste fator. Deste 

modo, esperar-se-ia que o item “...ajudem a manter-me acordado(a)/alerta” saturasse neste fator, 

contudo, tal não aconteceu. Esta foi aliás uma das variáveis eliminadas da análise fatorial dada a 

sua fraca relação com os fatores retidos, como a análise das comunalidades já tinha demonstrado. 

Desta forma, considera-se que o Fator 7 corresponde ao humor.  

Quanto ao Fator 8, através da observação da tabela 3 é possível constatar que duas das variáveis 

que saturaram neste fator apresentaram saturações entre 0,50 e 0,70 correspondendo ambas a itens 

sobre saúde (itens 35 e 41). As restantes quatro variáveis que saturaram neste fator registaram 

saturações entre 0,30 e 0,50 correspondendo todas elas igualmente a itens sobre saúde (itens 1, 25, 

36 e 40). Desta forma, é possível verificar que as variáveis que saturaram no Fator 8 dizem 

respeito a itens sobre saúde. De facto, seis dos oito itens sobre saúde contemplados no 

questionário correspondem a variáveis que saturaram no Fator 8. Apenas dois dos oito itens 

contemplados no questionário sobre saúde não saturaram no Fator 8. Assim, esperar-se-ia que os 

itens “...me ajudem a ter dentes saudáveis” e “...sejam ricos em fibra” saturassem neste fator, o 

que não aconteceu. Porém, como já foi explicado anteriormente, estes itens (variáveis) saturaram 

no Fator 1, sendo possível interpretar a saturação destas variáveis no Fator 1 como demonstrativa 

da preocupação dos adolescentes com a sua satisfação corporal (aparência física) e o controlo do 

seu peso, respetivamente. Desta forma, considera-se que o Fator 8 corresponde à saúde.  
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Na análise do Fator 9 apenas a saturação de três variáveis se mostrou consistente e interpretável. 

Uma destas variáveis apresentou saturação superior a 0,70 correspondendo a um item sobre 

familiaridade/hábitos alimentares (item 16). De notar que esta variável saturou exclusivamente no 

Fator 9. As outras variáveis saturaram entre 0,30 e 0,50 correspondendo igualmente a dois itens 

sobre familiaridade (item 21 e 47). Considera-se assim que o Fator 9 corresponde à familiaridade 

dos alimentos.  

No que concerne à análise do Fator 10, tendo em conta os baixos valores de saturação registados 

neste fator, bem como a dificuldade de interpretar de forma integrativa o conjunto das diferentes 

variáveis que saturaram neste fator e, ainda, o risco de possíveis enviesamentos decorrentes da 

difícil e subjetiva interpretação deste fator, optou-se por exclui-lo da análise de dados. 

Foram excluídas da análise fatorial as variáveis cujas saturações conduziram a dúvida, incerteza 

e/ou dificuldade de interpretação. Estas variáveis corresponderam aos itens “...ajudem a manter-

me acordado(a)/alerta”, “...estejam de acordo com as preferências alimentares dos meus 

amigos/colegas“, “…não sejam dispendiosos” e “…não tenham muitas calorias”. Para evitar 

possíveis enviesamentos decorrentes de hipóteses interpretativas subjetivas, optou-se por excluir 

estas variáveis da análise de dados. A apoiar esta decisão esteve o facto de algumas destas 

variáveis terem demonstrado, aquando da análise das comunalidades, uma fraca relação com os 

fatores retidos (comunalidades inferiores a 0,50), o que reforçou a sua exclusão. 

 

2.1.4 Consistência interna dos fatores 

Para avaliar a consistência interna dos fatores recorreu-se ao Alfa de Cronbach, considerando-se 

indicadores de consistência interna adequada valores superiores a 0,70 (Pestana & Gageiro, 2008). 

A tabela 4 apresenta os resultados da análise da consistência interna dos fatores.  
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Tabela 4 - Consistência interna dos fatores obtidos na análise fatorial exploratória 

 Fator  Alfa de 
Cronbach 

(α) 

Consistência 
Interna 

Fator 1 – Satisfação corporal/ controlo de peso 0,86 Boa 
Fator 2 – Preocupações éticas 0,73 Razoável 
Fator 3 – Qualidades sensitivas 0,73 Razoável 
Fator 4 – Conveniência  0,73 Razoável 
Fator 5 – Disponibilidade/acessibilidade 0,59 Baixa 
Fator 6 – Influência social 0,62 Baixa 

Fator 7 - Humor 0,76 Razoável 
Fator 8 - Saúde 0,67 Baixa 

Fator 9 - Familiaridade 0,53 Baixa 

 

Como é possível verificar através da tabela 4, a análise da consistência interna permite afirmar que 

os fatores 1, 2, 3, 4 e 7 apresentam consistências internas aceitáveis, ao passo que os fatores 5, 6, 8 

e 9 demonstram consistências internas questionáveis. 

 

2.1.5 Análise dos efeitos do género e da idade 

Os resultados obtidos permitiram verificar um efeito estatisticamente significativo do género sobre 

os resultados no Fator 1 (F(1, 245)=7,48; p=0,01; ƞ
2

p=0,03; π=0,78), no Fator 5 (F(1, 245)=13,90; 

p=0,00; ƞ
2

p=0,05; π=0,96) e no Fator 9 (F(1, 245)=5,14; p=0,02; ƞ
2

p=0,02; π=0,62), sugerindo que 

as escolhas alimentares do género feminino são mais influenciadas, respetivamente, pela 

satisfação corporal/controlo de peso, pela disponibilidade/acessibilidade dos alimentos e pela 

familiaridade dos alimentos, comparativamente com as escolhas alimentares do género masculino. 

Verificou-se um efeito estatisticamente significativo da idade (em classes etárias) nos resultados 

do Fator 6 (F(3, 243)=9,09; p=0,00; ƞ
2

p=0,10; π=0,99), tendo sido registadas diferenças 

significativas entre os grupos de 12-13 e 18-19 anos (p=0,02), 14-15 e 16-17 anos (p=0,00), e 14-

15 e 18-19 anos (p=0,00) que sugerem uma tendência para que, à medida que a idade aumenta, as 

escolhas alimentares dos adolescentes vão sendo menos influenciadas pela influência social. Da 

mesma forma, verificou-se um efeito estatisticamente significativo da idade nos resultados do 

Fator 8 (F(3, 243)=3,37; p=0,02; ƞ
2

p=0,04; π=0,76), tendo-se registado uma diferença 
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estatisticamente significativa entre os grupos de 12-13 anos e 14-15 anos (p=0,02) que sugere que, 

embora a generalidade dos adolescentes demonstre que as suas escolhas alimentares são 

influenciadas pelas preocupações com a saúde, as escolhas do grupo de 12-13 anos parecem ser 

aquelas menos influenciadas por estas preocupações comparativamente com as dos restantes 

grupos etários, particularmente as do grupo de 14-15 anos (grupo cujas escolhas alimentares 

demonstram ser mais influenciadas pelas preocupações com a saúde). Registou-se ainda um efeito 

estatisticamente significativo da idade nos resultados do Fator 9 (F(3, 243)=4,28; p=0,01; ƞ
2

p=0,05; 

π=0,86) sugerindo que, embora as escolhas alimentares dos adolescentes dos vários grupos etários 

pareçam ser influenciadas pela familiaridade dos alimentos, as escolhas do grupo de 18-19 anos 

são menos influenciadas por este fator. 

 

2.2 Resultados da análise dos obstáculos à prática de escolhas 
alimentares saudáveis dos adolescentes 

A tabela 5 apresenta os resultados obtidos acerca dos obstáculos à prática de escolhas alimentares 

saudáveis, assim como as diferenças significativas encontradas de acordo com o género e a idade 

dos participantes.  
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Tabela 5 - Obstáculos às escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes e diferenças 

significativas de acordo com o género e a idade  

 Respostas dos participantes (%)  Análise das diferenças 
significativas 

 
Atualmente é difícil para os 
adolescentes fazerem escolhas 
alimentares saudáveis porque... 

Concorda Não 
Concorda 

nem 
Discorda 

Discorda  Sexo Idade 

Item      K-W Valor 
p 

K-W Valor 
p 

…a alimentação saudável não é uma 

preocupação para a maioria dos 
adolescentes 

68,81% 15,0% 16,20%  0,01 0,92 1,68 0,64 

…os alimentos saudáveis não têm um 

sabor agradável 
39,67% 21,46% 38,86%  0,06 0,80 6,33 0,09 

…a escola não vende alimentos 

saudáveis 
33,61% 27,94% 38,46%  1,54 0,21 1,56 0,67 

…a escola não torna os alimentos 
saudáveis apelativos/atrativos 

49,00% 30,40% 20,70%  0,08 0,77 2,72 0,44 

…os restaurantes não vendem 
alimentos saudáveis 

15,90% 19,90% 64,20%  0,57 0,45 6,54 0,09 

…as frutas não são práticas (i.e., 

precisam de ser descascadas, deixam 
as mãos sujas) 

33,60% 12,60% 53,90%  1,34 0,25 5,13 0,16 

… os alimentos saudáveis são mais 

caros 
32,39% 29,96% 37,65%  0,35 0,55 1,69 0,64 

…a televisão passa publicidade que 

leva as crianças e os adolescentes a 
consumirem alimentos menos 
saudáveis 

80,20% 11,70% 8,10%  2,05 0,15 8,87 0,03 

…os horários escolares estão 

sobrecarregados, não deixando tempo 
para comer uma refeição saudável 

68,90% 12,10% 19,00%  0,85 0,36 7,96 0,05 

…os pais não sabem preparar refeições 

saudáveis para os seus filhos 
11,70% 16,20% 72,10%  1,11 0,29 7,49 0,06 

…os adolescentes quando estão com 

os seus amigos comem mais fast food 
81,40% 10,90% 7,70%  1,29 0,26 2,71 0,44 

…se os jovens fizessem mais refeições 

em família, comiam mais alimentos 
saudáveis (frutas, vegetais) 

67,20% 23,90% 8,90%  1,02 0,31 2,18 0,54 

 

A tabela 5 mostra que uma grande parte dos adolescentes (68,81%) concorda que a 

alimentação saudável não é uma preocupação para os adolescentes em geral.  

Por seu lado, as respostas dividem-se no item “…os alimentos saudáveis não têm um sabor 

agradável”. E, embora as respostas surjam também divididas no item “…a escola não vende 

alimentos saudáveis”, cerca de metade da amostra (49,00%) concorda que a escola não torna 

apelativos/atrativos os alimentos saudáveis. 
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Uma grande parte da amostra discorda que os restaurantes não vendem alimentos saudáveis 

(64,20%) e que as frutas não são alimentos “práticos” (i.e., precisam de ser descascadas, 

deixam as mãos sujas, etc.) (53,90%).  

No que respeita ao preço dos alimentos saudáveis as respostas parecem dividir-se, com 32,39% 

dos adolescentes concordando que os alimentos saudáveis são mais caros e 37,65% 

discordando desta afirmação.  

Por sua vez, a maioria dos adolescentes da amostra, cerca de 80,20%, concorda que a televisão 

passa publicidade que conduz crianças e adolescentes a consumirem alimentos considerados 

pouco saudáveis. A análise dos resultados obtidos neste item revelou diferenças significativas 

de acordo com a idade dos participantes (X2
KW(3)=8,87; p=0,03; N=247) (Tabela 5), 

nomeadamente entre os grupos etários dos 12-13 e 16-17 anos (p=0,00). A análise destas 

diferenças revelou que, embora se tenha verificado que, em todos os grupos etários, a maioria 

dos adolescentes concorde com a afirmação, são os adolescentes do grupo etário dos 16-17 

anos os que mais concordam (90,70%), e os adolescentes de 12-13 anos os que menos 

concordam (74,10%) com a afirmação. A análise das diferenças revelou ainda um aumento da 

concordância com a afirmação à medida que a idade aumenta.  

Uma grande parte dos adolescentes da amostra, cerca de 68,90%, concorda também que os 

horários escolares estão sobrecarregados, não deixando tempo para fazer refeições saudáveis.  

Por sua vez, apenas 11,70% da amostra concorda que é difícil para os adolescentes terem uma 

alimentação saudável porque os pais não sabem preparar refeições saudáveis, discordando a 

maioria dos participantes (72,10%) daquela afirmação. 

Por fim, a maioria dos participantes (81,40%) concorda que os adolescentes, quando estão com 

os amigos, consomem mais fast food. Uma grande parte da amostra (67,20%) concorda 

também que, se os adolescentes fizessem mais refeições em família, consumiam mais 

alimentos saudáveis (frutas, vegetais).  
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2.3 Resultados da análise dos aspetos facilitadores da prática de 
escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes 

A tabela 6 apresenta os resultados obtidos acerca de aspetos facilitadores da prática de escolhas 

alimentares saudáveis, assim como as diferenças significativas encontradas de acordo com o 

género e a idade dos participantes. 

 

Tabela 6 - Aspetos facilitadores das escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes e 

diferenças significativas de acordo com o género e a idade 

 Respostas dos participantes (%)  Análise das diferenças 
significativas 

Seria mais fácil para os adolescentes 
fazerem escolhas alimentares mais 
saudáveis se... 

Concorda Não 
Concorda 

nem 
Discorda 

Discorda  Sexo Idade 

Item      K-W Valor 
p 

K-W Valor 
p 

…se os alimentos saudáveis fossem 

mais atraentes e saborosos 
75,20% 15,40% 9,40%  1,05 0,31 4,03 0,26 

…se os alimentos saudáveis 

estivessem mais disponíveis em casa 
52,85% 22,36% 24,80%  0,84 0,36 2,06 0,56 

…se os alimentos saudáveis fossem 

mais práticos (não fosse necessário 
descascar, lavar as mãos, etc.) 

56,50% 17,90% 25,60%  5,79 0,02 8,19 0,04 

…se os pais se preocupassem mais 
com a saúde dos seus filhos 

58,80% 16,30% 24,90%  2,16 0,14 0,52 0,92 

…se os pais também comessem mais 

alimentos saudáveis 
61,20% 19,60% 19,20%  3,10 0,08 4,93 0,18 

…se os pais estabelecessem regras 

quanto à alimentação dos seus filhos 
62,60% 23,20% 14,20%  1,17 0,28 1,39 0,71 

…se os amigos ou colegas também 
comessem mais alimentos saudáveis 

65,50% 22,00% 12,50%  6,63 0,01 1,61 0,66 

…se a publicidade televisiva 

incentivasse o consumo de alimentos 
saudáveis 

78,10% 14,20% 7,80%  1,84 0,18 4,31 0,23 

…se os alimentos saudáveis 

estivessem mais disponíveis nas 
escolas 

73,10% 19,90% 6,90%  6,22 0,01 2,15 0,54 

 

A tabela 6 mostra que uma grande parte dos adolescentes da amostra concorda que seria mais 

fácil para os adolescentes fazerem escolhas alimentares mais saudáveis se os alimentos 

saudáveis fossem mais atraentes e saborosos (75,20%) e se estes alimentos estivessem mais 

disponíveis em casa (52,85%). 
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De igual forma, uma grande parte dos adolescentes, cerca de 56,50%, concorda que seria mais 

fácil para os jovens em geral fazerem escolhas alimentares mais saudáveis se os alimentos 

saudáveis fossem mais “práticos” (e.g., não fosse necessário descascar, lavar as mãos, etc.). Os 

resultados neste item revelaram diferenças significativas de acordo com o género dos 

participantes (X2
KW(1)=5,79; p=0,02; N=246) (Tabela 6), tendo as análises destas diferenças 

mostrado uma maior percentagem de raparigas (63,00%) a concordar com a afirmação, 

comparativamente com os rapazes (45,60%). As respostas a este item revelaram ainda 

diferenças significativas de acordo com a idade dos participantes (X2
KW(3)=8,19; p=0,04; 

N=246), nomeadamente, entre os grupos etários dos  14-15 e 18-19 anos (p=0,02), e 16-17 e 

18-19 anos (p=0,04). As análises destas diferenças permitiram constatar que, em todos os 

grupos etários (excepto no grupo de 18-19 anos), os adolescentes tendem a concordar com a 

afirmação deste item; esta tendência apenas não se observa no grupo etário dos 18-19 anos, 

cujas respostas surgem divididas: 25,00% concorda e 25,00% discorda da afirmação (50,00% 

não concorda nem discorda).  

Uma grande parte da amostra concorda também que seria mais fácil para os adolescentes 

fazerem escolhas alimentares mais saudáveis se os pais se preocupassem mais com a saúde dos 

seus filhos (58,80%), se os pais também comessem mais alimentos saudáveis (61,20%) e se os 

pais estabelecessem regras quanto à alimentação dos seus filhos (62,60%). 

Cerca de 65,50% dos participantes da amostra concordam igualmente que seria mais fácil para 

os adolescentes fazerem escolhas alimentares mais saudáveis se os amigos/colegas também 

consumissem mais alimentos saudáveis. As respostas a este item revelaram diferenças 

significativas de acordo com o género dos participantes (X2
KW(1)=6,63; p=0,01; N=246) 

(Tabela 6), tendo as análises destas diferenças demonstrado que uma maior percentagem de 

raparigas (72,10%), do que rapazes (54,40%), concorda com a afirmação deste item. 

Verifica-se igualmente que a maioria dos participantes da amostra, cerca de 78,10%, concorda 

que seria mais fácil para os adolescentes fazerem escolhas alimentares mais saudáveis se a 

publicidade televisiva incentivasse o consumo de alimentos saudáveis.  

Por fim, a maioria dos participantes (73,10%) concorda também que seria mais fácil para os 

adolescentes fazerem escolhas alimentares mais saudáveis se os alimentos saudáveis 

estivessem mais disponíveis nas escolas. As respostas a este item revelaram diferenças 

significativas de acordo com o género dos participantes (X2
KW(1)=6,22; p=0,01; N=246) 
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(Tabela 6), tendo as análises destas diferenças mostrado que as raparigas (78,60%) concordam 

mais com a afirmação deste item, do que os rapazes (64,10%).  
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ESTUDO 2 

1 METODOLOGIA 

1.1 Amostra 

1.1.1 Caracterização da amostra 

Utilizou-se uma amostra não probabilística de conveniência constituída por 258 adolescentes 

(N=258), com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos (M=14,52; DP=1,72), dos quais 

114 (44,2%) eram do género masculino e 144 (55,8%) do género feminino. A tabela 7 mostra a 

distribuição dos participantes de acordo com o género e grupo etário.  

 

Tabela 7 - Distribuição dos participantes por género e idade (estudo 2) 

 
Idade dos participantes (grupos etários)  

12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 Total 

Género dos participantes Masculino 34 
(29,80%) 

42 
(36,80%) 

38 
(33,30%) 

0 
(0,00%) 

114 
(44,20%) 

Feminino 54 
(37,50%) 

47 
(32,60%) 

38 
(26,40%) 

5 
(3,50%) 

144 
(55,80%) 

 Total 88 
(34,10%) 

89 
(34,50%) 

76 
(29,50%) 

5 
(1,90%) 

258 
(100,00%) 

 

Os participantes eram estudantes do ensino secundário, do 7º ao 12º ano, estando a sua 

distribuição por ano de escolaridade apresentada na tabela 8.  

 

Tabela 8 - Distribuição dos participantes por ano de escolaridade (estudo 2)  

 Frequência (n) Percentagem (%) 

 Ano de 
escolaridade 

7º ano 44 17,1% 

8º ano 48 18,6% 

9º ano 47 18,2% 

10º ano 45 17,4% 

11º ano 38 14,7% 

12º ano 36 14,0% 

Total 258 100,0% 
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1.2 Material  

1.2.1 O Questionário das Escolhas Alimentares dos Adolescentes 

Tendo em conta os objetivos deste estudo de validação fatorial do questionário e confirmação 

dos resultados obtidos no estudo exploratório, utilizou-se o Questionário das Escolhas 

Alimentares dos Adolescentes, mas agora constituído apenas pelos itens cujos fatores tinham 

demonstrado consistências internas adequadas (Pestana & Gageiro, 2008). 

À semelhança da versão utilizada no estudo anterior, o Questionário das Escolhas Alimentares 

dos Adolescentes (versão do estudo confirmatório – anexo I.10) foi composto por uma parte 

introdutória com vista à apresentação do estudo e do questionário, ao fornecimento de 

informação sobre as instruções do preenchimento do questionário e, ainda, à recolha de dados 

demográficos da amostra (e.g., género, idade).  

O corpo do questionário foi constituído pelos itens dos fatores que apresentavam uma 

consistência interna adequada, avaliada no estudo exploratório através do Alfa de Cronbach 

(α>0,70; ver Pestana & Gageiro, 2008), ou seja, os itens dos fatores: satisfação 

corporal/controlo de peso, preocupações éticas, qualidades sensitivas, conveniência e humor. 

O questionário foi composto por um total de 26 itens. 

Tal como na versão utilizada no estudo exploratório, a resposta a cada item do questionário era 

dada numa escala de concordância de cinco níveis de concordo totalmente a discordo 

totalmente. Os itens foram dispostos de forma aleatória no questionário e, ainda, alguns itens 

foram invertidos. Apresentam-se no quadro 4 os itens que compuseram o Questionário das 

Escolhas Alimentares dos Adolescentes, agora numerados pela ordem em que surgiram no 

questionário da versão do estudo confirmatório.   
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Quadro 4 - Variáveis (itens) do Questionário das Escolhas Alimentares dos Adolescentes de 

acordo com os fatores em estudo (estudo 2)  

“Na minha rotina diária tento escolher alimentos que…” 

Fator 1 – Satisfação corporal/ controlo de peso 
18....me ajudem a gostar mais do meu corpo 
23....me ajudem a perder peso 
25....me ajudem a manter o meu peso 
3....me ajudem a ter uma melhor aparência física (i.e., para eu me sentir mais bonito(a)) 
17....sejam produtos "0% de gordura" 
20....me ajudem a ter dentes saudáveis 
10...me ajudem a ter uma melhor condição física (i.e., para ter o corpo tonificado ou com músculos) 
9....tenham poucas gorduras 
5....sejam ricos em fibra 

Fator 2 – Preocupações éticas 
13....tenham uma embalagem amiga do ambiente (i.e., o processo de embalamento não polui o ambiente) 
4....tenham origem em países com políticas governamentais amigas do ambiente 
19...tenham origem em países com políticas governamentais anti- exploração infantil 

Fator 3 – Qualidades sensitivas  
8....pareçam bons e deliciosos (i.e., tenham um aspeto agradável) 
11....tenham uma textura agradável na boca 
16....tenham um sabor agradável 
2....cheirem bem 
12....sejam doces  

Fator 4 – Conveniência  
15....não impliquem ter de lavar pratos ou outros utensílios 
24....não necessitem de ser descascados ou descaroçados 
26....não impliquem ter de se sujar as mãos 
14....eu possa petiscar entre refeições, como os snacks (petiscos) 
22....sejam fáceis de transportar na mala 
7....possam ser cozinhados de forma fácil e rápida 

Fator 7 – Humor 
1....me ajudem a ficar mais animado quando me sinto em baixo 
21....me façam sentir bem-disposto(a) 
6....me deixem mais relaxado 

 

1.3 Procedimento 

1.3.1 Procedimento na recolha de dados  

Com vista à recolha de dados para este estudo confirmatório procedeu-se ao recrutamento de 

uma nova amostra de participantes, tendo para isso sido estabelecido o contacto com novas 



 

96 

escolas do ensino secundário do distrito de Lisboa, através da emissão de carta ao Diretor 

(anexo I.11).  

Após a obtenção da resposta positiva de uma escola, via telefone, propôs-se uma reunião com 

vista a uma apresentação mais detalhada do estudo, tendo esta reunião sido realizada com duas 

Professoras responsáveis pertencentes ao Conselho Diretivo da referida escola, que se 

disponibilizaram a auxiliar o presente estudo. Após discutidos os aspetos principais do estudo e 

os critérios de seleção da amostra, iniciou-se o processo de recrutamento dos participantes, 

através da seleção de duas turmas de cada ano de escolaridade do 7º ao 12º ano, que 

abrangessem pré-adolescentes e adolescentes de ambos os géneros, com idades compreendidas 

entre os 12 e os 19 anos. 

Em conjunto com as referidas duas Professoras da escola procedeu-se à marcação das datas 

para as aplicações do questionário, tendo estas sido agendadas de acordo com a disponibilidade 

de professores e alunos, e os horários das respetivas turmas, de maneira a interferir o menos 

possível com o programa letivo e o normal funcionamento das aulas.  

Tal como no estudo exploratório, em cada aplicação do questionário a investigadora dirigia-se 

à escola e, em contexto de sala de aula, apresentava oralmente o questionário e explicava as 

instruções do seu preenchimento, solicitando o seu completamento por parte dos participantes. 

Foram seguidos os mesmos procedimentos adotados no estudo exploratório, já descritos 

anteriormente (ver Estudo 1 – 1.3.2 Procedimento na recolha de dados). 

As aplicações do questionário foram realizadas entre Janeiro e Março de 2012. No total foram 

realizadas 12 aplicações coletivas, duas por cada ano de escolaridade do 7º ao 12º ano, tendo 

sido obtido o preenchimento de um total de 270 questionários. Destes 270 questionários 

preenchidos foram posteriormente excluídos 12 devido a excesso de respostas omissas ou de 

tendência central. Desta forma, totalizaram 258 os questionários válidos para posterior análise 

de dados.  

 

1.3.2 Procedimentos éticos e deontológicos 

Mais uma vez, procurou-se respeitar os princípios do código deontológico da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses (OPP), tendo sido respeitados os mesmos cuidados adotados no estudo 
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exploratório, já descritos anteriormente (ver Estudo 1 – 1.3.3 Procedimentos éticos e 

deontológicos).  

 

1.3.3 Procedimento de análise dos resultados 

Para a análise dos resultados deste estudo utilizou-se o software AMOS Graphics 19. Com 

vista à validação fatorial do questionário recorreu-se à análise fatorial confirmatória, conforme 

descrito por Maroco (2010). 

Previamente à análise dos resultados procedeu-se a uma primeira análise descritiva dos dados 

para fins de caracterização da amostra. Posteriormente, as variáveis que tinham sido invertidas 

foram transformadas para que pudessem ser processadas e analisadas na forma correta. 

Procedeu-se depois à análise fatorial confirmatória. Esta análise foi desenvolvida com recurso 

ao método de estimação de máxima verosimilhança tendo sido, por isso, necessário verificar 

previamente se as variáveis apresentavam distribuição normal, o que foi analisado através dos 

coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku), uni- e multivariada. Procedeu-se ainda nesta fase 

à avaliação da existência de outliers através da distância quadrada de Mahalanobis (D2) 

(Maroco, 2010).  

Em seguida, procedeu-se à análise da qualidade de ajustamento global do modelo fatorial. 

Apesar do ‘Teste do X2 de Ajustamento’ ser frequentemente utilizado na avaliação da 

qualidade de ajustamento, Maroco (2010) refere que a sua utilização não é considerada válida 

na maior parte das aplicações. Como tal, no presente estudo recorreu-se aos índices de 

qualidade de ajustamento e respetivos valores de referência sugeridos por Maroco (2010, p. 

51), nomeadamente, o índice absoluto X2/df<5; o índice relativo Comparative Fit Index 

(CFI)>0,8; o índice de parcimónia Parsimony CFI (PCFI)>0,6; o índice de discrepância Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA)<0,10; P[rmsea≤0,05] ≥ 0,05; e, ainda, o 

índice Expected Cross-Validation Index (MECVI) (quanto menor o resultado deste índice 

melhor, segundo o autor) (Maroco, 2010). 

Posteriormente, procedeu-se ao ajustamento do modelo a partir dos índices de modificação 

(superiores a 11; p<0,001) produzidos pelo AMOS e com base em considerações teóricas, tal 

como sugerido por Maroco (2010).  
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Procedeu-se ainda à avaliação da fiabilidade do questionário. A fiabilidade (i.e., consistência e 

reprodutibilidade da medida) foi analisada através da fiabilidade compósita (FC), uma medida 

de consistência dos itens particularmente apropriada para a análise fatorial (Maroco, 2010). 

Segundo Maroco (2010) considera-se que FC ≥ 0,70 é indicador de uma fiabilidade de 

constructo apropriada.  

Analisou-se adicionalmente a validade de constructo (Maroco, 2010), através da: 1) validade 

fatorial, avaliada pelos pesos fatoriais estandardizados (λ ≥ 0,50) e pela fiabilidade individual 

das variáveis manifestas (itens) (λ
2
≥ 0,25); 2) validade convergente, que ocorre quando os 

itens que são o reflexo de um fator saturam fortemente nesse fator, tendo sido no presente 

estudo avaliada através da variância extraída média (VEM≥ 0,50); e, 3) validade discriminante, 

que avalia se os itens que refletem um fator não estão correlacionados com outros fatores, 

tendo sido esta avaliada no presente estudo através das VEM, iguais ou superiores ao quadrado 

da correlação entre os respetivos fatores (Maroco, 2010).  

Foi feita a análise das correlações entre os fatores através do Coeficiente de Correlação de 

Pearson.  

Por fim, foram analisadas as diferenças significativas nos resultados de acordo com os efeitos 

do género e da idade através do teste paramétrico ANOVA one-way, após verificação do 

pressuposto da normalidade através do teste de Kolmogorov-Smirnov (quando N>10) e do 

teste de Shapiro-Wilk (quando N<10) (p>0,05), e verificação do pressuposto da 

homocedasticidade através do Teste de Levene. A dimensão dos efeitos observados foi 

avaliada pelo Eta2 
Parcial (ƞ

2
p) e as diferenças entre grupos foram avaliadas com o Teste HSD 

de Tukey para α=0,05 (Maroco, 2007). 

Apresentam-se de seguida os resultados obtidos na análise de dados. 
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2 RESULTADOS 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos no presente estudo confirmatório. Começa-se 

por apresentar os resultados da análise fatorial confirmatória, sendo depois apresentados os 

resultados obtidos na análise da fiabilidade e validade do questionário, e, por fim, apresentados 

os resultados da análise dos efeitos significativos das variáveis género e idade. 

 

2.1 Resultados da análise fatorial confirmatória  

A análise dos dados iniciou-se com a avaliação da normalidade das variáveis, tendo os valores 

de assimetria (sk) e achatamento (ku) dos itens individuais apresentado valores que, de acordo 

com Kline (2005), Finney e DiStefano (2006) e Maroco (2010), indicam a inexistência de 

violações à distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10) (anexo I.12). As distâncias de Mahalanobis 

ao quadrado (p1 e p2 <0,001) indicaram também a inexistência de outliers (anexo I.13).  

A análise da qualidade de ajustamento global do modelo fatorial revelou índices de qualidade 

de ajustamento considerados toleráveis, mas passíveis de melhoramento: X2/df=2,384; 

CFI=0,836; PCFI=0,743; RMSEA=0,073; P[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI=3,446 (anexo I.14). 

Como tal, mostrou-se de interesse melhorar o ajustamento do modelo. Na tentativa de 

melhorar o seu ajustamento, procedeu-se à análise dos índices de modificação sugeridos pelo 

Amos Graphics. 

Tal como sugere Maroco (2010), a análise dos índices de modificação foi feita 

sequencialmente, através da libertação sucessiva dos parâmetros com índices de modificação 

mais elevados até chegar ao parâmetro de menor índice de modificação, tendo sido 

considerada a modificação dos parâmetros superiores a 11.  

A partir da análise foi possível verificar que os maiores índices de modificação ocorriam para a 

covariância entre o resíduo associado ao item 5 (e5) e o fator preocupações éticas; item 12 

(e12) e o fator conveniência; e item 20 (e20) e o fator preocupações éticas (anexo I.15). No 

entanto, a análise de conteúdo dos itens, do ponto de vista teórico, mostrou não se justificar 

considerar tais correlações. Segundo Maroco (2010), embora a alteração do modelo fatorial 

possa ser sugerida pelos índices de modificação, a justificação teórica é indispensável, na 

medida em que, de um ponto de vista estritamente estatístico, um modelo pode ser modificado 
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até apresentar um ajustamento “perfeito”, mas ainda assim ser teórica e conceptualmente 

incongruente. Como tal, procurou-se fazer a modificação do presente modelo fatorial com base 

nos índices de modificação, mas também de acordo com o seu fundamento teórico e 

conceptual. Maroco (2010) refere ainda que, nos casos em que a correlação entre erros de itens 

é difícil de justificar (e.g., itens que saturam em fatores diferentes), é comum proceder-se à 

remoção desses itens da análise, uma vez que provocam correlações entre fatores que 

teoricamente são ortogonais. Uma vez que a análise do quadro regression weights (anexo I.16) 

foi consistente com a análise das covariâncias entre os erros, e a análise dos índices de 

modificação sugeriu a saturação dos itens 5, 12 e 20 em mais do que um fator (não 

contribuindo assim para a clara definição dos fatores), optou-se pela remoção destes itens. 

Adicionalmente, a análise do mesmo quadro sugeriu o adicionamento de uma trajetória causal 

entre o fator satisfação corporal/controlo de peso e o item 22, assim como entre o fator 

qualidades sensitivas e o item 10. No entanto, a análise de conteúdo destes itens (10 e 22) não 

sugeriu qualquer justificação teórica para aquelas correlações. Como tal, mais uma vez, dado 

que a análise sugeriu que estes itens saturavam em mais do que um fator, optou-se pela sua 

eliminação da análise. No total foram removidos 5 itens da análise, sendo estes os itens 5, 10, 

12, 20 e 22.  

Depois da eliminação dos itens referidos, cujos índices de modificação sugeriam a sua 

saturação em fatores diferentes daqueles sugeridos na versão original do questionário, foi 

possível obter o novo modelo simplificado (Figura 1). Mais uma vez, verificou-se, também 

para o novo modelo modificado, os pressupostos de normalidade (|Sk|<3 e |Ku|<10) (anexo 

I.17), assim como a inexistência de outliers (anexo I.18). O novo modelo apresentou índices de 

qualidade de ajustamento que revelaram uma boa adequação da estrutura modificada do 

questionário: X2/df=1,835; CFI=0,915; PCFI=0,780; RMSEA=0,057; P[rmsea≤0,05]=0,117; 

MECVI=1,899.  
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Análise Fatorial Confirmatória 

X2(179)=328,391; X2/df=1,835; CFI=0,915; PCFI=0,780; RMSEA=0,057; 

P[rmsea≤0,05]=0,117; MECVI=1,899 
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Figura 1 – Modelo do questionário simplificado 
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Para avaliar se o ajustamento do modelo modificado era significativamente melhor do que o do 

modelo original, realizou-se um teste de diferenças de X2, como sugere Maroco (2010). 

Utilizando os valores da estatística do X2 e respetivos graus de liberdade do modelo original e 

do modelo simplificado, obteve-se: X2 
dif = X2

o
 
– X2

s = 688,884 – 328,391 = 360,493, com 289 

– 179 = 110 graus de liberdade. Através da consulta da tabela da distribuição qui-quadrado 

(ver Maroco, 2010; Tabela A2 – Distribuição Qui-quadrado, p. 355), para α=0,05, observou-se 

124,342 < X2 0,95; (110) < 179,5812. Uma vez que X2 
dif = 360,493 > X2 0,95; (110), considera-se que 

o modelo simplificado se ajustou melhor à estrutura correlacional observada entre os itens, do 

que o modelo original (Maroco, 2010).  

Os resultados deste estudo revelaram-se idênticos àqueles obtidos no estudo exploratório, 

tendo o fator qualidades sensitivas revelado, em média, os resultados mais elevados e o fator 

preocupações éticas, os resultados mais baixos (anexo I.19).  

Ainda que nas análises fatoriais exploratórias os fatores sejam independentes, nas análises 

fatoriais confirmatórias os fatores estão frequentemente correlacionados (Maroco, 2010), pelo 

que procurou-se avaliar eventuais correlações entre os fatores através do Coeficiente de 

Correlação de Pearson. Como resultado, verificaram-se correlações positivas moderadas (0,40 

<R< 0,69; Pestana & Gageiro, 2008) entre as preocupações éticas e a satisfação 

corporal/controlo de peso, e o humor; e, entre as qualidades sensitivas e a conveniência. 

Verificaram-se também correlações positivas baixas (0,20 <R< 0,39) entre o humor e a 

satisfação corporal/controlo de peso, e as qualidades sensitivas. Por fim, registou-se uma 

correlação negativa entre a satisfação corporal/controlo de peso e as qualidades sensitivas 

(Figura 1). 

 

2.2 Análise da fiabilidade e validade  

A fiabilidade do questionário foi avaliada através da medida de fiabilidade compósita (Maroco, 

2010), tendo-se obtido: satisfação corporal/controlo de peso, FC=0,93; preocupações éticas, 

FC=0,90; qualidades sensitivas, FC=0,78; conveniência, FC=0,77; e humor, FC=0,78. Como 

tal, foi possível verificar que todos os fatores sob estudo apresentaram boa fiabilidade 

compósita (FC ≥ 0,70).  

                                                
2 Uma vez que a tabela do qui-quadrado não permitiu saber o resultado exato de X2 0,95; (110) considerou-se o intervalo entre X2 
0,95; (100) = 124,342 e X2 0,95; (150) = 179,581 
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Por sua vez, a validade foi confirmada através da:  

1) Validade fatorial, demonstrada pelos pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ ≥ 0,50) e 

pela sua fiabilidade individual (λ2
≥ 0,25) (ver Figura 1);  

2) Validade convergente, demonstrada através da variância extraída média (VEM≥ 0,50) de 

cada um dos fatores: satisfação corporal/controlo de peso, VEM= 0,70; preocupações éticas, 

VEM = 0,76; qualidades sensitivas, VEM = 0,48; conveniência, VEM = 0,40; e humor, VEM 

= 0,55. 

3) Validade discriminante, avaliada pela comparação das VEM com os quadrados da 

correlação entre fatores. Por exemplo, considerando os fatores satisfação corporal/controlo de 

peso e preocupações éticas, uma vez que VEMsat=0,70 e VEMpre=0,76 são maiores do que r2
sat-

pre=0,19, pode afirmar-se que os dois fatores demonstram validade discriminante. Através deste 

mesmo procedimento constatou-se a validade discriminante dos restantes fatores, cujas 

correlações ao quadrado se mostraram inferiores aos valores de variância extraída média de 

cada um dos fatores (anexo I.20). 

Importa referir ainda que o modelo simplificado apresentou um MECVI consideravelmente 

menor comparativamente com o do modelo original (1,899 vs. 3,446), demonstrando também 

desta forma uma maior validade. 

 

2.3 Análise dos efeitos do género e da idade 

À semelhança dos resultados obtidos no estudo exploratório, verificou-se um efeito 

significativo do género no fator 1 (F(1, 256)=29,75; p=0,00; ƞ2
p=0,10; π=1,00), sugerindo uma 

maior influência da satisfação corporal/controlo de peso nas escolhas alimentares do género 

feminino, comparativamente com o género masculino. Verificou-se ainda um efeito 

significativo da idade no fator 2 (F(3, 254)=3,16; p=0,03; ƞ
2

p=0,04; π=0,73), indicando uma 

menor influência das preocupações éticas nos adolescentes com mais idade.  
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3 DISCUSSÃO (ESTUDOS 1 E 2) 

Apresenta-se agora a discussão dos resultados obtidos na presente investigação, composta 

pelos dois estudos, exploratório e confirmatório. Primeiro serão discutidos os resultados acerca 

dos fatores que influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes. Depois, serão discutidos 

os restantes resultados obtidos, relacionados com os obstáculos e os aspetos facilitadores das 

escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes. Posteriormente serão apresentadas as 

conclusões, discutidas as limitações da investigação, e apresentadas sugestões para a 

investigação futura. 

 

3.1 Fatores que influenciam as escolhas alimentares dos 
adolescentes  

Os resultados obtidos a partir da construção e aplicação do Questionário das Escolhas 

Alimentares dos Adolescentes permitiram verificar que o modelo fatorial original apresentava 

uma qualidade de ajustamento razoável, não obstante, após ter-se procedido ao melhoramento 

do ajustamento do modelo foi possível obter uma melhor qualidade de ajustamento, em suporte 

da validade fatorial do modelo de questionário proposto.  

A aplicação do Questionário das Escolhas Alimentares dos Adolescentes permitiu identificar 

no primeiro estudo, de caráter exploratório, nove fatores: satisfação corporal/controlo de peso, 

preocupações éticas, qualidades sensitivas, conveniência, disponibilidade/acessibilidade, 

influência social, humor, saúde e familiaridade. Destes, cinco fatores foram confirmados no 

segundo estudo, de caráter confirmatório, tendo demonstrado fortes consistências internas. 

Foram estes os fatores satisfação corporal/controlo de peso, preocupações éticas, qualidades 

sensitivas, conveniência e humor. Em seguida discute-se cada um destes fatores. 

Os resultados da presente investigação sugerem que as escolhas alimentares dos adolescentes 

são influenciadas pela sua satisfação corporal e pelas suas preocupações com o controlo de 

peso (fator satisfação corporal/controlo de peso), o que parece estar de acordo com os 

resultados dos estudos que mostram que a (in)satisfação corporal e o peso se encontram 

significativamente associados nos adolescentes (Mäkinen, Puukko-Viertomies, Lindberg, 

Siimes, & Aalberg, 2012). Os resultados parecem também reforçar aqueles de outros estudos 

que mostram igualmente que as escolhas alimentares dos adolescentes são influenciadas pela 
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sua satisfação corporal e pelas suas preocupações com o peso (Neumark-Sztainer et al., 2004, 

2006). Este parece constituir um fator importante a ter em conta nas intervenções já que os 

estudos mostram também que os adolescentes com insatisfação corporal e excessivas 

preocupações com o peso tendem a adotar comportamentos alimentares não saudáveis e a 

utilizar estratégias disfuncionais de perda e/ou controlo de peso (e.g., dietas restritivas, recurso 

ao vómito, uso de laxantes, diuréticos e/ou reguladores do apetite) (Neumark-Sztainer et al., 

2004, 2006). Tendo em conta que estes comportamentos não saudáveis e disfuncionais podem 

ter sérias consequências para a saúde imediata e futura dos adolescentes, podendo 

inclusivamente contribuir para o aumento de peso e do risco de obesidade nos jovens, parece 

importante promover a satisfação corporal e com o peso nos adolescentes, no sentido de 

motivar e reforçar comportamentos alimentares mais saudáveis e estratégias mais funcionais 

de perda e/ou controlo de peso. Isto pode ser particularmente importante para as adolescentes 

já que os estudos indicam que nas raparigas a insatisfação corporal surge associada a um maior 

desejo de perder peso (e.g., Drewnowski, 1994), e estas fazem mais tentativas para perder 

peso, comparativamente com os rapazes (e.g., Middleman et al., 1998).  

Os resultados da presente investigação demonstram uma associação entre a satisfação 

corporal/controlo de peso e as preocupações éticas, que parece sugerir que os adolescentes que 

se preocupam com o seu corpo e o seu peso são também aqueles que apresentam preocupações 

com os aspetos éticos e ambientais relacionados com a produção dos alimentos. Não foi 

possível encontrar resultados em outros estudos que sugerissem esta associação, pelo que 

julga-se necessário explorar melhor esta relação no futuro. 

Verificou-se, na presente investigação, uma correlação positiva entre a satisfação 

corporal/controlo de peso e o humor, que parece estar de acordo com os resultados de outros 

estudos (Martyn-Nemeth, Penckofer, Gulanick, Velsor-Friedrich, & Bryant 2009; Steptoe et 

al., 1995). Estudos estes que sugerem que a (in)satisfação com o corpo e as preocupações com 

o peso estão associadas com o humor, influenciando as escolhas alimentares dos adolescentes, 

nomeadamente, o tipo e a quantidade de alimentos ingeridos. A correlação encontrada entre 

estes fatores pode ser compreendida à luz dos estudos que demonstram que os adolescentes 

com maior insatisfação corporal são também aqueles que apresentam maiores níveis de humor 

depressivo (e.g., Ackard et al., 2003). Tendo em conta que os mesmos estudos sugerem que 

estes adolescentes tendem a desenvolver comportamentos alimentares pouco saudáveis e 

estratégias de controlo de peso disfuncionais, apresentando maior risco de desenvolver excesso 

de peso/obesidade e outras perturbações alimentares, considera-se importante que as 
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intervenções tenham em conta a relação entre a satisfação corporal/peso e o humor, assim 

como os seus efeitos nas escolhas e comportamentos alimentares dos adolescentes. Julga-se 

que, promover a satisfação corporal e níveis adequados/adaptativos de preocupação com o 

peso poderá contribuir para o aumento dos níveis de humor positivo nos adolescentes, o que 

poderá motivar a realização de escolhas alimentares mais saudáveis e a utilização de 

estratégias de controlo de peso mais funcionais nos jovens. 

Registou-se ainda uma correlação negativa entre a satisfação corporal/controlo de peso e as 

qualidades sensitivas, que parece sugerir que a satisfação corporal e com o peso se relaciona 

inversamente com a escolha de alimentos apetecíveis em termos de sabor, aparência, cheiro e 

textura. Pode colocar-se a hipótese de que esta associação negativa possa ser explicada pela 

ideia de que os alimentos saudáveis são menos agradáveis em termos de sabor e de outros 

aspetos sensitivos, comparativamente com outros alimentos menos saudáveis. A apoiar isto 

está o estudo de Neumark-Sztainer et al. (1999) que demonstrou que os adolescentes tendem a 

preferir o sabor de alimentos considerados menos saudáveis, comparativamente com o sabor 

de alimentos considerados mais saudáveis. O facto de a satisfação corporal e com o peso se 

encontrar associada a escolhas alimentares mais saudáveis (Neumark-Sztainer et al., 2004, 

2006), mas consideradas menos saborosas e apetecíveis (Neumark-Sztainer et al., 1999), pode 

explicar a associação negativa entre a satisfação corporal/peso e a escolha de alimentos menos 

saborosos e apetecíveis. Este parece assim constituir um outro aspeto importante a ter em conta 

nas intervenções, já que a satisfação com o corpo e com o peso pode motivar os adolescentes a 

escolher alimentos mais saudáveis, mas estes podem ser considerados pouco saborosos e 

apetecíveis pelos adolescentes. Parece assim importante tornar os alimentos saudáveis mais 

atraentes para os adolescentes, podendo as intervenções inclusivamente ajudar os jovens a 

desenvolverem estratégias que lhes permitam tornar os alimentos saudáveis mais saborosos e 

apetecíveis. 

Os resultados obtidos no fator satisfação corporal/controlo de peso revelaram diferenças de 

acordo com o género, sugerindo que a satisfação corporal/controlo de peso influencia mais as 

escolhas alimentares das raparigas, do que dos rapazes. Isto pode ser explicado pelo facto de as 

raparigas demonstrarem maiores preocupações com a sua satisfação corporal e com o seu peso, 

comparativamente com os rapazes (e.g., Drewnowski, 1994; Middleman et al., 1998). 

Resultados semelhantes foram encontrados em amostras de adultos, sugerindo que as escolhas 

alimentares do género feminino são mais influenciadas pelas preocupações com o corpo e o 

peso, comparativamente com as escolhas alimentares do género masculino (Cardoso & Vale, 
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2010; Steptoe et al., 1995). Este padrão de resultados poderá ser explicado pelas pressões 

socioculturais para a conformidade com um ideal de beleza que é associado frequentemente a 

corpos magros e de baixo peso (Gonçalves, Machado & Machado, 2011), pressões estas 

predominantemente exercidas sobre o género feminino nas sociedades ocidentais. 

As escolhas alimentares dos adolescentes parecem ser influenciadas também pelas 

preocupações éticas e ambientais relacionadas com a produção dos alimentos (fator 

preocupações éticas). A influência destas preocupações nas escolhas alimentares de 

adolescentes e adultos é também encontrada em outros estudos (e.g., Steptoe et al., 1995; 

Contento et al., 2006). À semelhança destes estudos (e.g., Steptoe et al., 1995), os resultados 

da presente investigação indicam que estas preocupações estão associadas positivamente com 

o humor, sugerindo que as escolhas alimentares motivadas pelas preocupações com a produção 

dos alimentos têm um impacto positivo sobre o humor.  

Os resultados da presente investigação sugerem ainda que os efeitos das preocupações éticas e 

ambientais nas escolhas alimentares diminuem com a idade, podendo colocar-se a hipótese de 

que estas preocupações estão mais presentes nos mais jovens como consequência da maior 

sensibilização que é feita, particularmente junto dos mais novos, em contexto escolar, para as 

questões ambientais relacionadas com os alimentos. 

Por sua vez, as escolhas alimentares dos adolescentes parecem também ser influenciadas pela 

conveniência e qualidades práticas dos alimentos e sua confeção (fator conveniência), assim 

como pelas qualidades e reações sensitivas aos alimentos em termos de sabor, aparência, 

cheiro e textura (fator qualidades sensitivas), tal como outros estudos tinham já sugerido (e.g., 

Contento et al., 2006; Neumark-Sztainer et al., 1999). De destacar o facto de as qualidades 

sensitivas terem demonstrado constituir o fator com maior influência, de entre aqueles 

estudados, nas escolhas alimentares dos adolescentes, apoiando os resultados de outros estudos 

(e.g., Neumark-Sztainer, et al., 1999), o que reforça a importância de tornar os alimentos 

saudáveis mais atraentes e apelativos para os adolescentes, como já referido anteriormente. 

Na presente investigação observou-se uma correlação positiva entre a conveniência e as 

qualidades sensitivas dos alimentos, que sugere que a escolha de alimentos convenientes e 

práticos está associada à escolha de alimentos também mais saborosos e apetecíveis. Isto 

poderá ser explicado pelo facto de os alimentos considerados pelos adolescentes como mais 

convenientes, práticos, fáceis e rápidos de adquirir (e.g., fast food), serem também geralmente 

os alimentos considerados como mais saborosos e apelativos em termos sensitivos (e.g., 
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Neumark-Sztainer et al., 1999). Este parece constituir um resultado adicional importante a ter 

em consideração nas intervenções, na medida em que sugere a importância de tornar os 

alimentos saudáveis, não só mais saborosos e atraentes para os adolescentes (como já referido 

anteriormente), mas também mais convenientes e práticos, ou seja, fáceis de adquirir, 

preparar/confecionar, consumir, etc., de forma a motivar uma maior escolha e consumo destes 

alimentos.  

Foi igualmente encontrada uma correlação entre as qualidades sensitivas dos alimentos e o 

humor que sugere, à semelhança de outros estudos (e.g., Steptoe et al., 1995), que a escolha de 

alimentos saborosos e apetecíveis em termos de aparência, cheiro e textura, está associada 

positivamente com o humor.  

Por sua vez, o humor surge também como um fator que influencia as escolhas alimentares dos 

adolescentes (fator humor), tal como outros estudos tinham já demonstrado (e.g., Martyn-

Nemeth et al., 2009; Neumark-Sztainer et al., 1999). De acordo com a literatura, o humor e o 

comportamento alimentar apresentam uma relação complexa e recíproca, podendo o humor 

influenciar o tipo e a quantidade de alimentos ingeridos (Patel & Schlundt, 2001), mas também 

o tipo de alimentos escolhidos e ingeridos pode influenciar o humor (Christensen, 1993, 2001; 

Christensen & Brooks, 2006; Dallman et al., 2005). Este parece igualmente um aspeto 

importante a ter em consideração nas intervenções, tendo em conta que os estudos sugerem 

que o humor negativo (e.g., humor depressivo) apresenta-se associado a comportamentos 

alimentares disfuncionais e, inclusivamente, a perturbações do comportamento alimentar 

(Neumark-Sztainer et al., 2006), podendo a ingestão alimentar ser utilizada como estratégia de 

coping disfuncional para lidar com estados de humor negativos (e.g., Christensen, 1993, 2001; 

Dallman et al., 2005).  

Os resultados da presente investigação revelaram correlações positivas entre o humor e outros 

fatores como a satisfação corporal/controlo de peso, as preocupações éticas, e as qualidades 

sensitivas, tal como já discutido anteriormente. O humor parece surgir assim como uma 

variável psicológica que pode influenciar o comportamento alimentar de forma complexa. Se, 

por um lado, o humor mantém associações positivas com ambas a satisfação corporal/peso e as 

qualidades/reações sensitivas, estas, por sua vez, entre si, apresentam associações negativas. 

Desta forma, a satisfação corporal/peso pode estar associada positivamente com o humor, 

assim como as qualidades/reações sensitivas poderão estar associadas positivamente com o 

humor, no entanto, a satisfação corporal/peso parece estar associada negativamente com as 
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qualidades/reações sensitivas. A satisfação corporal/peso e as qualidades/reações sensitivas aos 

alimentos podem assim competir entre si por estados de humor positivos, exigindo ao 

adolescente a ponderação de aspetos que podem entrar em conflito entre si, o que pode 

dificultar o processo de tomada de decisão relativa à escolha alimentar, e interferir assim com a 

sua capacidade de autorregulação.  

Importa considerar que as consequências da escolha alimentar são distintas quando esta é 

motivada pela satisfação corporal/peso e quando é motivada pelas qualidades/reações 

sensitivas. Se, no primeiro caso, as consequências da escolha alimentar podem ser somente 

“visíveis” a médio/longo prazo (no peso e satisfação corporal); por seu lado, as consequências 

da escolha alimentar nas reações ao sabor, aparência, cheiro e textura dos alimentos podem ser 

“apreciáveis” imediatamente após essa escolha (ingestão) alimentar. Tendo em conta que os 

adolescentes demonstram frequentemente dificuldades ao nível do autocontrolo e manifestam 

uma centração socioafetiva no momento presente (Barros, 2003), poderão sentir-se mais 

facilmente impelidos a fazer escolhas alimentares a partir das quais percecionam efeitos 

positivos imediatos (e.g., satisfação com a ingestão de alimentos saborosos e apetecíveis) do 

que efeitos positivos a médio ou longo prazo (e.g., satisfação corporal/peso). Recorde-se que 

as qualidades sensitivas dos alimentos surgiram inclusivamente como o fator, entre aqueles 

estudados, que mais influencia as escolhas alimentares dos adolescentes. Estes resultados 

parecem alertar para a importância das intervenções considerarem a promoção de 

competências que capacitem os adolescentes para a autorregulação das suas tomadas de 

decisão, das suas emoções e afetos (e.g., humor) e das suas escolhas alimentares, de forma a 

conseguirem resistir à “tentação” imediata dos alimentos não saudáveis (mas apetecíveis), em 

prol da gratificação futura com a satisfação corporal e com o peso, resultante da ingestão de 

alimentos mais saudáveis. Importa que os adolescentes consigam regular os seus 

comportamentos alimentares de forma saudável e funcional, sendo capazes de antecipar os 

efeitos/consequências dos seus comportamentos e adiar gratificações imediatas a favor de 

escolhas e comportamentos mais saudáveis.  

Como já mencionado, e à semelhança de outros estudos (Neumark-Sztainer, et al., 1999), os 

resultados obtidos sugerem que as qualidades sensitivas constituem o fator (entre aqueles 

estudados) que mais influencia as escolhas alimentares dos jovens. Por sua vez, os estudos com 

amostras de adultos mostram que as qualidades sensitivas, mas também a saúde, a 

conveniência e o preço, constituem os fatores mais importantes nas escolhas alimentares de 

adultos (e.g., Cardoso & Vale, 2010; Steptoe et al., 1995). Isto destaca a importância do 
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desenvolvimento de intervenções específicas para cada população, e salienta a existência de 

outros fatores, para além da saúde, que podem motivar e explicar as escolhas alimentares dos 

indivíduos, particularmente dos adolescentes. Parece assim necessário o desenvolvimento de 

intervenções com adolescentes que, não se centrem somente na transmissão de informação 

sobre saúde, mas sejam capazes de dar resposta a outros fatores que podem motivar as suas 

escolhas alimentares e interferir com a sua autorregulação, capacitando-os para a regulação 

ativa e eficaz dos seus comportamentos. 

 

3.2 Obstáculos e aspetos facilitadores das escolhas alimentares 
saudáveis 

De acordo com uma grande parte dos adolescentes, a alimentação saudável não constitui uma 

preocupação para os jovens. Isto parece estar de acordo com os resultados de outros estudos 

que sugerem que os adolescentes demonstram baixas preocupações com a saúde (e.g., 

Rappaport et al., 1992). De acordo com isto, o estudo de Neumark-Sztainer et al. (1999) sugere 

que a saúde constitui uma preocupação secundária para os adolescentes, comparativamente 

com outras preocupações consideradas por si como prioritárias, como as preocupações 

escolares/académicas e sociais. Isto parece reforçar a importância de novas estratégias de 

intervenção que não se centrem exclusivamente na saúde, mas que procurem outros meios de 

motivar os adolescentes a praticar comportamentos saudáveis. 

Na presente investigação, embora as opiniões se tenham dividido quando os adolescentes 

consideravam se os alimentos saudáveis têm (ou não) um sabor agradável, uma grande parte 

dos adolescentes considerou que seria mais fácil para os jovens fazerem escolhas mais 

saudáveis se os alimentos saudáveis fossem mais saborosos e atraentes, o que parece estar de 

acordo com os resultados encontrados em outros estudos (Neumark-Sztainer et al., 1999). Isto 

parece reforçar a importância de tornar os alimentos saudáveis mais saborosos e apelativos 

para os adolescentes. Considera-se que as intervenções ao nível macro poderão ter aqui um 

importante papel ao contribuir para que os alimentos saudáveis se tornem opções mais 

atraentes para os jovens em contextos diversos como escolas, associações e instituições onde 

os jovens estão habitualmente inseridos, mas também em superfícies comerciais de fácil acesso 

aos adolescentes como cafés, super e hipermercados. Igualmente importante são as 

intervenções ao nível individual que poderão ajudar os adolescentes a desenvolver 
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competências que lhes permitam regular os seus comportamentos de acordo os efeitos dos 

fatores que os influenciam e que podem interferir com a sua capacidade de autorregulação.  

Por sua vez, embora o estudo de Neumark-Sztainer et al. (1999) sugira que os adolescentes 

tendem a considerar os alimentos saudáveis mais dispendiosos comparativamente com outros 

alimentos menos saudáveis, na presente investigação as opiniões dos adolescentes dividiram-se 

quando consideravam se os alimentos saudáveis são (ou não) mais dispendiosos.  

Na presente investigação, embora cerca de metade dos adolescentes tenha discordado que os 

alimentos saudáveis não são práticos/convenientes, a mesma proporção de adolescentes 

considerou que seria mais fácil para os jovens fazerem escolhas alimentares mais saudáveis se 

os alimentos saudáveis fossem mais práticos. Outros estudos mostram também que os 

adolescentes consideram que seria mais fácil optar pelos alimentos saudáveis se estes fossem 

mais práticos e convenientes (e.g., Neumark-Sztainer et al., 1999). Na presente investigação 

destacaram-se as raparigas por constituírem o grupo que mais concordou que seria mais fácil 

para os jovens fazerem escolhas alimentares mais saudáveis se os alimentos saudáveis fossem 

mais práticos. Por sua vez, o grupo etário com mais idade (18-19 anos) destacou-se por ser 

aquele que menos concordou com isso. Tendo em conta que a compra, preparação e confeção 

dos alimentos são tarefas, ainda hoje, atribuídas maioritariamente ao género feminino, isto 

pode explicar porque foram as raparigas que mais consideraram que as escolhas alimentares 

saudáveis poderiam ser facilitadas se os alimentos fossem mais práticos e convenientes, como 

por exemplo, fáceis e/ou rápidos de preparar e cozinhar, não precisar de serem descascados ou 

descaroçados, etc. Por outro lado, pode pensar-se que os adolescentes com mais idade têm 

provavelmente mais facilidade de adquirir, preparar e confecionar os alimentos, sendo por isso 

menos relevante para estes que os alimentos saudáveis sejam práticos. Independentemente das 

diferenças relativas ao género e à idade, o resultado obtido parece reforçar a necessidade de 

tornar as opções saudáveis mais convenientes e práticas para os adolescentes, de forma a 

motivar uma maior escolha e consumo destes alimentos. Aqui destaca-se a importância da 

intervenção da indústria alimentar que pode fornecer um importante contributo para tornar os 

alimentos saudáveis, não só mais atraentes, mas também mais convenientes e práticos para os 

adolescentes (e para crianças). Destaca-se ainda a importância das intervenções ao nível 

individual que, mais uma vez, podem desempenhar um papel importante na promoção de 

competências que permitam aos adolescentes regular os seus comportamentos face à influência 

dos fatores que interferem com as suas escolhas alimentares. Desta forma, os adolescentes 

podem desenvolver competências e estratégias autorregulatórias diversas que podem 
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inclusivamente permitir-lhes tornar os alimentos saudáveis, não só mais atraentes, mas também 

mais práticos e convenientes. 

Os resultados da presente investigação mostram que uma grande parte dos adolescentes 

discordou que os restaurantes não vendem alimentos saudáveis. E, embora as opiniões se 

tenham dividido quando os adolescentes consideravam se as escolas vendem (ou não) 

alimentos saudáveis, uma grande parte dos adolescentes considerou que seria mais fácil para os 

jovens fazerem escolhas mais saudáveis se os alimentos saudáveis estivessem mais disponíveis 

nas escolas. Para além disto, cerca de metade dos adolescentes considerou que as escolas não 

tornam os alimentos saudáveis apelativos ou atraentes. Isto parece estar de acordo com outros 

estudos (e.g., Neumark-Sztainer, et al., 1999) que mostram que os adolescentes consideram 

que as escolas não promovem os alimentos mais saudáveis e, quando estes alimentos estão 

disponíveis, não são apelativos ou não estão facilmente acessíveis. Adicionalmente, na 

presente investigação, os adolescentes consideraram também que seria mais fácil para os 

jovens fazerem escolhas mais saudáveis se os alimentos saudáveis estivessem mais 

disponíveis, não só na escola, mas também em casa, o que parece estar igualmente de acordo 

com os resultados de outros estudos que mostram que os adolescentes consideram que fariam 

escolhas mais saudáveis se os alimentos saudáveis estivessem mais disponíveis, e as opções 

menos saudáveis estivessem menos disponíveis, em casa e na escola, assim como nos 

restaurantes de venda de fast food (e.g., Neumark-Sztainer et al., 1999). Estes resultados 

parecem indicar que, embora os resultados da análise fatorial (já discutidos anteriormente) não 

tenham possibilitado confirmar o fator disponibilidade/ acessibilidade encontrado no primeiro 

estudo, a análise dos obstáculos e dos aspetos facilitadores sugere que a disponibilidade e a 

acessibilidade dos alimentos constituem aspetos importantes capazes de influenciar as escolhas 

alimentares dos adolescentes. De acordo com isto, os estudos mostram que as escolhas 

alimentares dos indivíduos, nomeadamente adolescentes, estão associadas ao tipo de alimentos 

disponíveis e acessíveis nos ambientes em que estão inseridos (e.g., em casa, na escola, etc.) 

(Cheadle et al., 1991; Morland et al., 2002; Sallis & Glanz, 2009). Os estudos demonstram 

ainda que a acessibilidade a alimentos não saudáveis interfere com a capacidade de 

autorregulação dos adolescentes, e que a utilização de estratégias de autorregulação está 

associada a uma menor escolha desses alimentos (Luszczynska et al., 2013; de Vet et al., 

2013). Outros estudos sugerem ainda que, embora as escolas disponibilizem alimentos 

saudáveis nos seus refeitórios, a disponibilidade e o acesso facilitado a alimentos práticos e 

convenientes (mas pouco saudáveis) nas máquinas de venda automática e nos bares das 
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escolas, conduzem a escolhas alimentares pouco saudáveis em crianças e adolescentes (Briefel, 

Wilson & Gleason, 2009). Estes resultados parecem chamar a atenção para a importância das 

intervenções de nível macro promoverem uma maior disponibilidade e acessibilidade aos 

alimentos saudáveis nos ambientes em que crianças e adolescentes estão inseridos, 

nomeadamente nas escolas. A substituição de alimentos pouco saudáveis por opções mais 

saudáveis nos bares das escolas e nos pontos de venda automática pode constituir uma medida 

importante. Mas, importa também considerar que esta maior disponibilidade e acesso poderão 

surtir pouco efeito se não se tornar os alimentos saudáveis também mais apelativos e atraentes 

para os jovens. Da mesma forma, pode ser também importante promover a maior 

disponibilidade, acesso e atração aos alimentos saudáveis noutros contextos e pontos de venda 

frequentados pelos jovens como os centros comerciais, restaurantes de fast food, cafés, super- e 

hipermercados, etc. Por outro lado, parece também importante promover uma maior 

disponibilidade e acesso aos alimentos saudáveis em casa, podendo aqui as intervenções com 

os pais exercer um papel importante, já que são eles que habitualmente fazem as compras e são 

quem habitualmente decide quais os alimentos ter disponíveis em casa. Tendo em conta que 

são também os pais que habitualmente cozinham e preparam as refeições, pode mostrar-se útil 

ajudá-los a tornar os alimentos saudáveis mais atraentes e a preparar refeições saudáveis mais 

apelativas para os filhos. Para além disto, e mais uma vez, destaca-se também a importância 

das intervenções com os adolescentes, com vista à promoção de competências 

autorregulatórias que lhes permitam desenvolver estratégias para lidar eficazmente com a 

influência dos fatores que podem interferir com a regulação das suas escolhas alimentares. 

Os resultados indicam também que uma grande parte dos adolescentes considerou que a 

sobrecarga dos horários escolares constitui um obstáculo adicional à prática de escolhas 

alimentares mais saudáveis, por condicionar o tempo disponível para fazer refeições saudáveis. 

Os constrangimentos colocados pela falta de tempo e pelos horários escolares à prática de 

refeições saudáveis são também encontrados em outros estudos (e.g., Story & Resnick, 1986; 

Neumark-Sztainer et al., 2000a, 2000b). 

Ainda que os resultados da análise fatorial (já discutidos anteriormente) não tenham 

possibilitado confirmar o fator influência social, a análise dos obstáculos e dos aspetos 

facilitadores parece revelar que as escolhas alimentares dos adolescentes são alvo da influência 

social dos pais e dos pares. Repare-se que, embora os adolescentes tenham discordado que seja 

difícil para os jovens fazerem escolhas alimentares saudáveis porque os pais não sabem 

preparar refeições saudáveis, consideraram que seria mais fácil para os jovens fazerem 
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escolhas alimentares mais saudáveis se os pais se preocupassem mais com a saúde dos filhos, 

se os pais estabelecessem regras quanto à alimentação dos filhos e, ainda, se os pais também 

consumissem mais alimentos saudáveis. Estes resultados parecem ser apoiados por outros 

estudos que mostram que os adolescentes consideram que os pais têm um papel importante na 

alimentação dos filhos (e.g., Neumark-Sztainer, et al., 1999). Ainda que a adolescência 

constitua um período de distanciamento dos pais e de aproximação ao grupo de pares, estes 

resultados sugerem que, na perceção dos adolescentes, os pais continuam a exercer um papel 

importante sobre as escolhas e os comportamentos alimentares dos filhos adolescentes. Estes 

resultados reforçam a utilidade das intervenções com os pais para a promoção de escolhas e 

comportamentos alimentares saudáveis em crianças e adolescentes. 

À semelhança de outros estudos (e.g., Devine, Connors, Sobal, & Bisogni, 2003; Feunekes, de 

Graaf, Meyboom, & van Staveren, 1998; Herman & Polivy, 2004), os resultados da presente 

investigação sugerem também que as escolhas alimentares dos adolescentes são igualmente 

influenciadas pelos pares. Recorde-se que uma grande parte dos adolescentes concordou que, 

se os amigos/colegas consumissem mais alimentos saudáveis, seria mais fácil para os jovens 

fazerem também escolhas alimentares mais saudáveis. Para além disto, uma grande parte dos 

adolescentes considerou que os jovens consomem mais alimentos não saudáveis (e.g., fast 

food) quando estão com os amigos e que, se fizessem mais refeições em família, consumiriam 

mais alimentos saudáveis. Isto parece estar de acordo com os resultados do estudo de Contento 

et al. (2006) que sugerem que os adolescentes fazem refeições mais saudáveis quando estão 

com os pais e refeições menos saudáveis quando estão com os pares, sendo estas últimas 

consideradas refeições mais saborosas pelos adolescentes. De acordo com isto, Chapman e 

Maclean (1993) mostraram que os adolescentes tendem a associar os alimentos considerados 

não saudáveis (e.g., fast food) às refeições com os amigos, refeições fora de casa, à falta de 

autocontrolo, e a uma maior descontração e liberdade. Por outro lado, tendem a associar os 

alimentos considerados saudáveis (e.g., vegetais, saladas) às refeições com a família, refeições 

em casa e a um maior autocontrolo. Estes resultados parecem sugerir que os adolescentes 

associam diferentes alimentos e diferentes significados às refeições que fazem em diferentes 

contextos e situações sociais (e.g., refeições em família vs. refeições com os pares). Estes 

resultados chamam a atenção para um aspeto que parece surgir como complexo neste domínio, 

visto que os adolescentes parecem ter de ser capazes de ponderar decisões e atitudes distintas 

em contextos sociais diferentes. Se, no contexto da família, o adolescente pode confrontar-se 

com a pressão/oportunidade de fazer escolhas mais saudáveis; por outro lado, no contexto dos 
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pares, pode ver-se confrontado com a pressão para agir em conformidade com o grupo de pares 

e ser aceite por este, ou, em vez disso, deparar-se com a oportunidade de fazer escolhas mais 

apetecíveis e/ou de expressar a sua independência face às escolhas alimentares que tem de 

assumir no contexto da família. O adolescente vê-se assim perante a necessidade de regular as 

suas escolhas alimentares tendencialmente menos saudáveis, mas mais saborosas, com os 

amigos; e as suas escolhas alimentares mais saudáveis, mas provavelmente menos saborosas, 

com a família. Importa assim que as intervenções tenham em conta que o comportamento 

alimentar pode assumir formas distintas nos contextos da família e dos pares, podendo exigir 

dos adolescentes a ponderação de aspetos que podem entrar em conflito (e.g., sabor vs. saúde; 

descontração vs. contenção; descontrolo vs. autocontrolo), interferindo com a sua capacidade 

de autorregulação. Desta forma, parece surgir mais uma vez destacada a importância da 

promoção de competências que permitam aos adolescentes regular o seu comportamento de 

acordo com as oportunidades, exigências e constrangimentos dos diferentes contextos sociais 

em que possam estar inseridos. 

Os resultados obtidos na presente investigação mostram também que a maioria dos 

adolescentes, particularmente aqueles com mais idade, considerou que a publicidade televisiva 

incentiva o consumo de alimentos pouco saudáveis. Para além disto, a maioria dos 

adolescentes considerou também que seria mais fácil para os jovens fazerem escolhas mais 

saudáveis se a publicidade televisiva incentivasse o consumo de alimentos saudáveis, o que 

parece estar de acordo com os resultados de outros estudos (e.g., Neumark-Sztainer, et al., 

1999). Neste domínio, os estudos mostram que são despendidas anualmente elevadas quantias 

de dinheiro em marketing e publicidade a produtos alimentares, sendo grande parte desta 

publicidade dirigida a crianças e adolescentes, estando relacionada com produtos alimentares 

de baixo valor nutritivo (e.g., guloseimas, bebidas açucaradas e fast food) (CSPI – Center for 

Science in the Public Interest, 2003). Os estudos têm também mostrado que a publicidade a 

produtos alimentares influencia as escolhas alimentares e a forma como crianças e 

adolescentes pensam sobre os alimentos (Borzekowski & Robinson, 2001; Buijzen, 

Schuurman, & Bomhof, 2008; Story & French, 2004). De notar ainda que o marketing e a 

publicidade podem influenciar, não só as escolhas alimentares dos adolescentes, mas também 

as suas perceções da imagem corporal e do seu peso (Neumark-Sztainer, 2005). O elevado 

número de horas que crianças e adolescentes despendem diariamente com os meios de 

comunicação, como a televisão, o computador, a Internet, etc., a somar aos efeitos da 

publicidade de que são alvo, parecem colocar estas populações numa situação de especial 
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vulnerabilidade ao ganho de peso e ao risco de obesidade. Como tal, destaca-se a importância 

das intervenções de saúde pública ao nível dos meios de comunicação social com vista a uma 

maior promoção dos alimentos saudáveis e modelagem de comportamentos de saúde. Por 

outro lado, é também importante que os adolescentes sejam capazes de regular os seus 

comportamentos de acordo com os efeitos da influência social dos meios de comunicação a 

que estão expostos diariamente, para que possam mais facilmente executar comportamentos 

saudáveis. Neste domínio, as intervenções para a promoção das competências de 

autorregulação poderão fornecer um importante contributo para a promoção da saúde e a 

prevenção da obesidade em adolescentes. 

  

3.3 Conclusões  

Tendo em conta a questão de investigação “Que fatores influenciam as escolhas alimentares 

dos adolescentes?”, os resultados da presente investigação permitem concluir que a satisfação 

corporal/peso, as preocupações éticas, as qualidades sensitivas, a conveniência e o humor estão 

entre os fatores influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes. Os resultados sugerem 

ainda que, entre estes, são as qualidades sensitivas que constituem o fator que exerce maior 

influência sobre as escolhas alimentares dos adolescentes. 

No que respeita à questão de investigação “Que obstáculos se colocam à prática de escolhas 

alimentares saudáveis dos adolescentes?”, diversos obstáculos foram identificados à prática de 

escolhas alimentares saudáveis, os quais se julga que possam constituir desafios para a 

intervenção. Os resultados obtidos reforçam aqueles já encontrados em outros estudos, 

sugerindo que a alimentação saudável não faz parte das preocupações (prioritárias) dos jovens. 

Para além deste, outros obstáculos que parecem colocar-se às escolhas alimentares saudáveis 

dos adolescentes são a falta de tempo para a realização de refeições mais saudáveis (horários 

escolares sobrecarregados); a perceção de que as escolas não tornam atraentes os alimentos 

saudáveis; o incentivo ao consumo de alimentos pouco saudáveis por parte da publicidade 

televisiva; e a influência dos pares, com quem realizam refeições tendencialmente menos 

saudáveis. 

Tendo em conta a questão de investigação “Que aspetos podem facilitar a prática de escolhas 

alimentares saudáveis nos adolescentes?”, diversos aspetos facilitadores foram identificados à 
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prática de escolhas alimentares saudáveis, os quais se julga que poderão fornecer pistas para o 

desenho de intervenções futuras. Os resultados sugerem que seria mais fácil para os 

adolescentes praticarem escolhas alimentares saudáveis se os alimentos saudáveis fossem mais 

saborosos e atraentes; práticos e convenientes; estivessem mais disponíveis em casa e nas 

escolas; se os amigos e colegas consumissem mais alimentos saudáveis; se os pais se 

preocupassem mais com a saúde dos filhos, estabelecessem regras quanto à sua alimentação e 

comessem também mais alimentos saudáveis; e, ainda, se a publicidade televisiva incentivasse 

o consumo desses alimentos. 

Os resultados parecem deixar pistas para a intervenção futura, chamando a atenção para a 

importância da intervenção a múltiplos níveis como sejam individual, familiar, ambiental e 

social. Não obstante, ao nível individual parece destacar-se a necessidade de promover o 

desenvolvimento de competências que permitam aos adolescentes a eficaz autorregulação do 

seu comportamento face aos efeitos dos fatores que o influenciam. Neste domínio, julga-se que 

as intervenções com vista à promoção das competências de autorregulação poderão dar um 

importante contributo para a promoção da saúde e a prevenção da obesidade em adolescentes.  

 

3.4 Limitações da investigação 

Como principais limitações desta investigação, reconhecem-se: 1) a utilização de uma medida 

de autorrelato (questionário), podendo as respostas dos participantes não refletir os seus reais 

comportamentos; 2) a integração na construção do Questionário das Escolhas Alimentares dos 

Adolescentes de apenas algumas das dimensões (fatores) que podem influenciar as escolhas 

alimentares dos adolescentes; 3) a utilização de amostras não probabilísticas de conveniência, 

que podem condicionar a generalização dos resultados a outras populações; 4) a explicação de 

apenas 57,46% da variância total pelos fatores retidos na análise fatorial exploratória; 5) a 

baixa consistência interna de quatro dos fatores identificados no estudo exploratório, o que 

impossibilitou a sua inclusão no estudo confirmatório; e, 6) o facto de os obstáculos e os 

aspetos facilitadores das escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes terem sido estudados 

apenas no estudo exploratório e analisados com recurso a uma metodologia de análise de dados 

de estatística descritiva. 
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Poderá mencionar-se ainda que, aquando da validação de um instrumento, a modificação da 

sua versão original deve ser submetida a uma validação externa numa nova amostra 

independente (Maroco, 2010). Como tal, seria desejável a validação da versão modificada do 

instrumento, resultante da análise fatorial confirmatória (obtida no estudo confirmatório), 

numa nova amostra. No entanto, Maroco (2010) refere que, em alternativa, a validação externa 

pode ser avaliada através dos índices ECVI ou MECVI produzidos pelo AMOS, tendo-se 

procedido desta forma na presente investigação. Os estudos de simulação desenvolvidos neste 

domínio têm demonstrado que os índices ECVI e MECVI são particularmente precisos na 

análise fatorial confirmatória (Bandalos, 1993; Benson & Bandalos, 1992), refletindo o 

ajustamento teórico do modelo em outras amostras semelhantes àquela em que o modelo foi 

ajustado. Quando o método de estimação é o de máxima verosimilhança, como foi o caso no 

presente estudo confirmatório, deve ser utilizado o MECVI, sendo a validade e a estabilidade 

do modelo na população tanto melhor, quanto menor for o resultado de MECVI (Maroco, 

2010). Como foi possível verificar no estudo confirmatório, a análise da qualidade de 

ajustamento global do modelo modificado revelou um MECVI consideravelmente menor ao do 

modelo fatorial original, sugerindo assim uma melhor validade e estabilidade do modelo 

modificado, comparativamente com o modelo original. 

Apesar das limitações, julga-se que o facto de os resultados da presente investigação estarem 

de acordo com aqueles de outros estudos citados, permite apoiar e reforçar os resultados 

obtidos.  

 

3.5 Sugestões para a investigação futura 

A presente investigação permitiu identificar alguns dos fatores que parecem estar entre aqueles 

que influenciam as escolhas alimentares dos adolescentes: a satisfação corporal/peso, as 

preocupações éticas, as qualidades sensitivas, a conveniência e o humor. Não obstante, importa 

no futuro procurar identificar e aprofundar a compreensão de outros fatores que podem 

igualmente influenciar as escolhas alimentares dos adolescentes como, por exemplo, fatores 

biológicos (e.g., fome e saciedade), fatores psicológicos (e.g., autoestima, stress, crenças, 

expectativas), fatores relacionados com a experiência (e.g., aprendizagem através das 

consequências fisiológicas, familiaridade/exposição repetida, aprendizagem a partir da 

experiência), fatores interpessoais (e.g., aprendizagem social, uso de recompensas), fatores 
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ambientais (e.g., condições dos ambientes físicos, disponibilidade e acessibilidade dos 

alimentos), fatores socioculturais (e.g., influência social, contexto cultural, características 

demográficas, características socio-afetivas), fatores económicos (e.g., custo dos alimentos, 

nível socioeconómico, nível educacional), fatores de informação e de comunicação social (e.g., 

media, marketing e publicidade), e outros. Os estudos baseados em metodologias qualitativas 

de focus group poderão fornecer dados descritivos das perceções dos adolescentes acerca da 

influência destes diferentes fatores nas suas escolhas alimentares. 

Diversos fatores psicológicos podem exercer influência sobre as escolhas alimentares dos 

adolescentes. Na presente investigação foram identificados entre estes fatores o humor e a 

(in)satisfação corporal que, como foi discutido, parecem estar, não só relacionados com as 

escolhas e os comportamentos alimentares dos adolescentes, mas também com as estratégias, 

mais ou menos disfuncionais, que utilizam para controlar o seu peso (Neumark-Sztainer et al., 

2004, 2006). Tais comportamentos e estratégias, quando disfuncionais e desadaptativos (e.g., 

restrição alimentar, vómito, uso de laxantes, etc.), e associados ao humor negativo e à 

insatisfação corporal, podem ter sérias implicações para a saúde dos adolescentes, podendo 

inclusivamente deixá-los numa situação de especial risco ao desenvolvimento de excesso de 

peso/obesidade e de outras perturbações alimentares (Ackard et al., 2003). Não obstante, para 

além do humor e da (in)satisfação corporal, outros fatores psicológicos podem influenciar as 

escolhas e os comportamentos alimentares dos adolescentes, tornando-se necessário identificar 

e estudar igualmente estes fatores, entre os quais parece estar a autoestima. Os estudos neste 

domínio sugerem uma relação complexa entre baixa autoestima, insatisfação corporal, 

comportamentos alimentares desadequados, estratégias disfuncionais de controlo de peso e 

valores elevados de IMC (French et al., 1995). Importa, por isso, aprofundar os estudos sobre a 

influência da autoestima nas escolhas e nos comportamentos alimentares dos adolescentes, 

assim como a sua associação com outras variáveis (e.g., insatisfação corporal, estratégias de 

controlo de peso, IMC, etc.). 

Um outro fator psicológico que se mostra importante estudar consiste no stress, uma vez que 

os estudos apontam para resultados aparentemente contraditórios. Alguns estudos sugerem que 

o stress está associado a comportamentos de maior ingestão alimentar (e.g., Bradley, 1985), ao 

passo que outros sugerem que o stress está associado a comportamentos de menor ingestão 

alimentar (e.g., Stone & Brownell, 1994). De acordo com Ogden (2010), o stress pode estar 

associado a ambos, comportamentos de maior e menor ingestão alimentar, de acordo com os 

indivíduos e as situações. Desta forma, parece importante perceber quais os adolescentes e/ou 
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as situações associados a comportamentos de maior ingestão alimentar e aqueles associados a 

comportamentos de menor ingestão.  

Também as perceções, crenças, expectativas e as significações que os adolescentes 

desenvolvem em relação aos alimentos e a si próprios podem influenciar as suas escolhas e os 

seus comportamentos alimentares. Por exemplo, as perceções, crenças ou expectativas dos 

adolescentes em relação às consequências da ingestão de determinado alimento (e.g., 

consequências sociais) podem influenciar as suas escolhas e comportamentos. Do mesmo 

modo, a forma como o adolescente se perceciona a si mesmo e aos seus comportamentos pode 

também ter um papel importante. Os significados pessoais que o adolescente atribui aos 

alimentos (e.g., comer fast food quando está com os amigos; comer bolos e doces quando está 

numa festa; comer sopa quando está doente) podem igualmente influenciar as suas escolhas e 

os seus comportamentos alimentares. Desta forma, parece importante estudar estes fatores para 

melhor compreendê-los. Julga-se que o aprofundamento da compreensão destes fatores poderá 

contribuir para o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais efetivas na promoção de 

comportamentos alimentares saudáveis, na população adolescente. 

Importa também reforçar os estudos sobre os obstáculos com os quais os adolescentes se 

confrontam no momento de decidir quais os alimentos escolher, e sobre os aspetos que podem 

facilitar a prática de escolhas e comportamentos alimentares mais saudáveis nos adolescentes. 

Julga-se que a continuação dos estudos neste domínio poderá fornecer importantes pistas para 

o desenvolvimento de intervenções mais eficazes na promoção da saúde e na prevenção da 

obesidade em adolescentes. 

 

Em suma, as escolhas alimentares parecem constituir um comportamento complexo, podendo 

ser influenciado pela interação de múltiplos fatores, internos e externos ao adolescente, que 

podem competir entre si e interferir com a capacidade de autorregulação do comportamento do 

adolescente. Este (o adolescente) vê-se assim confrontado com a exigência de ponderar 

diversas consequências e de regular o seu comportamento face aos efeitos de múltiplas 

influências. Depara-se assim também com a necessidade de regular as suas escolhas e 

comportamentos alimentares de acordo com os diferentes contextos físicos (e.g., casa, escola, 

restaurante, etc.) e sociais (e.g., presença da família, pais, pares, etc.), em que está inserido. 

Isto conduz à reflexão sobre a intervenção, parecendo destacar-se a necessidade de 

intervenções que ajudem os adolescentes a desenvolver competências que lhes permitam 
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regular eficazmente o seu comportamento, de acordo com as oportunidades, exigências e/ou 

constrangimentos dos contextos ambientais e sociais em que estão inseridos. Tendo em conta 

que outros comportamentos (e.g., exercício físico) podem ter igualmente um papel importante 

na prevenção da obesidade e na promoção da saúde dos adolescentes, julga-se importante 

promover o desenvolvimento das competências de autorregulação dos adolescentes, 

competências estas que lhes permitem a mobilização estratégica de processos autorregulatórios 

(e.g., cognições, motivações, emoções, ações) para a eficaz regulação do seu comportamento, 

independentemente dos comportamentos-alvo (e.g., comportamentos alimentares, de exercício 

físico, outros). Crê-se que a promoção das competências autorregulatórias dos adolescentes 

poderá capacitá-los para uma melhor regulação dos seus comportamentos alimentares, de 

exercício físico, mas também de outros comportamentos (relacionados, ou não, com a saúde) 

que podem ter implicações para a sua saúde, como os comportamentos de consumo (e.g., 

consumo de álcool, tabaco ou outras substâncias), comportamentos sexuais, entre outros. 

Assim, julga-se que a promoção das competências de autorregulação dos adolescentes poderá 

assumir um papel importante para a prevenção da obesidade, mas também de outras doenças 

(e.g., diabetes, doenças cardiovasculares, etc.) e comportamentos de risco frequentemente 

encontrados em adolescentes (e.g., consumo de substâncias, comportamentos sexuais de risco, 

etc.), podendo assim fornecer um importante contributo para a promoção da saúde da 

população adolescente. 
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INVESTIGAÇÃO II 

 

OPÇÕES METODOLÓGICAS E DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

Tendo em conta que os objetivos da presente investigação consistiam em explorar e descrever 

fenómenos como o significado de saúde para os adolescentes, os eus possíveis que formulam e 

os objetivos que estabelecem para o seu futuro, assim como os componentes e os processos 

mobilizados na autorregulação pelos adolescentes, optou-se pelo recurso a metodologias de 

caráter qualitativo, um tipo de metodologia privilegiado quando se conhece pouco acerca de 

determinado tema ou fenómeno, e se pretende explorar e alargar o entendimento acerca dos 

mesmos (Hancock & Algozzine, 2006).  

Ainda que a falta de representatividade e as dificuldades na generalização dos resultados à 

população sejam críticas frequentemente apontadas às metodologias qualitativas, Guerra 

(2006) refere que, quando se utilizam estas metodologias, não se procura uma 

representatividade estatística, mas uma representatividade social. Segundo Triviños (1987), a 

quantidade não exclui a qualidade, não se podendo reduzir a análise de resultados a apenas 

dados estatísticos.  

No presente estudo optou-se pelo estudo de caso, um tipo de metodologia de carácter 

qualitativo, que se caracteriza por permitir descrições aprofundadas de unidades singulares ou 

sistemas de indivíduos, grupos, eventos ou fenómenos, através dos quais se procura adquirir 

uma maior compreensão das situações e seus significados para os envolvidos (Creswell, 1998; 

Hancock & Algozzine, 2006). Segundo Yin (2003), os estudos de caso representam um 

método de investigação apropriado e privilegiado nomeadamente quando não é possível 

manipular os comportamentos (i.e., o investigador possui pouco ou nenhum controlo sobre as 

variáveis e os eventos). Este constitui, aliás, um dos métodos mais utilizados na investigação 

das Ciências Sociais e do Comportamento, entre as quais a Psicologia (Hancock & Algozzine, 

2006; Yin, 2003). Desta forma, e considerando as questões da presente investigação e os seus 

objetivos, considerou-se o estudo de caso um tipo de metodologia apropriado.  

No desenho da investigação, optou-se por um estudo de caso: 1) exploratório (Yin, 2003), uma 

vez que se pretendia explorar variáveis (e.g., significações, componentes, processos) e 

contribuir para a construção de novas questões e/ou hipóteses de investigação futura (e não 

para a demonstração de relações ou teste de hipóteses); e, 2) descritivo (Yin, 2003), uma vez 
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que se pretendia descrever e contribuir para a compreensão dos fenómenos em estudo (e.g., 

autorregulação). Tendo isto em conta optou-se pela realização de um estudo de caso único, um 

tipo de estudo de caso em que se utiliza um ou poucos casos, por permitir realizar análises 

mais ricas e aprofundadas dos fenómenos; constituindo um tipo de estudo de caso privilegiado 

nomeadamente quando, como no caso da presente investigação, se pretende obter a 

compreensão dos fenómenos em estudo, e não tanto realizar comparações, replicações ou 

generalizações (Yin, 2003).  

Este consiste também num estudo de caso instrumental (Stake, 1995), na medida em que o seu 

objetivo primário consiste em contribuir para o aumento da compreensão e do conhecimento 

dos fenómenos em estudo; e os casos apresentam um interesse secundário, constituindo apenas 

elementos de apoio, não tendo, por isso, de ser necessariamente representativos de outros casos 

para facilitar a compreensão dos fenómenos, que constituem, estes sim, os alvos de 

importância primária da investigação (Stake, 1995).  

Como será descrito adiante, o presente estudo de caso envolve mais de uma unidade de análise 

e, como tal, consiste também num estudo de caso incorporado. Não obstante, e uma vez que o 

presente estudo pretende efetuar, para além da análise ao nível das unidades, a análise global 

dos fenómenos em estudo, apresenta adicionalmente um carácter holístico (Yin, 2003). 

Em suma, este constitui um estudo de caso único, com carácter exploratório e descritivo, e de 

natureza instrumental, na medida em que procura explorar variáveis, como o conceito de saúde 

dos adolescentes, os componentes e processos autorregulatórios, os eus possíveis que os 

adolescentes formulam e os objetivos que estabelecem para o seu futuro; contribuir para a 

descrição e compreensão de fenómenos, como o processo de autorregulação do 

comportamento dos adolescentes; e, contribuir para a criação de novas questões e/ou hipóteses 

de investigação futura.  
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ESTUDO 3 

 

1 METODOLOGIA 

1.1 O projeto/plano de estudo de caso 

Após terem sido selecionadas as opções metodológicas e o desenho da presente investigação 

procedeu-se à elaboração do projeto de estudo de caso, como sugere Yin (2003). Um projeto 

de estudo de caso pode ser definido como um plano que conduz o investigador através do 

processo de recolha, análise e interpretação dos dados (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 

1992), permitindo-lhe saber quais os dados relevantes a recolher e como analisá-los.    

A literatura sugere que o projeto do estudo de caso deve considerar os seguintes aspetos (Miles 

& Huberman, 1994; Yin, 2003): a) as questões de investigação; b) a(s) sua(s) unidade(s) de 

análise; c); as proposições teóricas (se houver); d) a lógica que vincula os dados às 

proposições; e, e) os critérios para a interpretação dos dados. Porém, a literatura atual não é 

ainda capaz de fornecer orientações detalhadas acerca destes dois últimos aspetos, uma vez que 

não existe uma forma precisa de unir os dados às proposições ou de estabelecer critérios para a 

interpretação dos dados. Como tal, e uma vez tendo sido já apresentadas anteriormente as 

questões de investigação (ver Introdução), serão apresentadas de seguida as unidades de 

análise e as proposições teóricas do presente estudo de caso. Para além disto, serão ainda 

descritos os limites do presente estudo, um aspeto considerado na literatura como igualmente 

importante na elaboração dos projetos de estudo de caso (Baxter & Jack, 2008; Yin, 2003). 

 

As Unidades de Análise 

Embora possam centrar-se no(s) indivíduo(s), os estudos de caso são também frequentemente 

utilizados no estudo de fenómenos diversos, como processo(s), grupo(s), programa(s), 

acontecimento(s), instituição(s), situação(s), etc. (Hancock & Algozzine, 2006). Isto refere-se a 

um outro aspeto dos estudos de caso: a unidade de análise. Quando se estabelecem as questões 

de investigação de um estudo de caso, deve considerar-se a(s) unidade(s) apropriada(s) que as 

representa(m). Miles e Huberman (1994) referem que a unidade de análise é o “caso”. Por sua 

vez, “caso” é definido enquanto um fenómeno (a unidade) que ocorre num determinado 
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contexto e que é observado uma única vez ou durante um período de tempo (Gerring, 2007), 

podendo constituir, como já referido, um processo, um indivíduo, um programa, etc. No 

quadro 5 são apresentadas as unidades de análise do presente estudo de caso, fundamentadas 

nas respetivas questões de investigação. 

 

Quadro 5 - Unidades de análise do estudo de caso de acordo com as questões de investigação 

(estudo 3) 

Questões de Investigação Unidades de Análise 

Como os adolescentes definem saúde, ou 

seja, quais as significações de saúde dos 

adolescentes? 

Significações de saúde dos adolescentes 

Que eus possíveis os adolescentes 

formulam? (A saúde surge nos seus eus 

possíveis?) 

 

Eus possíveis desejados 

Eus possíveis esperados  

Eus possíveis receados  

Que objetivos os adolescentes 

estabelecem para o seu futuro?  

(A saúde surge nos seus objetivos?) 

Objetivos estabelecidos 

Quais os componentes e processos 

mobilizados na autorregulação pelos 

adolescentes? 

 

Componentes e processos que os 

adolescentes mobilizam na autorregulação 

do seu comportamento, nomeadamente, na 

fase motivacional, fase de 

execução/manutenção, e fase de avaliação 

da autorregulação 

 

Estabelecidas as unidades de análise do estudo de caso, tornou-se necessário defini-las 

operacionalmente, com base na literatura existente, de forma a assegurar que o estudo se 

mantinha dentro do seu âmbito (Yin, 2003). Com vista a sistematizar a informação, 

apresentam-se no quadro 6 as definições operacionais das unidades de análise da presente 

investigação. 
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Quadro 6 - Unidades de análise e respetivas definições operacionais (estudo 3) 

Unidades de 

análise 

Definição operacional de conceitos Definição das 

unidades de análise 

Significações de 

saúde dos 

adolescentes 

- Significação – aquilo que uma coisa quer dizer, o seu 

significado, aceção ou interpretação (Priberam, 2013) 

- Saúde – estado de completo bem-estar físico, 

psicológico e social, e não somente a ausência de 

doença ou enfermidade (WHO, 1948) 

- Bem-estar – representa o estado de saúde (no sentido 

lato) ótimo do(s) indivíduo(s) e/ou grupos. Implica 

aspetos como a realização plena do potencial do(s) 

indivíduo(s), nomeadamente em termos físicos, 

psicológicos, sociais, espirituais, económicos; e a 

realização das suas expectativas relacionadas com o 

desempenho dos seus papéis no contexto da família, 

comunidade, trabalho e nos demais contextos onde está 

inserido (WHO, 2010) 

- Adolescentes – indivíduos com idades compreendidas 

entre os 10 e os 19 anos (WHO, 2010) 

O que significa saúde 

para os adolescentes  

Eus possíveis  

 

- Eus possíveis – constituem um tipo de 

autoconhecimento e representam as conceções dos 

indivíduos acerca do seu potencial e acerca do seu 

futuro (Markus & Nurius, 1986). Revelam o que os 

indivíduos pensam que gostariam de ser (eus possíveis 

desejados), o que pensam vir a ser (eus possíveis 

esperados) e o que receiam vir a tornar-se no futuro 

(eus possíveis receados). Fornecem a ligação 

conceptual entre a cognição e a motivação, 

funcionando como incentivos para o comportamento 

futuro, e fornecendo um contexto interpretativo e 

avaliativo para o self atual (Markus & Nurius, 1986). 

Os eus possíveis poderão ser categorizados de acordo 

com as áreas em que se inserem como: pessoal, social, 

As conceções dos 

adolescentes acerca do 

seu futuro, 

nomeadamente, o que 

desejam, o que 

esperam e o que 

receiam em áreas 

como pessoal/ 

personalidade, social, 

escolar/académica, 

profissional, familiar, 

aparência física, estilo 

de vida/interesses, 

capacidades/aptidões, 
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escolar/académica, profissional, familiar, 

personalidade, aparência física, estilo de 

vida/interesses, capacidades/aptidões gerais, ocupações 

e opiniões de outros sobre o próprio (Klinger, 1975; 

Little, 1983; Markus & Nurius, 1986; Oyserman et al., 

2004; Sica, 2009) 

ocupações, opiniões de 

outros acerca de si, ou 

outra. 

Objetivos 

estabelecidos 

- Estabelecimento de objetivos – refere-se a um dos 

processos envolvidos na fase motivacional da 

autorregulação e diz respeito à seleção de resultados 

específicos que o indivíduo deseja atingir no futuro 

(e.g., Zimmerman, 2005). O sistema de objetivos é 

organizado hierarquicamente, na medida em que os 

indivíduos tendem a estabelecer objetivos importantes 

para o seu self, e os objetivos de caráter mais 

comportamental/concreto (e.g., “comer frutas e 

vegetais”) facilitam o alcance de objetivos mais 

abstratos (e.g., “ser saudável”) (Gebhard, 2006; 

Zimmerman, 2005) 

Resultados específicos 

que os adolescentes 

desejam atingir no 

futuro, podendo ter um 

caráter abstrato ou 

comportamental/ 

concreto 

Componentes e 

processos 

autorregulatórios 

 

- Componentes da autorregulação – envolvem 

processos autorregulatórios que permitem ao indivíduo 

a mobilização estratégica das suas cognições, 

motivações, emoções e comportamentos para alcançar 

resultados desejados, em função de mudanças nas 

condições ambientais. Podem participar na 

autorregulação processos cognitivos, afetivos, 

motivacionais, comportamentais e ambientais (e.g., 

Boekaerts, Pintrich, & Zeidner, 2005). 

- Autorregulação – processo dinâmico em que o 

indivíduo estabelece objetivos/metas pessoais e 

mobiliza de forma estratégica as suas cognições, 

motivações, emoções e comportamentos no sentido de 

atingir os seus objetivos (e.g., Boekaerts, Pintrich & 

Zeidner, 2005; Maes & Karoly, 2005; de Ridder & de 

Componentes e 

processos 

autorregulatórios que 

os adolescentes 

mobilizam para 

alcançar resultados 

desejados; processos 

estes envolvidos nas 

fases motivacional, de 

execução/ manutenção, 

e de avaliação, da 

autorregulação. Podem 

ser categorizados em: 

1) cognitivos (e.g., 

aquisição de 
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Wit, 2006; Silva & Pereira, 2012). Consiste num 

processo composto por três fases (e.g., Maes & Karoly, 

2005): 1) Fase motivacional, em que ocorre o 

estabelecimento de objetivos e o desenvolvimento de 

planos de ação; 2) Fase de execução e 

manutenção/controlo da ação, em que decorre o 

desempenho do comportamento e sua manutenção com 

vista ao alcance do objetivo; e, 3) Fase de avaliação, 

em que ocorre a avaliação do desempenho e dos 

resultados da ação, o alcance ou a desistência do 

objetivo. Em cada uma destas fases podem estar 

envolvidos diversos componentes e processos (e.g., 

cognitivos, comportamentais, motivacionais, afetivos, 

ambientais, etc.), tais como o estabelecimento de 

objetivos, o planeamento, as estratégias de execução/ 

controlo volitivo, a automonitorização, a gestão de 

tempo, as crenças motivacionais (e.g., expectativas de 

autoeficácia, expectativas de resultado, etc.), a 

autoavaliação e a criação de ambientes favoráveis (e.g., 

Pintrinch, 2005; Zimmerman, 2005) 

informação, 

pensamentos, crenças); 

2) afetivos (e.g., 

controlo emocional); 

3) motivacionais (e.g., 

expectativas de 

autoeficácia e de 

resultado); 4) 

comportamentais (e.g., 

automonitorização, 

resolução de 

problemas); e 5) 

ambientais (e.g., 

criação de ambientes 

favoráveis) 

 

As proposições teóricas  

As proposições teóricas, quando existem, auxiliam o estudo de caso, aumentando a 

probabilidade do investigador ser capaz de colocar limites no âmbito do seu estudo e tornar 

viáveis as suas conclusões (Yin, 2003). As proposições orientam a recolha de dados, 

determinam a direção e o âmbito do estudo, e, em conjunto, formam a fundamentação para 

uma estrutura conceptual.  

Yin (2003) refere que, nos estudos de caso exploratórios, é frequente verificar-se a ausência ou 

escassez de proposições teóricas, devido à insuficiente informação e/ou escasso conhecimento 

existentes na literatura que possam servir de base ao estabelecimento de proposições teóricas, 

não obstante, sugere que se apresentem as finalidades e objetivos subjacentes. Os objetivos do 

presente estudo foram já apresentados anteriormente, não obstante, apresentam-se no quadro 7 
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as proposições teóricas elaboradas com base na revisão da literatura, apresentando-se as 

finalidades/objetivos específicos a itálico, de acordo com as questões de investigação do 

estudo. 

 

Quadro 7 - Proposições teóricas de acordo com as questões de investigação (estudo 3)  

Questões de investigação Proposições teóricas 

Como os adolescentes 

definem saúde, ou seja, 

quais as significações de 

saúde dos adolescentes? 

 

Alguns adolescentes podem revelar um conceito de saúde 

característico do estádio das operações concretas (Barros, 2003), 

mas outros podem defini-la com base numa visão mais complexa 

e holística, perspetivando-a como um estado de bem-estar físico, 

mental, psicológico e social (e.g., Barros, 2003; Quintero & 

Carmen, 2009).  

Pretende-se explorar ainda outros significados que a saúde 

possa ter para os adolescentes. 

Que eus possíveis os 

adolescentes formulam? 

Os adolescentes podem formular eus possíveis desejados, 

esperados e receados de acordo com áreas como 

escolar/académica, profissional, familiar, pessoal, social, 

personalidade, aparência física, estilo de vida/interesses, 

capacidades/aptidões, ocupações e opiniões de outros acerca de si 

(Markus & Nurius, 1986; Oyserman et al., 2004; Sica, 2009). 

Pretende-se explorar se os adolescentes manifestam eus possíveis 

relacionados com a saúde e, ainda, se formulam eus possíveis de 

acordo com outras áreas para além daquelas descritas na 

literatura 

Que objetivos os 

adolescentes estabelecem 

para o seu futuro? 

Os adolescentes podem estabelecer objetivos em áreas como: 

escolar/académica, profissional (Beal & Crockett, 2013) e social 

(Li & Wright, 2014).  

Pretende-se explorar se os adolescentes estabelecem objetivos de 

saúde e, ainda, se estabelecem objetivos em outras áreas para 

além daquelas descritas na literatura  
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Quais os componentes e 

processos mobilizados na 

autorregulação pelos 

adolescentes? 

 

Os adolescentes podem mobilizar diversos componentes e 

processos autorregulatórios nas diferentes fases da 

autorregulação (i.e., fase motivacional, de execução/ manutenção 

e avaliação). Os componentes podem ser categorizados em: 1) 

Cognitivos, envolvendo processos autorregulatórios como a 

aquisição de informação, pensamentos, crenças e expetativas; 2) 

Afetivos, envolvendo estratégias de controlo emocional; 3) 

Motivacionais, associados a processos autorregulatórios como as 

expectativas de autoeficácia e as expectativas de resultado; 4) 

Comportamentais, envolvendo processos autorregulatórios como 

a automonitorização e a resolução de problemas; e, 5) 

Ambientais, envolvendo a criação de ambientes favoráveis (e.g., 

Pintrinch, 2005; Zimmerman, 2005). 

Pretende-se explorar estes e outros componentes e processos 

mobilizados nas diferentes fases da autorregulação pelos 

adolescentes. 

 

Os limites 

Uma vez definidas as questões de investigação, as unidades de análise e as proposições 

teóricas, estabeleceram-se os limites do presente estudo de caso. O estabelecimento de limites 

permite tornar mais claras as delimitações da recolha de dados, isto é, permite manter o estudo 

dentro do seu âmbito (Baxter & Jack, 2008; Stake, 1995; Yin, 2003). Diferentes autores 

sugerem o estabelecimento de limites específicos, como de contexto (Miles & Huberman, 

1994) e de tempo (Stake, 1995). 

No que concerne ao contexto, a literatura sugere que os fenómenos sejam estudados no seu 

contexto natural (Yin, 2003). Na presente investigação, dada a impossibilidade de se estudar o 

processo de autorregulação dos adolescentes no seu contexto natural, a opção que se 

apresentou como alternativa foi a de realizar o estudo numa escola. Esta foi considerada a 

opção alternativa mais viável tendo em conta que a escola constitui o contexto habitual de 

adolescentes, onde estes passam a maior parte do seu tempo diário. Julgou-se também que, 

sendo realizado numa escola, o estudo não exigiria deslocações dos participantes até um local 
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fora dos seus contextos habituais, facilitando a adesão dos participantes ao estudo e 

diminuindo assim a probabilidade de desistências e abandonos ao longo do estudo.  

No que respeita às questões de tempo, estimou-se um limite temporal de 3 a 4 meses para a 

recolha de dados, sendo esta realizada em diversos momentos distintos, individualmente ou em 

grupo, de acordo com cada etapa específica do estudo. Foram contemplados dois momentos, 

um inicial e outro final, de recolha de dados individual com cada participante e seis momentos 

em grupo de recolha de dados por meio de documentos individuais. Embora a recolha de dados 

individual com cada participante possibilitasse obter informação mais detalhada e 

aprofundada, a antecipação de eventuais dificuldades características dos contextos escolares e 

dos períodos letivos (e.g., horários, espaços, disponibilidade, tempo, etc.), levou a que se 

estabelecessem os seis momentos em grupo para a recolha de dados. Estes momentos seriam 

apresentados aos participantes como as “sessões” do estudo. Estimou-se uma duração máxima 

de uma hora por sessão, sendo as sessões realizadas num dia, hora e local a acordar com os 

participantes e a escola. As sessões em grupo seriam realizadas semanalmente, ao passo que a 

sessão individual inicial seria realizada (pelo menos) duas semanas antes do início das sessões 

em grupo e a sessão individual final seria realizada (pelo menos) duas semanas depois de 

findas as sessões em grupo. 

Em suma, o projeto/plano do presente estudo de caso considerou a realização de duas sessões 

individuais, uma no início e outra no final do estudo, com vista à recolha de informação 

aprofundada a partir de cada participante e com recurso aos mesmos instrumentos/fontes de 

informação para garantir a estabilidade e a confiabilidade dos dados recolhidos (quadro 8). 

Adicionalmente planeou-se a realização de seis sessões em grupo (entre as sessões 

individuais), com vista à recolha de dados a partir de materiais adicionais que permitissem 

validar os dados recolhidos nas sessões individuais e explorar outras questões de investigação 

(quadro 9).  
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Quadro 8 – Dados a recolher e instrumentos/fontes de informação utilizados de acordo com os 

momentos da recolha de dados individual (estudo 3)  

Momentos da 
recolha de dados  

(sessões individuais) 

Dados a recolher 
 

Instrumentos/Fontes de 
informação 

Início 
 
Final  

· Competência de 
autorregulação 

· Eus presentes/Eus 
possíveis  

· Componentes e 
processos da autorregulação 

· Questionário 
Reduzido de Auto-
regulação (QRAR) 

· Entrevista 
semiestruturada 

· Árvore dos eus 
possíveis 

· Questionário de 
autorregulação 

 

Como é possível observar a partir no quadro 9, as sessões em grupo foram organizadas tendo 

em conta os dados a recolher e os referenciais teóricos adotados no presente estudo de caso. 

Desta forma, as sessões foram desenhadas e planeadas de acordo com as fases da 

autorregulação, e a sua integração com os eus possíveis. Alguns materiais e atividades 

propostos nas sessões para a recolha de dados foram adaptados a partir daqueles utilizados no 

Programa dos Eus Possíveis (Hock et al., 2003, 2006), como será descrito adiante. 
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Quadro 9 - Dados a recolher e materiais utilizados de acordo com os momentos da recolha de dados em grupo e os referenciais teóricos 

subjacentes ao estudo de caso (estudo 3) 

Momentos 
da recolha 
de dados 

(sessões em 
grupo) 

Dados a recolher Materiais  Fases da 
autorregulação 

Processos Fases do 
Programa dos 
Eus Possíveis 
(Hock et al., 
2003, 2006) 

1 Significações de saúde 
Materiais da 
sessão 1 

 - - - 

2 Eus presentes/Eus possíveis 
Materiais da 
sessão 2 

 - - 
Thinking/ 
Sketching 

3 
Objetivos estabelecidos (estabelecimento de 
objetivos) 

Materiais da 
sessão 3  

Fase motivacional 

Estabelecimento de 
objetivos 

Reflecting 

4 
Componentes e processos envolvidos na fase 
motivacional (planeamento) da autorregulação 

Materiais da 
sessão 4 

 Planeamento  Planning 

5 
Componentes e processos envolvidos na fase de 
execução/manutenção da autorregulação 

Materiais da 
sessão 5  

Fase de execução/ 
manutenção 

Monitorização, 
manutenção e 

controlo Performing 

6 
Componentes e processos envolvidos na fase de 
avaliação da autorregulação 

Materiais da 
sessão 6 

 Fase de avaliação 
Autoavaliação, 

reação e reflexão 
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No quadro 10 apresenta-se o cronograma das sessões do estudo. 

 

Quadro 10 - Cronograma (estudo 3) 

 
Mar. 2012 Abr. 2012 Mai. 2012 Jun. 2012 

Sessões individuais 

(início)  
    

Sessão de grupo 1      

Sessão de grupo 2     

Sessão de grupo 3     

Sessão de grupo 4      

Sessão de grupo 5      

Sessão de grupo 6     

Sessões individuais 

(final) 
    

 

Segue-se a apresentação dos casos e, depois, dos materiais e procedimentos adotados na 

recolha de dados em cada sessão. 

 

1.2 Os Casos 

1.2.1 Processo de seleção dos casos 

A OMS considera a adolescência o período compreendido entre os 10 e os 19 anos 

(adolescents), e a Organização das Nações Unidas (ONU) entre os 15 e os 24 anos (youth). 

Porém, as idades acima dos 20 anos são geralmente consideradas para designar os jovens 

adultos (young adults) (Sprinthall & Collins, 2008). Tendo em conta os objetivos do presente 

estudo, considerou-se que os adolescentes dos 15 aos 19 anos poderiam fornecer dados mais 
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ricos (nomeadamente acerca dos processos e componentes intervenientes na autorregulação), 

tendo-se optado assim pela seleção de participantes com idades entre os 15 e os 19 anos. 

Tendo em conta que este constitui um estudo de caso único, com carácter exploratório e 

descritivo, e de natureza instrumental, estando os seus objetivos mais relacionados com a 

exploração de variáveis (i.e., significações, componentes, processos), assim como com a 

compreensão e descrição dos fenómenos em estudo (i.e., autorregulação), e não tanto com a 

sua generalização, considerou-se a seleção de 6 a 8 participantes para o presente estudo de 

caso. Não obstante, antecipando eventuais desistências e/ou abandonos que pudessem ocorrer 

ao longo do estudo, optou-se pelo recrutamento inicial de 13 a 15 participantes.  

Os critérios de inclusão estabelecidos para a seleção dos participantes foram os seguintes: 1) 

adolescentes com idades entre os 15 e os 19 anos; 2) de ambos os géneros, masculino e 

feminino; 3) disponibilidade para comparecer a todas as sessões do estudo, individuais e em 

grupo. 

 

1.2.2 Caracterização dos casos 

Foram inicialmente recrutados quinze adolescentes que aceitaram voluntariamente participar 

no presente estudo. Não obstante, depois da reunião com os adolescentes com vista ao 

agendamento das sessões em grupo, chegou-se à conclusão de que a data e hora em que a 

maioria dos adolescentes poderia comparecer semanalmente nas sessões interferiam com o 

horário escolar de cinco dos adolescentes. Não tendo sido encontrada outra alternativa viável, 

o presente estudo acabou por ficar com dez participantes, dos quais dois abandonaram a 

investigação no decorrer desta.  

Como é possível observar através da tabela 9, foram recolhidos dados a partir de 8 

participantes, dos quais 6 (75,0%) eram de género feminino e 2 (25,0%) de género masculino, 

com idades entre os 15 e os 18 anos (M= 16,75), alunos do ensino secundário do 10º ao 12º 

ano.  
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Tabela 9 - Caracterização dos casos de acordo com o género, idade e ano de escolaridade 

(estudo 3) 

Participante Género Idade Ano de 
escolaridade 

A.C. Feminino 18 12º 
A.R. Feminino 17 12º 
C.P. Feminino 17 12º 
C.R. Feminino 17 12º 
J.O. Masculino 17 12º 
M.B. Feminino 16 11º 
R.A. Masculino 15 10º 
S.T. Feminino 17 12º 

 

 

1.3 Material 

1.3.1 Instrumentos/ Fontes de informação 

Recorreu-se a diferentes métodos (qualitativos e quantitativos) e fontes de evidência (e.g., 

entrevista, documentos, materiais), de forma a permitir a triangulação dos dados. Segundo Yin 

(2003), a utilização de múltiplos instrumentos e fontes de informação potencia uma 

compreensão mais aprofundada dos fenómenos, e confere maior robustez e credibilidade aos 

estudos de caso (Gerring, 2007; Hancock & Algozzine, 2006; Yin, 2003). No quadro 11 

apresentam-se os métodos e os instrumentos/fontes de informação utilizados de acordo com os 

dados a recolher no presente estudo de caso, sendo estes descritos em seguida. 

 

 

 



 

137 

 

Quadro 11 – Síntese dos métodos e instrumentos/materiais/fontes de informação utilizados de 

acordo com os dados a recolher nos momentos de recolha de dados individual e em grupo 

(estudo 3)  

Métodos Instrumentos/ fontes de 

informação 

Dados a recolher 

Quantitativos 

Questionário Reduzido de Auto-

regulação (QRAR) 

(sessões individuais) 

· Medida quantitativa da 

autorregulação 

Qualitativos 

Entrevista semiestruturada 

(sessões individuais) 

• Eus presentes/ Eus possíveis  

• Componentes e processos 

da autorregulação  

Documentos 

Árvore dos eus 

possíveis 

(sessões 

individuais) 

• Eus presentes/Eus possíveis  

Questionário de 

autorregulação 

(sessões 

individuais) 

• Componentes e processos 

da autorregulação  

Materiais 

adicionais  

(sessões em 

grupo) 

· Significações de saúde 

· Eus presentes/Eus possíveis 

· Objetivos estabelecidos 

· Componentes e processos 

da autorregulação  
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1.3.1.1 Métodos Quantitativos 

1.3.1.1.1 Questionário Reduzido de Auto-regulação (QRAR) 

O Questionário Reduzido de Auto-regulação - QRAR (anexo II.1) (Dias & García del Castillo, 

2013; García del Castillo & Dias, 2009) consiste num instrumento que avalia a capacidade de 

regular o comportamento e atingir resultados desejados, i.e., a competência de autorregulação. 

Brown, Miller e Lawendowski (1999) desenvolveram inicialmente o Self-Regulation 

Questionnaire (SRQ) numa primeira tentativa de avaliar os processos autorregulatórios (e.g., 

formulação de planos, execução, avaliação). Posteriormente, Carey, Neal e Collins (2004) 

desenvolveram um estudo para avaliar as qualidades psicométricas daquele instrumento, tendo 

sugerido a combinação dos itens da escala para a criação de uma versão reduzida do SRQ, 

versão esta que demonstrou uma elevada consistência interna (α=0,92) e uma forte correlação 

com o SRQ original (r=0,96). Esta versão reduzida (SSRQ; Carey et al., 2004), composta por 

31 itens, continha um componente principal, permitindo obter um índice total de 

autorregulação. Mais tarde, o estudo de Neal e Carey (2005), que pretendia melhorar a análise 

psicométrica do instrumento, sugeriu uma estrutura de dois fatores: 1) estabelecimento de 

objetivos; e 2) controlo de impulsos. 

García del Castilho e Dias (2009) adaptaram o QRAR para a população adolescente 

portuguesa (14-19 anos) a partir do SSRQ (Carey et al., 2004), tendo recentemente realizado 

um novo estudo onde obtiveram a confirmação dos resultados (Dias & García del Castillo, 

2013). A versão portuguesa é composta por 29 itens, aos quais os respondentes são solicitados 

a responder numa escala de cinco pontos, relativa ao nível de concordância com a situação 

descrita em cada item. Os cinco pontos estão ordenados numericamente de uma concordância 

nula (1 - “discordo fortemente”) a uma concordância elevada (5 - “concordo fortemente”). O 

instrumento tem um formato de questionário impresso de resposta escrita, sendo o respondente 

solicitado a assinalar uma entre as cinco opções de resposta, de acordo com aquela que melhor 

o descreve. Através deste instrumento é possível obter um resultado total e resultados parciais 

em duas subescalas, designadas respetivamente por estabelecimento de objetivos e controlo de 

impulsos. No que respeita às qualidades psicométricas, este instrumento demonstra valores 

adequados de precisão, evidenciando um valor de Alfa de Cronbach total de 0,89, e valores de 

0,85 na subescala estabelecimento de objetivos e de 0,82 na subescala controlo de impulsos. 
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Os estudos desenvolvidos com a aplicação do QRAR na área da saúde têm fornecido apoio 

empírico ao instrumento, nomeadamente, no campo de estudos dos comportamentos de 

consumo (García del Castilho & Dias, 2009).  

A seleção do QRAR e a sua integração nos instrumentos da presente investigação foi motivada 

por diversas razões. Em primeiro lugar, importa referir a escassez de instrumentos 

encontrados, adaptados para a população adolescente portuguesa, no campo de estudos da 

autorregulação, com aplicação na área da saúde. Por sua vez, o QRAR foi selecionado visto ter 

sido desenvolvido e adaptado no campo de estudos da autorregulação e na área da saúde, ainda 

que no domínio dos comportamentos de consumo. Selecionou-se ainda este instrumento por 

permitir obter um índice total de autorregulação e por os seus itens integrarem um conjunto de 

processos autorregulatórios (e.g., planeamento, a execução e a avaliação).  

As razões mencionadas anteriormente levaram à seleção do QRAR com a finalidade de obter 

uma medida quantitativa da autorregulação dos participantes do presente estudo. Optou-se pela 

aplicação deste instrumento no início e no final do estudo como forma de assegurar a 

confiabilidade dos resultados obtidos. 

 

1.3.1.2 Métodos Qualitativos 

1.3.1.2.1 Entrevista Semiestruturada 

A entrevista, individual ou em grupo, corresponde a um método muito comum de recolha de 

dados nos estudos de caso, permitindo adquirir informação rica e personalizada. No presente 

estudo de caso optou-se pela entrevista individual por permitir recolher maiores quantidades de 

informação a partir da perspetiva individual de cada adolescente. Quanto ao tipo de entrevista, 

optou-se pela entrevista semiestruturada por ser considerada a mais apropriada para os estudos 

de caso, possuindo uma estrutura de questões predefinidas, mas flexíveis (Hancock & 

Algozzine, 2006). Foi elaborado um guião de entrevista (anexo II.2), de acordo com as 

recomendações de Hancock e Algozzine (2006) para as entrevistas em estudos de caso. 

Adicionalmente, de acordo com as recomendações de Miles e Huberman (1994), o guião da 

entrevista foi elaborado circunscrevendo-se ao que se pretendia explorar e compreender, de 

acordo com o enquadramento teórico e a literatura sobre os eus possíveis e a autorregulação. 

Para além disto, procurou-se que o guião possibilitasse a obtenção de informação que 
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respondesse às questões de partida. Assim, a entrevista foi organizada em blocos que incluíram 

a legitimação da própria entrevista, a recolha de dados sobre os eus possíveis formulados pelos 

adolescentes, e os componentes e processos mobilizados na autorregulação pelos jovens. 

Solicitou-se o auxílio, na elaboração e revisão do guião, de uma investigadora com experiência 

na área dos eus possíveis e de uma professora e investigadora com experiência na área da 

autorregulação, de forma a assegurar a sua viabilidade e avaliar a necessidade de eventuais 

alterações.  

Para assegurar as melhores condições na condução das entrevistas, procurou-se ter o cuidado 

de selecionar uma sala para a realização das mesmas que permitisse assegurar as condições de 

privacidade, conforto, ausência de barulho e outros elementos distratores. Ao longo das 

entrevistas procurou-se estabelecer um diálogo informal com os participantes para que estes se 

pudessem sentir à vontade para expressar livremente as suas respostas. As entrevistas foram 

gravadas em suporte áudio com o consentimento dos participantes, e a confidencialidade e o 

anonimato dos dados recolhidos foram garantidos. Posteriormente, as entrevistas foram 

transcritas verbatim para permitir um melhor escrutínio e uma análise triangulada com os 

dados derivados a partir de outras fontes de informação. O facto de as entrevistas terem sido 

gravadas tornou possível prestar toda a atenção aos participantes durante as mesmas e a 

respetiva transcrição permitiu fazer uma análise cuidada das informações recolhidas.  

Foram respeitados os princípios éticos e deontológicos na condução das entrevistas, tendo sido 

mantidos anónimos e confidenciais todos os dados recolhidos a partir das entrevistas. Como 

tal, neste trabalho não são identificados dados pessoais que possam identificar os participantes, 

tendo sido atribuído um código de letras por participante para efeitos de análise de dados e 

apresentação dos resultados.  

A mesma entrevista foi realizada individualmente com cada participante, no início e no final 

do estudo, de forma a possibilitar a comparação e a validação dos dados recolhidos. De notar 

que a questão 1, em que se solicitava aos participantes que falassem um pouco acerca de si 

(eus presentes), foi apenas colocada na entrevista inicial, por se ter considerado despropositado 

voltar a colocá-la na entrevista final. De igual forma, as questões 5 e 7, em que se pedia para os 

jovens selecionarem respetivamente um objetivo e um receio, apenas foram colocadas na 

entrevista inicial, tendo sido as respostas recordadas na entrevista final como forma de 

assegurar a comparação dos dados recolhidos nas questões subsequentes (que pretendiam 



 

141 

recolher informação sobre os componentes e processos da autorregulação), entre as entrevistas 

inicial e final. 

 

1.3.1.2.2 Documentos 

De acordo com Hancock e Algozzine (2006), a análise documental é um método comummente 

utilizado nos estudos de caso, podendo diversos tipos de documentos ser utilizados nestes 

estudos, incluindo materiais extraídos da Internet, registos, instrumentos criados pelos 

investigadores, entre outros. Segundo os mesmos autores, os instrumentos/materiais 

desenvolvidos pelos investigadores podem fornecer um meio de recolha de informação 

relevante para a resposta às questões de investigação. Quando utilizados, separadamente ou em 

conjunto, os documentos podem fornecer informação rica que pode reforçar e complementar 

os dados recolhidos a partir de outras fontes de evidência (e.g., entrevistas, observações, etc.). 

Apresentam-se de seguida os materiais e documentos desenvolvidos no presente estudo, com 

vista à recolha de informação. Estes estão: 1) a árvore dos eus possíveis; 2) o questionário de 

autorregulação; e, 3) outros materiais adicionais utilizados nas sessões em grupo. 

 

1.3.1.2.2.1 Árvore dos Eus Possíveis 

A árvore dos eus possíveis consiste num material/atividade que faz parte do Programa dos Eus 

Possíveis, em que os adolescentes são solicitados a construir uma árvore onde descrevem os 

seus eus possíveis (Hock et al., 2003, 2006). No presente estudo, para facilitar o 

desenvolvimento da atividade procedeu-se à construção de uma árvore dos eus possíveis 

(anexo II.3.1) tendo por base outras árvores encontradas na literatura (e.g., Hock et al., 2003, 

2006), que os participantes tinham assim apenas de preencher. Com este material/atividade 

pretendeu-se recolher informação que pudesse complementar e validar os dados obtidos a 

partir de outras fontes de informação utilizadas, nomeadamente, as entrevistas.  

No presente estudo procurou-se, com o recurso à árvore dos eus possíveis, ajudar os 

adolescentes a refletir sobre o seu futuro, e recolher informação acerca dos seus eus possíveis 

para perceber se a saúde surge nos seus desejos, expectativas e/ou receios para o futuro. A 

árvore foi composta por diversos elementos, como ramos onde os participantes identificariam 
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áreas da sua vida (e.g., escolar/académica, familiar, social, etc.); e, diversas folhas onde 

descreveriam os seus desejos para o futuro em cada uma das áreas identificadas. O desenho 

incluiu as raízes da árvore onde, segundo a conceção original (Hock et al., 2003, 2006), são 

identificadas as aptidões e qualidades do próprio, e incluiu ainda elementos “virais” que 

representam os medos em relação ao futuro. Para avaliar a viabilidade e a necessidade de 

eventuais alterações à árvore construída para aplicação no presente estudo solicitou-se a 

revisão do material por uma investigadora na área dos eus possíveis. 

A árvore dos eus possíveis foi apresentada aos participantes como a sua “árvore pessoal” e, 

para facilitar o seu preenchimento, este foi ilustrado através de uma árvore modelo fictícia 

(anexo II.3.2). Os participantes foram solicitados a preencher a sua árvore no início do estudo e 

a completá-la, caso o desejassem fazer, no final do estudo, durante as sessões individuais.  

 

1.3.1.2.2.2 Questionário de Autorregulação 

Para validar e complementar os dados recolhidos na entrevista, desenvolveu-se uma medida 

adicional de auto registo, um questionário de autorregulação (anexo II.4), com vista a explorar 

os componentes e processos autorregulatórios. Dada a escassez de instrumentos encontrados na 

literatura que pudessem auxiliar a construção deste questionário, as suas questões foram 

elaboradas com base na literatura teórica sobre autorregulação e com o auxílio de uma 

professora e investigadora na área da autorregulação.  

As questões do questionário foram elaboradas de forma a permitir explorar os componentes e 

processos mobilizados pelos adolescentes em cada uma das fases da autorregulação (e.g., Maes 

& Karoly, 2005): 1) Fase motivacional; 2) Fase de execução/manutenção; e, 3) Fase de 

avaliação. 

Após a construção do questionário procurou-se avaliar a sua viabilidade e a necessidade de 

eventuais alterações, através da solicitação da revisão do questionário por parte da referida 

investigadora com experiência na área da autorregulação. 

Este questionário foi aplicado no início e no final do estudo, de forma a assegurar a 

confiabilidade e consistência dos dados recolhidos. Pretendia-se com a aplicação deste 

questionário também complementar e validar os dados recolhidos a partir de outras fontes de 

informação (e.g., entrevistas). 
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1.3.1.2.2.3 Materiais adicionais 

Foram elaborados materiais e atividades adicionais para aplicação ao longo das sessões em 

grupo com os adolescentes. Pretendeu-se com estes materiais/atividades recolher informação 

que permitisse complementar e validar os dados recolhidos a partir de outros materiais e fontes 

de informação utilizados. 

As atividades e os materiais foram elaborados e propostos de maneira a torná-los apelativos 

para os participantes. Por sua vez, as sessões de recolha de dados (à exceção da sessão 1) 

foram planeadas e desenvolvidas de forma a integrar os eus possíveis (sessão 2) e a terem 

correspondência com as fases da autorregulação e as fases do Programa dos Eus Possíveis 

(sessões 3 - 6), tal como consta no quadro 9. Algumas das actividades e materiais 

desenvolvidos para a recolha de dados ao longo das sessões foram adaptados a partir das 

atividades/materiais do Programa dos Eus Possíveis. Todas as atividades propostas e materiais 

desenvolvidos foram alvo de revisão por parte das investigadoras já mencionadas com 

experiência nas áreas da autorregulação e dos eus possíveis. 

De seguida apresenta-se a descrição dos materiais e das atividades desenvolvidos para a 

recolha de dados em cada sessão. 

· Materiais/Atividades da Sessão 1: Significações de saúde. Com vista a recolher 

informação sobre as significações de saúde foram propostas duas atividades em que os 

participantes eram convidados a refletir sobre o significado de saúde. Na primeira atividade 

solicitava-se aos participantes que refletissem sobre o significado de saúde para os 

adolescentes em geral e escrevessem individualmente as suas respostas na folha de material 

(material sessão 1 – anexo II.5.1). Pretendia-se com isto promover a descentração pessoal 

para controlar eventuais variáveis indesejáveis que pudessem interferir com a expressão das 

opiniões dos jovens (e.g., desabilidade social). Por sua vez, na segunda atividade procurou-

se explorar os significados de saúde dos próprios participantes, mas, mais uma vez, na 

tentativa de controlar o efeito de eventuais variáveis que pudessem obstaculizar o acesso às 

reais significações dos jovens (e.g., desejabilidade social), a atividade solicitava que os 

participantes completassem na folha de material a frase “Eu sinto-me com saúde quando…” 

(material sessão 1 – anexo II.5.2).  
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· Materiais/Atividades da Sessão 2: Eus presentes e Eus possíveis futuros. Foi proposta uma 

atividade com vista à recolha de informação sobre os eus presentes/eus possíveis 

formulados pelos participantes, tendo por base a adaptação das atividades propostas nas 

fases Thinking e Sketching do Programa dos Eus Possíveis (Hock et al., 2003, 2006). A 

atividade foi introduzida aos participantes através do material “Eu, o que eu desejo, espero e 

receio…” (anexo II.6), sendo os jovens solicitados a completar as frases: a) “As palavras 

(ou frases) que melhor me descrevem são…” (i.e., eus presentes); b) “Quando penso no meu 

futuro, o que eu desejo é…” (i.e., eus possíveis desejados); c) “Quando penso no meu 

futuro, o que eu penso que será mais provável é…” (i.e., eus possíveis esperados); e, d) 

“Quando penso no meu futuro, o que eu receio é…” (i.e., eus possíveis receados).  

· Materiais/Atividades da Sessão 3: Objetivos estabelecidos (estabelecimento de objetivos). 

Na terceira sessão foi proposta uma atividade com vista à recolha de informação sobre os 

objetivos que os adolescentes estabelecem para o seu futuro. Esta atividade teve por base as 

atividades propostas na fase Reflecting do Programa dos Eus Possíveis (Hock et al., 2003, 

2006), tendo sido introduzida através do material “Os meus objetivos!” (anexo II.7). Os 

participantes eram solicitados a registar individualmente na folha de material os três 

objetivos mais importantes para si, por ordem decrescente de prioridade.  

· Materiais/Atividades da Sessão 4: Componentes e processos da autorregulação 

envolvidos na fase motivacional (planeamento). Com o objetivo de explorar como os 

adolescentes planeiam a concretização dos seus objetivos, e quais os componentes e 

processos que mobilizam nesta fase da autorregulação, foi proposta uma atividade em que 

os participantes eram convidados a selecionar um dos seus objetivos para o futuro e 

elaborar um plano para atingir esse objetivo. Esta atividade teve por base as atividades 

propostas na fase Planning do Programa dos Eus Possíveis (Hock et al., 2003, 2006), tendo 

sido introduzida através do material “O meu plano!” (anexo II.8). Cada participante recebeu 

uma folha de material, onde se solicitava o registo do seu plano.  

· Materiais/Atividades da Sessão 5: Componentes e processos da autorregulação 

envolvidos na fase de execução/manutenção. Com o objetivo de recolher informação sobre 

os componentes e processos mobilizados pelos adolescentes na fase de 

execução/manutenção da autorregulação propôs-se uma atividade com a introdução do 

material “Estratégias para colocar em prática o meu plano!” (anexo II.9), em que se 

solicitava aos participantes que refletissem individualmente sobre o que poderiam fazer e 
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que estratégias poderiam utilizar para alcançar o seu objetivo, e registassem as suas 

reflexões nas folhas de material.  

· Materiais/Atividades da Sessão 6: Componentes e processos da autorregulação 

envolvidos na fase de avaliação. Com vista a explorar os componentes e processos 

mobilizados pelos adolescentes na fase de avaliação da autorregulação propôs-se uma 

atividade através do material “Avaliar, rever e/ou reformular!” (anexo II.10), em que se 

solicitava que os participantes refletissem sobre como avaliariam se os comportamentos 

executados tinham sido eficazes para a concretização do objetivo, e registassem as suas 

reflexões pessoais nas folhas de resposta.  

 

1.4 Procedimento 

1.4.1 Procedimento na recolha de dados  

Com o intuito de proceder à recolha de dados para o presente estudo estabeleceu-se o contacto 

com uma junta de freguesia do distrito de Lisboa, através da emissão de uma carta (anexo 

II.11), solicitando o seu auxílio na presente investigação, em curso na Faculdade de Psicologia 

da Universidade de Lisboa. Nesta carta era solicitado o auxílio da referida junta de freguesia 

nomeadamente na seleção de uma escola onde pudesse ser conduzida a investigação.  

Após a receção de resposta positiva da parte da junta de freguesia (anexo II.12), tratou-se de 

estabelecer com esta os contactos necessários para a identificação de escolas onde pudesse ser 

conduzido o estudo. Após ter sido identificada uma escola e obtida a confirmação do seu 

interesse e disponibilidade para colaborar na investigação, iniciou-se o contacto com esta para 

dar início ao estudo.  

Uma vez que se pretendia a participação voluntária dos adolescentes no estudo, a investigadora 

dirigiu-se algumas vezes à escola para apresentar o estudo a diversas turmas de anos de 

escolaridade diferentes. Com isto procurou-se dar a conhecer o estudo aos adolescentes e 

incentivá-los a participar. Durante a apresentação do estudo, este foi introduzido como tendo a 

finalidade de estudar os objetivos que os adolescentes estabelecem para o seu futuro e que 

processos mobilizam na persecução dos seus objetivos. 
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Após o recrutamento dos participantes e depois da reunião com estes para agendamento das 

sessões de acordo com a sua disponibilidade de horários, procedeu-se à condução do estudo, 

tendo a recolha de dados decorrido de acordo com o cronograma do plano da investigação (ver 

Quadro 10), ou seja, entre Março e Junho de 2012. 

 

1.4.2 Procedimentos éticos e deontológicos 

Também neste estudo procurou-se respeitar os princípios do código deontológico da Ordem 

dos Psicólogos Portugueses (OPP). Como tal, o plano da investigação foi elaborado e 

conduzido de modo a assegurar que não causaria quaisquer danos ou prejuízos aos 

participantes.  

Procedeu-se, ainda antes do início das sessões do estudo, à realização de uma reunião com os 

participantes para a definição da agenda das sessões, de maneira a assegurar que a sua 

participação no estudo iria interferir o menos possível com os seus horários escolares, 

compromissos e atividades extracurriculares. 

Procurou-se também que a participação no estudo fosse voluntária e informada, tendo sido 

requerido o consentimento dos adolescentes e dos pais dos menores de 18 anos. Para isto foi 

elaborada uma declaração de consentimento informado (anexo II.13), onde eram dados a 

conhecer os objetivos da investigação, a ausência de riscos (físicos ou psicológicos) da 

participação no estudo, a confidencialidade dos dados recolhidos, o respeito pelos princípios 

éticos e deontológicos declarados pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), sendo, por 

fim, solicitado o consentimento mediante a assinatura do adolescente ou do encarregado de 

educação (dos menores de 18 anos). As declarações de consentimento informado foram 

entregues aos adolescentes que se prontificaram a participar voluntariamente, tendo sido dado 

início ao estudo após a obtenção das referidas declarações devidamente assinadas.  

Procurou-se ainda recolher apenas os dados pessoais necessários à condução do estudo e 

manter todos os dados anónimos e confidenciais. Como tal não são revelados dados pessoais 

que possam identificar os participantes neste trabalho, tendo sido atribuído a cada caso um 

código de duas letras para efeitos de codificação dos dados e apresentação dos resultados. 

Procurou-se também assegurar que após a realização da investigação os participantes teriam a 

oportunidade de ter acesso a informação sobre os resultados e conclusões do estudo. 
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1.4.3 Procedimento de análise dos resultados 

A análise dos dados quantitativos resultantes do QRAR foi feita com base na cotação da 

pontuação total e das pontuações parciais das subescalas. Procedeu-se adicionalmente à análise 

dos resultados de acordo com o género e à sua comparação com os resultados do estudo de 

referência (Dias & García del Castillo, 2013). 

Por sua vez, os dados qualitativos foram analisados através do método de análise de conteúdo, 

visto constituir um dos métodos mais utilizados na análise de dados qualitativos pelas 

investigações realizadas nomeadamente no âmbito da Psicologia (Elo & Kyngäs, 2008). 

Apesar do amplo leque de definições e das diversas operacionalizações, uma extensa parte da 

investigação realizada com recurso à análise de conteúdo parece fundamentar-se no modelo 

proposto por Bardin (1977, 2010). Segundo esta autora, a análise de conteúdo consiste num 

“(...) conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) 

destas mensagens” (Bardin, 1977; p.42).  

No presente estudo, o processo de análise de conteúdo passou pelas diferentes fases sugeridas 

por Bardin (1977, 2010), que se organizam de acordo com três polos cronológicos: 1) pré-

análise; 2) exploração do material; e, 3) tratamento dos dados (inferência e interpretação).  

A pré-análise iniciou-se com um primeiro contacto com a informação a analisar. Como Bardin 

(1977, 2010) sugere, procedeu-se nesta fase à reunião do corpus de análise que foi constituído 

pelo conjunto de entrevistas e materiais utilizados na recolha de dados (i.e., árvores dos eus 

possíveis, questionários de autorregulação, materiais adicionais das sessões de grupo). A 

constituição do corpus obedeceu às regras de exaustividade (procedeu-se ao levantamento 

completo do material suscetível de ser analisado), homogeneidade (todos os documentos 

apelavam aos mesmos temas e a informação foi obtida a partir das mesmas técnicas) e 

pertinência (os documentos mostraram-se adequados enquanto fontes de informação, por 

corresponderem aos objetivos da investigação) (Amado, 2000; Bardin, 1977, 2010). Procedeu-

se à preparação do material, com a transcrição e organização dos dados recolhidos a partir das 

diferentes fontes de informação, instrumentos e materiais adicionais, tendo sido feita uma 
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primeira leitura da informação para a análise, o que Bardin (1977, 2010) designa por leitura 

flutuante.  

Na fase de exploração do material procedeu-se às operações de codificação dos dados, com 

recurso às técnicas de análise de conteúdo. À medida que a leitura dos dados se foi tornando 

mais sistemática e precisa, foi possível detetar o que Bogdan e Biklen (1994) definem como 

regularidades e padrões, assim como os temas presentes nos dados. Isto permitiu obter um 

sistema de codificação da informação, através do qual os dados foram transformados em 

unidades de registo que, no presente estudo, constituíram a palavra, a frase e o tema. No 

presente estudo utilizaram-se como regras de enumeração (Bardin, 1977, 2010): 1) a presença 

(ou ausência) das unidades de registo; e, 2) a sua frequência absoluta (uma frequência mais 

elevada determina uma maior representatividade das unidades de registo). Recorreu-se à 

técnica de análise categorial, que corresponde à mais antiga e mais utilizada das técnicas de 

análise de conteúdo, e consiste num conjunto de operações de divisão do texto em unidades e 

seu reagrupamento em categorias (Bardin, 1977, 2010). Assim, após a análise exaustiva das 

unidades de registo, procedeu-se ao levantamento de indicadores. Seguiu-se a reunião dos 

indicadores em categorias e subcategorias que Bardin define como “rubricas ou classes, as 

quais reúnem um grupo de elementos (…) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado 

em razão dos caracteres comuns destes elementos” (Bardin, 1977, p. 117). No presente estudo, 

a categorização foi realizada através dos dois processos referidos por Amado (2000), ou seja, 

categorias a priori e categorias a posteriori, na medida em que o sistema de categorias foi 

construído tendo em conta a revisão da literatura prévia, mas também tendo em conta os novos 

dados que emergiram do trabalho interpretativo, resultante da classificação dos dados. Na 

elaboração das categorias procurou-se obedecer aos critérios enunciados por Amado (2000) e 

Bardin (1977, 2010): exaustividade (cada categoria abrangeu todo o conjunto de unidades de 

sentido que lhe correspondiam); exclusividade (cada elemento foi classificado em apenas uma, 

e não mais de uma, categoria); homogeneidade (um mesmo conjunto de categorias referiu-se a 

um único tipo de análise, não tendo sido misturados diferentes critérios de classificação); 

pertinência (o sistema de categorias foi adaptado ao material em análise, às questões e aos 

objetivos da investigação); e, objetividade (as diferentes partes de um mesmo material foram 

codificadas da mesma forma, de maneira a garantir a objetividade). A análise de conteúdo foi 

efetuada com recurso ao NVivo 9, um software que suporta métodos de investigação 

qualitativa e mista, que permite reunir, organizar e analisar informações não estruturadas, 

resultantes de conteúdos diversos (e.g., entrevistas, imagens, etc.). Este constitui atualmente 
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um software amplamente utilizado, nomeadamente em investigações na área da saúde, 

possuindo o potencial de auxiliar cada uma das etapas das investigações. O NVivo 9 auxiliou o 

presente estudo, prestando uma imprescindível ajuda desde a pré-análise e a exploração do 

material até ao tratamento dos resultados obtidos e sua interpretação. Segundo Bardin (1977, 

2010), a análise de conteúdo pode ser executada com recurso ao tratamento informático, 

apresentando diversas vantagens, de entre as quais se destacam a maior rapidez na análise, o 

acréscimo de rigor e a maior flexibilidade.  

Na fase de tratamento dos dados obtidos e interpretação procedeu-se a diversas operações 

qualitativas e quantitativas simples para tratar os dados. Tal como Yin (2003) e Bardin (1977, 

2010) sugerem, a análise foi sujeita a procedimentos de validação e precisão (descritos 

adiante). Foram ainda criados diversos quadros e tabelas para resumir e facilitar a interpretação 

dos resultados obtidos. A partir destes resultados foram então desenvolvidas inferências e 

interpretações de acordo com as questões de investigação e os objetivos iniciais do estudo.  

 

1.4.4 Procedimentos de validação e precisão da análise 

Tendo em conta as críticas frequentemente apontadas aos estudos de natureza qualitativa por 

insuficiente objetividade, rigor e/ou precisão, considerou-se importante a adoção de 

procedimentos de validação e precisão da análise (Bardin, 1977, 2010; Yin, 2003). Como tal, é 

apresentada de seguida a descrição dos critérios de validade e precisão adotados. 

 

· Validade de constructo 

Para assegurar a validade de constructo, ou seja, garantir que se media os constructos que se 

pretendia efetivamente medir, procurou-se definir operacionalmente as categorias e 

subcategorias criadas ao longo da análise de conteúdo (Yin, 2003). Para garantir que as 

categorias e as subcategorias traduziam o verdadeiro sentido dos dados, e tinham sido correta e 

operacionalmente definidas, solicitou-se a colaboração de uma colega externa à investigação 

que, inteirada acerca do sistema de categorias e respetivas definições operacionais, procedeu à 

categorização de uma amostra do corpus documental. Segundo Amado (2000), este consiste 

num dos procedimentos mais utilizados para controlar a validade e a fidelidade da codificação 

das análises de conteúdo. Procedeu-se depois à análise comparativa da codificação feita pela 
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colega e da codificação feita pela investigadora, e ao cálculo do grau de acordo através da 

fórmula (Amado, 2000): F= 2(C1.2) / (C1+C2). Ou seja, o dobro do número de acordos entre 

codificadoras (C1.2) foi dividido pelo total de categorizações efetuadas por cada uma 

(C1+C2). Obteve-se um resultado superior a 0,80 (F=0,86), tendo sido assim considerado 

satisfatório o grau de acordo entre codificadoras.  

Adicionalmente, para assegurar a validade, procurou-se utilizar múltiplas fontes de evidência 

(Yin, 2003), através do recurso a diferentes fontes de informação, instrumentos e materiais 

adicionais para estudar cada variável em estudo; e procedeu-se à triangulação dos dados (Yin, 

2003) provenientes das diferentes fontes de informação/ instrumentos/ materiais, de forma a 

obter a convergência dos dados.  

 

Validade interna e validade externa  

A validade interna aplica-se aos estudos explanatórios/explicativos (Yin, 2003), que pretendem 

garantir que as diferenças observadas na(s) variável(eis) dependente(s) são o resultado direto 

da manipulação da(s) variável(eis) independente(s). Como tal, tendo em conta o carácter 

exploratório e descritivo do presente estudo, não sendo o seu objetivo demonstrar relações 

entre variáveis ou testar hipóteses, mas contribuir para a compreensão dos fenómenos em 

estudo e para a criação de novas questões e/ou hipóteses de investigação futura, não se 

consideraram aplicáveis procedimentos de validade interna.  

Por sua vez, a validade externa aplica-se aos estudos de casos múltiplos (Yin, 2003), que 

pretendem garantir que os resultados são generalizáveis ou aplicáveis a outros universos (e.g., 

contextos, indivíduos, etc.). Como tal, não constituindo o objetivo do presente estudo proceder 

à generalização dos resultados, não se consideraram aplicáveis procedimentos de validade 

externa. 

 

· Precisão 

Para assegurar a precisão, ou seja, garantir que os resultados refletiam, com confiança e 

exatidão, o que pretendiam representar, procurou-se utilizar várias fontes de informação, 

instrumentos e materiais (e.g., entrevista, QRAR, questionário de autorregulação, árvore dos 
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eus possíveis) (Yin, 2003), tendo sido os mesmos aplicados em diferentes momentos separados 

no tempo, de forma a garantir a consistência dos resultados.  

Com vista a assegurar a possibilidade de repetibilidade e replicação futuras da presente 

investigação, procede-se ainda no presente trabalho à apresentação detalhada do projeto do 

estudo de caso (Yin, 2003). Disponibiliza-se toda a informação e documentação, e procede-se 

à explicitação exaustiva de todos os procedimentos adotados nas diferentes fases da 

investigação, desde a sua preparação, a sua execução, até à fase de análise de dados e sua 

interpretação. São descritas as atividades desenvolvidas com os participantes, e são 

disponibilizados os materiais construídos e os instrumentos utilizados, de maneira a possibilitar 

a sua utilização futura. É, ainda, apresentada a definição operacional das categorias e 

subcategorias resultantes da análise de dados.  

Apresentam-se seguidamente os resultados obtidos a partir da análise de dados. 

 

2 RESULTADOS 

Em seguida apresentam-se os resultados obtidos no presente estudo de caso. Esta apresentação 

inicia-se com a descrição dos resultados obtidos a partir dos métodos quantitativos, seguindo-

se depois a descrição dos resultados obtidos a partir dos métodos qualitativos. 

 

2.1 Resultados da análise dos Métodos Quantitativos 

2.1.1 Resultados da análise do Questionário Reduzido de Auto-
regulação - QRAR 

Como é possível observar através da tabela 10, registaram-se pontuações totais no QRAR entre 

100,0 e 132,0 (M=118,75) no momento inicial; e entre 105,0 e 136,0 (M=123,13) no momento 

final. Os resultados médios obtidos encontram-se acima daqueles obtidos pelo grupo de 

referência (M=106,86) (Dias & García del Castillo, 2013; García del Castillo & Dias, 2009), 

situando-se acima do percentil 75 (>117,0).  

No que concerne às pontuações parciais, na subescala estabelecimento de objetivos, as 

pontuações obtidas pelos participantes situaram-se entre os valores 53,0 e 68,0 (M=62,25) no 



 

152 

momento inicial; e entre 54,0 e 70,0 (M=63,5) no momento final (Tabela 10). Os resultados 

médios obtidos encontram-se também acima daqueles do grupo de referência (M=56,78), 

situando-se acima do percentil 75 (>62,0).  

Na subescala controlo de impulsos, as pontuações obtidas pelos participantes situaram-se entre 

os 47,0 e os 64,0 (M=56,5) no momento inicial; e entre os 51,0 e os 67,0 (M= 59,62) no 

momento final (Tabela 10). Os resultados médios obtidos encontram-se igualmente acima 

daqueles do grupo de referência (M=49,96), situando-se mais uma vez acima do percentil 75 

(>55,0). 

Em suma, os resultados obtidos no QRAR demonstram que os adolescentes que participaram 

no presente estudo apresentam índices elevados de autorregulação. A comparação dos 

resultados obtidos no início e no final do estudo sugere resultados semelhantes, demonstrando 

a sua consistência. Não obstante, destaca-se um ligeiro aumento de ambas as pontuações, totais 

e parciais (subescalas), no final do estudo.  

A análise dos resultados entre géneros, como é possível verificar na tabela 11, demonstrou para 

o género feminino pontuações totais médias de 121,17 no início e de 127,5 no final do estudo, 

situando-se estes resultados acima da média do grupo de referência para o género feminino 

(107,46). Para o género masculino, registaram-se pontuações totais médias de 111,5 no início e 

de 110,0 no final, estando estes resultados também acima da média do grupo de referência para 

o género masculino (105,95) (Dias & García del Castillo, 2013; García del Castillo & Dias, 

2009). 

Na subescala estabelecimento de objetivos, para o género feminino, registaram-se resultados 

médios de 63,67 no início e de 65,5 no final do estudo (Tabela 11), estando estes resultados 

acima da média do grupo de referência para o género feminino (56,89). Por sua vez, para o 

género masculino, obtiveram-se pontuações médias de 58,0 no início e de 57,5 no final do 

estudo (Tabela 11), estando estes resultados também acima da média do grupo de referência 

para o género masculino (56,63). 

Na subescala controlo de impulsos, para o género feminino, registaram-se resultados médios 

de 57,5 no início e de 62,0 no final do estudo (Tabela 11), estando estes resultados acima da 

média do grupo de referência para o género feminino (50,96). Para o género masculino 

obtiveram-se pontuações médias de 53,5 no início e de 52,5 no final do estudo (Tabela 11), 
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estando estes resultados também acima da média do grupo de referência para o género 

masculino (48,34).  

Em suma, registaram-se resultados mais elevados no QRAR para o género feminino 

comparativamente com o género masculino, em ambas as pontuações totais e parciais (tal 

como nos grupos de referência; Dias & García del Castillo, 2013; García del Castillo & Dias, 

2009), e em ambos os momentos, no início e no final do presente estudo. Porém, ainda que os 

adolescentes de género masculino tenham demonstrado resultados mais baixos do que os de 

género feminino, os seus resultados situaram-se, ainda assim, acima da média do grupo 

masculino de referência, em ambas as pontuações totais e parciais.   
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Tabela 10 - Resultados obtidos no Questionário Reduzido de Auto-regulação (QRAR) 

 Momento 1 (início) 
(N=8) 

Momento 2 (final) 
(N=8) 

 Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média 

Estabelecimento de 
objetivos 

53,0 68,0 62,25 54,0 70,0 63,5 

Controlo de impulsos 
47,0 64,0 56,5 51,0 67,0 59,62 

Pontuação total 100,0 132,0 118,75 105,0 136,0 123,13 

 

 

Tabela 11 - Resultados obtidos no Questionário Reduzido de Auto-regulação (QRAR) de acordo com o género 

 
Momento 1 (início) 

(N=8) 

Momento 2 (final) 

(N=8) 
Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média Média Média Média 

Estabelecimento de objetivos 
63,67 58,0 

65,5 57,5 

Controlo de impulsos 57,5 53,5 62,0 52,5 

Pontuação total 
121,17 111,5 

127,5 110,0 
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2.2 Resultados da análise dos Métodos Qualitativos 

Serão apresentados seguidamente os resultados obtidos através dos métodos qualitativos, 

nomeadamente, as entrevistas, a árvore dos eus possíveis, o questionário de autorregulação e 

os materiais adicionais relativos às atividades realizadas ao longo das sessões com os 

participantes. 

Tal como Bardin (2010) e Yin (2003) sugerem, para facilitar a exposição dos resultados, estes 

serão apresentados na forma de quadros e tabelas onde se apresentam as categorias, 

subcategorias e os indicadores, assim como a frequência absoluta e a percentagem das 

unidades de enumeração e das unidades de registo (i.e., estatística descritiva).  

A definição operacional das categorias e subcategorias resultantes da análise de conteúdo 

poderá ser consultada em anexo (anexo II.14). 

Para facilitar a análise e compreensão dos resultados, serão destacadas neste trabalho as 

subcategorias e respetivos indicadores que surgiram de forma mais representativa, sendo estes 

ilustrados com unidades de registo resultantes do discurso dos participantes. As unidades de 

registo, assim como todos os dados da análise qualitativa de conteúdo poderão ser consultados 

em anexo (anexo II.15). Da mesma forma, os protocolos dos diferentes instrumentos, fontes de 

informação e materiais adicionais, com os dados recolhidos devidamente transcritos, poderão 

ser consultados em anexo (anexo II.16). 

 

2.2.1 Resultados da análise das entrevistas 

A partir da análise de conteúdo das entrevistas (anexo II.15.1), e de acordo com os blocos 

temáticos que a orientaram, emergiram duas grandes áreas temáticas: “eus presentes e eus 

possíveis futuros” e “componentes e processos da autorregulação”. O quadro que se segue 

apresenta as áreas temáticas, bem como as respetivas categorias identificadas. [protocolos das 

entrevistas – anexo II.16.1] 
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Quadro 12 - Temas e categorias resultantes da análise de conteúdo das entrevistas  

Temas Categorias 

1. Eus presentes e eus 
possíveis futuros 

1.1. Eus presentes 
1.2. Eus Possíveis Desejados 
1.3. Eus Possíveis Esperados 
1.4. Eus Possíveis Receados 

2. Componentes e 
processos da autorregulação  

2.1. Componentes e processos envolvidos na fase motivacional 
3.2. Componentes e processos envolvidos na fase de 
execução/manutenção 

2.2.1. Objetivos de aproximação (aproximação de 
resultados desejados) 

2.2.2. Objetivos de evitamento (evitamento de resultados 
receados) 

2.3. Componentes e processos envolvidos na fase de avaliação 

 

Como resultado da primeira área temática, a primeira categoria que emergiu permitiu perceber 

como os adolescentes se autodescrevem e quais as dimensões contempladas nas suas 

descrições pessoais (eus presentes). Por sua vez, as três categorias seguintes permitiram 

perceber quais as dimensões contempladas nos seus desejos, expectativas e receios para o 

futuro.  

Da segunda área temática resultaram quatro categorias que permitiram identificar componentes 

e processos mobilizados pelos adolescentes nas diferentes fases da autorregulação, 

nomeadamente, nas fases motivacional, de execução/manutenção e de avaliação. 

Em seguida apresenta-se a análise detalhada das categorias e subcategorias resultantes da 

análise das áreas temáticas identificadas.  

 

1. Eus presentes e eus possíveis futuros 

1.1. Eus presentes 

Os discursos dos participantes acerca de si no presente permitiram perceber como estes se 

autodescrevem e possibilitaram a identificação de áreas-chave consideradas nas suas 

descrições. A categoria “eus presentes” registou uma frequência total de 37 unidades de 

registo, tendo emergido do discurso de todos os entrevistados (Tabela 12). Esta categoria foi 

dividida em seis subcategorias correspondentes às áreas-chave consideradas nas descrições dos 

jovens: eu presente escolar/académico, eu presente atleta/desportista, eu presente capacidades e 

aptidões, eu presente estilo de vida/ interesses, eu presente pessoa/personalidade e eu presente 
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social. A tabela 12 permite uma análise detalhada das subcategorias, bem como dos 

indicadores que daí resultaram.  

 

Tabela 12 - Eus presentes (entrevistas) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % 

Eus 
presentes 
 

Eu Presente 
Escolar/ 
Académico 

Eu como estudante 3 37,50% 3 8,11% 

Eu Presente 
Atleta/Desportis
ta 

Eu como atleta e/ou 
praticante de desporto 

2 25,00% 2 5,41% 

Eu Presente 
Capacidades e 
Aptidões 

Eu como pessoa com 
qualidades/aptidões 

1 12,50% 2 5,41% 

Eu Presente 
Estilo de Vida/ 
Interesses 

Eu como pessoa com 
atividades e/ou 
interesses 

7 87,50% 17 45,95% 

Eu Presente 
Pessoa/ 
Personalidade 

Eu como pessoa com 
características pessoais 
específicas 

5 62,50% 10 27,03% 

Eu Presente 
Social 

Eu como ser social 3 37,50% 3 8,11% 

Totais da categoria 8 100% 37 100% 

F. A. – Frequência Absoluta 

 

Como é possível observar através da tabela 12, surge destacada a subcategoria “Eu Presente 

Estilo de Vida/ Interesses”, cujo indicador (“Eu como pessoa com atividades e/ou 

interesses”) emergiu do discurso de 7 participantes (87,50%), com 17 unidades de registo 

(45,95%). Destas unidades destacam-se as seguintes:  

- “Gosto de cantar, gosto de aprender, gosto de estar com os amigos, mas também gosto de 

estar sozinha e gosto de rir.” (A.C.) 

- “(…) gosto muito de trabalhar, em termos de… gosto de estudar, de ler... gosto de tudo o que 

tenha a ver com cultura, eu gosto muito… gosto de música” (A.R.) 

- “(…) faço equitação, dança, ando nos escuteiros… aaa… faço essas coisas… aaa… e é 

mesmo o que eu gosto…” (C.P.) 
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- “Estou envolvido na associação da minha escola, gosto de me divertir, gosto de sair com os 

meus amigos, de sair á noite” (J.O.) 

- “Gosto muito… de estar com os meus amigos, de ouvir música, desenhar, pintar…” (M.B.) 

 

Destaca-se igualmente a subcategoria “Eu Presente Pessoa/Personalidade”, cujo indicador 

(“Eu como pessoa com características pessoais específicas”) emergiu do discurso de 5 

participantes (62,50%) com 10 unidades de registo (27,03%), das quais se destacam: 

- “(…) sou uma pessoa muito indecisa (…)” (M.B.) 

- “(…) sou uma rapariga responsável (…)” (S.T.) 

- “Sou divertida…” (C.R.) 

- “Sou tímida” (A.C.) 

 

Embora de forma menos expressiva, destacam-se ainda as subcategorias “Eu Presente 

Escolar/Académico” e “Eu Presente Social”, cujos indicadores (“Eu como estudante” e “Eu 

como ser social”, respetivamente) surgiram ambos no discurso de 3 adolescentes (37,50%) 

com 3 unidades de registo (8,11%), de onde se destacam, respetivamente: 

- “Sou aluna de Artes” (M.B., subcategoria “Eu Presente Académico”) 

- “(…) acho que sou razoavelmente bom aluno, tenho uma boa média para entrar na 

faculdade…” (J.O., subcategoria “Eu Presente Académico”) 

 

- “(…) gosto muito de falar com as outras pessoas, gosto de socializar” (A.R., subcategoria 

“Eu Presente Social”) 

- “(…) eu sou uma rapariga muito sociável, gosto de me dar com vários tipos de pessoas…” 

(S.T., subcategoria “Eu Presente Social”)  
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1.2. Eus Possíveis Desejados 

Como é possível observar através da tabela 13, registam-se para esta categoria 59 unidades de 

registo que emergiram das entrevistas iniciais e 57 que emergiram das entrevistas finais. Desta 

categoria resultaram as seguintes 8 subcategorias: eus desejados escolares/académicos, eu 

desejados estilo de vida/ interesses, eus desejados familiares, eus desejados opiniões de outros 

acerca de si, eus desejados pessoais, eus desejados profissionais, eus desejados saúde, e eus 

desejados sociais. 

A partir da tabela 13 é possível verificar que os resultados obtidos foram semelhantes nos dois 

momentos, início e final, do estudo. Em termos genéricos, pode-se verificar que, de entre os 

eus possíveis desejados, os que mais se destacaram foram os “Eu Desejados Estilo de Vida/ 

Interesses”, surgindo no discurso dos 8 participantes (100%), com 18 unidades de registo 

(30,51%), nas entrevistas iniciais; e de 7 participantes (87,50%), com 14 unidades de registo 

(24,56%), nas entrevistas finais. Destes destacam-se: 

- “Um dos meus sonhos é viajar muito, gostava de ir ao Canadá” (A.C., momento inicial) 

- “(…) conseguir alcançar a minha independência (…)” (A.R., momento inicial) 

- “gostava de viver nos Estados Unidos, Nova York, mais precisamente…” (C.R., momento 

inicial) 

- “(…) ter uma vida estável” (C.R., momento final)  

- “(…) quero ter uma boa casa” (J.O., momento final) 

- “(ter) uma situação financeira confortável” (J.O., momento final) 

- “Gostava de ter o maior número de experiências que conseguir, de visões, de experimentar o 

máximo de coisas possível (…)” (R.A., momento final) 
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 Tabela 13 - Eus possíveis desejados (entrevistas) 

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Eus 
Possíveis 
Desejados 

Eus Desejados 
Escolares/ 
Académicos 

O que deseja para o 
futuro como 
estudante 

4 50,00% 6 10,17% 6 75,00% 10 17,54% 

Eu Desejados 
Estilo de Vida/ 
Interesses 

O estilo de vida que 
deseja ter no futuro 

8 100,00% 18 30,51% 7 87,50% 14 24,56% 

Eus Desejados 
Familiares 

O que deseja para o 
futuro, em termos 
familiares 

4 50,00% 7 11,86% 6 75,00% 16 28,07% 

Eus Desejados 
Opiniões de 
Outros acerca de 
si 

Como deseja ser 
“visto” no futuro 

pelos outros 

2 25,00% 6 10,17% 1 12,50% 1 1,75% 

Eus Desejados 
Pessoais 

O que deseja para o 
futuro enquanto 
pessoa e/ou em 
termos pessoais 

5 62,50% 8 13,56% 3 37,50% 3 5,26% 

Eus Desejados 
Profissionais 

O que deseja para o 
futuro, em termos 
profissionais  

7 87,50% 11 18,64% 7 87,50% 10 17,54% 

Eus Desejados 
Saúde 

O que deseja para o 
futuro em termos de 
saúde 

0 0,00% 0 0,00% 2 25,00% 2 3,51% 

Eus Desejados 
Sociais 

O que deseja para o 
futuro em termos 
sociais 

3 37,50% 3 5,08% 1 12,50% 1 1,75% 

Totais da categoria 8 100% 59 100% 8 100% 57 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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Igualmente destacaram-se os “Eus Desejados Profissionais”, emergindo do discurso de 7 

adolescentes (87,50%), com 11 unidades de registo (18,64%) nas entrevistas iniciais e 10 

unidades de registo (17,54%) nas entrevistas finais. Entre estas referem-se: 

- “Gostava de ser guia turística e também interpreta turística pedagógica de línguas, 

especialmente de francês (…)” (A.C., momento inicial) 

- “(…) gostava de vir a ser diretora de hotéis…” (S.T., momento inicial) 

- “(…) gostava também de fazer Filme, ter contacto com o Cinema por meio da imagem (…)” 

(M.B., momento final) 

- “(…) ir trabalhar para a Hungria” (A.R., momento final) 

 

Também os “Eus Desejados Familiares” emergiram do discurso de 4 adolescentes (50%), 

com 7 unidades de registo (11,86%), nas entrevistas iniciais; e de 6 adolescentes (75%), com 

16 unidades de registo (28,07%), nas entrevistas finais, entre as quais se salientam: 

- “(…) gostava de ter filhos, rapazes...” (A.C., momento inicial) 

- “(…) gostava de ser mãe” (S.T., momento inicial) 

- “(…) Casar (…)” (C.P., momento final) 

- “(…) quero constituir família” (J.O., momento final) 

- “Quero proporcionar aos meus pais uma boa reforma, viagens ou assim…” (J.O., momento 

final) 

 

Por sua vez, os “Eus Desejados Escolares/Académicos” destacam-se no discurso de 4 

participantes (50%), com 6 unidades de registo (10,17%), nas entrevistas iniciais; e de 6 

participantes (75%), com 10 unidades de registo nas entrevistas finais (17,54%). Entre estas 

destacam-se: 

- “Gostava de ir para a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, para o curso de 

Informações Turísticas” (A.C., momento inicial) 
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- “(…) tirar o meu curso (…)” (A.R., momento inicial) 

- “(…) Entrar na faculdade” (A.C., entrevista final) 

- “(…) fazer talvez uma licenciatura cá em Portugal, ainda não sei bem em quê, Design, 

Imagem, tudo à volta disso…” (M.B., momento final) 

- “(…) mais tarde ir estudar para fora, fazer talvez o Mestrado ou algo diferente no campo da 

Moda, Fotografia ou mesmo Design de Moda” (M.B., momento final) 

- “(…) gostava de entrar na universidade, aaa… de tirar a licenciatura… o mestrado (…)” 

(S.T., momento final)  

 

Destacam-se ainda os “Eus Desejados Pessoais” que surgem no discurso de 5 participantes 

(62,50%), com 8 unidades de registo (13,56%) nas entrevistas iniciais; ainda que surjam no 

discurso de apenas 3 adolescentes (37,50%), com 3 unidades de registo (5,26%) nas entrevistas 

finais. Entre estas: 

- “(…) mas também quero continuar a ser eu, a pessoa que eu sou agora, não quero que 

aquela coisa da fama e tudo isso me mudem (…)” (M.B., momento inicial) 

- “Quero ser uma boa pessoa, boa não é… como é que eu hei-de explicar… sei lá… quero ser 

solidário, isso são coisas que eu posso… pronto, tem a ver com a minha personalidade (…)” 

(J.O., momento inicial) 

- “(…) sentir-me útil…” (A.R., momento final) 

- “(…) ser feliz…” (C.R., momento final) 

 

Por fim, de salientar apenas os “Eus Desejados Saúde”, cujo indicador (“O que deseja para o 

futuro em termos de saúde”) se destaca entre aqueles com menos representatividade, 

emergindo no discurso de apenas 2 participantes, com 2 unidades de registo (3,51%) nas 

entrevistas finais, não tendo surgido qualquer indicador nas entrevistas iniciais. As referidas 

unidades de registo constituem:  

- “(…) ter saúde” (A.C.) 
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- “Quero ter uma boa saúde” (C.R.) 

 

1.3. Eus Possíveis Esperados 

A categoria “eus possíveis esperados” registou uma frequência total de 28 unidades de registo 

nas entrevistas iniciais e de 21 nas entrevistas finais, tendo dado origem a sete subcategorias: 

eus esperados escolares/académicos, eus esperados estilo de vida/interesses, eus esperados 

familiares, eus esperados opiniões de outros acerca de si, eus esperados profissionais, eus 

esperados relacionamentos amorosos e eus esperados sociais. 

Mais uma vez, os resultados obtidos foram semelhantes nos dois momentos, início e final, do 

estudo. A tabela 14 permite verificar que, dos eus possíveis esperados, aqueles que mais se 

destacam são os “Eus Esperados Escolares/Académicos”, emergindo do discurso de 7 

participantes (87,50%) nas entrevistas iniciais, com 10 unidades de registo (35,71%); e de 4 

participantes (50%) nas entrevistas finais, com 6 unidades de registo (28,57%), entre as quais: 

- “Espero entrar na faculdade no próximo ano” (A.C., momento inicial) 

- “Imagino-me a entrar num curso” (C.P., momento inicial) 

- “(…) talvez estarei numa faculdade, a estudar… talvez cá ou no estrangeiro…” (M.B., 

momento inicial) 

-  “(…) vou acabar o meu curso” (C.R., momento final) 

 

Destacam-se também os “Eus Esperados Profissionais”, presentes no discurso de 6 

entrevistados (75%), com 7 unidades de registo (25%), nas entrevistas iniciais; e de 4 

entrevistados (50%), com 4 unidades de registo (19,05%), nas entrevistas finais. A título de 

exemplo, destacam-se: 

- “Vou ser tradutora” (C.R., momento inicial) 

- “(…) talvez a trabalhar numa loja ou para um nome conhecido” (M.B., momento inicial) 

- “(…) vou ter algum emprego” (J.O., momento final) 
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De referir ainda os “Eus Esperados Familiares” que emergiram em ambas as entrevistas 

iniciais e finais no discurso de 4 jovens (50%), com 4 unidades de análise (14,29%) no início e 

8 no final (38,10%), entre as quais: 

- “Vejo-me no meu futuro casada” (A.C., momento inicial) 

- “(…) vou constituir a minha família” (C.R., momento inicial) 

- “Acho que vou casar” (S.T., momento final) 

 

Por fim, destacam-se os “Eus Esperados Estilo de Vida/ Interesses”, presentes no discurso 

de 3 entrevistados (37,50%), com 4 unidades de registo (14,29%), nas entrevistas iniciais; e de 

2 entrevistados (25,00%), com 2 unidades de registo (9,52%), nas entrevistas finais. A título de 

exemplo, destacam-se: 

- “(…) talvez já a viver sozinha” (A.C., momento inicial) 

- “(…) ter uma vida estável” (C.R., momento inicial) 

- “(…) acho que vou conseguir ganhar dinheiro para, pelo menos, conseguir sustentar a 

minha família…” (J.O., momento final) 
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 Tabela 14 - Eus possíveis esperados (entrevistas) 

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Eus 
Possíveis 
Esperados 

Eus Esperados 
Escolares/ 
Académicos 

O que espera para o 
futuro, enquanto 
estudante 

7 87,50% 10 35,71% 4 50,00% 6 28,57% 

Eus Esperados 
Estilo de Vida/ 
Interesses 

O estilo de vida que 
espera ter no futuro 

3 37,50% 4 14,29% 2 25,00% 2 9,52% 

Eus Esperados 
Familiares 

O que espera para o 
futuro em termos 
familiares 

4 50,00% 4 14,29% 4 50,00% 8 38,10% 

Eus Esperados 
Opiniões de 
Outros acerca 
de si 

Como espera ser 
“visto” no futuro 

pelos outros 

1 12,50% 1 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 

Eus Esperados 
Profissionais 

O que espera para o 
futuro, em termos 
profissionais 

6 75,00% 7 25,00% 4 50,00% 4 19,05% 

Eus Esperados 
Relacionamento
s Amorosos 

O que espera para o 
futuro em termos de 
relacionamentos 
amorosos 

1 12,50% 1 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 

Eus Esperados 
Sociais 

O que espera para o 
seu futuro em termos 
sociais 

1 12,50% 1 3,57% 1 12,50% 1 4,76% 

Totais da categoria 8 100% 28 100% 8 100% 21 100% 

F. A. – Frequência Absoluta 
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1.4. Eus Possíveis Receados 

A categoria “eus possíveis receados” registou um total de 24 unidades de registo nas 

entrevistas iniciais e 27 nas entrevistas finais, que se distribuíram por sete subcategorias: eus 

receados escolares/académicos, eus receados doença, eus receados estilo de vida/interesses, 

eus receados familiares, eus receados pessoais, eus receados profissionais e eus receados 

sociais (Tabela 15).  

Mais uma vez, registaram-se resultados semelhantes no início e no final do estudo, também 

para esta categoria (Tabela 15). De entre os eus possíveis receados predominam os “Eus 

Receados Familiares”, que emergem do discurso de 4 jovens (50%) em ambos os momentos, 

com 6 unidades de registo (25%) nas entrevistas iniciais e 7 (25,93%) nas entrevistas finais, 

destacando-se o medo da morte de familiares. A título de exemplo: 

- “Tenho medo de perder a minha avó…” (C.R., momento inicial) 

- “(…) não quero que a minha família tenha problemas de dinheiro” (J.O., momento inicial) 

- “(…) perder um familiar” (R.A., momento inicial) 

- “(…) tenho imenso medo de perder a minha mãe de uma forma inesperada” (A.R., momento 

final) 

 

Subsequentemente destacam-se os “Eus Receados Sociais” que surgem no discurso de 3 

jovens (37,50%) em ambos os momentos, com 5 unidades de registo (20,83%) nas entrevistas 

iniciais e 6 unidades de registo (22,22%) nas entrevistas finais. De entre estas, destacam-se as 

seguintes: 

- “(…) tenho muito medo de perder agora os amigos que tenho (…)” (A.R., momento inicial) 

- “(…) tenho medo de ficar sozinha, porque como eu estou habituada a estar sempre rodeada 

de pessoas que falam comigo e gostam de mim… se eu ficasse sozinha acho que me via um 

bocado perdida…” (S.T., momento inicial) 

- “(…) tenho medo de perder os meus amigos” (M.B., momento final) 

- “ (…) tenho medo de ficar sozinha” (S.T., momento final) 
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Por fim, destaca-se ainda os “Eus Receados Doença” que surgem no discurso de 4 jovens 

(50%) nas entrevistas iniciais, com 4 unidades de registo (16,67%); ainda que somente no 

discurso de 2 jovens (25%) nas entrevistas finais, com 4 unidades de registo (14,81%). De 

entre estas, destacam-se as seguintes: 

- “Tenho medo… tenho medo que me aconteça… alguma coisa… sei lá também de doença… 

por estar agora a falar disso, tenho muito medo disso, porque já o meu avô por exemplo 

morreu recentemente de cancro do pulmão e eu agora estou com medo dos cancros…” (A.R., 

momento inicial) 

- “(…) medo de alguma doença… como eu sou muito energética e gosto de fazer desporto, 

tenho medo que depois alguma coisa me aconteça ou que fique paraplégica ou que tenha 

cancro que me possa impedir de fazer as coisas que eu gosto…” (S.T., momento inicial) 

- “Depois também as doenças também é uma coisa que eu tenho medo…” (A.R., momento 

final) 

- “(…) tenho medo de ficar debilitado, de saúde, por exemplo, paraplégico e essas coisas” 

(R.A., momento final) 
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 Tabela 15 - Eus possíveis receados (entrevistas) 

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Eus 
Possíveis 
Receados 
 
 
 
 
 
 

Eus Receados 
Escolares/ 
Académicos 

O que receia para o 
futuro como 
estudante 

2 25,00% 5 20,83% 2 25,00% 4 14,81% 

Eus Receados 
Doença 

O que receia para o 
futuro em termos 
de doença 

4 50,00% 4 16,67% 2 25,00% 4 14,81% 

Eus Receados 
Estilo de 
vida/Interesses 

O que receia para o 
futuro em termos de 
estilo de vida 

1 12,50% 1 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 

Eus Receados 
Familiares 

O que receia para o 
futuro em termos 
familiares 

4 50,00% 6 25,00% 4 50,00% 7 25,93% 

Eus Receados 
Pessoais 

O que receia para o 
futuro enquanto 
pessoa e/ou em 
termos pessoais 

1 12,50% 1 4,17% 2 25,00% 2 7,41% 

Eus Receados 
Profissionais 

O que receia para o 
futuro, em termos 
profissionais 

2 25,00% 2 8,33% 3 37,50% 4 14,81% 

Eus Receados 
Sociais 

O que receia para o 
futuro em termos 
sociais 

3 37,50% 5 20,83% 
 

3 37,50% 6 22,22% 

Totais da categoria 8 100% 24 100% 8 100% 27 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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2. Componentes e processos da autorregulação 

2.1. Componentes e processos envolvidos na fase motivacional 

No que concerne à área temática dos componentes e processos da autorregulação, emergiu 

espontaneamente do discurso dos entrevistados o indicador “Estabelecimento de objetivos” 

que levou à criação da categoria “componentes e processos implicados na fase motivacional” 

e, por conseguinte, à criação da subcategoria dos componentes e processos “cognitivos” 

(Tabela 16), ainda que o referido indicador tenha apenas emergido do discurso de um 

adolescente, com uma única unidade de registo, nas entrevistas finais: 

-  “(…) E nós estabelecemos objetivos no início de cada ano: «ok, no final deste ano, nós 

temos de estar a fazer isto» e isso dá-me muito… (não finaliza a ideia) aaa... porque eu estou 

sempre a pensar «ok, eu ainda não faço aquilo… eu tenho que ir mais por aquele caminho» 

porque é… porque é aquele objetivo que me falta” (C.P.) 

 

De mencionar ainda o indicador “Planeamento”, que surgiu também espontaneamente, ainda 

que somente no discurso de um adolescente, com uma única unidade de registo nas entrevistas 

finais: 

- “Teria também que fazer planeamento prévio de tudo aquilo que teria de fazer, acho que é 

isso que tem que se fazer e pensar «ao longo da minha carreira que eu quero seguir como 

Designer, o que é que eu vou poder fazer para, ao mesmo tempo, eu estar a planear e criar o 

meu café?»” (M.B.) 
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Tabela 16 - Componentes e processos envolvidos na fase motivacional da autorregulação (entrevistas) 

 

 

 

 

 

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

F. A. 
(unidades de registo) 

   N % N % N % N % 
Componentes e 
processos 
envolvidos na 
fase 
motivacional 

Cognitivos Estabelecimento de 
objetivos 

0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 

Planeamento  0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 

Totais da categoria 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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2.2. Componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção 

Aqui serão considerados os componentes e processos mobilizados pelos adolescentes na fase 

de execução/manutenção da autorregulação, nomeadamente, por um lado, na aproximação de 

resultados desejados (objetivos de aproximação) e, por outro lado, no evitamento de resultados 

receados (objetivos de evitamento).   

 

2.2.1. Objetivos de Aproximação 

Relativamente aos “componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção”, 

nomeadamente, na aproximação de resultados desejados, registou-se uma frequência total de 

24 unidades de registo, nas entrevistas iniciais; e de 34 unidades de registo, nas entrevistas 

finais. Os componentes e processos mobilizados na execução/manutenção de objetivos de 

aproximação foram divididos em cinco subcategorias: cognitivos, comportamentais, afetivo-

emocionais, motivacionais e sociais (Tabela 17). 

 

A partir da observação da tabela 17 é possível constatar que os componentes 

“Comportamentais” e, mais especificamente, o indicador “Estratégias comportamentais de 

aproximação”, foram os mais mencionados, estando presentes no discurso de 7 adolescentes 

(87,50%), com 13 unidades de registo (54,17%), nas entrevistas iniciais; e dos 8 adolescentes 

(100%), com 17 unidades de registo (50,00%), nas entrevistas finais. Destas unidades 

destacam-se as seguintes: 

- “Estudar mais… eu não costumo estudar muito, mas consigo safar-me… mas tenho que 

estudar mais (…)” (R.A., momento inicial) 

- “(…) estudar para ver se tirava uma boa média…” (J.O., momento final) 

- “(…) teria de se arranjar formas de conseguir dinheiro para o projeto… teria de arranjar 

um emprego e começar a juntar alguns fundos” (M.B., momento final) 

- “(…) tenho estudado economia que é uma das especificas para entrar na universidade, tenho 

tentado equilibrar as minhas notas…” (S.T., momento final) 
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A seguir destacaram-se os componentes “Cognitivos”, onde se destacou o indicador 

“Aquisição de informação”, que surgiu no discurso de 2 adolescentes (25%), com 4 unidades 

de registo (16,67%), nas entrevistas iniciais; e de 4 adolescentes (50%), com 5 unidades de 

registo (14,71%), nas entrevistas finais, de onde se ilustra: 

- “(…) tinha que ler sobre isso, ver o que gostava, as médias, no que é que depois a faculdade 

me podia empregar, se são cursos empreendedores ou se tenho que trabalhar para alguém 

(…)” (J.O., momento inicial) 

- “(…) podia fazer pesquisa sobre aquilo que eu quero seguir, se aquela é exatamente a 

situação exata que eu quero seguir…” (S.T., momento inicial) 

- “Tenho-me empenhado em saber mais coisas acerca dos cursos e das universidades para 

fazer uma boa escolha…” (S.T., momento final) 

 

Destacou-se ainda na subcategoria dos componentes e processos “cognitivos” o indicador 

“Mobilização da atenção e/ou concentração”, considerado no discurso de 2 jovens (25%), 

com 2 unidades de registo (8,33%), nas entrevistas iniciais; e de 2 jovens (25%), com 3 

unidades de registo (8,82%), nas entrevistas finais. Entre estas unidades destacam-se: 

- “(…) tinha que, e principalmente em termos de concentração, porque às vezes nós falhamos 

em muitas provas… aquilo é um desporto em que só há uma oportunidade…” (C.P., momento 

inicial) 

- “(…) concentrar-me nos exames para subir um bocado a minha média” (A.R., momento 

final) 

- “(…) concentrar-nos naquilo que temos de fazer…” (C.P., momento final) 

 

Ainda que os restantes resultados se tenham mostrado menos representativos em termos 

quantitativos, importa destacar que emergiram ainda componentes e processos afetivo-

emocionais, motivacionais e sociais na fase de execução/manutenção (objetivos de 

aproximação) que podem ser consultados no Tabela 17.  
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No que concerne à subcategoria correspondente aos componentes e processos “Afetivo-

emocionais”, ainda que os resultados não tenham sido representativos, destacou-se o indicador 

“Controlo emocional”, mencionado no discurso de 2 entrevistados (25%), com 2 unidades de 

registo (8,33%), nas entrevistas iniciais; e de 1 adolescente (12,50%), com 1 unidade de registo 

(2, 94%), nas entrevistas finais: 

- “(…) tenho que saber controlar melhor os nervos e assim, porque quanto mais nervosa 

estiver, pior serão as coisas… portanto, também teria que fazer exercícios nesse sentido” 

(C.P., momento inicial) 

- “(…) temos que transformar esse medo em adrenalina” (C.P., momento final) 

 

Da mesma forma, para a subcategoria dos componentes e processos “Sociais”, ainda que os 

resultados não tenham sido representativos, destacou-se o indicador “Criação de novos 

recursos sociais”, surgiu no discurso 1 entrevistado (12,50%), com 1 unidade de registo 

(4,17%), nas entrevistas iniciais; e de 2 entrevistados (25,00%), com 3 unidades de registo 

(8,82%), nas entrevistas finais: 

- “(…) juntamente com as minhas amigas que também gostam tanto da cultura e que também 

têm contatos, algumas delas até compram coisas de lá e mandam vir, fazer contactos que 

possam ser úteis (…)” (M.B., momento inicial) 

- “(…) ter contacto com as pessoas daquela cultura” (M.B., momento final) 

- “(…) tentar dar-me com outras pessoas que percebam dessa área e que me possam ajudar a 

perceber se é mesmo aquilo que eu quero” (S.T., momento final) 
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 Tabela 17 - Componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção da autorregulação para objetivos de aproximação (entrevistas) 

Categoria 
 

Subcategoria 
 

Indicadores 
 

Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Componentes e 
processos 
envolvidos na 
fase de 
execução/ 
manutenção 
(objetivos de 
aproximação) 

Cognitivos Controlo cognitivo 1 12,50% 1 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 

Aquisição de 
informação 

2 25,00% 4 16,67% 4 50,00% 5 14,71% 

Mobilização da atenção 
e/ou concentração 

2 25,00% 2 8,33% 2 25,00% 3 8,82% 

Consideração de 
opções/soluções 
alternativas 

0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 
2,94% 

Comportame
ntais 

Estratégias 
comportamentais de 
aproximação 

7 87,50% 13 54,17% 8 100,00% 17 
50,00% 

Estratégias 
comportamentais de 
evitamento 

0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 2 
5,88% 

Afetivo -
Emocionais 

Controlo emocional 2 25,00% 2 8,33% 1 12,50% 1 2,94% 

Gestão do stress 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 2 5,88% 

Motivacionais Expectativas de 
autoeficácia 

1 12,50% 1 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 

Sociais Criação de novos 
recursos sociais 

1 12,50% 1 4,17% 2 25,00% 3 8,82% 

Totais da categoria 8 100% 24 100% 8 100% 34 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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2.2.2. Objetivos de Evitamento  

No que concerne aos “componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção”, 

e mais especificamente, no evitamento de resultados receados, registou-se uma frequência total 

de 14 unidades de registo, nas entrevistas iniciais; e de 23 unidades de registo, nas entrevistas 

finais. Os componentes e processos mobilizados na execução/manutenção dos objetivos de 

evitamento foram divididos nas seguintes quatro subcategorias: cognitivos, comportamentais, 

motivacionais e sociais (Tabela 18). 

 

A partir da observação da tabela 18 é possível constatar que, também na execução/manutenção 

dos objetivos de evitamento, os componentes “Comportamentais” e, mais especificamente, o 

indicador “Estratégias comportamentais de aproximação”, foram os mais mencionados, 

estando presentes no discurso de 6 adolescentes (85,71%), com 8 unidades de registo 

(57,14%), nas entrevistas iniciais; e de 4 adolescentes (50,00%), com 6 unidades de registo 

(26,10%), nas entrevistas finais. Destas unidades destacam-se as seguintes: 

- “(…) tomar a iniciativa de convidar, de ir…” (A.C., momento inicial) 

- “(…) ir ao médico” (A.R., momento inicial) 

- “É escolhermos bem as pessoas a quem nós nos damos a 100%, a quem nós revelamos os 

nossos segredos, ou com quem nós passamos o dia-a-dia” (S.T., momento inicial) 

- “(…) falar com as pessoas e exprimir os meus sentimentos” (A.C., momento final) 

- “(…) estudar para ter boas notas” (R.A., momento final) 

 

Ainda que não se tenham destacado de forma representativa, as “Estratégias comportamentais 

de evitamento” estiveram aqui em maior número do que nos resultados obtidos anteriormente 

referentes à execução/manutenção de objetivos de aproximação. Aqui, na 

execução/manutenção de objetivos de evitamento, as estratégias comportamentais de 

evitamento estiveram presentes no discurso de 1 adolescente (14,29%), com 2 unidades de 

registo (14,29%), nas entrevistas iniciais; e de 2 adolescentes (25,00%), com 2 unidades de 

registo (8,70%), nas entrevistas finais: 

- “Não ceder a críticas” (M.B., momento inicial) 
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- “(…) não estar sempre à espera que as pessoas venham ter comigo” (A.C., momento final) 

- “(…) não me isolar” (S.T., momento final) 

 

Ainda que, para as restantes subcategorias e respetivos indicadores, os resultados se tenham 

mostrado dispersos e menos representativos em termos quantitativos, importa destacar que 

emergiram ainda componentes e processos cognitivos, afetivo-emocionais, motivacionais e 

sociais na fase de execução/manutenção (objetivos de evitamento) que podem ser consultados 

na tabela 18. 

 

De entre os componentes e processos “Cognitivos”, de mencionar apenas o indicador 

“Controlo cognitivo” que surgiu no discurso de 1 participante (14,29%), com 1 unidade de 

registo (7,14%), nas entrevistas iniciais; e de 2 participantes (25%), com 3 unidades de registo 

(13,04%), nas entrevistas finais: 

- “(…) pensar primeiro em mim, no que eu penso, e só depois olhar para o que os outros 

dizem ou o que os outros pensam a nível da minha pessoa… não ser influenciável…” (M.B., 

momento inicial) 

- “(…) estar mais consciente” (A.R., momento final) 

- “(…) pensar que estou segura” (S.T., momento final) 

 

No que concerne aos componentes e processos “Motivacionais”, de referir apenas o indicador 

“Valor intrínseco”, presente no discurso de 1 participante (12,50%), com 4 unidades de registo 

(17,39%), nas entrevistas finais, ainda que não tenha sido mencionado nas entrevistas iniciais. 

Daquelas unidades de registo, destacam-se as seguintes: 

- “(…) manter-me fiel aos meus gostos, não me deixando ser influenciada por algo, por certas 

e determinadas coisas” (M.B., momento final) 

- “(…) respeitar os meus ideais, porque eu tenho uma lista de ideais, de acordo com a qual eu 

vivo e que… claro que está em constante mudança porque conforme eu evoluo os meus ideais 

também evoluem… alguns mantém-se, outros modificam… não quer dizer que desapareçam, 

mas modificam-se e… devo procurar não contrariar esses ideais…” (M.B., momento final) 
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No que concerne aos componentes e processos “Sociais”, de referir apenas o indicador “Apelo 

aos recursos sociais existentes”, presente no discurso de 3 participantes (37,50%), com 3 

unidades de registo (13,04%), nas entrevistas finais, ainda que não tenha sido mencionado nas 

entrevistas iniciais. Daquelas unidades de registo, destacam-se as seguintes: 

- “(…) falar com as outras pessoas para ficar mais descansada e não stressar tanto…” (A.R., 

momento final) 

- “(…) fortalecer os laços que já tenho com as outras pessoas” (S.T., momento final) 

 

Para finalizar, de destacar ainda o facto de terem emergido no momento final componentes e 

processos que tinham estado ausentes no momento inicial. Entre estes destacam-se os 

componentes e processos motivacionais, cujos indicadores surgiram, todos eles, apenas nas 

entrevistas finais. 
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Tabela 18 - Componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção da autorregulação para objetivos de evitamento (entrevistas) 

                                                
3 Na resposta do restante participante não foram identificadas quaisquer unidades de registo para esta categoria pelo que aquele não foi contabilizado nas unidades de enumeração. 

Categoria 
 

Subcategoria 
 

Indicadores 
 

Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=7)3 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Componentes e 
processos 
envolvidos na 
fase de execução/ 
manutenção 
(objetivos de 
evitamento) 

Cognitivos Controlo cognitivo 1 14,29% 1 7,14% 2 25,00% 3 13,04% 

Aquisição de informação 1 14,29% 1 7,14% 2 25,00% 2 8,70% 

Mobilização da atenção 
e/ou concentração 

1 14,29% 1 7,14% 0 0,00% 0 0,00% 

Consideração de 
opções/soluções alternativas 

0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 4,35% 

Comportament
ais 

Estratégias 
comportamentais de 
aproximação 

6 85,71% 8 57,14% 4 50,00% 6 
26,10% 

Estratégias 
comportamentais de 
evitamento 

1 14,29% 2 14,29% 2 25,00% 2 8,70% 

Motivacionais Expectativas de autoeficácia 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 4,35% 

Valor intrínseco 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 4 17,39% 

Sociais Apelo aos recursos sociais 
existentes 

0 0,00% 0 0,00% 3 37,50% 3 13,04% 

Criação de novos recursos 
sociais 

1 14,29% 1 7,14% 1 12,50% 1 4,35% 

Totais da categoria 7 100% 14 100% 8 100% 23 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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2.3. Componentes e processos envolvidos na fase de avaliação 

Como é possível observar através da tabela 19, a categoria “componentes e processos 

envolvidos na fase de avaliação” registou uma frequência total de 12 unidades de registo, nas 

entrevistas iniciais; e de 27 unidades de registo, nas entrevistas finais. Esta categoria foi 

dividida em três subcategorias de componentes: cognitivos, afetivo-emocionais e sociais. 

Mais uma vez, também aqui se destaca um maior número de unidades registadas no momento 

final comparativamente com aquelas registadas no momento inicial. Para além disto, observa-

se também a presença de diversos indicadores (processos) nas entrevistas finais que estiveram 

ausentes nas entrevistas iniciais (e.g., análise dos resultados obtidos, desenvolvimento de 

conhecimento e experiência para o futuro, satisfação pessoal, apelo aos recursos sociais 

existentes). 

Como é possível verificar através da tabela 19, os resultados encontram-se um pouco dispersos 

pelos diversos indicadores, no entanto, são os componentes e processos “Cognitivos” que 

apresentam o maior número de indicadores (5 indicadores) e o maior número total de unidades 

de registo. Entre estes destacam-se os indicadores “avaliação ao longo da execução”, 

“comparação do obtido com o desejado”, “análise dos resultados obtidos” e “formulação de 

juízos sobre o desempenho”. 

O indicador da “Avaliação ao longo da execução” emerge do discurso de 2 entrevistados 

(25%), com 2 unidades de registo (16,67%), nas entrevistas iniciais; e de 3 entrevistados 

(37,50%), com 8 unidades de registo (29,63%), nas entrevistas finais, de entre as quais se 

ilustram: 

- “Tinha que tentar perceber a minha evolução ao longo do tempo” (C.P., momento inicial) 

- “(…) em qualquer tipo de projeto, é uma coisa que… como na autoavaliação que nós 

também fazemos na escola, também nos ajuda… e poderia, eventualmente, durante a fase do 

projeto ainda ajudar a resolvê-lo mais…” (M.B., momento inicial) 

- “Era ver a evolução, tipo ver se «ok, há um mês eu estava a fazer isto e este mês já evolui 

imenso» ou se «já passou um mês e continuo a fazer a mesma coisa»…” (C.P., momento final) 

- “No fim, acho que tenho que olhar para trás e tenho que pensar nas análises que eu fui 

fazendo ao longo do caminho” (M.B., momento final) 
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Por sua vez, a “Comparação do resultado obtido com o desejado” é mencionada por 6 

adolescentes (75%), com 7 unidades de registo (58,33%%), nas entrevistas iniciais; e por 1 

adolescente (12,50%), com 2 unidades de registo (7,41%) nas entrevistas finais. Entre as quais: 

- “Se cumpri todas as tarefas… se cumpri as coisas que tinha de fazer… uma pessoa tem de 

analisar se cumpriu todas as datas, horas... e depois comparar com aquilo que tinha pensado 

inicialmente” (C.R., momento inicial) 

- “(…) há sempre aquela coisa de compararmos o que nós temos na nossa cabeça ao que 

conseguimos fazer…” (M.B., momento inicial) 

- “(avaliar) se essas análises corresponderam ao resultado final que eu queria” (M.B., 

momento final) 

 

O indicador da “Formulação de juízos sobre o desempenho” emerge do discurso de 1 jovem 

(12,50%), com 2 unidades de registo (16,67%), nas entrevistas iniciais; e de 3 jovens 

(37,50%), com 4 unidades de registo (14,81%), nas entrevistas finais. Entre estas destacam-se: 

- “(…) há vezes em que ficamos: «pera ai, eu devia ter feito aquilo de outra maneira, não sei 

bem como mas se calhar ficava como eu queria melhor»…” (M.B., momento inicial) 

- “(…) a autocrítica é bastante saudável e ajuda-nos a adquirir conhecimentos sobre nós 

próprios e sobre o que devíamos ter feito…” (M.B., momento inicial) 

- “Eu acho que era fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu, depois apontar as coisas 

positivas e… tipo os prós e os contras… pronto tipo, ver nos aspetos positivos aquilo que eu 

sei, e nos contras talvez aquilo que eu não fiz e devia ter feito…” (A.R., momento final) 

- “Tinha que avaliar primeiro o que é que tinha corrido bem e se o percurso que eu fiz foi 

constante, se os estudos e as coisas que fiz estavam bem…” (S.T., momento final) 

 

Por fim, o indicador da “Análise dos resultados obtidos” surge no discurso de 3 adolescentes 

(37,50%), com 6 unidades de registo (22,22%), nas entrevistas finais, ainda que não tenha 

surgido nas entrevistas iniciais. Daquelas unidades destacam-se: 
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- “Iria analisar se tinha tido boas notas e se essas notas me permitiam entrar na faculdade...” 

(A.C., momento final) 

- “Através do aspeto físico, talvez… é o mais provável… se eu me sentisse bonita e bem 

comigo mesma, tinha alcançado o meu objetivo...” (C.R., momento final) 

- “Se eu não tivesse conseguido entrar num curso que tivesse uma média mais alta e tivesse 

que optar por outro que tivesse uma média mais baixa, e se calhar não fosse o que eu queria, 

acho que os meus esforços não tinham compensado e se calhar não estava a atingir os meus 

objetivos, não ia estar a fazer uma coisa que eu me propus a fazer…” (J.O., momento final) 

 

Como já referido, surgiram ainda componentes e processos afetivo-emocionais e sociais que, 

apesar de não serem destacados aqui devido à sua baixa representatividade, podem ser 

consultados na tabela 19. 
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Tabela 19 - Componentes e processos envolvidos na fase de avaliação da autorregulação (entrevistas) 

 

Categoria 
 

Subcategoria 
 

Indicadores 
 

Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Componentes e 
processos 
envolvidos na 
fase de 
avaliação 
 
 
 
 

Cognitivos Análise dos resultados 
obtidos 

0 0,00% 0 0,00% 3 37,50% 6 22,22% 

Avaliação ao longo da 
execução 

2 25,00% 2 16,67% 3 37,50% 8 29,63% 

Comparação do 
resultado obtido com o 
desejado 

6 75,00% 7 58,33% 1 12,50% 2 7,41% 

Formulação de juízos 
sobre o desempenho 

1 12,50% 2 16,67% 3 37,50% 4 14,81% 

Desenvolvimento de 
conhecimento e 
experiência para o futuro 

0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 3,70% 

Afetivo-
Emocionais 

Satisfação pessoal 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 3 11,11% 

Sociais Comparação com a 
norma social 

1 12,50% 1 8,33% 1 12,50% 1 3,70% 

Apelo aos recursos 
sociais existentes 

0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 2 7,41% 

Totais da categoria 8 100% 12 100% 8 100% 27 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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2.2.2 Resultados da análise dos documentos 

2.2.2.1 Resultados da análise das Árvores dos Eus possíveis 

A análise de conteúdo das árvores dos eus possíveis (anexo II.15.2) resultou no tema “eus 

presentes e eus possíveis futuros” que, por sua vez, permitiu identificar as categorias que 

surgem no quadro 13.  

 

Quadro 13 - Temas e categorias resultantes da análise de conteúdo das árvores dos eus 

possíveis  

Temas Categorias 

1. Eus presentes e eus 
possíveis futuros 

1.1. Eus presentes 
1.2. Eus Possíveis Desejados 
1.3. Eus Possíveis Receados 

 

Tal como na análise das entrevistas, onde surgiu igualmente este tema, a categoria “eus 

presentes” obtida a partir da análise das árvores dos eus possíveis permitiu perceber quais as 

dimensões contempladas nas descrições pessoais dos adolescentes; por sua vez, a categoria 

“eus possíveis desejados” permitiu identificar as dimensões em que se inserem os desejos que 

os jovens formulam para o seu futuro; e, por fim, a categoria “eus possíveis receados” permitiu 

perceber quais os receios que têm para o seu futuro.  

De salientar o facto de estas categorias terem sido já obtidas e analisadas anteriormente nas 

entrevistas, surgindo agora a oportunidade de cruzar os dados obtidos através destas duas 

fontes de informação. 

Em seguida apresenta-se a descrição detalhada das categorias, subcategorias e indicadores 

resultantes da análise de conteúdo das árvores dos eus possíveis.  
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1. Eus presentes e eus possíveis futuros 

1.1. Eus presentes 

Como é possível observar através da tabela 20, registaram-se para esta categoria 55 unidades 

de registo emergindo do preenchimento inicial das árvores e 4 unidades de registo emergindo 

do preenchimento final. De recordar que as árvores foram preenchidas no início do estudo, 

tendo sido opcional o seu completamento no final do estudo, o que explica a diferença 

encontrada no número de unidades registadas entre os dois momentos. Como tal, não serão 

feitas análises comparativas dos resultados obtidos nas árvores entre os momentos inicial e 

final, mas antes análises comparativas entre os resultados obtidos nas árvores dos eus possíveis 

e os resultados obtidos a partir das entrevistas, já analisados anteriormente.  

A categoria “eus presentes”, tal como aconteceu nas entrevistas, resultou nas seguintes 

subcategorias: eu presente atleta/desportista, eu presente capacidades e aptidões, eu presente 

estilo de vida/ interesses, eu presente familiar, eu presente pessoa/personalidade e eu presente 

social.  

À semelhança dos resultados obtidos a partir das entrevistas, e como é possível observar a 

partir da tabela 20, os eus presentes que obtiveram maior representatividade foram aqueles 

inseridos na subcategoria “Eu Presente Estilo de Vida/ Interesses”, surgindo presentes nas 

árvores dos 8 participantes (100%), com 25 unidades de registo (45,45%), no momento inicial. 

Dois dos participantes que optaram por completar as suas árvores no final do estudo 

acrescentaram informação que foi codificada nesta subcategoria, contribuindo com 2 unidades 

de registo adicionais. Destas unidades destacam-se as seguintes: 

- “Gosto de ver televisão” (C.R., momento inicial) 

- “Gosto de sair à noite” (J.O., momento inicial) 

- “Gosto de desenhar, pintar, fotografar” (M.B., momento inicial) 

- “Gosto quando não tenho preocupações” (M.B., momento final) 

 

De igual forma, apoiando os resultados obtidos nas entrevistas, a subcategoria “Eu Presente 

Pessoa/Personalidade” surgiu também entre as mais representativas nas árvores dos eus 

possíveis, tendo o seu indicador (“Eu como pessoa com características pessoais específicas”) 
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estado presente nas árvores de 5 participantes (62,50%), com 13 unidades de registo (23,64%), 

no início. Um dos participantes que optaram por completar as suas árvores no final do estudo 

acrescentou informação que foi codificada nesta subcategoria, tendo acrescentado uma unidade 

de registo a esta subcategoria no final. A título ilustrativo das unidades que emergiram nesta 

subcategoria, destacam-se: 

- “Sou boa ouvinte” (A.C., momento inicial) 

- “Sou muito determinada” (C.P., momento inicial) 

- “Sou responsável” (C.R., momento inicial) 

- “Sou organizada” (A.C., momento final) 

 

Entre as mais representativas esteve também a subcategoria “Eu Presente Capacidades e 

Aptidões”, cujo indicador (“Eu como pessoa com qualidades/aptidões”) surgiu nas árvores 

de 5 adolescentes (62,50%), com 8 unidades de registo (14,55%), no preenchimento inicial, 

ainda que nenhuma unidade adicional tenha surgido no final. De notar que as instruções para o 

preenchimento da árvore dos eus possíveis solicitam que os jovens registem nas raízes da 

árvore (onde surgiram os indicadores para a categoria “eus presentes”) as suas qualidades e 

capacidades, o que poderá explicar o facto desta subcategoria e respetivo indicador se terem 

destacado nas árvores dos eus possíveis, mas não nas entrevistas. Das unidades registadas nas 

árvores para esta subcategoria, ilustram-se as seguintes:  

- “Tenho boas notas” (C.P., momento inicial) 

- “Sou bom aluno” (J.O., momento inicial) 

- “Comunico bem” (S.T., momento inicial) 

 

Por fim, e também de acordo com os dados recolhidos nas entrevistas, destacou-se a 

subcategoria “Eu Presente Social”, cujo indicador (“Eu como ser social”) esteve presente nas 

árvores de 4 adolescentes (50%), com 5 unidades de registo (9,09%), no momento inicial. Um 

dos participantes que optaram por completar as suas árvores no final do estudo contribuiu com 

uma unidade de registo adicional para esta subcategoria. Como exemplo: 
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- “Gosto de conhecer pessoas novas” (A.R., momento inicial) 

- “Sou uma boa amiga” (C.R., momento inicial) 

- “Gosto de estar com os meus amigos” (J.O., momento inicial) 

- “Sinto-me bem com os meus amigos” (M.B., momento final) 
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Tabela 20 - Eus presentes (árvores dos eus possíveis) 

 

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Eus Presentes  
 

Eu Presente 
Atleta/ 
Desportista 

Eu como atleta e/ou 
praticante de 
desporto 

1 12,50% 1 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 

Eu Presente 
Capacidades e 
Aptidões 

Eu como pessoa 
com qualidades/ 
aptidões 

5 62,50% 8 14,55% 0 0,00% 0 0,00% 

Eu Presente 
Estilo de Vida/ 
Interesses 

Eu como pessoa 
com atividades 
e/ou interesses 

8 100,00% 25 45,45% 2 66,67% 2 50,00% 

Eu Presente 
Familiar 

Eu como membro 
de uma família e/ou 
pessoa em família 

1 12,50% 3 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 

Eu Presente 
Pessoa/ 
Personalidade 

Eu como pessoa 
com 
características 
pessoais 
específicas 

5 62,50% 13 23,64% 1 33,33% 1 25,00% 

Eu Presente 
Social 

Eu como ser social 4 50,00% 5 9,09% 1 33,33% 1 25,00% 

Totais da categoria 8 100% 55 100% 3 100% 4 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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1.2. Eus possíveis desejados 

Como é possível observar através da tabela 21, registaram-se para esta categoria 138 unidades 

de registo emergindo do preenchimento inicial das árvores por parte dos 8 participantes e 28 

unidades de registo emergindo adicionalmente do preenchimento opcional de 7 participantes 

no momento final. Desta categoria resultaram as seguintes 10 subcategorias: eus desejados 

escolares/académicos, eus desejados atleta/desportista, eus desejados estilo de vida/interesses, 

eus desejados familiares, eus desejados opiniões de outros acerca de si, eus desejados pessoais, 

eus desejados profissionais, eus desejados relacionamentos amorosos, eus desejados saúde, e 

eus desejados sociais. Resultados idênticos foram obtidos anteriormente nas entrevistas, 

surgindo aqui dois eus desejados adicionais: eus desejados atleta/desportista e eus desejados 

relacionamentos amorosos. 

À semelhança dos resultados obtidos nas entrevistas, e como é possível observar a partir da 

tabela 21, os eus possíveis desejados que apresentaram maior representatividade foram os 

seguintes: eus desejados familiares, eu desejados estilo de vida/interesses, eus desejados 

pessoais, eus desejados profissionais e os eus desejados escolares/ académicos.  

Os “Eus Desejados Familiares” surgem como os mais representativos, estando os seus 

indicadores presentes nas árvores dos 8 participantes (100%), com 26 unidades de registo 

(18,85%), no momento inicial. Quatro dos participantes que optaram por completar as suas 

árvores no final do estudo contribuíram com 6 unidades de registo (21,43%) adicionais para 

esta subcategoria. Destas unidades destacam-se as seguintes: 

- “Ser boa mãe” (A.C., momento inicial) 

- “Constituir família” (A.R., momento inicial) 

- “Ter filhos” (C.R., momento inicial) 

- “Quero casar-me” (J.O., momento inicial) 

- “Ser uma boa filha e irmã” (M.B., momento inicial) 

 

Seguidamente destacam-se os “Eus Desejados Pessoais”, surgindo os seus indicadores nas 

árvores de 7 participantes (87,50%) com 27 unidades de registo (19,58%) no início e 4 

unidades de registo adicionais (14,29%) no final do estudo. De onde se ilustram as seguintes: 
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- “Ser feliz” (C.P., momento inicial) 

- “Quero ser uma boa pessoa” (J.O., momento inicial) 

- “Quero ser organizada e responsável” (S.T., momento inicial) 

- “Ganhar um nome, ser conhecida” (M.B., momento final) 

 

Destacam-se também os “Eu Desejados Estilo de Vida/ Interesses”, cujos indicadores 

surgem nas árvores dos 8 participantes (100%), com 21 unidades de registo (15,22%), no 

momento inicial; tendo emergido 5 unidades de registo adicionais (17,86%) nas árvores de 3 

participantes que optaram por completar as suas árvores no final do estudo. Entre estas: 

- “Viajar muito” (A.C., momento inicial) 

- “Conseguir independência” (A.R., momento inicial) 

- “Viver em diferentes partes do mundo como Nova Iorque ou Tóquio” (M.B., momento 

inicial) 

- “Ter um bom ordenado” (A.C., momento final) 

- “Ter uma boa vida” (R.A., momento final) 

 

Depois, os “Eus Desejados Escolares/Académicos” destacam-se com os seus indicadores 

surgindo nas árvores de 6 participantes (75,00%) com 18 unidades de registo (13,04%) no 

início e 3 unidades de registo adicionais (10,71%) no final do estudo, entre as quais: 

- “Conseguir entrar à primeira na faculdade” (C.R., momento inicial) 

- “Quero acabar o 12º ano com boas notas” (J.O., momento inicial) 

- “Decidir-me rápido quanto à área a que vou dedicar o meu futuro” (M.B., momento inicial) 

- “Tirar o curso que quero” (A.R., momento final) 
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Posteriormente destacam-se os “Eus Desejados Profissionais”, cujos indicadores surgiram nas 

árvores de 6 participantes (75,00%) com 14 unidades de registo (10,14%) no início e 3 

unidades de registo adicionais (10,71%) no final do estudo. Entre estas unidades destacam-se: 

- “Ser muito boa no trabalho” (C.P., momento inicial) 

- “Quero ter um emprego com o qual me identifique” (J.O., momento inicial) 

- “Expor a minha arte em museus e galerias famosas” (M.B., momento inicial) 

- “Poder fazer aquilo de que gosto” (M.B., momento final) 

 

Embora surgindo com menos representatividade do que os eus desejados mencionados 

anteriormente, e não tendo estes se destacado nas entrevistas, merecem aqui referência ainda 

os “eus desejados sociais”, os “eus desejados opiniões de outros acerca de si” e os “eus 

desejados saúde”. Os “Eus Desejados Sociais” surgiram presentes nas árvores de 5 

participantes (62,50%) com 13 unidades de registo (9,43%) no início e 3 unidades de registo 

adicionais (10,71%) no final do estudo. Entre estas: 

- “Conhecer novas pessoas” (C.P., momento inicial) 

- “Fazer novos amigos” (M.B., momento inicial) 

- “Ter muitos amigos” (R.A., momento inicial) 

 

Por sua vez, os “Eus Desejados Opiniões de Outros acerca de Si” surgiram presentes nas 

árvores de 4 participantes (50,00%) com 7 unidades de registo (5,07%) no início e 1 unidade 

de registo adicional no final do estudo: 

- “Que o meu trabalho seja reconhecido” (A.C., momento inicial) 

- “Quero que os meus pais se sintam orgulhosos de mim” (J.O., momento inicial) 

- “Não desiludir os meus colegas e professores” (M.B., momento inicial) 

- “Quero que gostem de mim pelo meu trabalho” (S.T., momento inicial) 

- “Quero deixar a minha família orgulhosa” (M.B., momento final) 
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Por fim, os “Eus Desejados Saúde”, que nas entrevistas surgiam entre os menos 

representativos, surgiram nas árvores dos eus possíveis de 5 participantes (62,50%) com 7 

unidades de registo (5,07%) no início, não tendo sido identificada qualquer unidade de registo 

adicional no final do estudo. Julga-se que as referências à saúde tenham surgido de forma mais 

expressiva nas árvores, e somente no início do estudo, uma vez que a árvore modelo utilizada 

para ilustrar o seu preenchimento, mostrada aos participantes apenas no início, possuía um 

ramo onde era identificada a saúde. Como tal, e uma vez que as referências à saúde surgiram 

entre os eus desejados menos representativos nas entrevistas, julga-se que as referências à 

saúde nas árvores dos eus possíveis tenham sido motivadas e influenciadas pela observação da 

árvore modelo ilustrativa. Entre as unidades de registo identificadas para esta subcategoria 

destacam-se: 

- “Ser saudável” (A.C., momento inicial) 

- “Quero ser uma pessoa saudável” (J.O., momento inicial) 

- “Ser uma pessoa saudável e que se preocupa com o bem-estar” (S.T., momento inicial) 
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Tabela 21 - Eus possíveis desejados (árvores dos eus possíveis)

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=7) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Eus Possíveis 
Desejados 

Eus Desejados 
Escolares/ 
Académicos 

O que deseja para o futuro 
como estudante 

6 75,00% 18 13,04% 2 28,57% 3 10,71% 

Eus Desejados 
Atleta/ 
Desportista 

O que deseja para o futuro 
enquanto atleta e/ou 
praticante de desporto 

1 12,50% 2 1,45% 1 14,29% 1 3,57% 

Eu Desejados 
Estilo de Vida/ 
Interesses 

O estilo de vida que deseja 
ter no futuro 

8 100,00% 21 15,22% 3 42,86% 5 17,86% 

Eus Desejados 
Familiares 

O que deseja para o 
futuro, em termos 
familiares 

8 100,00% 26 18,85% 4 57,14% 6 21,43% 

Eus Desejados 
Opiniões de 
Outros acerca 
de si 

Como deseja ser “visto” 

no futuro pelos outros 
4 50,00% 7 5,07% 1 14,29% 1 3,57% 

Eus Desejados 
Pessoais 

O que deseja para o futuro 
enquanto pessoa e/ou em 
termos pessoais 

7 87,50% 27 19,58% 2 28,57% 4 14,29% 

Eus Desejados 
Profissionais 

O que deseja para o 
futuro, em termos 
profissionais 

6 75,00% 14 10,14% 3 42,86% 3 10,71% 

Eus Desejados 
Relacionamentos 
Amorosos 

O que deseja para o futuro 
em termos de 
relacionamentos amorosos 

3 37,50% 3 2,17% 2 28,57% 2 7,14% 

Eus Desejados 
Saúde 

O que deseja para o futuro 
em termos de saúde 

5 62,50% 7 5,07% 0 0,00% 0 0,00% 

Eus Desejados 
Sociais 

O que deseja para o futuro 
em termos sociais  

5 62,50% 13 9,43% 2 28,57% 3 10,71% 

Totais da categoria 8 100% 138 100% 7 100% 28 100% 
F. A. – Frequência Absolut 
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1.3. Eus possíveis receados 

Registaram-se para esta categoria 40 unidades de registo emergindo do preenchimento inicial 

das árvores por parte dos 8 participantes e 5 unidades de registo adicionais emergindo do 

preenchimento opcional no momento final, por parte de 3 participantes (Tabela 22). Desta 

categoria resultaram as seguintes 8 subcategorias: eus receados escolares/académicos, eus 

receados doença, eus receados estilo de vida/interesses, eus receados familiares, eus receados 

opiniões de outros acerca de si, eus receados pessoais, eus receados profissionais, e eus 

receados sociais. Comparativamente com os resultados obtidos nas entrevistas, aqui surgiram 

adicionalmente os eus receados opiniões de outros acerca de si. 

Como é possível constatar na tabela 22, os “eus receados pessoais” e os “eus receados sociais” 

surgem como os mais representativos. Os indicadores dos “Eus Receados Pessoais” surgiram 

nas árvores de 7 participantes (87,50%), com 9 unidades de registo (22,50%) no início e 2 

unidades de registo adicionais (40,00%) no final do estudo. Entre estas ilustram-se as 

seguintes: 

- “Ser infeliz” (C.R., momento inicial) 

- “Ser uma má pessoa” (J.O., momento inicial) 

- “Deixar de ser quem sou” (M.B., momento inicial) 

- “Medo de me sentir perdida, de desistir dos meus objetivos, ficando sem rumo” (M.B., 

momento final) 

 

Os indicadores dos “Eus Receados Sociais” surgiram nas árvores de 7 participantes (87,50%), 

com 10 unidades de registo (25,00%) no início, ainda que não tenham sido identificadas 

unidades de registo adicionais no final do estudo. Entre as unidades registadas ilustram-se as 

seguintes: 

- “Ficar sozinha” (A.C., momento inicial) 

- “Morte de amigos” (C.P., momento inicial) 

- “Perder alguém importante” (M.B., momento inicial) 
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Em seguida, surgem os “Eus Receados Profissionais”, cujos indicadores surgem nas árvores 

de 4 participantes (50,00%), com 5 unidades de registo (12,50%) no início e 1 unidade de 

registo adicional (20,00%) no final do estudo. Entre estas ilustram-se as seguintes: 

- “Não ter sucesso” (C.P., momento inicial) 

- “Não ter trabalho” (R.A., momento inicial) 

- “Ter uma carreira profissional que não me agrade ou que me desiluda” (M.B., momento 

final) 

 

Surgem depois os “eus receados familiares” e os “eus receados doença”, que se destacaram 

igualmente nas entrevistas. Os indicadores dos “Eus Receados Familiares” surgiram nas 

árvores de 4 participantes (50%), com 6 unidades de registo (15,00%) no início, ainda que não 

tenham sido identificadas unidades de registo adicionais no final do estudo. A título de 

exemplo das unidades registadas: 

- “Perda dos meus avós” (A.C., momento inicial) 

- “Perder a minha avó” (C.R., momento inicial) 

- “Perder um familiar” (J.O., momento inicial) 

 

Por sua vez, os indicadores dos “Eus Receados Doença” surgiram nas árvores de 4 

participantes (50%), com 4 unidades de registo (10,00%) no início, ainda que não tenham sido 

identificadas unidades de registo adicionais no final do estudo. A título de exemplo das 

unidades registadas: 

- “Ficar doente” (A.R., momento inicial) 

- “Ter uma doença grave” (C.P., momento inicial) 

- “Ficar doente gravemente” (J.O., momento inicial) 
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Por fim, os indicadores dos “Eus Receados Escolares/Académicos” surgiram nas árvores de 4 

participantes (50,00%), com 4 unidades de registo (10,00%) no início e 1 unidade de registo 

adicional (20,00%) no final. Entre estas ilustram-se as seguintes: 

- “Não conseguir entrar para a faculdade” (A.R., momento inicial) 

- “Não entrar na faculdade” (J.O., momento inicial) 

- “Tenho medo de não entrar na faculdade” (S.T., momento final) 
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Tabela 22 - Eus possíveis receados (árvores dos eus possíveis) 

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=3) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Eus Possíveis 
Receados  

Eus Receados 
Escolares/ 
Académicos 

O que receia para 
o futuro como 
estudante 

4 50,00% 4 10,00% 1 33,33% 1 20,00% 

Eus Receados 
Doença 

O que receia para 
o futuro em termos 
de doença  

4 50,00% 4 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Eus Receados 
Estilo de 
vida/Interesses 

O que receia para o 
futuro em termos de 
estilo de vida 

1 12,50% 1 2,50% 1 33,33% 1 20,00% 

Eus Receados 
Familiares 

O que receia para 
o futuro em termos 
familiares 

4 50,00% 6 15,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Eus Receados 
Opiniões de 
Outros acerca de 
si 

Como receia ser 
“visto” no futuro 

pelos outros 

1 12,50% 1 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 

Eus Receados 
Pessoais 

O que receia para 
o futuro enquanto 
pessoa e/ou em 
termos pessoais 

7 87,50% 9 22,50% 2 66,67% 2 40,00% 

Eus Receados 
Profissionais 

O que receia para 
o futuro, em 
termos 
profissionais 

4 50,00% 5 12,50% 1 33,33% 1 20,00% 

Eus Receados 
Sociais 

O que receia para 
o futuro em termos 
sociais 

7 87,50% 10 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Totais da categoria 8 100% 40 100% 3 100% 5 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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2.2.2.2 Resultados da análise dos Questionários de Autorregulação 

A análise de conteúdo dos questionários de autorregulação (anexo II.15.3) resultou na área 

temática “componentes e processos da autorregulação”. O quadro que se segue apresenta esta 

área temática, bem como as categorias identificadas. [protocolos do questionário de 

autorregulação – anexo II.16.3] 

 

Quadro 14 - Temas e categorias resultantes da análise de conteúdo dos questionários de 

autorregulação 

Temas Categorias 

1. Componentes e 
processos da autorregulação  

1.1. Componentes e processos envolvidos na fase 
motivacional (planeamento) 
1.2. Componentes e processos envolvidos na fase de 
execução/manutenção 
1.3. Componentes e processos envolvidos na fase de 
avaliação 

 

A área temática que resultou da análise de conteúdo deu origem a três categorias que 

permitiram explorar, mais uma vez, os componentes e processos mobilizados pelos 

adolescentes nas diferentes fases da autorregulação, nomeadamente, nas fases motivacional, de 

execução/manutenção e de avaliação, dando a possibilidade de comparar os resultados obtidos 

com aqueles das entrevistas. 

Em seguida apresenta-se a descrição detalhada das categorias, subcategorias e indicadores 

resultantes da análise da área temática identificada.  

 

1. Componentes e processos da autorregulação   

1.1. Componentes e processos envolvidos na fase motivacional (planeamento) 

Como é possível observar através da tabela 23, registou-se para esta categoria uma frequência 

total de 24 unidades de registo no início e de 22 unidades de registo no final, a partir da análise 

dos questionários.  
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Esta categoria deu origem à subcategoria de componentes e processos “Cognitivos” que 

resultou dos seguintes indicadores: antecipação de estratégias de coping, planeamento de 

como, planeamento de o quê, planeamento de porquê e planeamento de quando. 

A partir da observação da tabela 23 é possível constatar que os indicadores de “planeamento de 

como” e “planeamento de o quê” foram aqueles que mais se destacaram nas respostas dos 

participantes. O indicador “Planeamento de Como” demonstrou estar presente nas respostas 

de 7 adolescentes (87,50%) com 10 unidades de registo em ambos os momentos, no início e no 

final do estudo. Destas unidades destacam-se as seguintes: 

- “(…) continuar a estudar” (C.R., momento inicial) 

- “(…) faço exercícios todos os dias” (S.T., momento inicial) 

- “(…) ver ofertas de emprego” (A.R., momento final) 

- “(…) tentar afastar todas as distrações, tais como, o computador e a televisão” (C.R., 

momento final) 

 

Por sua vez, o indicador “Planeamento de O quê” esteve presente nas respostas de 5 

adolescentes (62,50%) em ambos os momentos, com 10 unidades de registo (41,67%) no início 

e 8 unidades de registo (36,36%) no final do estudo. Destas unidades destacam-se as seguintes: 

- “(…) tirar muito boas notas nos testes” (J.O., momento inicial) 

- “(…) obter a nota de 17” (S.T., momento inicial) 

- “(…) conseguir uma boa média” (J.O., momento final) 

- “(…) passar no exame” (S.T., momento final) 

 

Ainda que os restantes resultados se tenham mostrado menos expressivos em termos 

quantitativos, importa destacar que os resultados obtidos nos outros indicadores mencionados 

podem ser consultados na tabela 23.  
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Tabela 23 - Componentes e processos envolvidos na fase motivacional da autorregulação - planeamento (questionários de autorregulação) 

 

 

 

 

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 

Componentes 
e 
subprocessos 
envolvidos na 
fase 
motivacional 
(planeamento) 

Cognitivos Antecipação de 
estratégias de 
coping 

1 12,50% 1 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 

Planeamento de 
Como … 

7 87,50% 10 41,67% 7 87,50% 10 45,45% 

Planeamento de 
O quê… 

5 62,50% 10 41,67% 5 62,50% 8 36,36% 

Planeamento de 
Porquê… 

3 37,50% 3 12,50% 1 12,50% 1 4,55% 

Planeamento de 
Quando… 

0 0,00% 0 0,00% 3 37,50% 3 13,64% 

Totais da categoria 8 100% 24 100% 8 100% 22 100% 

F. A. – Frequência Absoluta 
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1.2. Componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção 

Como é possível observar através da tabela 24, registou-se para esta categoria uma frequência 

total de 15 unidades de registo no início e de 16 unidades de registo no final, a partir da análise 

dos questionários. Esta categoria foi dividida nas seguintes subcategorias de componentes: 

cognitivos, comportamentais, motivacionais, sociais, afetivo-emocionais e ambientais. 

Resultados idênticos foram encontrados anteriormente nas entrevistas, surgindo agora 

adicionalmente a subcategoria referente aos componentes ambientais. 

A partir da observação da tabela 24, e de acordo com os resultados encontrados anteriormente 

nas entrevistas, é possível constatar que os componentes e processos “Comportamentais” 

foram aqueles que obtiveram maior representatividade nas respostas dos adolescentes. O 

indicador de “Estratégias comportamentais de aproximação” esteve presente nas respostas de 

6 adolescentes (75,00%) com 7 unidades de registo (46,67%) no início e de 7 adolescentes 

(87,50%) com 11 unidades de registo (68,75%) no final do estudo. Destas unidades destacam-

se as seguintes: 

- “Seguir o plano de treinos” (C.P., momento inicial) 

- “Poderia aplicar-me ainda mais nos estudos” (C.R., momento inicial) 

- “Posso também estudar a cultura deste país com pesquisas na internet e em livros” (M.B., 

momento inicial) 

- “As estratégias que vou utilizar é estudar todos os dias um bocado Economia e Inglês (…)” 

(S.T., momento inicial) 

- “(…) empenhar-me e trabalhar” (M.B., momento final) 

- “Estudar pelo menos 1 hora por dia em Economia” (S.T., momento final) 

 

Por sua vez, o indicador de “Estratégias comportamentais de evitamento” esteve presente nas 

respostas de 2 adolescentes (25,00%) com 2 unidades de registo, no início e no final do estudo: 

- “(…) terei de abdicar de algumas coisas que fazia, mas que nada contribuem para atingir o 

meu objetivo” (A.R., momento inicial) 

- “(…) nunca desistir” (C.P., momento inicial) 
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- “(…) evitar distrações” (M.B., momento final) 

 

Como é possível verificar através da tabela 24, os restantes resultados encontram-se um pouco 

dispersos pelos restantes indicadores, no entanto, e de acordo com os resultados das 

entrevistas, a seguir aos componentes e processos comportamentais destacam-se os 

“Cognitivos”. De facto, são os componentes cognitivos que apresentam o maior número de 

indicadores (3 indicadores) e o maior número total de unidades de registo, a seguir aos 

componentes comportamentais. Entre os componentes e processos cognitivos encontram-se os 

indicadores de “aquisição de informação”, “estratégias de coping” e “gestão de tempo e/ou 

tarefas”.  
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Tabela 24 - Componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção da autorregulação (questionários de autorregulação)

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Componentes 
e processos 
envolvidos na 
fase de 
execução/ 
manutenção 

Cognitivos Aquisição de 
informação 

0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 6,25% 

Estratégias de 
coping  

1 12,50% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Gestão de tempo 
e/ou tarefas 

2 25,00% 2 13,33% 0 0,00% 0 0,00% 

Comportament
ais 

Estratégias 
comportamentai
s de 
aproximação 

6 75,00% 7 46,67% 7 87,50% 11 68,75% 

Estratégias 
comportamentai
s de evitamento 

2 25,00% 2 13,33% 2 25,00% 2 12,50% 

Motivacionais Expectativas de 
autoeficácia 

1 12,50% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Sociais Apelo aos 
recursos sociais 
existentes 

1 12,50% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Afetivo-
Emocionais 

Gestão do stress 
 

1 12,50% 1 6,67% 1 12,50% 1 6,25% 

Ambientais Mudança do 
contexto 

0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 6,25% 

Totais da categoria 8 100% 15 100% 8 100% 16 100% 

F. A. – Frequência Absoluta 
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1.3. Componentes e processos envolvidos na fase de avaliação 

Como é possível observar através da tabela 25, registou-se para esta categoria uma frequência 

total de 7 unidades de registo no início e de 10 unidades de registo no final, a partir das 

respostas aos questionários por parte de 6 participantes (as respostas dos restantes dois 

participantes não sugeriram quaisquer componentes ou processos de autorregulação, 

codificáveis nesta categoria). Esta categoria foi dividida nas seguintes subcategorias de 

componentes: cognitivos, afetivo-emocionais e sociais. Resultados idênticos foram 

encontrados anteriormente nas entrevistas para a mesma categoria. 

A partir da observação da tabela 25, e à semelhança dos resultados obtidos nas entrevistas, é 

possível constatar que os componentes e processos “Cognitivos” foram aqueles que mais se 

destacaram nas respostas dos participantes. O indicador de “Análise dos resultados obtidos” 

esteve presente nas respostas de 3 adolescentes (50,00%) com 4 unidades de registo em ambos 

os momentos, no início e no final do estudo. Destas unidades destacam-se as seguintes: 

- “Através do resultado dos testes” (C.R., momento inicial) 

- “(…) no fim do período, através das notas nas pautas” (A.C., momento final) 

  

Por sua vez, o indicador de “Comparação do resultado obtido com o desejado” esteve 

presente nas respostas de 2 adolescentes (33,33%) com 2 unidades de registo em ambos os 

momentos, no início e no final do estudo. Destas unidades destacam-se as seguintes: 

- “(…) por mais longo que o caminho tivesse sido e que por mais problemas que eu tivesse 

tido, se o meu objetivo estivesse como eu o idealizei teria valido a pena” (M.B., momento 

inicial) 

- “Comparando com o que gostaria de estar a fazer” (C.P., momento final) 

 

Por fim, o indicador de “Avaliação ao longo da execução” esteve presente nas respostas de 1 

adolescente (16,67%) com uma unidade de registo (14,29%) no início; e de 2 adolescentes 

(33,33%) com 2 unidades de registo (20,00%) no final do estudo: 

- “Ao longo das semanas vou registando a minha evolução” (C.P., momento inicial) 

- “(…) observar a evolução e o progresso dos meus resultados” (J.O., momento final) 
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Tabela 25 - Componentes e processos envolvidos na fase de avaliação da autorregulação (questionários de autorregulação) 

 

 

 

Categoria Subcategoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=6) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=6) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Componentes e 
processos 
envolvidos na 
fase de 
avaliação  

Cognitivos 
 
 

Análise dos 
resultados obtidos 

3 50,00% 4 57,14% 3 50,00% 4 40,00% 

Avaliação ao longo 
da execução 

1 16,67% 1 14,29% 2 33,33% 2 20,00% 

Comparação do 
resultado obtido 
com o desejado 

2 33,33% 2 28,57% 2 33,33% 2 20,00% 

Afetivo-
Emocionais 

Satisfação pessoal 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 1 10,00% 

Sociais Satisfação de outros 
significativos 

0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 1 10,00% 

Totais da categoria 6 100% 7 100% 6 100% 10 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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2.2.2.3 Resultados da análise dos materiais adicionais  

 

· Materiais da Sessão 1: Significações de saúde. 

A análise de conteúdo dos materiais da primeira sessão (anexo II.15.4) deu origem aos temas: 

“saúde”, “bem-estar” e “qualidade de vida”. Ainda que os participantes tivessem sido 

solicitados a refletir e registar o significado de saúde, emergiram da discussão entre os jovens 

igualmente conceitos como o de bem-estar e de qualidade de vida. Como tal, foi-lhes solicitado 

que registassem adicionalmente nas folhas de material os significados de bem-estar e 

qualidade de vida, tendo sido estes dados também incorporados na análise. 

O quadro que se segue apresenta as áreas temáticas, bem como as categorias identificadas. 

[protocolos dos materiais da sessão 1 – anexo II.16.4] 

 

Quadro 15 - Temas e categorias resultantes da análise de conteúdo dos materiais da sessão 1 

Temas Categorias 

1. Saúde 1.1. Significados de saúde (da perspetiva dos adolescentes em 
geral)  
1.2. Significados de saúde (da perspetiva do próprio)  

2. Bem-Estar 2.1. Significados de bem-estar (da perspetiva dos 
adolescentes em geral)  
2.2. Significados de bem-estar (da perspetiva do próprio)  

3. Qualidade de Vida 3.1. Significados de qualidade de vida (da perspetiva dos 
adolescentes em geral)  
3.2. Significados de qualidade de vida (da perspetiva do 
próprio)  

4. Saúde, Bem-Estar e 
Qualidade de Vida 

4.1. Significados de Saúde, Bem-estar e Qualidade de vida 
(da perspetiva dos adolescentes em geral)  

 

Como resultado da primeira área temática, a primeira e segunda categorias permitiram explorar 

os significados de saúde dos adolescentes, da perspetiva dos jovens em geral e da perspetiva 

dos próprios, respetivamente.  

As categorias resultantes da segunda área temática permitiram explorar os significados de 

bem-estar dos adolescentes, da perspetiva dos jovens em geral e da perspetiva dos próprios. 
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Por sua vez, as categorias resultantes da terceira área temática permitiram explorar os 

significados de qualidade de vida dos adolescentes, da perspetiva dos jovens em geral e da 

perspetiva dos próprios. 

Por fim, surgiu ainda a categoria “Significados de Saúde, Bem-estar e Qualidade de vida”, uma 

vez que alguns participantes consideraram na primeira atividade proposta os três conceitos em 

simultâneo, sem diferenciá-los nas suas respostas.  

Em seguida apresenta-se a descrição detalhada das categorias, subcategorias e indicadores 

resultantes da análise das áreas temáticas identificadas.  

 

1. Saúde 

1.1. Significados de saúde (da perspetiva dos adolescentes em geral)  

Como é possível observar a partir da tabela 26, esta categoria registou uma frequência total de 

5 unidades de registo, tendo contribuído para ela as respostas de 3 participantes. Nos 

significados de saúde foram encontrados diversos indicadores que deram origem às seguintes 

subcategorias: alimentação saudável, ausência de doença, satisfação corporal, e qualidade de 

vida. 

Como é possível observar através da tabela 26, surge destacada a subcategoria “Ausência de 

doença” cujos indicadores emergiram das respostas de 2 adolescentes (66,67%), com 2 

unidades de registo (40,00%): 

- “(…) saúde é não ter doenças” (C.R.) 

- “Ser saudável” (M.B.) 

 

De referir o surgimento de indicadores que levaram à criação da subcategoria “qualidade de 

vida”, cujos resultados ainda que não sejam significativos, sugerem uma relação entre a saúde 

e a qualidade de vida, na perceção dos adolescentes.  
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1.2. Significados de saúde (da perspetiva do próprio)  

Como é possível observar a partir da tabela 26, esta categoria registou uma frequência total de 

16 unidades de registo, a partir das respostas de 7 adolescentes. Nos significados de saúde dos 

próprios participantes foram encontrados diversos indicadores que deram origem às seguintes 

subcategorias: alimentação saudável, ausência de doença, bem-estar psicológico, satisfação 

corporal, energia, exercício físico e bem-estar social.  

Comparando estes com os resultados anteriores (perspetiva dos adolescentes em geral) pode 

dizer-se que, segundo a perceção dos participantes, os seus significados de saúde diferenciam-

se dos significados de saúde dos adolescentes em geral, na medida em que contemplam 

adicionalmente as dimensões de bem-estar psicológico, energia, exercício físico e bem-estar 

social. 

Como é possível observar através da tabela 26, e diferenciando-se da perspetiva dos 

adolescentes em geral, surgem destacadas nos significados de saúde dos participantes as 

subcategorias “energia” e “exercício físico”. Os indicadores da subcategoria “Energia” 

surgiram nas respostas de 4 adolescentes (57,14%), com 4 unidades de registo (25,00%): 

- “Eu sinto-me com saúde quando consigo fazer certas atividades facilmente, sabendo que 

deveria estar mais cansado” (R.A.) 

- “(…) quando não me sinto cansada” (C.P.) 

- “Eu sinto-me com saúde quando tenho energia” (S.T.) 

 

Por sua vez, os indicadores da subcategoria “Exercício Físico” surgiram nas respostas de 3 

adolescentes (42,86%), com 3 unidades de registo (18,75%): 

- “Eu sinto-me com saúde quando faço exercício físico” (C.R.) 

- “(…) quando faço desporto” (C.P.) 

 

Posteriormente destacam-se as subcategorias “alimentação saudável” e “ausência de doença”. 

Os indicadores da subcategoria “Alimentação saudável” surgiram presentes nas respostas de 

2 adolescentes (28,57%), com 3 unidades de registo (18,75%): 
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- “Quando tenho uma alimentação saudável” (M.B.) 

- “(…) como alimentos saudáveis” (C.R.) 

 

Por sua vez, os indicadores da subcategoria “Ausência de doença” surgem presentes nas 

respostas de 2 adolescentes (28,57%), com 2 unidades de registo (12,50%): 

- “Eu sinto-me com saúde quando não sinto perturbações físicas e psicológicas” (C.P.) 

- “(…) saber que raramente fico doente” (R.A.) 

 

Ainda de destacar os indicadores da subcategoria “Bem-Estar Psicológico” que surgiram na 

resposta de um adolescente, com 2 unidades de registo (12,50%): 

- “Eu sinto-me com saúde quando estou descansada (tranquila)” (A.C.) 

- “(…) com vontade e ânimo para fazer as coisas” (A.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 

Tabela 26 – Significações de saúde (materiais da sessão 1) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de enumeração) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % 
Significados 
de saúde (da 
perspetiva 
dos 
adolescentes 
em geral)  
 

Alimentação 
saudável 

Referências à 
alimentação 

1 33,33% 1 20,00% 

Ausência de 
doença  

Referências à 
ausência de 
doenças/pertur
bações físicas 
e/ou 
psicológicas 

2 66,67% 2 40,00% 

Satisfação 
corporal 

Referências à 
aparência/condi
ção física e/ou 
satisfação 
corporal 

1 33,33% 1 20,00% 

Qualidade de 
vida 

Referências à 
qualidade de 
vida 

1 33,33% 1 20,00% 

Totais da categoria 3 100% 5 100% 
 
 

Significados 
de saúde (da 
perspetiva 
do próprio) 
 

Alimentação 
saudável 

Referências à 
alimentação 2 

28,57% 
3 

18,75% 

Ausência de 
doença 

Referências à 
ausência de 
doenças/pertur
bações físicas 
e/ou 
psicológicas 

2 
28,57% 

2 
12,50% 

Bem-estar 
psicológico 

Referências 
que sugerem 
bem-estar 
psicológico 
e/ou emocional 

1 
14,29% 

2 
12,50% 

Satisfação 
corporal 

Referências à 
aparência/condi
ção física e/ou 
satisfação 
corporal 

1 
14,29% 

1 
6,25% 

Energia Referências à 
energia e/ou 
ausência de 
cansaço 

4 
57,14% 

4 
25,00% 

Exercício 
físico 

Referências à 
prática de 
desporto e/ou 
atividade física  

3 
42,86% 

3 
18,75% 

Bem-estar 
social 

Referências que 
sugerem bem-
estar social 

1 
14,29% 

1 
6,25% 

Totais da categoria 7 100% 16 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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2. Bem-Estar 

2.1. Significados de bem-estar (da perspetiva dos adolescentes em geral)  

Como é possível observar a partir da tabela 27, esta categoria registou uma frequência total de 

13 unidades de registo, a partir das respostas de 5 adolescentes. Nos significados de bem-estar 

(da perspetiva dos adolescentes em geral) foram encontrados diversos indicadores que deram 

origem às seguintes subcategorias: bem-estar escolar/académico, bem-estar com o estilo de 

vida/interesses, bem-estar familiar, bem-estar pessoal, e bem-estar social. 

Como é possível observar através da tabela 27, surgem destacadas as seguintes subcategorias: 

“bem-estar com o estilo de vida/interesses”, “bem-estar pessoal” e “bem-estar social”. Os 

indicadores da subcategoria de “Bem-estar com o Estilo de Vida/Interesses” surgem 

presentes nas respostas de 3 adolescentes (60,00%), com 5 unidades de registo (38,46%): 

- “(prazer que se retira) de atividades que gosta de fazer” (J.O.) 

- “(…) não ter muito trabalho” (M.B.) 

- “(…) acesso a grandes marcas e modas” (M.B.) 

- “Fazer aquilo que gostam, sem ter ninguém a reclamar” (S.T.) 

 

Por sua vez, os indicadores das subcategorias “Bem-estar Pessoal” e “Bem-estar Social” 

surgem ambos presentes nas respostas de 3 adolescentes (60,00%), com 3 unidades de registo 

(23,08%): 

- “(…) bem-estar é estar bem consigo mesmo” (C.R., subcategoria “Bem-estar Pessoal”) 

- “(…) bem-estar consigo próprios” (M.B., subcategoria “Bem-estar Pessoal”) 

 

- “(sentir-se bem consigo) mas também com os outros” (A.C., subcategoria “Bem-estar 

Social”) 

- “Sentir-se confortável com os amigos” (M.B., subcategoria “Bem-estar Social”) 
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2.2. Significados de bem-estar (da perspetiva do próprio)  

Como é possível observar a partir da tabela 27, esta categoria registou uma frequência total de 

24 unidades de registo, através da resposta de 7 participantes. Nos significados de bem-estar 

(da perspetiva do próprio) foram encontrados diversos indicadores que deram origem às 

seguintes subcategorias: bem-estar escolar/académico, bem-estar com o estilo de 

vida/interesses, bem-estar pessoal e bem-estar social.  

Comparando estes com os resultados anteriores pode dizer-se que, segundo a perceção dos 

participantes, os seus significados de bem-estar estão de acordo com os significados de bem-

estar dos adolescentes em geral, na medida em que contemplam as mesmas dimensões do bem-

estar. É exceção apenas a dimensão do bem-estar familiar, contemplada na perspetiva dos 

adolescentes em geral, mas não na perspetiva dos próprios participantes.  

Como é possível observar através da tabela 27, à semelhança dos significados de bem-estar a 

partir da perspetiva dos adolescentes em geral, na perspetiva dos próprios participantes surgem 

destacadas igualmente as subcategorias de “bem-estar pessoal”, “bem-estar social” e “bem-

estar com o estilo de vida/interesses”. 

Os indicadores da subcategoria “Bem-estar Pessoal” surgem presentes nas respostas de 7 

adolescentes, com 10 unidades de registo (41,67%), entre as quais se ilustram as seguintes: 

- “Eu sinto-me bem comigo própria quando passo algum tempo sozinha, a fazer alguma coisa 

que gosto” (A.R.) 

- “(…) quando me sinto realizada” (C.P.) 

- “Eu sinto-me bem comigo própria quando aceito as minhas qualidades e defeitos” (C.R.) 

 

Por sua vez, os indicadores da subcategoria “Bem-estar Social” surgem presentes nas 

respostas de 4 adolescentes (57,14%), com 9 unidades de registo (37,50%), das quais se 

destacam: 

- “(…) quando me sinto aceite” (C.P.) 

- “Sinto-me bem quando estou rodeada de pessoas que conheço, que gostam de mim e de quem 

eu gosto, pessoas que não só me felicitam e elogiam mas também sabem quando criticar e 

ajudar” (M.B.) 
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- “Eu sinto-me bem quando tenho um bom momento com algum dos meus amigos” (S.T.) 

 

Por fim, os indicadores da subcategoria “Bem-estar com o Estilo de Vida/Interesses” surgem 

presentes nas respostas de 2 participantes (28,57%), com 4 unidades de registo (16,67%): 

- “Sinto-me bem quando não tenho preocupações nem horários” (M.B.) 

- “(…) sem nada com que me preocupar” (R.A.) 

 

Tabela 27 - Significações de bem-estar (materiais da sessão 1) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de enumeração) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % 
Significados 
de bem-estar 
(da 
perspetiva 
dos 
adolescentes 
em geral)  
 

Bem-estar 
Escolar/ 
Académico 

Referências que 
sugerem bem-
estar escolar/ 
académico 

1 20,00% 1 7,69% 

Bem-estar com 
o Estilo de 
Vida/ 
Interesses 

Referências a 
atividades, bens 
materiais, 
interesses, e/ou 
ausência de 
preocupações 

3 60,00% 5 38,46% 

Bem-estar 
Familiar 

Referências que 
sugerem bem-
estar familiar 

1 20,00% 1 7,69% 

Bem-estar 
Pessoal 

Referências que 
sugerem bem-
estar pessoal 

3 60,00% 3 23,08% 

Bem-estar 
Social 

Referências que 
sugerem bem-
estar social 

3 60,00% 3 23,08% 

Totais da categoria 5 100% 13 100% 

 
Significados 
de bem-estar 
(da 
perspetiva 
do próprio) 
 

Bem-Estar 
Escolar/ 
Académico 

Referências que 
sugerem bem-
estar escolar/ 
académico 

1 14,29% 1 4,17% 

Bem-estar com 
o Estilo de 
vida/ 
Interesses 

Referências a 
atividades, bens 
materiais, 
interesses, e/ou 
ausência de 
preocupações 

2 28,57% 4 16,67% 

Bem-estar 
Pessoal 

Referências que 
sugerem bem-
estar pessoal 

7 100,00% 10 41,67% 

Bem-estar 
Social 

Referências que 
sugerem bem-
estar social 

4 57,14% 9 37,50% 

Totais da categoria 7 100% 24 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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3. Qualidade de Vida 

3.1. Significados de qualidade de vida (da perspetiva dos adolescentes em geral)  

Como é possível observar a partir da tabela 28, esta categoria registou uma frequência total de 

14 unidades de registo, para as quais contribuíram as respostas de 5 adolescentes. Nos 

significados de qualidade de vida (da perspetiva dos adolescentes em geral) foram encontrados 

diversos indicadores que deram origem às seguintes subcategorias: bem-estar, satisfação com o 

estilo de vida/interesses, satisfação familiar, satisfação profissional, satisfação com os 

relacionamentos amorosos e satisfação social. 

Como é possível observar através da tabela 28, surgem destacadas as subcategorias “satisfação 

social” e “satisfação com o estilo de vida/interesses” nos significados de qualidade de vida. Os 

indicadores da subcategoria “Satisfação com o Estilo de Vida/Interesses” surgem presentes 

nas respostas de 4 adolescentes, com 6 unidades de registo (42,86%), entre as quais: 

- “(…) qualidade de vida é ter uma casa e ter uma vida desafogada” (C.R.) 

- “(…) consiste em se viver financeiramente bem” (J.O.) 

- “Ter estabilidade nas várias áreas da vida” (S.T.) 

 

Por sua vez, os indicadores da subcategoria “Satisfação Social” surgem nas respostas de 3 

adolescentes (60,00%), com 4 unidades de registo (28,57%): 

- “(ter) quem goste de nós” (M.B.) 

- “(relação estável com) os amigos, outros” (M.B.) 

- “(ter) bons amigos” (S.T.) 

 

O bem-estar surgiu também nos significados de qualidade de vida, o que parece sugerir que 

aqueles se encontram associados para os adolescentes. 
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3.2. Significados de qualidade de vida (da perspetiva do próprio)  

Como é possível observar a partir da tabela 28, esta categoria registou uma frequência total de 

14 unidades de registo, através da resposta de 7 adolescentes. Nos significados de qualidade de 

vida (da perspetiva do próprio) foram encontrados diversos indicadores que deram origem às 

seguintes subcategorias: satisfação escolar/académica, satisfação com o estilo de 

vida/interesses, satisfação pessoal, satisfação social, bem-estar, e saúde.  

Comparando estes com os resultados anteriores pode dizer-se que, segundo a perceção dos 

participantes, os seus significados de qualidade de vida diferenciam-se dos significados de 

qualidade de vida dos adolescentes em geral, na medida em que contemplam adicionalmente a 

satisfação escolar/académica, a satisfação pessoal e a saúde. No entanto, estão aqui ausentes a 

satisfação familiar, a satisfação profissional e a satisfação com os relacionamentos amorosos, 

consideradas anteriormente a partir da perspetiva dos adolescentes em geral.  

Apesar das diferenças encontradas, como é possível observar através da tabela 28, também a 

partir da perspetiva dos próprios participantes foram as subcategorias “satisfação social” e 

“satisfação com o estilo de vida/interesses” que mais se destacaram, tal como tinha acontecido 

anteriormente a partir da perspetiva dos adolescentes em geral. Os indicadores da subcategoria 

“Satisfação com o Estilo de vida/Interesses” surgem presentes nas respostas de 5 

adolescentes (71,43%), com 5 unidades de registo (35,71%), entre as quais: 

- “Eu tenho uma boa qualidade de vida quando estou longe de aparelhos eletrónicos e estou 

ao ar livre, no meio das árvores” (A.C.) 

- “(…) quando tenho o que necessito, isto é, capacidade financeira que me permita ter aquilo 

que é indispensável a uma boa qualidade de vida” (M.B.) 

- “ (quando) sinto que faço uma grande variedade de atividades (sair, jogar, etc.)” (R.A.) 

 

Por sua vez, os indicadores da subcategoria “Satisfação Social” surgem nas respostas de 3 

adolescentes (42,86%), com 3 unidades de registo (21,43%), entre as quais: 

- “(…) quando estou rodeada de pessoas que me querem bem” (C.P.) 

- “(…) quando estou reunida de muitas pessoas que gostam de mim” (S.T.) 
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Adicionalmente destacam-se ainda as subcategorias “satisfação pessoal” e “bem-estar” nos 

significados de qualidade de vida, a partir da perspetiva dos próprios participantes. Para ambas 

as subcategorias “Satisfação Pessoal” e “Bem-Estar” os respetivos indicadores surgem 

presentes nas respostas de 2 adolescentes (28,57%) com 2 unidades de registo (14,29%), sendo 

estas: 

- “(…) quando me apercebo que me sinto realizada nas várias áreas pessoais” (A.R., 

subcategoria “Satisfação Pessoal”) 

- “(…) quando me sinto satisfeita” (C.P., subcategoria “Satisfação Pessoal”) 

 

- “(…) quando estou bem fisicamente e psicologicamente”  (C.P., subcategoria “Bem-Estar”) 

- “(…) quando me sinto bem (…)” (M.B., subcategoria “Bem-Estar”) 
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Tabela 28 - Significações de qualidade de vida (materiais da sessão 1) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de enumeração) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % 
Significados 
de qualidade 
de vida (da 
perspetiva 
dos 
adolescentes 
em geral)  

Bem-estar Referências que 
sugerem bem-
estar físico e/ou 
psicológico 

1 20,00% 1 7,14% 

Satisfação com 
o Estilo de 
vida/ 
Interesses 

Referências a 
atividades, bens 
materiais, 
interesses, e/ou 
ausência de 
preocupações 

4 80,00% 6 42,86% 

Satisfação 
Familiar 

Referências que 
sugerem 
satisfação 
familiar 

1 20,00% 1 7,14% 

Satisfação 
Profissional 

Referências que 
sugerem 
satisfação 
profissional 

1 20,00% 1 7,14% 

Satisfação  com 
os 
relacionamento
s amorosos 

Referências que 
sugerem 
satisfação com 
os 
relacionamentos 
amorosos 

1 20,00% 1 7,14% 

Satisfação 
Social 

Referências que 
sugerem 
satisfação social 

3 60,00% 4 28,57% 

Totais da categoria 5 100% 14 100% 
 

Significados 
de qualidade 
de vida (da 
perspetiva 
do próprio) 
 

Satisfação 
Escolar/ 
Académica 

Referências que 
sugerem 
satisfação 
escolar/ 
académica 

1 14,29% 1 7,14% 

Bem-estar Referências que 
sugerem bem-
estar físico e/ou 
psicológico 

2 28,57% 2 14,29% 

Satisfação com 
o Estilo de 
vida/ 
Interesses 

Referências a 
atividades, bens 
materiais, 
interesses, e/ou 
ausência de 
preocupações 

5 71,43% 5 35,71% 

Satisfação 
Pessoal 

Referências que 
sugerem 
satisfação 
pessoal 

2 28,57% 2 14,29% 

Saúde Referências à 
saúde 

1 14,29% 1 7,14% 

Satisfação 
Social 

Referências que 
sugerem 
satisfação social 

3 42,86% 3 21,43% 

Totais da categoria 7 100% 14 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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2. Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida 

2.2. Significados de Saúde, Bem-estar e Qualidade de vida (da perspetiva dos 

adolescentes em geral) 

Como é possível observar a partir da tabela 29, esta categoria registou uma frequência total de 

12 unidades de registo, tendo contribuído para ela as respostas de 2 participantes que 

consideraram os significados de saúde, bem-estar e qualidade de vida, em simultâneo (a partir 

da perspetiva dos adolescentes em geral).  

Quando consideraram a perspetiva dos adolescentes em geral, as respostas dos participantes 

integraram nos significados de saúde, bem-estar e qualidade de vida, indicadores que deram 

origem às subcategorias: bem-estar/satisfação pessoal, bem-estar/satisfação profissional, bem-

estar/satisfação social, bem-estar/satisfação com o estilo de vida/interesses, saúde e ausência 

de doença. Estas constituem dimensões identificáveis nas respostas dos participantes que 

consideraram diferenciadamente os significados de saúde, bem-estar e qualidade de vida, 

apresentados anteriormente. 

Como é possível observar através da tabela 29, as unidades de registo encontram-se dispersas 

pelas diferentes subcategorias. De referir apenas as subcategorias “Bem-estar/Satisfação 

Social” e “Bem-estar/Satisfação com o Estilo de vida/Interesses” que se destacam, ambas, 

com 4 unidades de registo. De relembrar que estas dimensões foram também aquelas que 

surgiram de forma mais representativa nos resultados já analisados anteriormente, 

nomeadamente, nos significados de bem-estar e nos significados de qualidade de vida.  
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Tabela 29 - Significações de saúde, bem-estar e qualidade de vida (materiais da sessão 1) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=2) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % 
Significados 
de saúde, 
bem-estar e 
qualidade de 
vida (da 
perspetiva 
dos 
adolescentes 
em geral)  

Ausência de 
doença  

Referências à 
ausência de 
doenças/ 
perturbações 
físicas e/ou 
psicológicas 

1 50,00% 1 8,33% 

Bem-estar/ 
Satisfação 
com o Estilo 
de vida/ 
Interesses 

Referências a 
atividades, 
bens materiais, 
interesses, e/ou 
ausência de 
preocupações 

2 100,00% 4 33,33% 

Bem-estar/ 
Satisfação 
Pessoal 

Referências que 
sugerem bem-
estar e 
satisfação 
pessoal 

1 50,00% 1 8,33% 

Bem-estar/ 
Satisfação 
Profissional 

Referências que 
sugerem bem-
estar e 
satisfação 
profissional 

1 50,00% 1 8,33% 

Saúde Referências à 
saúde 

1 50,00% 1 8,33% 

Bem-estar/ 
Satisfação 
Social 

Referências 
que sugerem 
bem-estar e 
satisfação 
social 

2 100,00% 4 33,33% 

Totais da categoria 2 100% 12 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
 

 

 

· Materiais da Sessão 2: Eus presentes e eus possíveis futuros 

A análise de conteúdo dos materiais da segunda sessão (anexo II.15.5) deu origem à área 

temática “eus presentes e eus possíveis futuros”. 

O quadro que se segue apresenta a área temática, bem como as categorias dai resultantes. 

[protocolos dos materiais da sessão 2 – anexo II.16.5] 
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Quadro 16 - Temas e categorias resultantes da análise de conteúdo dos materiais da sessão 2 

Temas Categorias 

1. Eus presentes e eus 
possíveis futuros 

1.1. Eus Presentes 
1.2. Eus Possíveis Desejados 
1.3. Eus Possíveis Esperados 
1.4. Eus Possíveis Receados 

 

Como é possível verificar no quadro 16, as categorias que resultaram desta área temática são as 

mesmas já obtidas antes nas entrevistas e nas árvores dos eus possíveis. Como tal, surge assim 

a oportunidade de cruzar os presentes resultados com aqueles obtidos através desses outros 

instrumentos, já analisados anteriormente. 

Em seguida apresenta-se a descrição detalhada das categorias, subcategorias e indicadores 

resultantes da análise da área temática identificada.  

 

1. Eus presentes e eus possíveis futuros 

1.1. Eus Presentes 

Através da observação da tabela 30 é possível verificar que esta categoria registou uma 

frequência total de 25 unidades de registo, resultantes das respostas de 5 participantes (nas 

respostas dos restantes três participantes não foram identificadas quaisquer unidades de registo 

codificáveis nesta categoria, pelo que estes participantes não são contabilizados nas unidades 

de enumeração).  

Esta categoria foi dividida nas subcategorias: eu presente capacidades e aptidões, eu presente 

pessoa/personalidade, e eu presente social. Estas mesmas subcategorias foram encontradas 

para esta categoria anteriormente na análise das entrevistas e das árvores dos eus possíveis, 

tendo estado entre aquelas que se destacaram por demonstrarem resultados mais expressivos.  

Aqui merece particular destaque a subcategoria “Eu Presente Pessoa/Personalidade” cujos 

indicadores surgem nas respostas de 4 adolescentes (80,00%), com 22 unidades de registo 

(88,00%), entre as quais: 

- “(…) divertida” (A.R.) 

- “(…) teimosa” (C.R.) 
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- “(…) criativa” (M.B.) 

- “(…) honesta” (S.T.) 

 

Tabela 30 - Eus presentes (materiais da sessão 2) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

F. A. 
(unidades de 

registo) 
N % N % 

Eus Presentes Eu Presente 
Capacidades e 
Aptidões 

Eu como pessoa com 
qualidades/aptidões 

1 20,00% 1 4,00% 

Eu Presente 
Pessoa/ 
Personalidade 

Eu como pessoa 
com características 
pessoais específicas  

4 80,00% 22 88,00% 

Eu Presente 
Social 

Eu como ser social 2 40,00% 2 8,00% 

Totais da categoria 5 100% 25 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 

 

1.2. Eus Possíveis Desejados 

Esta categoria registou uma frequência total de 24 unidades de registo, resultantes das 

respostas de 7 participantes (Tabela 31), tendo sido dividida nas seguintes subcategorias: eu 

desejados estilo de vida/interesses, eus desejados familiares, eus desejados opinião de outros 

acerca de si, eus desejados pessoais, eus desejados profissionais, e eus desejados sociais. Estas 

mesmas subcategorias foram encontradas para esta categoria anteriormente na análise das 

entrevistas e das árvores dos eus possíveis. 

À semelhança dos resultados obtidos nas entrevistas e nas árvores dos eus possíveis, os eus 

possíveis desejados que também aqui mais se destacam são os eus desejados estilo de 

vida/interesses, eus desejados pessoais, eus desejados profissionais e os eus desejados 

familiares.   

Os indicadores dos “Eu Desejados Estilo de Vida/ Interesses” e dos “Eus Desejados 

Pessoais” surgem, ambos, nas respostas de 5 adolescentes (71,43%), com 6 unidades de 

registo (25,00%), entre as quais: 
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- “(…) conseguir alcançar estabilidade na vida” (A.R., subcategoria Eu Desejados Estilo de 

Vida/Interesses) 

- “(…) bom ordenado” (M.B., subcategoria Eu Desejados Estilo de Vida/Interesses) 

- “Olhar para trás e ver que tive uma vida preenchida, feliz, bem aproveitada” (R.A., 

subcategoria Eu Desejados Estilo de Vida/Interesses) 

 

- “(…) ser feliz!” (C.P., subcategoria Eus Desejados Pessoais) 

- “(…) não ser só mais um...” (R.A., subcategoria Eus Desejados Pessoais) 

 

Por sua vez, os indicadores dos “Eus Desejados Profissionais” e dos “Eus Desejados 

Familiares” surgem nas respostas de 4 adolescentes (57,14%), com 5 unidades de registo 

(20,83%) e 4 unidades de registo (16,67%), respetivamente. De entre estas: 

- “(…) ter um emprego estável” (C.P., subcategoria Eus Desejados Profissionais) 

- “Ter uma profissão estável” (M.B., subcategoria Eus Desejados Profissionais) 

- “(…) boa profissional” (S.T., subcategoria Eus Desejados Profissionais) 

 

- “(…) ter uma família unida” (C.P., subcategoria Eus Desejados Familiares) 

- “(…) ter uma família que me ame” (M.B., subcategoria Eus Desejados Familiares) 

- “(…) ter uma família” (S.T., subcategoria Eus Desejados Familiares) 
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Tabela 31 - Eus possíveis desejados (materiais da sessão 2) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

F. A. 
(unidades de 

registo) 
N % N % 

Eus Possíveis 
Desejados 

Eu Desejados 
Estilo de Vida/ 
Interesses 

O estilo de vida que 
deseja ter no futuro 

5 71,43% 6 25,00% 

Eus Desejados 
Familiares 

O que deseja para o 
futuro, em termos 
familiares 

4 57,14% 4 16,67% 

Eus Desejados 
Opinião de outros 
acerca de si 

Como deseja ser 
“visto” no futuro 

pelos outros 

1 14,29% 1 4,17% 

Eus Desejados 
Pessoais 

O que deseja para o 
futuro enquanto 
pessoa e/ou em 
termos pessoais 

5 71,43% 6 25,00% 

Eus Desejados 
Profissionais 

O que deseja para o 
futuro, em termos 
profissionais 

4 57,14% 5 20,83% 

Eus Desejados 
Sociais 

O que deseja para o 
futuro em termos 
sociais  

2 28,57% 2 8,33% 

Totais da categoria 7 100% 24 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
 

1.3. Eus Possíveis Esperados 

Esta categoria registou uma frequência total de 11 unidades de registo, resultantes das 

respostas de 6 participantes (Tabela 32), tendo sido dividida nas seguintes subcategorias: eus 

esperados escolares/académicos, eus esperados estilo de vida/interesses, eus esperados 

profissionais, e eus esperados sociais. Entre estes, os três primeiros foram aqueles que mais se 

destacaram, estando também entre os que mais se destacaram nos resultados das entrevistas 

analisados anteriormente para a mesma categoria. 

Assim, e em primeiro lugar, destacam-se os “Eus Esperados Estilo de Vida/ Interesses” 

cujos indicadores surgem nas respostas de 4 adolescentes (66,67%), com 4 unidades de registo 

(36,36%), entre as quais:  

- “(…) ter meios para ter uma boa qualidade de vida” (C.P.) 

- “(…) conseguir ter uma vida estável” (C.R.) 

- “(…) ter uma vida razoável financeiramente” (R.A.) 
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Em seguida, destacam-se os “Eus Esperados Profissionais” cujos indicadores surgem nas 

respostas de 3 adolescentes, com 3 unidades de registo (27,27%): 

- “Arranjar um emprego sustentável” (C.P.) 

- “(…) estar empregada” (M.B.) 

- “(…) seguir a carreira” (S.T.) 

 

E, por fim, destacam-se os “Eus Esperados Escolares/Académicos” cujos indicadores surgem 

nas respostas de 2 adolescentes (33,33%), com 3 unidades de registo (27,27%), entre as quais: 

- “Não parar de estudar” (M.B.) 

- “Entrar na universidade” (S.T.) 

- “(…) acabar o curso” (S.T.) 

 

Tabela 32 - Eus possíveis esperados (materiais da sessão 2) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

F. A. 
(unidades de 

registo) 
N % N % 

Eus Possíveis 
Esperados 

Eus Esperados 
Escolares/ 
Académicos 

O que espera para o 
futuro, enquanto 
estudante 

2 33,33% 3 27,27% 

Eus Esperados 
Estilo de 
vida/Interesses 

O estilo de vida que 
espera ter no futuro 

4 66,67% 4 36,36% 

Eus Esperados 
Profissionais 

O que espera para o 
futuro, em termos 
profissionais 

3 50,00% 3 27,27% 

Eus Esperados 
Sociais 

O que espera para o 
futuro em termos 
sociais  

1 16,67% 1 9,09% 

Totais da categoria 6 100% 11 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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1.4. Eus Possíveis Receados 

Como se pode verificar através da tabela 33, esta categoria registou uma frequência total de 16 

unidades de registo, resultantes das respostas de 7 participantes, tendo sido dividida nas 

seguintes subcategorias: eus receados escolares/académicos, eus receados opiniões de outros, 

eus receados pessoais, eus receados profissionais, e eus receados sociais. Estas mesmas 

subcategorias foram encontradas para a mesma categoria na análise das entrevistas e das 

árvores dos eus possíveis. 

Os “eus receados pessoais”, “eus receados profissionais” e os “eus receados sociais” foram 

aqueles que mais se destacaram, estando também entre os que mais se destacaram nos 

resultados analisados anteriormente para a mesma categoria, nomeadamente nas árvores dos 

eus possíveis. 

Assim, e em primeiro lugar, destacam-se os “Eus Receados Pessoais” cujos indicadores 

surgiram nas respostas de 4 adolescentes, com 6 unidades de registo (37,50%), entre as quais: 

- “(…) não alcançar os meus objetivos” (C.P.) 

- “(…) desistir da vida” (C.R.) 

- “(…) ver-me sem rumo” (S.T.) 

 

Em seguida, destacam-se os “Eus Receados Sociais” cujos indicadores surgiram nas respostas 

de 4 adolescentes, com 4 unidades de registo (25,00%): 

- “(…) que as pessoas não venham a gostar de mim” (A.C.) 

- “(…) isolar-me” (C.P.) 

- “Perder aqueles que mais me amam e de quem eu gosto” (M.B.) 

 
 

Por fim, destacam-se os “Eus Receados Profissionais” cujos indicadores surgiram nas 

respostas de 3 adolescentes, com 4 unidades de registo (25,00%): 

- “(…) não tomar a decisão certa (em termos profissionais)” (M.B.) 
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- “(…) ter um trabalho que não goste...” (R.A.) 

- “Não encontrar emprego” (S.T.) 

 

Tabela 33 - Eus possíveis receados (materiais da sessão 2) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de 

registo) 

N % N % 
Eus Possíveis 
Receados  

Eus Receados 
Escolares/ 
Académicos 

O que receia para o 
seu futuro como 
estudante 

1 14,29% 1 6,25% 

Eus Receados 
Opiniões de 
outros 

Como receia ser 
“visto” no futuro 
pelos outros  

1 14,29% 1 6,25% 

Eus Receados 
Pessoais 

O que receia para o 
seu futuro enquanto 
pessoa e/ou em 
termos pessoais 

4 57,14% 6 37,50% 

Eus Receados 
Profissionais 

O que receia para o 
seu futuro, em 
termos profissionais 

3 42,86% 4 25,00% 

Eus Receados 
Sociais 

O que receia para o 
seu futuro em 
termos sociais 

4 57,14% 4 25,00% 

Totais da categoria 7 100% 16 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 

 

· Materiais da Sessão 3: Objetivos estabelecidos (estabelecimento de objetivos) 

A análise de conteúdo dos materiais da terceira sessão (anexo II.15.6) deu origem à área 

temática “objetivos estabelecidos”. O quadro que se segue apresenta esta área temática, bem 

como as categorias dai resultantes. [protocolos dos materiais da sessão 3 – anexo II.16.6] 

 

Quadro 17 - Temas e categorias resultantes da análise de conteúdo dos materiais da sessão 3 

Temas Categorias 

1. Objetivos 
estabelecidos 

1.1. 1
os

 Objetivos estabelecidos 

1.2. 2
os

 Objetivos estabelecidos 
1.3. 3

os
 Objetivos estabelecidos 
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As três categorias resultantes da referida área temática permitiram explorar as áreas em que se 

inserem os principais objetivos estabelecidos pelos adolescentes.  

Em seguida apresenta-se a descrição detalhada das categorias, subcategorias e indicadores 

resultantes da análise da área temática identificada.  

 

1. Objetivos estabelecidos 

1.1. 1os Objetivos estabelecidos 

Esta categoria registou uma frequência total de 7 unidades de registo, resultantes das respostas 

de 6 participantes, tendo sido dividida nas subcategorias de objetivos: escolares/académicos, 

familiares, opiniões de outros acerca do próprio, e pessoais (Tabela 34).  

Como é possível verificar através da tabela 34, a subcategoria referente aos objetivos 

“escolares/académicos” é aquela que revela resultados mais representativos. Os objetivos 

“Escolares/Académicos” surgem nas respostas de 3 adolescentes, com 3 unidades de registo 

(42,86%): 

- “Ter sucesso e entrar na universidade” (A.C.) 

- “Entrar na faculdade, no curso que quero” (J.O.) 

- “Espero escolher a área certa para a minha futura profissão” (S.T.) 

 

1.2. 2os Objetivos estabelecidos 

Esta categoria registou uma frequência total de 6 unidades de registo, resultantes das respostas 

de 6 participantes, tendo sido dividida nas subcategorias de objetivos: familiares, pessoais, 

profissionais, saúde, e sociais (Tabela 34).  

Como é possível verificar através da tabela 34, os resultados encontram-se dispersos pelas 

diversas subcategorias, ainda que se destaquem os objetivos “Profissionais” com mais uma 

unidade de registo, comparativamente com os restantes: 

- “Quero ter um emprego com o qual me identifique” (J.O.) 

- “Deixar a minha marca na história, profissional e artisticamente falando” (M.B.) 
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1.3. 3os Objetivos estabelecidos 

Esta categoria registou uma frequência total de 6 unidades de registo, resultantes das respostas 

de 6 participantes, tendo sido dividida nas subcategorias de objetivos: estilo de vida/interesses, 

familiares, opiniões de outros acerca do próprio, profissionais, e relacionamentos amorosos 

(Tabela 34).  

Como é possível verificar através da tabela 34, os resultados encontram-se dispersos pelas 

diversas subcategorias, ainda que se destaquem os objetivos relacionados com o “Estilo de 

vida/Interesses” com mais uma unidade de registo, comparativamente com os restantes: 

- “Ter uma vida desafogada” (C.R.) 

- “Ser um espírito livre e não me prender demais às coisas, viver em diferentes lugares do 

mundo, viajar muito e conhecer novas culturas e pessoas, estar sempre a conhecer coisas 

novas, a aprender” (M.B.) 

 

Em suma, e como se pode verificar através da tabela 34, os objetivos escolares/académicos são 

aqueles que mais se destacam entre os primeiros objetivos estabelecidos pelos adolescentes; 

por sua vez, os objetivos profissionais são aqueles que mais se destacam entre os segundos 

objetivos estabelecidos; e, por fim, os objetivos relacionados com o estilo de vida/interesses 

são aqueles que mais se destacam entre os terceiros objetivos estabelecidos pelos adolescentes. 

Os restantes resultados encontram-se dispersos pelas restantes subcategorias, no entanto, é 

possível verificar que algumas destas subcategorias são transversais. Por exemplo, os objetivos 

familiares surgem transversalmente entre os primeiros, segundos e terceiros objetivos 

estabelecidos pelos adolescentes. Os objetivos pessoais surgem também em ambos os 

primeiros e segundos objetivos estabelecidos. Por sua vez, os objetivos profissionais surgem 

em ambos os segundos e terceiros objetivos estabelecidos.  

 

 

 



 

228 

Tabela 34 - Objetivos (materiais da sessão 3) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=6) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % 

1os Objetivos 
estabelecidos 
 

Escolares/ 
Académicos 

Referências à 
escola ou a 
aspetos 
académicos 

3 50,00% 3 42,86% 

Familiares Referências à 
família ou a 
aspetos familiares 

1 16,67% 1 14,29% 

Opiniões de 
outros acerca 
do próprio 

Referências à 
forma como 
pretende ser 
“visto” pelos 

outros 

1 16,67% 1 14,29% 

Pessoais Referências a 
aspetos pessoais 

2 33,33% 2 28,57% 

Totais da categoria 6 100% 7 100% 

 
2os Objetivos 
estabelecidos 
 

Familiares Referências à 
família ou a 
aspetos familiares 

1 16,67% 1 16,67% 

Pessoais Referências a 
aspetos pessoais 

1 16,67% 1 16,67% 

Profissionais Referências a 
aspetos 
profissionais 

2 33,33% 2 33,33% 

Saúde Referências à 
saúde 

1 16,67% 1 16,67% 

Sociais Referências a 
aspetos sociais 

1 16,67% 1 16,67% 

Totais da categoria 6 100% 6 100% 

 

3os Objetivos 
estabelecidos 
 

Estilo de vida/ 
Interesses 

Referências a 
atividades, bens 
materiais, 
interesses, e/ou 
ausência de 
preocupações 

2 33,33% 2 33,33% 

Familiares Referências à 
família ou a 
aspetos familiares 

1 16,67% 1 16,67% 

Opiniões de 
outros acerca 
do próprio 

Referências à 
forma como 
pretende ser 
“visto” pelos 
outros 

1 16,67% 1 16,67% 

Profissionais Referências a 
aspetos 
profissionais 

1 16,67% 1 16,67% 

Relacionament
os Amorosos 

Referências aos 
relacionamentos 
amorosos 

1 16,67% 1 16,67% 

Totais da categoria 6 100% 6 100% 

F. A. – Frequência Absoluta 
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· Materiais da Sessão 4: Componentes e processos da autorregulação envolvidos na 

fase motivacional (planeamento) 

A análise de conteúdo dos materiais da quarta sessão (anexo II.15.7) deu origem ao tema 

“componentes e processos da autorregulação” que, por sua vez, originou a categoria 

“componentes e processos envolvidos na fase motivacional (planeamento)” (Quadro 18). 

[protocolos dos materiais da sessão 4 – anexo II.16.7] 

 

Quadro 18 - Tema e categoria resultantes da análise de conteúdo dos materiais da sessão 4 

Temas Categorias 

1. Componentes e 
processos da autorregulação 

1.1. Componentes e processos envolvidos na fase 
motivacional (planeamento) 

 

A categoria resultante deste tema permitiu explorar os componentes e processos mobilizados 

na fase motivacional, nomeadamente, aqueles envolvidos no planeamento (elaboração de 

planos de ação). Uma vez que esta categoria foi já identificada anteriormente na análise dos 

questionários de autorregulação, surge assim a oportunidade de cruzar os presentes resultados 

com aqueles já analisados anteriormente. 

Em seguida apresenta-se a descrição detalhada da categoria, subcategorias e indicadores 

resultantes da análise da área temática identificada.  

 

1. Componentes e processos da autorregulação 

1.1. Componentes e processos envolvidos na fase motivacional (planeamento)  

Esta categoria registou uma frequência total de 59 unidades de registo, resultantes das 

respostas dos 8 participantes, tendo dado origem à subcategoria de componentes e processos 

“Cognitivos” que resultou dos seguintes indicadores: antecipação de estratégias de 

autoavaliação, antecipação de estratégias de coping, antecipação de obstáculos e/ou 

dificuldades, planeamento de Como, planeamento de O quê, planeamento de Onde, 

planeamento de Porquê, e planeamento de Quando (Tabela 35). Resultados idênticos foram 

encontrados nos questionários de autorregulação, surgindo agora adicionalmente os 



 

230 

indicadores “antecipação de estratégias de autoavaliação”, “antecipação de obstáculos e/ou 

dificuldades” e “planeamento de Onde”. 

A partir da observação da tabela 35, e à semelhança dos resultados analisados anteriormente, é 

possível constatar que os indicadores “Planeamento de Como” e “Planeamento de O quê” 

foram aqueles que mais se destacaram nas respostas dos adolescentes. O indicador 

“Planeamento de Como” esteve presente nas respostas de 7 adolescentes (87,50%), com 18 

unidades de registo (30,51%), entre as quais se destacam as seguintes: 

- “(…) defino as horas que preciso de estudar por dia” (C.R.) 

- “Enquanto estudo procurarei emprego na cidade estrangeira” (M.B.) 

- “(…) tentar estudar todos os dias 2 ou 3 horas para os exames das disciplinas que são 

Economia e Português” (S.T.) 

 

Por sua vez, o indicador “Planeamento de O quê” esteve presente nas respostas de 5 

adolescentes (62,50%), com 11 unidades de registo (18,64%). Destas unidades destacam-se as 

seguintes: 

- “(…) ter boas notas nos testes” (A.C.) 

- “Concluir o ensino secundário com boas notas” (M.B.) 

- “(…) entrar numa boa Universidade de Design” (M.B.) 

 

Adicionalmente destacam-se ainda os indicadores “Antecipação de estratégias de coping” e 

“Antecipação de obstáculos e/ou dificuldades”, ambos presentes nas respostas de 6 

participantes (75,00%), com 9 unidades de registo (15,25%), entre as quais, respetivamente: 

- “(…) assegurar-me que tenho dinheiro suficiente” (A.R., indicador “Antecipação de 

estratégias de coping”) 

- “Evitar distrações (TV, Facebook)” (J.O., indicador “Antecipação de estratégias de coping”) 

- “(…) terei de ultrapassar dando explicações ou outros empregos” (M.B., indicador 

“Antecipação de estratégias de coping”) 
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- “O único obstáculo com que me deparo para concretizar este objetivo é não ter dinheiro” 

(A.C., indicador “Antecipação de obstáculos e/ou dificuldades”) 

- “Aqui surge o obstáculo financeiro” (M.B., indicador “Antecipação de obstáculos e/ou 

dificuldades”) 

- “(…) não me conseguir concentrar durante o estudo” (indicador “Antecipação de obstáculos 

e/ou dificuldades”) 

 

Tabela 35 - Componentes e processos envolvidos na fase motivacional da autorregulação - 

planeamento (materiais da sessão 4) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % 
Componentes e 
subprocessos 
envolvidos na 
fase 
motivacional 
(planeamento) 

Cognitivos Planeamento de 
Como… 

7 87,50% 18 30,51% 

Planeamento de O 
quê… 

5 62,50% 11 18,64% 

Planeamento de 
Onde…  

1 12,50% 2 3,39% 

Planeamento de 
Porquê… 

2 25,00% 4 6,78% 

Planeamento de 
Quando… 

3 37,50% 3 5,08% 

Antecipação de 
obstáculos e/ou 
dificuldades 

6 75,00% 9 15,25% 

Antecipação de 
estratégias de 
coping 

6 75,00% 9 15,25% 

Antecipação de 
estratégias de 
autoavaliação 

1 12,50% 3 5,08% 

Totais da categoria 8 100% 59 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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· Materiais da Sessão 5: Componentes e processos da autorregulação envolvidos na 

fase de execução/manutenção 

A análise de conteúdo dos materiais da quinta sessão (anexo II.15.8) deu origem ao tema 

“componentes e processos da autorregulação” que, por sua vez, originou a categoria 

“componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção” (Quadro 19). 

[protocolos dos materiais da sessão 5 – anexo II.16.8] 

 

Quadro 19 - Tema e categoria resultantes da análise de conteúdo dos materiais da sessão 5 

Temas Categorias 

1. Componentes e 
processos da autorregulação 

1.1. Componentes e processos envolvidos na fase de 
execução/manutenção 

 

A categoria resultante deste tema permitiu explorar os componentes e processos mobilizados 

na fase de execução/manutenção e, visto que esta categoria foi já obtida anteriormente na 

análise das entrevistas e dos questionários de autorregulação, surge agora a oportunidade de 

cruzar os presentes resultados com aqueles já analisados anteriormente. 

Em seguida apresenta-se a descrição detalhada da categoria, subcategorias e indicadores 

resultantes da análise da área temática identificada.  

 

1. Componentes e processos da autorregulação 

1.1. Componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção  

Como é possível observar através da tabela 36, esta categoria registou uma frequência total de 

24 unidades de registo, para as quais contribuíram as respostas de 4 participantes. Esta 

categoria deu origem às seguintes subcategorias de componentes: cognitivos, 

comportamentais, motivacionais, afetivo-emocionais e ambientais. Resultados idênticos foram 

encontrados nas entrevistas e nos questionários de autorregulação, onde surgiu adicionalmente 

a subcategoria de componentes sociais. 

A partir da observação da tabela 36, e à semelhança dos resultados obtidos anteriormente, é 

possível constatar que a subcategoria dos componentes “Comportamentais” e, mais 

especificamente, o indicador de “Estratégias comportamentais de aproximação”, foi o que 
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mais se destacou nas respostas dos participantes, estando presente nas respostas de 3 

adolescentes (75,00%), com 8 unidades de registo (33,36%). Destas unidades destacam-se as 

seguintes: 

- “(…) poupar dinheiro” (A.C.) 

- “(…) estudar” (A.R.) 

- “(…) fazer uma boa distribuição do meu estudo e tempo” (A.R.) 

 

Na subcategoria dos componentes comportamentais destaca-se ainda o indicador de 

“Estratégias comportamentais de evitamento” que surgiu nas respostas de 2 adolescentes 

(50,00%), com 3 unidades de registo (12,50%): 

- “(…) não gastá-lo logo (dinheiro)” (A.C.) 

- “(…) não posso começar a encaminhar o meu dinheiro para outros lados” (A.C.) 

- “(…) não desistir” (M.B.) 

 

A seguir, e de acordo com os resultados encontrados anteriormente, destacam-se os 

componentes “Cognitivos”, mais especificamente, os indicadores “Mobilização da atenção 

e/ou concentração” e “Estratégias de coping” que surgiram, ambos, nas respostas de 2 

adolescentes (50,00%), com 2 unidades de registo (8,33%): 

- “(…) estar concentrada enquanto estudo” (A.R., indicador “Mobilização da atenção e/ou 

concentração”) 

- “(…) focada no objetivo final” (M.B., indicador “Mobilização da atenção e/ou 

concentração”) 

 

- “(…) aprender quando não conseguir "deitar abaixo" algum dos objetivos” (M.B., indicador 

“Estratégias de coping”) 

- “Pode acontecer que eu esteja cansada por ser o final do ano, mas tenho de me mentalizar 

que é necessário” (indicador “Estratégias de coping”) 
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Destaca-se ainda a subcategoria referente aos componentes “Motivacionais”, cujo indicador 

“Uso de autoincentivos” surgiu nas respostas de 2 adolescentes (50,00%), com 2 unidades de 

registo (8,33%): 

- “(…) incentivando-me” (M.B.) 

- “Posso dizer a mim mesma que só me cabe a mim escolher o que eu quero para o meu futuro 

e que aquele será o momento decisivo” (S.T.) 

 

Por fim, destaca-se ainda a subcategoria referente aos componentes “Afetivo-emocionais”, 

cujo indicador “Controlo emocional” surge nas respostas de 2 adolescentes (50,00%), com 2 

unidades de registo (8,33%): 

- “(…) meditar para relaxar (…)” (A.R.) 

- “Manter a “cabeça erguida”!” (M.B.) 
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Tabela 36 - Componentes e processos envolvidos na fase de execução/manutenção da 

autorregulação (materiais da sessão 5) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=4) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % 
Componentes 
e processos 
envolvidos na 
fase de 
execução/ 
manutenção 
 

Cognitivos Estratégias de 
coping  2 

50,00% 
2 

8,33% 

Gestão de tempo 
e/ou tarefas 

1 
25,00% 

1 
4,17% 

Mobilização da 
atenção e/ou 
concentração 

2 
50,00% 

2 
8,33% 

Adaptação do 
plano às 
circunstâncias 

1 
25,00% 

1 
4,17% 

Comportament
ais 

Estratégias 
comportamentai
s de 
aproximação 

3 
75,00% 

8 
33,36% 

Estratégias 
comportamentai
s de evitamento 

2 
50,00% 

3 
12,50% 

Motivacionais Expectativas de 
autoeficácia 

1 
25,00% 

1 
4,17% 

Uso de 
autoincentivos 2 

50,00% 
2 

8,33% 

Afetivo-
Emocionais 

Controlo 
emocional 

2 
50,00% 

2 
8,33% 

Autorreforço 
1 

25,00% 
1 

4,17% 

Ambientais Mudança do 
contexto 

1 
25,00% 

1 
4,17% 

Totais da categoria 4 100% 24 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 

 

 

· Materiais da Sessão 6: Componentes e processos da autorregulação envolvidos na 

fase de avaliação 

A análise de conteúdo dos materiais da sexta sessão (anexo II.15.9) deu origem também ao 

tema “componentes e processos da autorregulação” que, por sua vez, originou a categoria 

“componentes e processos envolvidos na fase de avaliação” (Quadro 20). [protocolos dos 

materiais da sessão 6 – anexo II.16.9] 
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Quadro 20 - Tema e categoria resultantes da análise de conteúdo dos materiais da sessão 6 

Temas Categorias 

1. Componentes e 
processos da autorregulação 

1.1. Componentes e processos envolvidos na fase de 
avaliação 

 

A categoria resultante deste tema permitiu explorar os componentes e processos mobilizados 

na fase de avaliação e, visto que esta categoria foi já obtida anteriormente na análise das 

entrevistas e dos questionários de autorregulação, surge agora a oportunidade de cruzar os 

presentes resultados com aqueles já analisados anteriormente. 

Em seguida apresenta-se a descrição detalhada da categoria, subcategorias e indicadores 

resultantes da análise da área temática identificada.  

 

1. Componentes e processos da autorregulação 

1.1. Componentes e processos envolvidos na fase de avaliação  

Como é possível observar através da tabela 37, esta categoria registou uma frequência total de 

28 unidades de registo, resultantes das respostas dos 8 participantes. Esta categoria deu origem 

à subcategoria dos componentes e processos “Cognitivos” a partir dos seguintes indicadores: 

análise dos resultados obtidos, avaliação ao longo da execução, desenvolvimento de 

conhecimento e experiência para o futuro, formulação de juízos sobre o desempenho, 

planeamento da execução de planos reformulados, reformulação do plano, e revisão de 

objetivos. Resultados idênticos foram encontrados anteriormente para a mesma categoria e 

respetiva subcategoria nas entrevistas e nos questionários de autorregulação, embora os 

últimos três indicadores referidos (“planeamento da execução de planos reformulados”, 

“reformulação do plano” e “revisão de objetivos”) surjam agora adicionalmente, pela primeira 

vez.  

Como é possível verificar através da observação da tabela 37, os indicadores que mais se 

destacaram foram os seguintes: “reformulação do plano”, “formulação de juízos sobre o 

desempenho” e “avaliação ao longo da execução”. Resultados semelhantes foram obtidos na 

análise das entrevistas e dos questionários de autorregulação, onde, embora não tenha surgido 

o indicador “reformulação do plano”, os indicadores “formulação de juízos sobre o 

desempenho” e “avaliação ao longo da execução” estiveram entre os que mais se destacaram. 
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Nos materiais da sessão 6, o indicador “Reformulação do plano” emergiu das respostas de 5 

adolescentes (62,50%), com 7 unidades de registo (25,00%). Destas unidades destacam-se as 

seguintes: 

- “Como de momento estou lesionada, a intensidade dos treinos diminuiu, tal como alguns 

objetivos. Tive de incluir no meu horário várias horas de fisioterapia e adaptar-me à 

situação” (C.P.) 

- “(…) segundo as respostas que obtivesse reformularia, ou não, o plano para tentar de novo 

atingir o objetivo” (M.B.) 

 

Por sua vez, o indicador “Formulação de juízos sobre o desempenho” surgiu nas respostas de 

5 adolescentes (62,50%), com 5 unidades de registo (17,86%), entre as quais: 

- “Quando não cumpro, em conjunto com os meus treinadores, tento perceber o que correu 

mal (…)” (C.P.) 

- “(…) ver o que consegui cumprir e no que falhei” (C.R.) 

- “(…) tenho de ver se correu bem ou se não correu como esperava” (S.T.) 

 

Por fim, o indicador “Avaliação ao longo da execução” esteve presente nas respostas de 4 

adolescentes (50,00%), com 4 unidades de registo (14,29%), entre as quais: 

- “Para avaliar a minha evolução ao longo dos treinos, para poder pertencer à seleção 

nacional de trampolins, tenho utilizado uma ficha que vou preenchendo em cada treino com 

diferentes parâmetros. Vou assinalando se o objetivo foi cumprido na totalidade, se foi 

cumprido parcialmente ou se não foi cumprido” (C.P.) 

- “Acho muito importante ter paragens ao longo da realização do plano para avaliar o que já 

fizemos” (M.B.) 

- “(…) parar de fazer o que estou a fazer e avaliar os meus propósitos, o que me está a 

motivar, se tudo o que estou a fazer justifica o que vou querer” (R.A.) 
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Tabela 37 -  Componentes e processos envolvidos na fase de avaliação da autorregulação 

(materiais da sessão 6) 

Categoria Subcategoria Indicadores F. A. 
(unidades de 
enumeração) 

(N=8) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % 
Componentes 
e processos 
envolvidos na 
fase de 
avaliação 
 

Cognitivos Análise dos resultados 
obtidos 

3 
37,50% 

3 
10,71% 

Avaliação ao longo 
da execução 4 

50,00% 
4 

14,29% 

Desenvolvimento de 
conhecimento e 
experiência para o 
futuro 

3 
37,50% 

3 
10,71% 

Formulação de 
juízos sobre o 
desempenho 

5 
62,50% 

5 
17,86% 

Revisão de objetivos 
2 

25,00% 
4 

14,29% 

Reformulação do 
plano 5 

62,50% 
7 

25,00% 

Planeamento da 
execução de planos 
reformulados 

2 
25,00% 

2 
7,14% 

Totais da categoria 8 100% 28 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 

 

2.2.3 Outros resultados obtidos 

Durante a análise de dados, nomeadamente daqueles obtidos a partir das entrevistas, foram 

encontrados e codificados outros dados (anexo II.15.10) que, embora não tendo sido 

codificáveis nas categorias e subcategorias criadas anteriormente, destacaram-se de certa 

forma, merecendo uma referência por permitirem acrescentar informação à compreensão dos 

restantes dados codificados. Foram caso disto as referências encontradas no discurso dos 

participantes que sugerem dificuldades em refletir sobre o seu futuro. Como é possível 

verificar através da tabela 38, os indicadores de dificuldade em refletir sobre o futuro surgiram 

no discurso de 7 adolescentes com 38 unidades de registo nas entrevistas iniciais; e no discurso 

de 5 adolescentes com 13 unidades de registo nas entrevistas finais. Entre estas ilustram-se as 

seguintes: 

- “(…) não sei…” (A.C., momento inicial) 
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- “(…) isso é um bocado difícil para mim estar a falar destas coisas porque ainda não pensei 

assim muito bem nestas coisas…” (A.R., momento inicial) 

- “Não sei… aaa… Não consigo planear nada, eu sou muito apologista de ver o que a vida tem 

para mim e ir-me adaptando conforme as circunstâncias… aaa… não sei mesmo… não faço 

ideia…” (C.P., momento inicial) 

- “(…) não sei, não sei muito bem… porque como eu não sei muito bem o que é que quero 

para o meu futuro (…)” (C.P., momento inicial) 

- “(…) eu não penso muito no futuro, e acho que nem devo pensar, porque como isto está 

agora, que toda a gente fala mal, só me vai assustar… acho que temos que ir fazendo as coisas 

como surgirem… se não der, não deu…” (C.P., momento inicial) 

- “(…) nem sei o que hei-de responder” (J.O., momento inicial) 

- “(…) não sei o que hei-de-dizer…” (S.T., momento inicial) 

- “(…) ainda não sei dizer…” (A.R., momento final) 

- “ (…) sei lá… não sei mesmo o que hei-de responder... não sei…” (J.O., momento final) 

- “Quero… não sei, tanta coisa…” (M.B., momento final) 
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Tabela 38 - Dificuldades em refletir sobre o futuro 

 

 

 

 

 

 

Categoria Indicadores Momento 1 
(início) 

Momento 2 
(final) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=7) 

F. A. 
(unidades de registo) 

F. A. 
(unidades de enumeração) 

(N=5) 

F. A. 
(unidades de registo) 

N % N % N % N % 
Dificuldade em refletir 
sobre o futuro 

Referências que 
sugerem 
dificuldades em 
refletir acerca do 
futuro 

7 100,00% 38 100% 5 100,00% 13 100% 

Total 7 100,00% 38 100% 5 100,00% 13 100% 
F. A. – Frequência Absoluta 
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3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Apresenta-se agora a discussão dos resultados da presente investigação. Primeiro serão 

discutidos os resultados obtidos a partir da análise dos métodos quantitativos e, depois, os 

resultados obtidos a partir dos métodos qualitativos de acordo com os temas que resultaram da 

análise de conteúdo. Serão recordadas as questões de investigação e propostas respostas de 

acordo com os resultados obtidos. Posteriormente serão ainda discutidas a validade e precisão 

da análise, as limitações do estudo, e deixadas questões para a investigação futura. 

 

3.1 Discussão dos resultados quantitativos 

Os resultados obtidos no Questionário Reduzido de Auto-regulação - QRAR (Dias & García 

del Castillo, 2013; García del Castillo & Dias, 2009) permitem afirmar que os adolescentes que 

participaram neste estudo apresentavam índices de autorregulação acima da média. Tendo em 

conta que a literatura sugere a condução de estudos de caso com indivíduos que possam 

fornecer informação rica e aprofundada acerca dos fenómenos em estudo (Hancock & 

Algozzine, 2006; Yin, 2003), os resultados obtidos no QRAR sugerem que os adolescentes que 

participaram no presente estudo de caso apresentavam índices elevados de autorregulação, 

constituindo à partida informantes-chave com potencial de fornecer dados importantes à 

investigação. 

A comparação dos resultados obtidos no QRAR no início e no final do estudo demonstrou 

resultados idênticos, tendo-se verificado apenas um ligeiro aumento nas pontuações (totais e 

parciais) no final do estudo, o que permite confirmar a consistência dos resultados obtidos a 

partir deste instrumento. O ligeiro aumento verificado, no final do estudo, nas pontuações do 

QRAR poderá ser explicado por uma simples variação sem qualquer significado, por um 

ligeiro desenvolvimento das competências de autorregulação proporcionado pela participação 

no estudo, ou, ainda, pelo normal desenvolvimento dos processos autorregulatórios dos 

adolescentes, visto que a autorregulação constitui um processo dinâmico que se encontra em 

constante desenvolvimento.  
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3.2 Discussão dos resultados qualitativos 

A análise triangulada dos dados provenientes dos diferentes métodos qualitativos utilizados 

permitiu obter um conjunto de resultados que foram organizados em áreas temáticas (Quadro 

21). Segue-se a discussão e reflexão crítica dos resultados de acordo com estas áreas temáticas, 

tendo em conta a triangulação dos resultados obtidos a partir das diferentes fontes de 

informação, instrumentos e materiais utilizados, assim como o seu cruzamento com os dados 

da literatura e os resultados de outros estudos empíricos. 

 

Quadro 21 – Síntese dos temas resultantes da análise de conteúdo de acordo com os 

instrumentos/ materiais/fontes de informação utilizados 

Temas Instrumentos/ Materiais/  
Fontes de informação 

Significações de saúde, bem-estar e 
qualidade de vida 

· Materiais da sessão 1 

Eus Presentes/Eus Possíveis  · Entrevistas 

· Árvores dos Eus possíveis 

· Materiais da sessão 2 

Objetivos estabelecidos · Materiais da sessão 3 

Componentes e processos de 
autorregulação: 

 

· Componentes e processos 
envolvidos na fase motivacional: 
- Estabelecimento de objetivos 
- Planeamento 

· Entrevistas  

· Questionário de autorregulação 

· Materiais da sessão 4 

· Componentes e processos 
envolvidos na fase de 
execução/manutenção 

· Entrevistas 

· Questionário de autorregulação 

· Materiais da sessão 5 

· Componentes e processos 
envolvidos na fase de avaliação 

· Entrevistas 

· Questionário de autorregulação 

· Materiais da sessão 6 
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3.2.1 Significações dos adolescentes de saúde, bem-estar e qualidade 
de vida 

Os resultados obtidos na presente investigação sugerem que, para os adolescentes, a saúde está 

relacionada com o bem-estar e a qualidade de vida. Na perceção dos adolescentes, a saúde 

parece envolver significados algo distintos, quando considerada a partir da perspetiva dos 

jovens em geral, e quando considerada a partir da perspetiva do próprio. Se, quando 

considerada a partir da perspetiva dos jovens em geral, a saúde parece significar a prática de 

uma alimentação saudável, a ausência de doenças e a satisfação corporal; quando considerada 

a partir da perspetiva do próprio, a saúde parece envolver isso, e ainda a prática de exercício 

físico, o bem-estar psicológico e a sensação de energia. 

Por sua vez, o significado de bem-estar parece não se diferenciar quando o consideram a partir 

da perspetiva dos jovens em geral e a partir da sua própria perspetiva, parecendo envolver um 

estado de plena satisfação e bem-estar pessoal, social, familiar, escolar/académico e, ainda, de 

bem-estar com o estilo de vida/interesses. 

Por sua vez, a qualidade de vida parece ser encarada de forma algo distinta quando 

percecionada a partir da perspetiva dos próprios e quando considerada a partir da perspetiva 

dos jovens em geral. Se, quando considerada a partir da perspetiva dos jovens em geral, a 

qualidade de vida parece envolver o bem-estar (físico e psicológico), a satisfação com o estilo 

de vida do próprio, os seus relacionamentos amorosos e, ainda, um estado de satisfação social, 

familiar e profissional; quando considerada a partir da perspetiva do próprio, a qualidade de 

vida parece envolver isso, e ainda a saúde e o estado de satisfação ao nível pessoal e 

escolar/académico. 

Em suma, tendo em conta a questão de investigação “Como os adolescentes definem saúde, ou 

seja, quais as significações de saúde dos adolescentes?”, os resultados da presente 

investigação sugerem que, para os adolescentes, a saúde não se resume à ausência de doença, 

mas significa também satisfação corporal, sensação de energia e bem-estar psicológico. A 

saúde é ainda definida com base em comportamentos como a prática de uma alimentação 

saudável e de exercício físico, o que sugere que os adolescentes reconhecem o papel ativo que 

podem ter na sua saúde (Figura 2).  

Os resultados sugerem ainda que, para os adolescentes, a saúde está relacionada com a 

qualidade de vida e o bem-estar em diversas áreas da vida, como seja pessoal, social, familiar, 
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escolar/académica, entre outras (Figura 2), o que parece estar de acordo com os resultados de 

outros estudos (e.g., Quintero & Carmen, 2009).  

O conceito de saúde dos adolescentes parece assim assumir um significado complexo e 

holístico, ainda que os resultados sugiram que a saúde está pouco presente nos seus eus 

possíveis e nos seus objetivos, como se discutirá em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Síntese das significações de saúde e suas relações com o bem-

estar e a qualidade de vida 
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3.2.2 Eus presentes e eus possíveis dos adolescentes 

Os resultados obtidos na presente investigação sugerem que os adolescentes demonstram eus 

presentes em áreas diversas, como a área pessoal/personalidade (Eu Presente 

Pessoa/Personalidade), de capacidades e aptidões (Eu Presente Capacidades e Aptidões), 

estilo de vida/interesses (Eu Presente Estilo de Vida/ Interesses), a área escolar/académica (Eu 

Presente Escolar/Académico), social (Eu Presente Social) e, ainda, mas menos 

frequentemente, a área atlética/desportista (Eu Presente Atleta/Desportista) e familiar (Eu 

Presente Familiar). Resultados semelhantes são encontrados em outros estudos (e.g., Markus 

& Nurius, 1986; Oyserman et al., 2004; Sica, 2009), à exceção dos eus presentes 

atleta/desportista.  

Quanto à questão de investigação “Que eus possíveis os adolescentes formulam?”, os 

resultados sugerem que os adolescentes formulam eus possíveis desejados em diversas áreas, 

nomeadamente, nas áreas pessoal (Eus Desejados Pessoais), escolar/académica (Eus 

Desejados Escolares/Académicos), profissional (Eus Desejados Profissionais), social (Eus 

Desejados Sociais), familiar (Eus Desejados Familiares) e, ainda, nas áreas relacionadas com 

o estilo de vida/interesses (e.g., viajar, ser independente, ter uma vida estável, etc.) (Eu 

Desejados Estilo de Vida/ Interesses) e as opiniões de outros acerca do próprio (Eus Desejados 

Opiniões de Outros Acerca de Si). Surgiram ainda eus possíveis desejados em outras áreas 

(e.g., Eus Desejados Atleta/ Desportista, Eus Desejados Relacionamentos Amorosos, Eus 

Desejados Saúde), ainda que se tenham mostrado pouco expressivos. Resultados idênticos 

relativos aos eus possíveis desejados são encontrados em outros estudos (e.g., Markus & 

Nurius, 1986; Oyserman et al., 2004; Sica, 2009), que demonstram igualmente a pouca 

representatividade dos eus possíveis desejados relacionados com a saúde, em adolescentes. 

Tendo em conta, na presente investigação, a pouca expressividade dos eus desejados de saúde 

encontrados para além das árvores dos eus possíveis e a sua ausência em outras fontes de 

informação/materiais utilizados, crê-se que o seu surgimento tenha sido (pelo menos, em parte) 

motivado pela observação da árvore modelo utilizada para ilustrar o preenchimento da árvore 

dos eus possíveis, onde surgia a referência à saúde. 

No que concerne aos eus possíveis esperados, os resultados sugerem que os eus esperados dos 

adolescentes incidem particularmente nas áreas escolar/académica (Eus Esperados 

Escolares/Académicos), profissional (Eus Esperados Profissionais), social (Eus Esperados 

Sociais), familiar (Eus Esperados Familiares) e na área associada ao estilo de vida/interesses 
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(Eus Esperados Estilo de Vida/Interesses). Surgiram ainda eus esperados em outras áreas (e.g., 

Eus Esperados Opiniões de Outros Acerca de Si, Eus Esperados Relacionamentos Amorosos), 

ainda que se tenham mostrado pouco expressivos. Resultados idênticos são encontrados em 

outros estudos (e.g., Markus & Nurius, 1986; Oyserman et al., 2004; Sica, 2009). 

Por sua vez, no que respeita aos eus possíveis receados, os resultados sugerem que os 

adolescentes formulam eus receados futuros em diversas áreas, particularmente nas áreas 

pessoal (Eus Receados Pessoais), escolar/académica (Eus Receados Escolares/Académicos), 

social (Eus Receados Sociais), familiar (Eus Receados Familiares), profissional (Eus Receados 

Profissionais) e de doença (Eus Receados Doença). Surgiram ainda eus receados em outras 

áreas (e.g., Eus Receados Estilo de Vida/Interesses, Eus Receados Opiniões de Outros Acerca 

de Si), ainda que se tenham mostrado pouco expressivos. Resultados semelhantes são 

encontrados em outros estudos (e.g., Markus & Nurius, 1986; Oyserman et al., 2004; Sica, 

2009).  

Em suma, os resultados da presente investigação sugerem que a saúde está pouco presente nos 

eus possíveis que os adolescentes formulam, o que parece estar de acordo com os estudos que 

mostram que os eus possíveis relacionados com a saúde estão pouco presentes em 

adolescentes, sendo mais encontrados em jovens adultos e em adultos (Hooker & Kaus 1992, 

1994). Porém, e ainda que a saúde pareça surgir de forma pouco expressiva nos eus possíveis 

desejados, a doença parece surgir de forma mais pronunciada nos eus possíveis receados dos 

adolescentes. Isto poderá estar relacionado com os resultados de outros estudos que 

demonstram uma maior expressão da doença, comparativamente com a saúde, no discurso dos 

adolescentes (Shiloh & Waiser, 1991). Coloca-se como hipótese que este padrão de resultados 

se possa dever a uma maior perceção de custos decorrentes das consequências da doença, 

comparativamente com os benefícios percecionados decorrentes da saúde, por parte dos 

adolescentes.  

 

3.2.3 Objetivos estabelecidos pelos adolescentes 

Tendo em conta a questão “Que objetivos os adolescentes estabelecem para o seu futuro?”, os 

resultados sugerem que os adolescentes estabelecem objetivos em diversas áreas, destacando-

se os objetivos escolares/académicos, profissionais, familiares, pessoais e relacionados com o 

estilo de vida/interesses. Os objetivos escolares/académicos, profissionais e sociais são 
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encontrados igualmente em outros estudos (Beal & Crockett, 2013; Li & Wright, 2014), ainda 

que os últimos (objetivos sociais) tenham mostrado pouca expressividade na presente 

investigação. 

Os resultados obtidos sugerem semelhanças entre os objetivos que os adolescentes estabelecem 

e os eus possíveis que formulam, uma vez que ambos parecem incidir em áreas comuns, 

destacando-se particularmente as áreas escolar/académica, profissional, familiar, pessoal e a 

relacionada com o estilo de vida/interesses. Por sua vez, a saúde parece estar pouco presente 

em ambos, os objetivos que os adolescentes estabelecem e os eus possíveis que formulam 

(Quadro 22). Este padrão de resultados poderá ser explicado pelo facto de, nos adolescentes, as 

preocupações com a saúde serem relativamente baixas, comparativamente com outras 

preocupações que consideram prioritárias (e.g., escolares/académicas, sociais, etc.) (Neumark-

Sztainer et al., 1999; Rappaport et al., 1992). Por sua vez, estes resultados poderão explicar as 

dificuldades com que se têm confrontado as intervenções para a promoção de comportamentos 

saudáveis a longo prazo em adolescentes. Talvez o facto de esses comportamentos não fazerem 

parte dos seus objetivos e não serem importantes para os seus eus possíveis explique porque os 

adolescentes têm dificuldade em manter esses comportamentos a longo prazo.  
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Quadro 22 – Síntese dos objetivos, eus possíveis e eus presentes 

Objetivos Eus Possíveis 

Desejados 

Eus Possíveis 

Esperados 

Eus Possíveis 

Receados 

Eus Presentes 

· Escolares/ 
Académicos  

· Profissionais 
· Familiares 
· Pessoais 
· Estilo de 

vida/interesses 
 
· Sociais 
· Opiniões de 

outros acerca de 
si 

· Relacionamentos 
Amorosos 

· Saúde 
 

· Eus Desejados 
Pessoais 

· Eus Desejados 
Escolares/ 
Académicos 

· Eus Desejados 
Profissionais 

· Eus Desejados 
Sociais 

· Eus Desejados 
Familiares 

· Eu Desejados 
Estilo de 
Vida/Interesses  

· Eus Desejados 
Opiniões de 
Outros Acerca de 
Si 

 
· Eus Desejados 

Relacionamentos 
Amorosos 

· Eus Desejados 
Atleta/ Desportista 

· Eus Desejados 
Saúde 

 

· Eus Esperados 
Escolares/ 
Académicos 

· Eus Esperados 
Profissionais 

· Eus Esperados 
Sociais 

· Eus Esperados 
Familiares 

· Eus Esperados 
Estilo de 
Vida/Interesses  

 
· Eus Esperados 

Opiniões de 
Outros Acerca de 
Si 

· Eus Esperados 
Relacionamentos 
Amorosos 

 

· Eus Receados 
Pessoais 

· Eus Receados 
Escolares/ 
Académicos 

· Eus Receados 
Sociais 

· Eus Receados 
Familiares 

· Eus Receados 
Profissionais 

· Eus Receados 
Doença 

 
· Eus Receados 

Estilo de 
Vida/Interesses 

· Eus Receados 
Opiniões de 
Outros Acerca 
de Si 

 

· Eu Presente 
Pessoa/ 
Personalidade 

· Eu Presente 
Escolar/ 
Académico 

· Eu Presente Social 
· Eu Presente 

Capacidades e 
Aptidões 

· Eu Presente Estilo 
de Vida/Interesses 
  

· Eu Presente 
Atleta/Desportista 

· Eu Presente 
Familiar 

 

Nota: Os eus possíveis e os objetivos que surgiram de forma menos representativa aparecem destacados a itálico. 

 

3.2.4 Componentes e processos envolvidos na autorregulação 

Tendo em conta a questão “Quais os componentes e processos mobilizados na autorregulação 

pelos adolescentes?”, os resultados da presente investigação sugerem a mobilização de 

diversos componentes e processos cognitivos, comportamentais, motivacionais, afetivo-

emocionais, ambientais e sociais, na autorregulação pelos adolescentes. O quadro 23 apresenta 

os diversos componentes e processos identificados nas diferentes fases da autorregulação, 

tendo em conta a sua correspondência com as fases do Programa dos Eus Possíveis (Hock et 

al., 2003, 2006). Neste quadro são igualmente apresentados outros processos que, embora não 

tenham sido encontrados na presente investigação, são descritos na literatura como estando 

envolvidos na autorregulação (estes últimos apresentam-se a itálico). Segue-se a discussão 

integrada destes componentes e processos, de acordo com as fases da autorregulação.  
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 Quadro 23 – Síntese dos componentes e processos mobilizados nas fases da autorregulação 

Fases da autorregulação Fase motivacional Fase de execução/manutenção Fase de avaliação 
Possible Selves Program  Reflecting (Estabelecimento de objetivos) 

Planning (Planeamento) 
Performing  

(Execução/Manutenção e Avaliação) 
Componentes cognitivos - Estabelecimento de objetivos: 

* Ativação do conhecimento anterior acerca da execução do 
comportamento (de acordo com as normas do contexto) 
* Ativação do conhecimento anterior acerca de estratégias 
(e.g., planeamento, resolução de problemas)  
* Mobilização da atenção  
* Mobilização do esforço para a ação  
* Estimulação do planeamento  

 
- Formulação da intenção  
 
- Planeamento: 

* Formulação de planos: o que, como, quando, onde e porquê 
fazer  
* Antecipação de obstáculos e/ou dificuldades futuras 
* Antecipação de estratégias de coping  
* Antecipação de estratégias de autoavaliação do 
desempenho 

- Aquisição de informação  
- Controlo cognitivo  
- Mobilização da atenção e/ou concentração  
- Estratégias de coping  
- Consideração de opções/soluções alternativas  
- Gestão de tempo e/ou de ações  
- Adaptação do plano às circunstâncias  
- Análise de discrepâncias entre o objetivo e o comportamento 
atual  
- Resolução de problemas 
 

- Comparação do resultado obtido com o desejado  
- Formulação de juízos sobre o desempenho  
- Desenvolvimento de conhecimento e experiência para o futuro  
- Revisão de objetivos  
- Avaliação ao longo da execução/manutenção 
- Análise dos resultados obtidos  
- Reformulação do plano  
- Planeamento da execução de planos reformulados  
- Atribuições causais 
- Desistência do objetivo 
 

Componentes 
comportamentais - 

- Estratégias comportamentais de aproximação  
- Estratégias comportamentais de evitamento  

* Auto monitorização  
* Controlo do esforço e da persistência 

- 

Componentes afetivo-
emocionais 

- Reações emocionais  
 

- Controlo emocional  
- Gestão do stress  
- Autorreforço  

- Satisfação pessoal  

Componentes motivacionais - Expetativas de autoeficácia  
- Expectativas de resultado  
- Perceção do risco  
- Influência social  
- Perceção de controlo 
- Valor intrínseco  
- Regulação autónoma vs. controlada  
- Utilidade/importância percebida do comportamento  
- Compatibilidade vs. conflito entre objetivos 
- Concordância do objetivo com o self 
 

- Expectativas de autoeficácia  
- Valor intrínseco  
- Uso de autoincentivos  
- Auto verbalizações positivas 
- Estratégias para tornar o comportamento mais interessante  
- Estratégias para aumentar o valor/utilidade dos 
comportamentos  

- Expectativas de autoeficácia  
- Expectativas de resultado (futuros) 
- Valor intrínseco 
 

Componentes ambientais - - Mudança do contexto - Avaliação dos resultados ambientais (do contexto) 
Componentes sociais 

- 
- Apelo aos recursos sociais existentes  
- Criação de novos recursos sociais  

- Comparação com a norma social  
- Apelo aos recursos sociais existentes  
- Satisfação de outros significativos  
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3.2.4.1 Fase motivacional  

Visto que, no presente estudo, o estabelecimento de objetivos constituiu o ponto de partida 

para explorar os componentes e processos mobilizados na autorregulação pelos adolescentes 

(ou seja, os participantes eram solicitados a estabelecer objetivos a partir dos quais eram 

depois explorados os componentes e processos mobilizados nas diferentes fases da 

autorregulação), não foi possível estudar os processos que tomam lugar antes e durante o 

estabelecimento de objetivos. Não obstante, a literatura sugere o envolvimento nesta fase de 

diversos processos motivacionais que atuam como precursores do estabelecimento de 

objetivos, entre os quais se destacam a perceção do risco (i.e., a suscetibilidade e gravidade 

percebidas) (Janz & Becker, 1984; Rosenstock, 1974; Rogers, 1975, 1983; Schwarzer, 1992), 

as expectativas de resultado (i.e., perceção de benefícios/recompensas e custos/punições como 

resultado do comportamento), as expetativas de autoeficácia (i.e., a competência percebida 

para desempenhar o comportamento) (Bandura, 1997), a perceção de controlo (i.e., o controlo 

percebido sobre variáveis internas e externas importantes para a execução do comportamento) 

(e.g., Ajzen, 1985, 1988), e a influência social (i.e., as atitudes/expectativas/etc. de outros 

significativos relativamente ao comportamento e a motivação do próprio para corresponder a 

essas atitudes/expectativas/etc.) (Ajzen, 1985; Fishbein & Ajzen, 1975). Outros aspetos 

motivacionais identificados na literatura como podendo estar envolvidos nesta primeira fase da 

autorregulação, e como sendo importantes para o estabelecimento de objetivos, consistem no 

valor intrínseco associado ao objetivo (i.e., concordância do objetivo com os valores e 

interesses pessoais) (Zimmerman, 2005), a perceção de utilidade/importância do 

comportamento (Pintrich, 2005), e o tipo de regulação que lhe está subjacente (i.e., regulação 

autónoma vs. regulação controlada) (Deci & Ryan, 2002). O grau de compatibilidade ou de 

conflito com outros objetivos do indivíduo e a sua concordância com o self (Gebhardt, 2006) 

desempenham também um papel importante para o estabelecimento de objetivos. 

Ainda que os resultados obtidos relativos ao estabelecimento de objetivos sejam escassos pelas 

razões já enunciadas, importa recordar o surgimento da referência por parte de um adolescente 

ao estabelecimento de objetivos, como um processo inicial que estabelece uma referência, 

através da qual o desempenho pode ser comparado e avaliado. De acordo com isto, a literatura 

sugere que o estabelecimento de objetivos constitui um processo cognitivo envolvido na fase 

motivacional da autorregulação, envolvendo representações cognitivas de resultados desejados 

que o indivíduo se compromete a atingir ou a evitar no futuro, e que são usados como uma 
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referência para guiar as ações e avaliar os resultados obtidos (e.g., Pintrich, 2005; Zimmerman, 

2005). A literatura sugere que os objetivos podem influenciar o desempenho através da 

ativação do conhecimento anterior acerca do comportamento e de eventuais estratégias (e.g., 

planeamento, resolução de problemas), da mobilização da atenção e do esforço para a ação, e 

da estimulação do planeamento. A literatura sugere ainda nesta fase a formulação de uma 

intenção, como um compromisso com o objetivo (e.g., Maes & Karoly, 2005), embora, no 

presente estudo, não tenha sido possível identificá-la. 

O planeamento (Gollwitzer, 1993) constitui um outro processo cognitivo que pode ser 

mobilizado nesta fase da autorregulação. Os resultados obtidos no presente estudo parecem 

sugerir que o planeamento que os adolescentes realizam envolve um conjunto de subprocessos 

cognitivos relacionados com a formulação de planos sobre o que fazer, como, quando, onde e, 

ainda, porque fazer. Foram identificados no presente estudo outros processos cognitivos que 

parecem estar envolvidos no planeamento que os adolescentes realizam, como a antecipação 

de obstáculos (i.e., previsão de eventuais dificuldades futuras na execução do comportamento e 

no alcance do objetivo; semelhante ao contraste mental de Oettingen & Gollwitzer, 2010), a 

antecipação de estratégias de coping (i.e., previsão de estratégias para lidar com eventuais 

dificuldades esperadas), e a antecipação de estratégias de autoavaliação (i.e., previsão de 

estratégias de avaliação do desempenho e dos resultados obtidos). Estes processos parecem 

apresentar semelhanças com o que Sniehotta, Schwarzer, Scholz e Schuz (2005) designaram 

por planeamento de coping (“coping planning”), ou seja, a antecipação de dificuldades e o 

desenvolvimento de planos para lidar com essas dificuldades futuras. Entre os processos 

encontrados, os planos sobre o que e como fazer, assim como a antecipação de dificuldades 

futuras e de estratégias de coping, constituíram aqueles que mais se destacaram no 

planeamento que os adolescentes realizam. Os resultados obtidos parecem estar de acordo com 

a literatura, sugerindo que o planeamento (Gollwitzer, 1993) envolve a criação de planos e a 

seleção de estratégias que visam preparar e otimizar a execução do comportamento no sentido 

do objetivo estabelecido.  

Apesar de não ter sido possível identificar no presente estudo, a literatura sugere ainda o 

envolvimento nesta fase da autorregulação de processos afetivo-emocionais, como as reações 

emocionais às expectativas e crenças decorrentes dos processos motivacionais e cognitivos 

desta fase (e.g., Pintrich, 2005).  
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Pintrich (2005) considera ainda o envolvimento de componentes comportamentais nesta fase, 

onde insere processos como o planeamento. A presente investigação, à semelhança de outros 

estudos (e.g., Zimmerman, 2005), integra este processo nos componentes cognitivos (como se 

verificou nos parágrafos anteriores), uma vez que se considera o planeamento como um 

processo de natureza cognitiva (e não comportamental), e, tratando-se esta da fase 

motivacional, considera-se que não estão envolvidos processos comportamentais propriamente 

ditos.   

Da mesma forma, Pintrich (2005) considera também o envolvimento de componentes 

ambientais nesta fase, onde inclui processos como a ativação de conhecimento acerca das 

normas do contexto. Não foi possível identificar este processo no presente estudo, não 

obstante, inclui-se a ativação do conhecimento acerca do comportamento de acordo com as 

normas do contexto, nos componentes cognitivos (Quadro 23). Isto porque, no presente estudo, 

considera-se que este processo (ativação de conhecimento) apresenta uma natureza cognitiva, 

e, tratando-se esta da fase motivacional, considera-se que não estão envolvidos processos 

ambientais propriamente ditos.   

 

3.2.4.2 Fase de execução/manutenção 

Os resultados da presente investigação sugerem a mobilização de diversos componentes e 

processos na fase de execução/manutenção da autorregulação pelos adolescentes, 

nomeadamente, processos cognitivos, comportamentais, motivacionais, afetivo-emocionais, 

ambientais e sociais. Estes resultados parecem estar de acordo com a literatura anterior que 

sugere o envolvimento de processos cognitivos, comportamentais, motivacionais/emocionais e 

ambientais nesta fase (e.g., Pintrich, 2005; Zimmerman, 2005). No presente estudo 

diferenciaram-se os componentes sociais dos componentes ambientais, para designar o 

envolvimento do adolescente na interação social com outros agentes sociais e a sua 

autorregulação de acordo com os contextos sociais mais distais; ao passo que se designaram 

por componentes e processos ambientais aqueles que envolvem a sua autorregulação de acordo 

com os contextos físicos mais proximais, onde está inserido. Os componentes sociais 

encontrados na presente investigação sugerem que os adolescentes procuram gerir e controlar 

os seus recursos sociais para facilitar a execução e a manutenção dos seus comportamentos, na 

persecução dos seus objetivos. 
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No que concerne aos componentes e processos cognitivos mobilizados na fase de 

execução/manutenção da autorregulação pelos adolescentes, os resultados da presente 

investigação sugerem a mobilização de processos como: a procura e aquisição de informação 

(i.e., semelhante às pistas para a ação de Rosenstock, 1974), o controlo cognitivo (i.e., controlo 

e gestão de pensamentos, crenças e outras cognições no sentido de favorecer o alcance do 

objetivo) (Pintrich, 2005; Zimmerman, 2005), a mobilização da atenção e/ou concentração 

(i.e., controlo da atenção; Kuhl, 1984, 2005; Zimmerman, 2005), as estratégias de coping para 

lidar com dificuldades (e.g., Kuhl, 1984, 2005), a consideração de opções alternativas (i.e., 

ponderação de possíveis soluções alternativas na resolução de problemas), a gestão de tempo 

e/ou das ações (i.e., cognições acerca da organização do tempo e/ou das ações conducentes ao 

objetivo), e a adaptação do plano às circunstâncias (i.e., ajustamento do plano às condições 

encontradas ao longo da execução do comportamento). Embora não tenham sido encontrados 

no presente estudo, a literatura sugere ainda o envolvimento de processos cognitivos adicionais 

nesta fase como: a análise de discrepâncias entre o objetivo e o comportamento atual, e a 

resolução de problemas (Pintrich, 2005).  

Por sua vez, no que respeita aos componentes e processos comportamentais mobilizados na 

fase de execução/manutenção da autorregulação pelos adolescentes, os resultados da presente 

investigação sugerem a mobilização de estratégias comportamentais de aproximação (i.e., 

execução de ações favoráveis ao alcance do objetivo) e de estratégias comportamentais de 

evitamento (i.e., controlo da ação no sentido de evitar comportamentos desfavoráveis ao 

alcance do objetivo). Dada a diversidade de comportamentos e estratégias mencionados pelos 

adolescentes, estes foram categorizados de acordo com a orientação da ação: aproximação vs. 

evitamento. Não obstante, será necessário no futuro aprofundar o estudo dos processos 

comportamentais específicos que os adolescentes mobilizam na execução e 

manutenção/controlo do comportamento, nesta fase da autorregulação. De acordo com a 

literatura estão envolvidos nesta fase processos comportamentais como a auto monitorização 

(e.g., do tempo, esforço, ações, etc.) e as estratégias de controlo do esforço e da persistência 

(e.g., Pintrich, 2005; Zimmerman, 2005). 

Por seu lado, no que concerne aos componentes e processos motivacionais mobilizados na fase 

de execução/manutenção da autorregulação pelos adolescentes, os resultados da presente 

investigação sugerem a mobilização de processos como: as expectativas de autoeficácia 

(Bandura, 1997), o valor intrínseco (Zimmerman, 2005), e o uso de autoincentivos (i.e., 

utilização de incentivos para estimular a ação no sentido do objetivo) (Kuhl, 1984, 2005; 
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Zimmerman & Martinez-Pons, 1986). Embora não tenham sido encontrados no presente 

estudo, a literatura sugere ainda o envolvimento de processos motivacionais como o uso de 

auto verbalizações para controlar as expectativas de autoeficácia (Kuhl, 1984, 2005; 

Zimmerman & Martinez-Pons, 1986), as estratégias para tornar o comportamento mais 

interessante (Wolters, 1998) e as estratégias para aumentar o valor/utilidade dos 

comportamentos (Pintrich, 2005).  

No que concerne aos componentes e processos afetivo-emocionais mobilizados na fase de 

execução/manutenção da autorregulação pelos adolescentes, os resultados da presente 

investigação sugerem a mobilização de processos como: o controlo emocional (e.g., Kuhl, 

1984, 2005), a gestão do stress, e o autorreforço (i.e., uso de recompensas) (Zimmerman & 

Martinez-Pons, 1986). A literatura sugere ainda o envolvimento, nesta fase, das estratégias de 

coping (Boekaerts, 1998), como as auto verbalizações positivas para controlar emoções 

negativas (e.g., Zeidner, 1998), processos estes considerados, no presente estudo, no processo 

de controlo emocional referido. 

Nos que respeita aos componentes e processos ambientais, o presente estudo sugere que os 

adolescentes mobilizam processos de mudança do contexto, isto é, procuram criar as condições 

ambientais favoráveis ao alcance do seu objetivo (Corno, 1989, 2001; Kuhl, 1984, 2005; 

Zimmerman, 1998, 2005). 

Por fim, no que concerne aos componentes e processos sociais, os resultados do presente 

estudo sugere que os adolescentes mobilizam processos como: o apelo aos recursos sociais 

existentes (i.e., procura de ajuda junto de outros significativos, como familiares e/ou amigos) e 

a criação de novos recursos sociais (i.e., desenvolvimento de novos apoios sociais, como novas 

amizades, relações e/ou contactos sociais).  

Os resultados deste estudo parecem sugerir que os componentes/processos comportamentais e 

cognitivos são aqueles que, na fase de execução/manutenção da autorregulação, são mais 

mobilizados pelos adolescentes.  

 

3.2.4.3 Fase de avaliação 

Os resultados da presente investigação sugerem a mobilização de diversos componentes e 

processos na fase de avaliação da autorregulação pelos adolescentes, nomeadamente, processos 
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cognitivos, afetivo-emocionais e sociais. Os resultados parecem estar de acordo com a 

literatura, embora esta sugira ainda o envolvimento de componentes comportamentais, 

motivacionais e ambientais nesta fase (e.g., Pintrich, 2005; Zimmerman, 2005). 

No que concerne aos componentes e processos cognitivos mobilizados na fase de avaliação da 

autorregulação pelos adolescentes, os resultados da presente investigação sugerem a 

mobilização de processos como: a comparação do resultado obtido com o desejado (Carver & 

Scheier, 1998; Zimmerman, 2005), a formulação de juízos sobre o desempenho (foram 

incluídas neste processo as atribuições causais de Zimmerman, 2005), o desenvolvimento de 

conhecimento e experiência para o futuro (semelhante às inferências adaptativas de 

Zimmerman, 2005), a revisão de objetivos (e.g., Wrosch et al., 2003), a avaliação ao longo da 

execução/manutenção (i.e., avaliação dos resultados do desempenho durante a execução e 

manutenção do comportamento), a análise dos resultados obtidos (i.e., apreciação avaliativa 

dos resultados do comportamento), a reformulação do plano (i.e., reajustamento do plano de 

ação de acordo com os resultados obtidos), e o planeamento da execução de planos 

reformulados (i.e., antecipação da execução de novas ações planeadas). Embora não tenha sido 

encontrado, a literatura sugere ainda a possibilidade de envolvimento nesta fase da desistência 

do objetivo (Wrosch et al., 2003). 

Por sua vez, no que respeita aos componentes e processos afetivo-emocionais mobilizados na 

fase de avaliação da autorregulação pelos adolescentes, os resultados da presente investigação 

sugerem a satisfação pessoal (i.e., perceção de satisfação ou insatisfação do próprio em relação 

aos resultados do desempenho) (e.g., Rothman, 2000; Rothman et al., 2004; Zimmerman, 

2005).  

No que concerne aos componentes e processos sociais mobilizados na fase de avaliação da 

autorregulação pelos adolescentes, os resultados da presente investigação sugerem a 

mobilização de processos como: a comparação com a norma social (i.e., comparação social 

com o desempenho e resultados obtidos por outros semelhantes) (Zimmerman, 2005), o apelo 

aos recursos sociais existentes (i.e., solicitação da ajuda de outros significativos, como 

familiares e/ou amigos) e a satisfação de outros significativos (i.e., avaliação dos resultados do 

desempenho tendo em conta as reações de satisfação ou insatisfação de outros significativos). 

Embora não tenham sido encontrados processos motivacionais nesta fase, a literatura sugere o 

envolvimento de processos como as expectativas de autoeficácia e as expectativas de resultado 
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futuros, assim como o valor intrínseco do comportamento para o indivíduo (Oettingen & 

Wadden, 1991; Pintrich & Schunk, 1996). 

Pintrich (2005) considera ainda nesta fase o envolvimento de componentes e processos 

comportamentais, onde inclui as cognições que os indivíduos manifestam relativamente ao 

comportamento executado. Não obstante, tratando-se de cognições, estas foram consideradas, 

no presente estudo, entre os componentes cognitivos já mencionados, mais precisamente no 

processo de formulação de juízos sobre o desempenho. O mesmo autor sugere o envolvimento 

nesta fase de processos ambientais, onde insere a avaliação dos resultados ambientais, obtidos 

a partir do contexto.  

Os resultados da presente investigação parecem sugerir que os componentes e processos 

cognitivos são aqueles que, na fase de avaliação da autorregulação, são mais mobilizados pelos 

adolescentes.  

 

A análise geral dos resultados obtidos, relativos aos componentes e processos mobilizados na 

autorregulação pelos adolescentes revelou, no final do estudo, o surgimento de diversos 

processos autorregulatórios que estavam ausentes no seu início, assim como um aumento 

(ainda que ligeiro) da frequência de referência (unidades de registo) dos processos 

autorregulatórios que tinham surgido no início do estudo. Isto parece sugerir que, no final do 

estudo, os adolescentes revelaram novos processos autorregulatórios, assim como um aumento 

(ainda que ligeiro) dos processos autorregulatórios que tinham revelado no início. Isto poderá 

ter estado na origem do aumento (ainda que ligeiro) das pontuações no QRAR verificadas no 

final do estudo, já discutidas anteriormente. 

 

3.2.5 Discussão de outros resultados qualitativos obtidos 

Outros resultados obtidos na presente investigação sugerem que os adolescentes demonstram 

alguma dificuldade em pensar no futuro. Crê-se que isto possa ser explicado pelo facto de a 

adolescência constituir um período de focalização no momento presente (Barros, 2003; Kegan, 

1994), colocando assim dificuldades aos adolescentes a reflexão sobre o seu futuro. Não 

obstante, julga-se que o recurso aos eus possíveis poderá ter facilitado a reflexão sobre o futuro 

e o estabelecimento de objetivos por parte dos adolescentes, ao longo das sessões. A análise 
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comparativa dos indicadores de dificuldade em refletir sobre o futuro, entre os momentos 

inicial e final, revelou uma diminuição destes indicadores no final do estudo. Poderá 

questionar-se em que medida a participação neste estudo, nomeadamente a reflexão sobre os 

seus eus possíveis, poderá ter contribuído para a diminuição dos indicadores daquela 

dificuldade. 

 

3.3 Validade e precisão da análise 

Os resultados obtidos parecem sugerir a validade e precisão das análises realizadas no presente 

estudo de caso. De acordo com isto, os resultados obtidos no Questionário Reduzido de Auto-

regulação - QRAR (Dias & García del Castillo, 2013; García del Castillo & Dias 2009) 

demonstraram a participação neste estudo de adolescentes com elevados índices de 

autorregulação, o que sugere terem constituído participantes-chave com potencial de fornecer 

informação rica e aprofundada acerca dos fenómenos em estudo, e garantir a riqueza e a 

validade dos dados recolhidos (Hancock & Algozzine, 2006; Yin, 2003). 

Os resultados da análise comparativa da codificação realizada entre investigadoras, a uma 

amostra do corpus documental (Amado, 2000), sugeriram que as categorias e subcategorias 

criadas foram definidas correta e operacionalmente, permitindo afirmar a validade e a 

fidelidade da codificação da análise de conteúdo. 

Por sua vez, a triangulação dos dados recolhidos a partir dos diferentes instrumentos, materiais 

e fontes de informação utilizados permitiu obter a convergência dos dados (Yin, 2003), 

sugerindo assim a validade dos dados recolhidos.  

Por fim, a análise comparativa dos resultados obtidos a partir dos diferentes instrumentos, 

materiais e fontes de informação, entre os momentos de início e fim do estudo, permitiu 

verificar a consistência dos resultados. Da mesma forma, o cruzamento dos resultados obtidos 

com os resultados de outros estudos realizados anteriormente permitiu também verificar a 

consistência dos resultados, indicando assim a precisão e a fidelidade da análise. 
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3.4 Limitações da investigação 

Os estudos de natureza qualitativa são frequentemente apontados por limitações que se 

prendem com a insuficiente objetividade, rigor e precisão. Tendo isto em conta, o presente 

estudo procurou adotar diversos procedimentos que permitissem assegurar a validade e a 

precisão da análise (ver 1.4.4 Procedimentos de validação e precisão da análise), tendo os 

resultados obtidos sugerido a sua validade e fidelidade, tal como discutido no ponto anterior 

(ver 3.3 validade e precisão da análise). Não obstante, reconhecem-se outras limitações à 

presente investigação que importa referir.  

Em primeiro lugar, reconhece-se a impossibilidade de proceder a generalizações, uma vez que 

esta investigação consistiu num estudo de caso único, constituído por apenas oito casos. Não 

obstante, importa recordar o carácter exploratório e descritivo deste estudo, cujos objetivos 

consistiam em explorar e descrever fenómenos, assim como dar um contributo para a criação 

de novas questões e hipóteses de investigação futura, não fazendo assim parte dos objetivos 

deste estudo testar hipóteses, explicar relações ou proceder a generalizações. Desta forma, e 

ainda que o estudo de apenas uma pequena parcela da realidade não permita chegar a 

conclusões de validade universal, julga-se que a presente investigação deixa um contributo e 

um incentivo para a continuação dos estudos da autorregulação com a integração dos eus 

possíveis, na área da saúde, com adolescentes.  

Por outro lado, este estudo baseou-se em análises realizadas através de medidas de autorrelato, 

às quais se reconhecem limitações, uma vez que as respostas dos participantes podem nem 

sempre refletir os seus reais comportamentos.  

Tendo em conta a importância, nos estudos de caso, da triangulação de dados provenientes de 

múltiplos instrumentos e fontes de informação, julga-se que teria sido importante para o 

presente estudo o recurso a métodos quantitativos adicionais, para além do QRAR. Porém, a 

dificuldade em encontrar instrumentos adaptados e aferidos para a população adolescente 

portuguesa no campo da autorregulação, cuja aplicação fosse apropriada em estudos de saúde, 

conduziu à seleção somente do QRAR. 
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3.5 Implicações e questões para a investigação futura 

Tendo em conta que a presente investigação consistiu num estudo de caso único, com caráter 

exploratório e descritivo, considera-se necessário reforçar os resultados obtidos para que se 

possa proceder à replicação e generalização dos resultados. Neste sentido, os resultados da 

presente investigação poderão servir como hipóteses para a investigação futura. Os estudos de 

casos múltiplos, com caráter explicativo e confirmatório, poderão dar um importante 

contributo para a generalização dos resultados. Adicionalmente, tendo em conta o carácter 

dinâmico da autorregulação e a escassez de estudos longitudinais no campo da autorregulação 

(Zeidner et al., 2005), poderá mostrar-se de grande utilidade também o desenvolvimento futuro 

de investigações longitudinais que permitam perceber como os adolescentes mobilizam os seus 

processos cognitivos, motivacionais, emocionais, ambientais e sociais, para alcançar objetivos 

pessoais. Perceber como os adolescentes mobilizam estes processos e como executam as suas 

competências autorregulatórias pode fornecer dados importantes para o desenvolvimento de 

intervenções futuras. 

Parece também necessário desenvolver mais instrumentos de autorregulação para a população 

adolescente portuguesa para aplicação na área da saúde. Os instrumentos atualmente existentes 

são escassos e permitem avaliar somente alguns dos processos envolvidos na autorregulação 

(e.g., estabelecimento de objetivos, controlo de impulsos), fornecendo assim um contributo 

apenas parcial na avaliação dos processos envolvidos na autorregulação. Como tal, parece 

importante que a investigação futura procure desenvolver, adaptar e aferir instrumentos de 

autorregulação para a população adolescente portuguesa, nomeadamente na área da saúde.  

Tendo em conta que os resultados da presente investigação sugerem uma maior presença da 

doença nos eus possíveis receados dos adolescentes, comparativamente com a presença da 

saúde nos seus eus possíveis desejados/esperados, crê-se que seja importante no futuro estudar 

também as significações de doença dos adolescentes, assim como o valor que lhe atribuem, em 

comparação com a saúde. Julga-se que estes estudos poderão fornecer pistas para o 

desenvolvimento futuro de intervenções mais eficazes e adaptadas aos adolescentes, tendo em 

conta as suas significações de saúde e doença, assim como o valor que lhes atribuem.  

Por outro lado, a maior presença da doença nos eus possíveis receados, comparativamente com 

a presença da saúde nos eus possíveis desejados/esperados dos adolescentes, conduz à reflexão 

sobre se isto se pode dever a uma maior perceção de custos decorrentes das consequências da 

doença, comparativamente com os benefícios percecionados decorrentes da saúde, por parte 
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dos adolescentes. Isto levanta ainda a questão de saber se as intervenções centradas na 

prevenção da doença poderão, ou não, ser mais eficazes com os adolescentes, 

comparativamente com as intervenções centradas na saúde.  

A escassa presença da saúde nos eus possíveis e nos objetivos dos adolescentes parece colocar 

desafios adicionais à intervenção, conduzindo à questão: (Se a saúde não faz parte dos 

objetivos e dos eus possíveis dos adolescentes) como poderão as intervenções promover a 

saúde dos adolescentes? Não obstante, ainda que a saúde possa surgir pouco contemplada nos 

eus possíveis e nos objetivos dos adolescentes, os resultados parecem sugerir que as áreas onde 

incidem os seus eus possíveis e os seus objetivos para o futuro (e.g., escolar/académica, 

profissional, familiar, pessoal, social, etc.) constituem áreas contempladas nas suas 

significações de saúde, nomeadamente, quando consideram a saúde como envolvendo um 

estado de bem-estar pessoal, social, familiar, escolar/académico, etc. Desta forma crê-se que, 

se os adolescentes desenvolverem as competências que possuem para alcançar os seus 

objetivos e os seus eus possíveis, poderão assumir um papel ativo na sua saúde, tendo em conta 

aquilo que a saúde representa para eles. Neste sentido, crê-se que a promoção das 

competências autorregulatórias dos adolescentes poderá dar um importante contributo para a 

promoção da sua saúde, não obstante, serão necessários mais estudos neste domínio.  

Tendo em conta que os objetivos e os eus possíveis dos adolescentes parecem partilhar aspetos 

comuns, na medida em que incidem em áreas semelhantes, surge a questão: Qual a relação 

entre objetivos e eus possíveis? Será necessária mais investigação no futuro que permita a 

compreensão da relação entre eus possíveis e objetivos, assim como do papel dos eus possíveis 

na autorregulação.  

Diversos componentes e processos autorregulatórios foram encontrados em cada uma das fases 

da autorregulação, como tal poderá mostrar-se útil a integração futura destes componentes e 

processos (e de outros que possam ser futuramente identificados), assim como dos eus 

possíveis, no contexto de modelo(s) teórico(s) da autorregulação. Não obstante, será necessário 

obter o apoio de estudos empíricos futuros para que se possa considerar válida essa integração 

dos componentes e processos identificados, assim como dos eus possíveis, no contexto de 

modelo(s) teórico(s) da autorregulação. Uma vez obtido apoio empírico, esse(s) modelo(s) 

poderá fornecer um importante contributo para o desenho de intervenções futuras com vista à 

promoção da saúde dos adolescentes. 
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Tendo em conta que a autorregulação é um processo dinâmico e as competências 

autorregulatórias desenvolvem-se ao longo do tempo (Schunk & Ertmer, 2005), os resultados 

da presente investigação deixam pistas para a compreensão dos processos autorregulatórios 

específicos e característicos dos adolescentes. Ainda que possa ser necessário reforçar os 

resultados obtidos, estes sugerem a necessidade de desenvolver intervenções específicas e 

adaptadas às competências autorregulatórias dos adolescentes.  

Por fim, tendo em conta que não se conhecem ainda estudos que integram ambos, a 

autorregulação e os eus possíveis, na área da saúde com adolescentes, e considerando a 

expectativa promissora colocada nestes estudos (Hoyle & Sherrill, 2006; vanDellen & Hoyle, 

2008), crê-se que a continuação dos estudos neste domínio poderá dar importantes contributos 

para o futuro da investigação e da intervenção na área da saúde, com adolescentes. Tendo em 

conta também que a adolescência constitui um período de centração no momento presente, crê-

se que os eus possíveis podem auxiliar os adolescentes a pensar no seu futuro e a estabelecer 

objetivos futuros. Não obstante, serão necessários mais estudos para que se possa compreender 

como as intervenções podem promover o desenvolvimento das competências de 

autorregulação dos adolescentes, com recurso aos eus possíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

262 

CAPÍTULO III – CONCLUSÕES E REFLEXÕES 
FINAIS 

 

Depois de apresentados os estudos que fizeram parte deste projeto de investigação, analisados 

e discutidos os seus resultados, surge agora pertinente fazer uma reflexão e discussão integrada 

dos resultados e das principais conclusões do conjunto de estudos desenvolvidos, assim como 

refletir sobre a investigação futura. 

 

Os resultados da presente investigação apoiam os resultados de outros estudos (e.g., Contento 

et al., 2006; Neumark-Sztainer et al., 1999), sugerindo que as escolhas alimentares dos 

adolescentes são influenciadas por diversos fatores. Os estudos 1 e 2 permitiram identificar, 

entre estes fatores, a satisfação corporal/controlo do peso, as preocupações éticas, as 

qualidades sensitivas, a conveniência e o humor. Entre estes, as qualidades sensitivas dos 

alimentos mostraram constituir o fator que exerce maior influência sobre as escolhas 

alimentares dos adolescentes.  

Os resultados obtidos parecem também estar de acordo com aqueles encontrados em outros 

estudos (e.g., Neumark-Sztainer et al., 1999, 2000a, 2000b), sugerindo que diversos obstáculos 

se colocam à prática de escolhas alimentares saudáveis dos adolescentes, os quais podem 

colocar desafios à intervenção. Os resultados sugerem que os comportamentos alimentares 

saudáveis podem não constituir uma preocupação para os adolescentes, parecendo reforçar os 

resultados de outros estudos que indicam que a saúde não faz parte do reportório de 

preocupações prioritárias dos adolescentes (Rappaport et al., 1992). Para além disso, os 

obstáculos identificados sugerem ainda que outros fatores, para além daqueles identificados, 

podem também influenciar as escolhas alimentares dos adolescentes, como fatores ambientais 

(e.g., disponibilidade e acessibilidade dos alimentos), fatores interpessoais (e.g., influência dos 

pais, pares) e fatores sociais (e.g., marketing publicitário). Como tal, importa no futuro 

procurar identificar estes e outros fatores (e.g., biológicos, socioculturais, económicos, etc.) 

que podem também influenciar as escolhas alimentares dos adolescentes. Tendo em conta que 

a ação destes fatores pode interferir com a capacidade de autorregulação dos comportamentos 

alimentares dos adolescentes considera-se necessário no futuro, para além de identificar, 

compreender como estes fatores atuam sobre o comportamento dos adolescentes. Para além 
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disso, e tendo em conta que o comportamento alimentar constitui apenas um de muitos 

comportamentos de saúde, importa igualmente identificar e compreender como os diversos 

fatores agem sobre outros comportamentos de saúde (e.g., exercício físico) dos adolescentes. 

Os resultados obtidos sugerem ainda que diversos aspetos podem facilitar a prática de escolhas 

alimentares saudáveis nos adolescentes, os quais deixam pistas para a intervenção futura e 

reforçam a necessidade proclamada pela OMS (WHO, 1985) de uma intervenção concertada 

para a promoção da saúde a múltiplos níveis: social, comunitária e individual. Desta forma, os 

resultados parecem destacar a importância de as intervenções envolverem não apenas os 

profissionais de saúde, mas também as famílias, as escolas e outras instituições frequentadas 

por adolescentes (e.g., associações, clubes, etc.), a indústria alimentar, as superfícies 

comerciais de venda de produtos alimentares (e.g., super e hipermercados, cafés, restaurantes, 

etc.), a comunicação social, o marketing publicitário, etc. Foram já discutidos neste trabalho 

alguns aspetos que, de acordo com os resultados obtidos, parecem importantes de ter em conta 

na intervenção a estes múltiplos níveis, não obstante, tendo em conta o âmbito da investigação 

realizada, este trabalho pretende chamar a atenção sobretudo para a intervenção ao nível 

individual com os adolescentes. Tal como Gaspar et al. (2012), crê-se na importância das 

intervenções ao nível individual como uma abordagem complementar às abordagens de saúde 

pública e considera-se que esta complementaridade poderá traduzir-se em resultados de maior 

sucesso na promoção da saúde e prevenção da obesidade em adolescentes.  

Ao nível da intervenção com os adolescentes, parece importante promover o desenvolvimento 

de competências (a partir daquelas que já possuem) que lhes permitam regular o seu 

comportamento alimentar de acordo os efeitos dos fatores que o influenciam e que podem 

interferir com a sua capacidade de autorregulação. À semelhança de Gaspar et al. (2012), crê-

se na importância da integração das competências de autorregulação nas intervenções 

existentes e futuras, uma vez que estas permitem dotar os adolescentes de competências 

autorregulatórias promotoras de comportamentos mais saudáveis. Não obstante, tendo em 

conta que o comportamento alimentar constitui apenas um de muitos outros comportamentos 

que, estando ou não relacionados com a saúde, podem ter implicações e consequências para a 

saúde dos adolescentes, parece importante que as intervenções procurem promover o 

desenvolvimento de competências que permitam aos adolescentes agir sobre os processos 

autorregulatórios que estão subjacentes à regulação do seu comportamento, em termos 

holísticos, ou seja, permitam aos adolescentes a regulação do seu self (self-regulation). 
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Assim, e embora o comportamento do adolescente possa ser influenciado por diversos fatores, 

como aqueles anteriormente referidos, considera-se que o adolescente não constitui um mero 

espectador passivo, mas um agente ativo (Bandura, 2001, 2005a, 2005b) que pode agir 

ativamente sobre o seu self e sobre o meio para responder aos efeitos da influência daqueles 

fatores. Ou seja, embora diversos fatores possam influenciar os comportamentos do 

adolescente, os efeitos destes fatores podem ser mediados pela autorregulação (Luszczynska et 

al., 2013).  

A autorregulação designa o processo através do qual o indivíduo estabelece objetivos/metas 

pessoais e mobiliza de forma estratégica as suas cognições, motivações, emoções e 

comportamentos no sentido de atingir os seus objetivos, de acordo com as oportunidades e 

constrangimentos dos contextos em que estão inseridos (e.g., Boekaerts et al., 2005). Tendo 

em conta o contributo promissor reconhecido aos estudos da autorregulação e, particularmente, 

aos estudos da autorregulação que integram os eus possíveis (Hoyle & Sherrill, 2006; 

vanDellen & Hoyle, 2008), e considerando a escassez de estudos neste domínio, 

nomeadamente com adolescentes, a presente investigação procurou estudar ambos, os 

objetivos que os adolescentes estabelecem para o seu futuro, assim como os eus possíveis que 

formulam. De acordo com os resultados obtidos no estudo 3, e à semelhança dos resultados 

encontrados em outros estudos (e.g., Beal & Crockett, 2013; Li & Wright, 2014; Markus & 

Nurius, 1986; Oyserman et al., 2004; Sica, 2009), os adolescentes parecem estabelecer 

objetivos e formular eus possíveis de acordo com diversas áreas comuns, como a 

escolar/académica, profissional, familiar, pessoal e a relacionada com o estilo de 

vida/interesses.  

Tendo em conta as semelhanças encontradas entre os objetivos e os eus possíveis, na medida 

em que parecem incidir em áreas comuns, questiona-se qual poderá ser a relação entre ambos. 

No campo de estudos da autorregulação, Scheier e Carver (2003) diferenciam os objetivos de 

ser, de natureza mais geral e abstrata; dos objetivos de fazer, de natureza mais concreta e 

comportamental. Os autores defendem ainda que os objetivos estão organizados 

hierarquicamente, na medida em que os objetivos mais concretos são controlados pelos 

objetivos mais abstratos, sendo através dos primeiros que estes últimos são atingidos. De 

forma semelhante, no campo de estudos dos eus possíveis, Oyserman et al. (2004) diferenciam 

os eus possíveis mais gerais e abstratos que, segundo os autores, não têm uma influência direta 

sobre o comportamento; dos eus possíveis autorregulatórios (self-regulatory possible selves), 

mais descritivos e concretos e que, por isso, apresentam uma maior capacidade de influenciar o 
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comportamento. A reflexão crítica acerca destas conceptualizações no campo da 

autorregulação e no campo dos eus possíveis permite identificar semelhanças entre as 

conceções acerca dos objetivos e dos eus possíveis. De acordo com estas conceções, os 

resultados da presente investigação sugerem que os adolescentes estabelecem objetivos mais 

gerais e abstratos (e.g., “Ter sucesso…”, “Sentir-me realizada profissionalmente…”) e 

objetivos mais concretos e comportamentais (e.g., “...escolher a área certa para a minha 

futura profissão”); assim como apresentam eus possíveis mais gerais e abstratos (e.g., “ser 

feliz…”, “…ser guia turística…”) e eus possíveis mais concretos (e.g., “Continuar a estudar”). 

Não obstante, pode colocar-se a hipótese, como sugere Gebhardt (2006), de que os objetivos 

estão organizados de forma hierárquica, estando num nível mais elevado os eus possíveis, que 

apresentam uma natureza mais abstrata e representam as conceções do adolescente sobre o seu 

self no futuro, ou seja, representam o que ele quer ser (e.g., ser uma pessoa saudável); e, num 

nível mais baixo da hierarquia, encontram-se os objetivos, que apresentam uma natureza mais 

concreta e comportamental, representando um resultado do qual o adolescente procura se 

aproximar/afastar através da ação, ou seja, representam o que ele quer fazer (e.g., fazer uma 

alimentação saudável). Estes últimos (os objetivos), ao serem alcançados, aproximam o 

adolescente dos seus eus possíveis (Gebhardt, 2006). Porém, serão necessários mais estudos 

neste domínio para que se possa testar estas hipóteses e esclarecer a relação entre objetivos e 

eus possíveis. 

Como referido anteriormente, os resultados obtidos sugerem que os adolescentes estabelecem 

objetivos e formulam eus possíveis de acordo com diversas áreas (e.g., escolar/académica, 

profissional, familiar, pessoal e relacionada com o estilo de vida/interesses), no entanto, a 

saúde parece estar pouco presente em ambos, os seus eus possíveis e objetivos. Isto pode ser 

explicado pelo facto de a saúde não fazer parte do reportório de preocupações prioritárias dos 

adolescentes (Rappaport et al., 1992), não obstante, importa ter em conta o que significa saúde 

para os adolescentes. Os resultados obtidos sugerem, à semelhança de outros estudos (e.g., 

Barros, 2003; Quintero & Carmen, 2009), que a saúde assume um significado complexo e 

holístico para os adolescentes, não se limitando à ausência de doença, mas envolvendo a 

satisfação corporal, a sensação de energia, e ainda, entre outros, a relação com a qualidade de 

vida e o bem-estar em diversas áreas, como pessoal, social, familiar, escolar/académica, e 

outras. Ora, estas mesmas áreas parecem representar as principais áreas onde incidem os 

objetivos e eus possíveis dos adolescentes. Como tal, considera-se que o alcance dos objetivos 

pessoais, sociais, familiares, escolares/académicos, etc., poderá traduzir-se no aumento do 
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bem-estar nestas áreas de vida do adolescente, e isto, por sua vez, poderá tornar-se num meio 

de promover a sua saúde. À semelhança de Gebhardt (2006), considera-se que os 

comportamentos de saúde podem tornar-se um objetivo para os adolescentes quando 

associados a outros objetivos, incluindo objetivos que podem não estar (diretamente) 

relacionados com a saúde, mas que são importantes para o seu self e estão relacionados com os 

seus eus possíveis. Desta forma, considera-se que, se o comportamento de saúde for associado 

aos objetivos do adolescente, sejam eles pessoais, escolares/académicos, profissionais, sociais, 

familiares ou outros que estejam relacionados com e sejam importantes para os seus eus 

possíveis, esse comportamento de saúde poderá tornar-se igualmente importante para o seu self 

e, por conseguinte, tornar-se num objetivo para o adolescente, conduzindo à adoção (ou 

mudança) e manutenção efetiva do comportamento a longo prazo.  

Tendo em conta que os objetivos diferem no seu nível de importância e, quanto maior é a 

importância do objetivo e a sua concordância com o self, maior é o nível de compromisso e 

esforço empreendido para atingir esse objetivo (Carver & Scheier, 1998; vanDellen & Hoyle, 

2008), coloca-se a hipótese de que, se o comportamento de saúde for associado com os 

objetivos mais importantes (prioritários) dos adolescentes, isso pode resultar num maior 

compromisso e esforço do adolescente para desempenhar esse comportamento.  

Os resultados obtidos no estudo 3 sugerem que os adolescentes demonstram alguma 

dificuldade em pensar sobre o futuro, o que pode ser explicado pela centração no momento 

presente, característica da fase da adolescência (Barros, 2003; Kegan, 1994). Não obstante, 

julga-se que o recurso aos eus possíveis poderá ter facilitado a reflexão sobre o futuro e o 

estabelecimento de objetivos por parte dos adolescentes. Como tal, e tendo em conta que os 

eus possíveis podem desempenhar um papel importante sobre os processos da autorregulação 

que influenciam a motivação e o comportamento (Hoyle & Sherrill, 2006; vanDellen & Hoyle, 

2008), coloca-se a hipótese de que os eus possíveis podem desempenhar um papel importante 

na autorregulação por facilitarem/motivarem o estabelecimento de objetivos. 

Por outro lado, considerando que os eus possíveis constituem, no contexto da teoria da 

autorregulação, um padrão de referência para o self atual (Hoyle & Sherrill, 2006, vanDellen & 

Hoyle, 2008), coloca-se como hipótese que os eus possíveis constituem uma referência para os 

eus presentes e, quando a comparação entre o eu presente e o eu possível desejado resulta 

numa discrepância, esta discrepância motiva a autorregulação através da estimulação do 

estabelecimento de objetivos de aproximação que, quando alcançados, aproximam o 
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adolescente do seu eu possível desejado (diminuindo assim a discrepância percebida entre o 

seu eu presente e o eu possível desejado). Por sua vez, quando a comparação entre o eu 

presente e o eu possível receado não resulta numa discrepância, isso motiva a autorregulação 

através da estimulação do estabelecimento de objetivos de evitamento que, quando alcançados, 

afastam o adolescente do seu eu possível receado (aumentando assim a discrepância percebida 

entre o seu eu presente e o eu possível receado).  

Em suma, considera-se a hipótese de que a formulação de eus possíveis pode constituir um 

processo que, integrado na autorregulação, poderá auxiliar a reflexão sobre o futuro e motivar 

o estabelecimento de objetivos que, quando alcançados, podem aproximar/afastar o 

adolescente dos seus eus possíveis desejados/receados. Finaliza-se assim esta linha de 

raciocínio com a hipótese de que a formulação de eus possíveis pode constituir um processo 

cognitivo importante na fase motivacional da autorregulação por estimular o estabelecimento 

de objetivos. Será importante testar as hipóteses aqui deixadas, assim como reforçar os estudos 

neste domínio para que se possa obter uma maior compreensão da relação entre objetivos e eus 

possíveis, assim como do papel dos eus possíveis na autorregulação. 

Como referido, os resultados obtidos no estudo 3 sugerem que os adolescentes demonstram 

alguma dificuldade em pensar no futuro. No entanto, tendo em conta que é durante a 

adolescência que os adolescentes são confrontados com a necessidade de assumir novos papéis 

e responsabilidades, de tomar decisões para o futuro, e de descobrir o que e quem querem ser, 

parece importante que os adolescentes reflitam sobre o seu futuro, estabeleçam objetivos e 

desenvolvam as suas competências autorregulatórias para que possam eficazmente alcançar 

objetivos pessoais. Neste sentido, considera-se a hipótese de que se, por um lado, a introdução 

dos eus possíveis nas intervenções pode ajudar os adolescentes a pensar sobre o seu futuro, a 

tomar decisões sobre quem querem ser, e motivar o estabelecimento de objetivos; por outro 

lado, a promoção das suas competências de autorregulação pode ajudar os adolescentes a 

serem capazes de mobilizar de forma estrategicamente mais eficaz os seus processos 

autorregulatórios (e.g., cognitivos, motivacionais, comportamentais, afetivos, etc.) para atingir 

os seus objetivos/metas pessoais. Como tal, considera-se que as intervenções fundamentadas 

na autorregulação, com a integração dos eus possíveis, poderão ajudar os adolescentes a pensar 

sobre o seu futuro, a estabelecer objetivos e a desenvolver as suas competências 

autorregulatórias para atingir os seus objetivos. Julga-se que estas intervenções poderão ter 

benefícios mais vastos do que aqueles relacionados simplesmente com o alcance dos objetivos 

ou dos eus possíveis dos adolescentes. Tendo em conta que estas intervenções podem, como 
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referido anteriormente, promover a associação dos comportamentos de saúde com os objetivos 

e os eus possíveis dos adolescentes (tornando assim os comportamentos de saúde importantes 

para o seu self e, por conseguinte, tornando estes comportamentos em objetivos para o 

adolescente), julga-se que os benefícios de tais intervenções poderão constituir não apenas um 

resultado em si mesmos, mas contribuírem como mediadores no processo de promoção da 

autorregulação da saúde dos adolescentes, podendo assim fornecer um contributo importante 

para a promoção da saúde e a prevenção da obesidade em adolescentes. 

O desenvolvimento de intervenções para a promoção da saúde necessita, contudo, da 

compreensão dos processos envolvidos na mudança do comportamento. Desta forma, 

considera-se que o desenho de intervenções para a promoção das competências 

autorregulatórias dos adolescentes necessita do conhecimento dos componentes e processos 

que os adolescentes mobilizam na autorregulação do seu comportamento. Neste sentido, os 

resultados obtidos no estudo 3 sugerem que os adolescentes mobilizam um conjunto 

diversificado de componentes e processos cognitivos, motivacionais, comportamentais, 

afetivos, ambientais e sociais, nas diferentes fases da sua autorregulação do seu 

comportamento. A figura 3 apresenta uma síntese integrada dos componentes e processos 

autorregulatórios identificados em cada uma das fases da autorregulação, com outros processos 

que, embora não tendo sido encontrados na presente investigação, são sugeridos pela literatura 

como estando envolvidos na autorregulação (estes últimos apresentam-se a itálico).  
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Figura 3 – Componentes e processos envolvidos na autorregulação 
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Tendo em conta as correspondências entre as fases e os processos da autorregulação e do 

Programa dos Eus Possíveis (Hock et al., 2003, 2006), considera-se que este programa pode 

auxiliar a intervenção na autorregulação (para a promoção das competências autorregulatórias) 

com a integração dos eus possíveis. De facto, importa destacar as semelhanças entre as fases 

da autorregulação e algumas das fases do Programa dos Eus Possíveis, que sugerem o 

envolvimento de processos comuns (e.g., estabelecimento de objetivos, planeamento, 

execução). Recorde-se que o Programa dos Eus Possíveis é composto por um conjunto de fases 

que propõem uma série de processos que vão desde a reflexão sobre os interesses, capacidades 

e competências do próprio (Fase Discovering), a reflexão sobre os eus presentes e eus 

possíveis (Fases Thinking e Sketching), o estabelecimento de objetivos (Fase Reflecting), a 

formulação de planos de ação (Fase Planning), até à execução/manutenção dos 

comportamentos e sua avaliação (Fase Performing).  

Considerando a expectativa colocada nos estudos da autorregulação com a integração dos eus 

possíveis (Hoyle & Sherrill, 2006; vanDellen & Hoyle, 2008), e tendo em conta a escassez 

destes estudos, sobretudo com adolescentes, a presente investigação procura deixar um 

incentivo para a continuação dos estudos neste domínio e para o desenvolvimento futuro de 

intervenções para a promoção das competências de autorregulação dos adolescentes, com a 

integração dos eus possíveis. Para isto, deixa-se a proposta de um modelo hipotético de 

intervenção baseado na adaptação do Programa dos Eus Possíveis com as fases e os processos 

da autorregulação. O quadro 24 apresenta as fases do modelo de acordo com as fases da 

autorregulação e do Programa dos Eus Possíveis. 
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Quadro 24 - Fases do modelo hipotético de intervenção de acordo com os processos e as fases 

da autorregulação e do Programa dos Eus Possíveis 

Fases do Modelo de 
Intervenção 

Processos Fases da 
Autorregulação 

Programa dos 
Eus Possíveis 

Fase de Autodescoberta Autoeficácia - Discovering 

Fase de Reflexão 
Eus presentes 
Eus possíveis 

- 
Thinking/ 
Sketching 

Fase de 
Estabelecimento de 
Objetivos 

Estabelecimento 
de objetivos 

Fase 
Motivacional 

Reflecting 

 
Fase de Planeamento 
 

Planeamento Planning 

Fase de Execução/ 
Manutenção 

Execução/ 
Manutenção 

Fase de 
Execução/ 

Manutenção 
Performing 

 
Fase de Avaliação 
 

Autoavaliação 
Fase de 

Avaliação 

 

Considere-se esta uma proposta para a investigação futura que, sendo apoiada por estudos 

empíricos futuros, poderá constituir um contributo para o desenvolvimento de intervenções 

futuras com vista à promoção da saúde dos adolescentes. Assim, e tendo em conta a adaptação 

do Programa dos Eus Possíveis com a integração das fases e dos processos da autorregulação, 

propõe-se um desenho de intervenção composto por seis fases:  

1) Fase de Autodescoberta (semelhante à fase discovering do Programa dos Eus Possíveis) – 

Tem como objetivo promover a autoeficácia dos adolescentes, com a estimulação da reflexão 

sobre os seus interesses, capacidades e competências pessoais;  

2) Fase de Reflexão (semelhante às fases thinking e sketching do Programa dos Eus Possíveis) 

– Tem como objetivo promover a reflexão sobre o futuro e a formulação de eus presentes e eus 

possíveis;  
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3) Fase de Estabelecimento de Objetivos (semelhante à fase reflecting do Programa dos Eus 

Possíveis e à fase motivacional da autorregulação, de estabelecimento de objetivos) – Tem 

como objetivo promover o desenvolvimento das competências que permitem aos adolescentes 

a mobilização estratégica dos processos envolvidos na fase motivacional da autorregulação, 

com vista ao estabelecimento de objetivos concretos e comportamentais, concordantes com o 

seu self e com os seus eus possíveis;  

4) Fase de Planeamento (semelhante à fase planning do Programa dos Eus Possíveis e à fase 

motivacional da autorregulação, de planeamento) – Tem como objetivo promover o 

desenvolvimento das competências que permitem aos adolescentes a mobilização estratégica 

dos processos envolvidos na fase motivacional da autorregulação, com vista à formulação de 

planos de ação que lhes permitam atingir os objetivos estabelecidos;  

5) Fase de Execução/Manutenção (semelhante à fase performing do Programa dos Eus 

Possíveis e à fase de execução/manutenção da autorregulação) – Tem como objetivo promover 

o desenvolvimento das competências que permitem aos adolescentes a mobilização estratégica 

dos processos envolvidos na fase de execução/manutenção da autorregulação, com vista à 

execução dos seus planos de ação, à monitorização e manutenção/controlo do comportamento;  

6) Fase de Avaliação (semelhante à fase performing do Programa dos Eus Possíveis e à fase de 

avaliação da autorregulação) – Tem como objetivo promover o desenvolvimento das 

competências que permitem aos adolescentes a mobilização estratégica dos processos 

envolvidos na fase de avaliação da autorregulação, com vista à autoavaliação do desempenho e 

dos resultados do comportamento, à reformulação (se necessário) dos objetivos e/ou planos, 

assim como à revisão dos eus possíveis, e estabelecimento de novos objetivos futuros. 

A figura 4 apresenta uma representação esquemática do modelo hipotético de intervenção 

proposto. 
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Figura 4 – Modelo hipotético de intervenção para a promoção das competências de autorregulação dos adolescentes 
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No contexto deste modelo, coloca-se como hipótese que os eus possíveis constituem uma 

referência para os eus presentes e, quando a sua comparação resulta numa discrepância, os eus 

possíveis motivam e incentivam o estabelecimento de objetivos concretos e comportamentais. 

Por sua vez, os comportamentos de saúde, ao serem associados a estes objetivos 

comportamentais relacionados com os eus possíveis, tornam-se também eles importantes para 

o self e para os eus possíveis do adolescente. Como resultado, o compromisso assumido e o 

esforço empreendido em alcançar esses objetivos torna-se um meio de adotar e manter os 

comportamentos de saúde que lhes estão associados. 

Este modelo propõe que, ao longo das fases da intervenção, sejam promovidas as 

competências de autorregulação que permitem aos adolescentes mobilizar estrategicamente os 

processos autorregulatórios envolvidos em cada uma das fases da autorregulação (processos 

identificados no estudo 3), de forma a capacitarem os adolescentes para assumir um papel 

ativo na regulação do seu comportamento.  

Propõe-se ainda que, no contexto deste modelo, as intervenções tenham em conta os eus 

possíveis e os objetivos dos adolescentes, e procurem associar os comportamentos de saúde 

aos objetivos que os adolescentes estabelecem como importantes para o seu self e para os seus 

eus possíveis, de forma a motivar um maior compromisso e esforço no alcance desses 

objetivos e, por conseguinte, nos comportamentos de saúde que lhe estão associados. Para 

além disto, julga-se importante que esses objetivos não entrem em conflito com outros 

objetivos importantes para o self do adolescente (objetivos estes que possam motivar 

comportamentos concorrentes com o comportamento de saúde).  

Crê-se que, ao contrário das intervenções ambientais cujas adaptações ficam geralmente 

limitadas a determinados ambientes ou contextos (de Vet et al., 2013), este modelo de 

intervenção propõe a promoção das competências de autorregulação dos adolescentes, 

competências estas que podem utilizar independentemente dos contextos. Para além disto, este 

modelo não se limita a propor a intervenção em comportamentos específicos, mas propõe a 

promoção de competências que os adolescentes podem utilizar na sua autorregulação, 

independentemente dos seus objetivos (e.g., pessoais, sociais, etc.) e dos comportamentos (e.g., 

comportamentos alimentares, de exercício físico, etc.). Desta forma, julga-se que este modelo, 

a ser alvo de validação empírica, poderá deixar um contributo para a promoção de 

competências de autorregulação importantes, não só para a prevenção da obesidade, mas 

também de outras doenças (e.g., diabetes, doenças cardiovasculares, etc.) e comportamentos de 
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risco frequentemente encontrados em adolescentes (e.g., consumo de substâncias, 

comportamentos sexuais de risco, etc.). Julga-se que este modelo poderá assim deixar um 

contributo para o desenvolvimento de intervenções futuras para a promoção da saúde dos 

adolescentes.  

O modelo de intervenção proposto constitui uma primeira tentativa de dar um contributo para o 

desenvolvimento futuro de intervenções para a promoção das competências de autorregulação 

dos adolescentes, tendo em conta os componentes e processos mobilizados na autorregulação 

pelos jovens e, ainda, a integração dos eus possíveis. Este modelo deixa uma proposta inicial 

sobre como o Programa dos Eus Possíveis poderá auxiliar a intervenção na autorregulação com 

a integração dos eus possíveis, no entanto, será necessário o apoio empírico de estudos futuros 

para que se possa atribuir validade empírica a esta proposta de modelo de intervenção. Uma 

vez obtendo validade empírica, julga-se que este modelo poderá dar resposta a uma questão 

que se considera importante para a investigação futura: Como é que as intervenções podem 

promover o desenvolvimento das competências de autorregulação dos adolescentes, com a 

integração dos eus possíveis?... 
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Em suma, e no seguimento de outros estudos já desenvolvidos pela investigadora no domínio 

da promoção da saúde e da prevenção da obesidade (Silva & Pereira, 2012; Pereira, 2008; 

Pereira & Silva, 2011), propõe-se (como hipóteses) que as intervenções serão ser mais eficazes 

na promoção da saúde e na prevenção da obesidade em adolescentes, se: 

· Tiverem em conta a multiplicidade de fatores (e.g., biológicos, psicológicos, sociais, etc.) 

que podem influenciar, dificultar ou facilitar, os comportamentos de saúde dos 

adolescentes; 

· Considerarem o adolescente enquanto agente ativo, com crenças, valores e interesses 

próprios, capaz de tomar decisões e de participar ativamente na sua saúde e bem-estar 

pessoal; 

· Tiverem em conta o que significa a saúde para os adolescentes (e.g., satisfação corporal, 

sensação de energia, bem-estar psicológico, etc.) e se centrarem nos aspetos relacionados 

com a saúde que parecem relevantes para os adolescentes (e.g., bem-estar pessoal, social, 

familiar, escolar/académico, etc.); 

· Tiverem em conta as preocupações prioritárias dos adolescentes, os seus eus possíveis e os 

seus objetivos, convidando-os a participar ativamente no estabelecimento dos seus 

objetivos, assim como na construção das suas estratégias pessoais para alcançá-los; 

· Promoverem a associação dos comportamentos de saúde com os objetivos dos 

adolescentes, incluindo objetivos que podem não estar (diretamente) relacionados com a 

saúde, mas que são importantes para o seu self e estão relacionados com os seus eus 

possíveis; 

· Promoverem o desenvolvimento das competências de autorregulação dos adolescentes 

(tendo em conta aquelas que já possuem), capacitando-os para a mobilização 

estrategicamente eficaz dos processos autorregulatórios (e.g., cognitivos, motivacionais, 

comportamentais, afetivos, ambientais e sociais) que lhes permitem atingir os seus 

objetivos e assumir uma participação ativa na sua saúde;  

· Permitirem aos adolescentes estabelecer as suas próprias relações entre a intervenção e a 

sua experiência de vida pessoal, dando-lhes a oportunidade de construir autonomamente 

novos estilos de vida ou padrões de comportamento promotores da sua saúde e bem-estar 

pessoal.  
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Tendo em conta que esta investigação constitui uma primeira tentativa de estudo da 

autorregulação com a integração dos eus possíveis, no campo da saúde com adolescentes, será 

necessário testar as hipóteses, considerações e propostas apresentadas ao longo deste trabalho. 

Serão necessários mais estudos neste domínio para que se possa aprofundar, entre outros, a 

relação entre eus possíveis e objetivos, o papel dos eus possíveis na autorregulação, como estes 

podem ser inseridos na teoria da autorregulação e na intervenção, como as intervenções podem 

promover as competências de autorregulação dos adolescentes, e como podem promover a 

autorregulação dos comportamentos de saúde nos adolescentes tendo em conta os seus eus 

possíveis e os seus objetivos pessoais.  

 

Por fim, e apesar das limitações da presente investigação, espera-se que esta possa deixar um 

contributo para a compreensão dos componentes e processos mobilizados na autorregulação 

pelos adolescentes, representar um incentivo para o desenvolvimento de investigação futura no 

domínio da autorregulação da saúde dos adolescentes com a integração dos eus possíveis, 

assim como um contributo para o desenvolvimento futuro de intervenções para a promoção das 

competências de autorregulação dos adolescentes. Considera-se que a continuação dos estudos 

neste domínio poderá trazer importantes contributos para o futuro desenvolvimento de 

intervenções mais eficazes na promoção da saúde e na prevenção da obesidade em 

adolescentes. 
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